
 

 بسمه تعالي 

 
 پروژه كارشناسي داخلي آيين نامه 

 هاو سيستم دانشكده مهندسي صنايع 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 مقدمه -1

، تحقيق پروژه  نظر استاد تحتو سپس دانشجو شده مهندسي صنايع تعريف   هاي مرتبط با محدود در زمينه ،پروژه كارشناسي، يك موضوع براي

صورت   ه شفاهي بهارائه يك گزارش كتبي مطابق الگوي پيشنهادي دانشكده و  ا ارائبدر پايان،    دهد.حداكثر در مهلت تعيين شده انجام ميخود را  

هاي كارشناسي در منظور ارتقاي كيفي پروژه. آيين نامه حاضر بهرساند ميپايان  بهكار خود را  عمومي با حضور استاد راهنما و حداقل يك داور  

 دانشكده تدوين گرديده است.  

 هدف از انجام پروژه كارشناسي -2

ه يك ارائجديد،   اًاحيانمواجهه با يك مستلله مشت و و  در هاي تئوري  ها و آموختهكارگيري دانستتهعتماد به نفس در بافزايش خالقيت، ايجاد ا

از اهداف اصلي پروژه كارشناسي به   ،ي ورود به بازار كار يا مقاطع تحصيلي باالترصورت كتبي و شفاهي و ايجاد آمادگي الزم براپژوهش علمي به

 آيد.حساب مي

 ضوابط انجام پروژه كارشناسي -3

 تواند اقدام به اخذ درس پروژه نمايد. ميدرسي واحد   100دانشجو پس از گذراندن حداقل   -1 ماده

  2كه فرمت آن در پيوست    "فرم پيشنهاديه"دانشجو پس از مذاكره با استاد راهنماي خود، عنوان دقيق پروژه خود را تعيين نموده و     - 2 ماده

آموزش شوراي  موضوع پروژه به تلييد  ،  سپس با مراجعه به آموزش دانشكده  رساند. به تلييد استاد راهنما مي  و را تكلميل نموده    ارائه شده است

موزشي دانشكده نياز به اصالح داشته باشد در اين  ن است موضوع پروژه از نظر شوراي آممك.  گردد  و داور پروژه تعيين مي   رسد مي  دانشكده

نمايد تا جهت طرح مجدد در  اقدام و اصالحات را به دفتر دانشكده ارائه  "ثبت پروژه"صورت دانشجو بايستي در اسرع وقت نسبت به اصالح فرم 

)با توجه با تعيين زمان حدودي جلسه دفاعيه    ، دانشجو  پس از تصويب موضوع پروژه توسط شواري آموزشي دانشكده   .موزشي اقدام شودي آشوار 

(، نسبت به ثبت نهايي پروژه خود توسط آموزش اقدام  1)مطابق جدول شماره  به زمان ثبت نام پروژه( در يكي از سه مقطع از پيش تعيين شده 

انجام اين فرآيند بالفاصله بعد از اخذ واحد پروژه در سيستم گلستان الزم است انجام گيرد، چرا كه ظرفيت پذيرش دانشجو توسط اساتيد  كند.  مي

از زمان ثبت پروژه تا زمان جلسه   عدم ثبت پروژه دانشجو در آن ترم مي شود.  مذكور منجر  احلبديهي است عدم انجام مرراهنما محدود است. 

)تلييد    "گزارش پيشرفت پروژه"شود، موظف به تكميل و ارائه فرم  به وي اعالم مي  دانشكده  اعيه دانشجو در دو مقطع زماني، كه توسط آموزشدف

در تاريخ مش و )مطابق با جدول در نهايت  ،  به منظور زمانبندي جلسات دفاعيه  باشد.مي  دانشكده  شده توسط استاد راهنماي پروژه( به آموزش 

در نهايت دانشجو    ارائه گردد.   دانشكده   به آموزشس از تلييد استاد راهنماي دانشجو، توسط دانشجو  پ  "فرم مجوز دفاعيه"الزم است    (( 1ه )شمار

با فرمت استاندارد )جهت مشاهده قابل پوستر به به  پوستر    راهنماي خود ارائه دهد و يكموظف است از پروژه خود يك گزارش مكتوب به استاد  

 و در يكي تاريخ هاي مش و شده از سوي دانشكده پوستر خود را ارائه دهد. تهيه نموده  ب ش آموزش در وب سايت دانشكده مراجعه نماييد( 

واحد و    12رغ التحصيلي خارج از حدنصاب )زير  اند و به دليل فادرس پروژه را در آخرين ترم تحصيلي خود اخذ نمودهدانشجوياني كه    : 1تبصره  



 

اند؛ الزم است پروژه خود را حتماً تا پايان همان ترم واحد براي ترم تابستان( واحد اخذ نموده  6واحد براي نيمسال عادي و باالتر از    20باالتر از  

واهد پذيرفت؛ به عبارت ديگر دانشجوياني  ثناي همان ترم انجام خ هاي پيشرفت پروژه آنها در ابندي ارائه گزارشبه اتمام برسانند و در نتيجه زمان

 توانند بيش از يك ترم پروژه داشته باشند. كنند، نميكه از مزاياي فارغ التحصيلي استفاده مي

 (1جدول شماره ) 

