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  مراحل الزم براي ارائه پيشنهاد پروژه به شرح زير است:
    

انتخاب درس پروژه با يكي از اساتيد (متناسب با رشته و گرايش تحصيلي) در زمان انتخاب  .1
 واحد 

 

 انتخاب موضوع پروژه زير نظر استاد راهنما و ثبت آن در پرتال آموزشي به شرح ذيل: .2

  در پرتال "آموزشي"از منوي  "ت تصويب پروژهدرخواس"انتخاب منوي 

 انتخاب درس پروژه مربوطه از ليست پروژه ها 

 پر كردن فرم تعريف موضوع پروژه به صورت آنالين 
 

پس از تكميل فرم آنالين فوق، اين فرم براي استاد راهنما فرستاده شده و استاد راهنما قادر  .3
براي رهگيري مراحل  "سابقه"اند از كليد به تاييد يا رد موضوع مي باشد. دانشجو مي تو

تصويب پروژه اطالع يابد. دانشجو تنها تا قبل از باز كردن فرم فوق توسط استاد راهنما در 
  سيستم آموزش، قادر به ويرايش اين فرم خواهد بود.

 

عدم "در صورت عدم تاييد موضوع توسط استاد راهنما، وضعيت پروژه در پرتال دانشجو به  .4
تغيير كرده و دانشجو قادر به ويرايش موضوع پروژه با توجه به توضيحات  "ستاد راهنماتاييد ا

 ارسالي از طرف استاد راهنما خواهد بود. 
 

در صورت تاييد موضوع توسط استاد راهنما، فرم فوق به مدير گروه ارجاع شده تا در جلسه  .5
 شوراي گروه آموزشي طرح گردد.

 

سط شوراي گروه آموزشي در پرتال دانشجو، در قسمت نتيجه تاييد يا عدم تاييد تو .6
 قابل مشاهده خواهد بود.   "درخواست تصويب پروژه"
 

در صورت عدم تاييد موضوع پروژه توسط شوراي گروه آموزشي، دانشجو قادر خواهد بود تا  .7
فرم آنالين تعريف موضوع پروژه را ويرايش كرده و موضوع جديدي با توجه به توضيحات 

 تعريف نمايد. در چنين حالتي، كليه مراحل فوق مجددا تكرار مي گردد. ارسالي

  پايانيپروژه مراحل اخذ و دفاع واحد 
 



  

  به شرح زير است: آننمره  و ثبت ، دفاعانجام پروژهمراحل الزم براي  
  

راهنما و مدير گروه با دانشجو صرفا از طريق سيستم پيام پرتال نكته: كليه مكاتبات بين اساتيد 
جو الزم است تا از طريق پورتال خود، پيام هاي دريافتي را دائما چك شد. لذا دانگردآموزش انجام مي 

 نمايد. بديهي است مسئوليت عدم انجام اين كار تماما بر عهده دانشجو خواهد بود.

 
موارد مطرح شده مندرجات و كليه  توسط دانشجو زير نظر استاد راهنما با رعايت پروژه انجام .1

آيين نامه نگارش ، و رعايت نكات مندرج در )1شماره  پروژه (فرم پيشنهاد موضوعفرم در 
 . پروژه

 

فاع از پروژه با آماده سازي فايل پاورپوينت براي دبه استاد راهنما و ارائه پروژه تكميل شده  .2
 .نحوه ارائه پروژه پايانيتوجه به نكات مندرج در 

 

 با استاد راهنما  توسط دانشجو به صورت شفاهيزمان دفاع  هماهنگي .3

  
فرم در صورتي كه پروژه براي بار دوم وارد روند دفاع مي شود، به مهر مالي در پايين  تبصره:
 نياز است. 3شماره 

  
 

روز قبل از تاريخ  4 قلتا حداارسال ايميل حاوي فايل پروژه و پاورپوينت به اساتيد راهنما  .4
 دفاع

 
  

در صورت تاييد پروژه در جلسه دفاع، الزم است اصالحات پيشنهادي انجام شده و گزارش  .5
 صحافي گردد. آيين نامه نگارش پروژهپروژه با توجه به نكات مندرج در 

 

 ثبت نمره در كارنامه تحويل گزارش پايان نامه به صورت صحافي شده به منظور .6

 
 

اي خالصهبايد در موعد مقرر از پروژه خود دفاع كنند  الزم بذكر است دانشجوياني كه قرار است** 
نحوه ( مشورت استاد راهنما و مطابق با دستورالعمل موجود در وبسايت دانشگاهاز پروژه خود را با 
در جلسه دفاع ارايه نمايند. مدت جلسه  درآورده و power pointبصورت فايل  )ارائه پروژه پاياني

تص دقيقه آن مخ 10و دقيقه آن مختص به ارايه دانشجو  15دقيقه است كه  25 حداكثر دفاع
در جلسه دفاع براي دانشجويان الزامي  3فرم شماره همراه داشتن  است. استاد راهنماسوال و جواب 

  است.
  



  
  
 

  پروژه:زماني انجام مهلت 
 

 است: ليذپروژه به شرح دفاع از حداكثر مهلت براي   .1

  بهمن ماه  30نيمسال اول (ترم پائيز) تا  -
 تير ماه  31ار) تا نيمسال دوم (ترم به   -

   شهريور ماه 31ترم تابستان تا    -
 

توسط به اداره آموزش در صورت تاخير در اتمام پروژه، ارائه درخواست تمديد مهلت پروژه   .2
 .مي باشددانشجو ضروري 


