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  تعريف مسئله و ضرورت انجام کار  – 2- 4

انجام آن صحبت مي شود. انتظار مي رود این  است حل شود تعریف شده و در مورد ضرورت ای که قرار این بخش مسئلهدر 

 کلمه باشد.  500کلمه و حداکثر   300بخش حداقل شامل 
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گردد این اطالعات شامل  در خصوص سازماني که قرار است پروژه در آنجا پیاده سازی شود ارائه ميدر این بخش اطالعاتي  

 500کلمه و حداکثر    300شود. انتظار مي رود این بخش حداقل شامل  مي  محصوالت و حیطه فعالیت شرکت    ، نام شرکت

 کلمه باشد. 

 مطالعات انجام شده بررسی    - 3- 4

در این بخش با جستجو در اینترنت و منابع کتابخانه ای همچون کتابها و مقاالت به بررسي کارهای انجام شده در حیطه 

 کلمه را شامل شود. 1500تا  1000در حدود   مي رود این بخش  رپروژه مطرح پرداخته مي شود. انتظا
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 2از  2 صفحه

 جدول زمانی و مراحل اجراء

 را خواهد شد. جا ر،یز یدول زمانبندجمطالعه طي مراحل و  نیا

 های پیشین و بررسي ادبیات موضوعدرک کلي مسئله، مطالعه پژوهشاول: پیشرفت . ارائه گزارش 1

 پیاده سازی پروژه در محل سازمان  ارائه گزارش پیشرفت دوم: . 2

 به آموزشارایه فرم آمادگي دفاع و  انجام اصالحات ، دریافت بازخورد از استاد پروژه و سازمان. 3

ل  دانشجو موظف است مادامي که از پروژة خود دفاع نکرده )بدون توجه توجه به ترم اخذ پروژه( در هر ترم مطابق جدوتذکر:  

 های پیشرفت خود را ارائه نماید. زیر گزارش 
 و فرم مجوز دفاعيه به دفتر آموزش دانشكده  3تا   1های پيشرفت موعد ارائه گزارش 

 حداکثر مهلت ارائه فرم مجوز دفاعيه  ارائه گزارش پيشرفت هایموعد ترم

 بهمن  10 آذر  15 اول سال تحصيلی

 تير 10 ارديبهشت 15 دوم سال تحصيلی 

 شهريور  10 مرداد  15 تابستان 

 

 

 

 .………………………… تاریخ            ………………..………… امضاء دانشجو

 

 

 …………………………… تاریخ     .    ……………………… امضاء استاد راهنما

 

 

 

پایان تاریخها صنایع و سیستم مهندسي  دانشکده    آموزشينامه در شورای  موضوع  مورد بررسي قرار   ……………  ، در 

 گرفت و به تصویب رسید.

 

 معاون آموزشي                          

 ها سیستم   صنایع ومهندسي   دانشکده         