 حداكثر مهلت ارائه فرم مجوز دفاعيه ارائه گزارش پيشرفت هایموعد ترم

 بهمن 10 آذر 15 اول سال تحصيلي

 تير  10 ارديبهشت 15 دوم سال تحصيلي 

 شهريور 10 مرداد 15 تابستان

گزارش پيشرفت ريزي ارائه پروژه و متعاقباً ثبت نمره نهايي در سيستم گلستان بر اساس تحويل به موقع  با توجه به اينكه برنامه   :2تبصره  

ريزي دفاع پروژه  گانه فوق باعث عدم برنامهگيرد، عدم تحويل به موقع موارد سه، انجام مي ( و همچنين فرم مجوز دفاعيه2( و )1شماره )

 است كليه عواقب آن برعهده ش و دانشجو خواهد بود. دانشجو در موعد مقرر شده و بديهي 

( جهت  PDFو    Wordپس از تلييد الگوي نگارش توسط استاد راهنما، همراه با فايل متني )همراه با پوستر  گزارش نهايي پروژه    : 3تبصره  

گردد و حداقل دو هفته قبل از  راهنما تلييد مي   فرم مجوز دفاعيه توسط استاد  پس از تلييد آنها،شود و  تحويل داده مي  استاد راهنمابايگاني به  

 شود. تاريخ تعيين شده براي دفاع به دفتر آموزش تحويل داده مي

هاي نمره است كه توسط آموزش دانشكده و بر اساس زمان و كيفيت گزارش  4شامل حداكثر  ب ش است. ب ش اول    سهنمره پروژه شامل    :3  ماده 

توسط استاد راهنماي پروژه گردد. ب ش دوم  تعيين مي   هاي تعيين شدهو ارائه پروژه در تاريخ  موقع فرم مجوز دفاعيهتحويل به  ،  پيشرفت پروژه

  2ه سمينار پروژه است كه  ارائنمره و مربوط به    6حداكثر    سومنمره است. ب ش    10تعيين خواهد شد و حداكثر    و پس از تحويل گزارش پروژه

صورت  گردد. درتعيين مي استاد داور و بر اساس فرم ارزيابي سمينار پروژه كارشناسي  نمره آن توسط  4ي پروژه و  نمره آن توسط استاد راهنما

 شود. انجام مي راهنماي پروژه نظارت استاد و  اصالحات، اصالحات پروژه با نظر استاد داور نياز به

 گردد.تعيين ميو در هنگام تصويب موضوع پروژه دانشكده  آموزشاستاد داور هر پروژه توسط : 4 ماده

راهنمايي نمايد بر اساس نسبت تواند  شكده در هر سال تحصيلي ميت علمي دانهر عضو هيل حداكثر تعداد دانشجوي كارشناسي كه  :  5  ماده 

 گردد. استاد به دانشجو دانشجويان ورودي است و با نظر شوراي آموزشي دانشكده تعيين مي

 تواند كاهش يابد. مي آموزش دانشكدهسقف تعداد دانشجوي استاد در هر سال تحصيلي توسط  با توجه به نسبت استاد به دانشجو،:  4تبصره 

ارزيابي هر  بايد با تعيين دقيق وظايف هر دانشجو به تفكيك، امكان  ها،  صورت گروهي، در اين گونه پروژهبه  ها با استقبال از انجام پروژه  :6  ماده

ضمناً الزم به ذكر است    صورت مجزا و در يك جلسه )به صورت متوالي( برگزار خواهد شد.سمينارها بههاي گروهي،  دانشجو فراهم گردد. در پروژه

 را مستقالً انجام دهند.  3بايست كليه مراحل مذكور در ماده ها تك تك افراد گروه ميدر اين گونه پروژه

اصال نامه  آيين  دراين  نيمسال  تبصره    4  وماده    6ح شده  از  و  رسيده  دانشكده  آموزشي  تصويب شوراي   1399-1400سال تحصيلي    دومبه 

  االجرا است.الزم



 

  مراحل انجام پروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط دانشجو درس پروژه در ليست واحدهاي اخذ شده ترم در سيستم گلستان اخذ

 (ترميمهفته پس از  2)حداكثر  پروژه و تلييد توسط استاد راهنما پيشنهاديهتكميل 

 ثبت موضوع پروژه توسط دفتر آموزش و تكميل ثبت نام پروژه در سيستم گلستان

 و تلييد آن توسط استاد راهنمابا توجه به فرمت گزارش گزارش نهايي پروژه توسط دانشجو و ارائه تدوين 

 دفاعيه به دفتر آموزش دو هفته قبل از موعد دفاعتحويل فرم مجوز 

 ارائه شفاهي پروژه و تعيين نمره ارائه پروژه توسط اساتيد راهنماي پروژه و داور در روز دفاع

 در سيستم گلستانمحاسبه نمره نهايي پروژه توسط آموزش دانشكده و ثبت نهايي نمره 

آيا موضوع پروژه نياز به 

 دارد؟اصالحات 

انجام اصالحات توسط دانشجو زير 

 نظر استاد راهنماي پروژه

 خير

 آموزش دانشكده  دفتر و تحويل آن به )حسب نياز( 3تا  1پيشرفت  هايگزارش  تكميلانجام پروژه كارشناسي و 

 تكميل فرم مجوز دفاعيه توسط دانشجو و تلييد آن توسط استاد راهنما

 مراجعه دانشجو به اساتيد دانشكده و تعيين موضوع پروژه 

 

 تكميل فرم درخواست ثبت پروژه توسط دانشجو 

 بله 

 دانشكده شوراي آموزشيبررسي موضوع پروژه توسط 


