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  14/4/90ی دانشگاه مورخ ، مصوبه شوراي برنامه ریزي آموزشآئین نامه پروژه کارشناسی
*********************************  

  

  مقدمه -1

  آن برگزاريداشته و نحوه  این مقطع سایر دروس ماهیت ویژه اي نسبت به کارشناسی درس پروژه 
با استفاده از  بر همین اساس آیین نامه حاضر. می تواند تاثیر جدي در آینده حرفه اي دانشجویان داشته باشد 

به منظور  پیشنهادات دانشکده هاي مختلف و بر مبناي تجارب حاصل از سالهاي متمادي اجراي این درس در دانشگاه،
امکان به ثمر نشستن دانسته هاي  امید می رود این اقدام. است تدوین گردیدهرچه بیشتر کیفیت آن ه  ارتقاي

عرصه کار و خدمت تسهیل به دانش آموختگان را فراهم ساخته و ورود  بیش از پیش  دانشجویان و بکارگیري آنها را
 .نماید

  هدف از انجام پروژه کارشناسی  -2

به نفس در بکارگیري معلومات و آموخته هاي تئوري و تجارب آزمایشگاهی براي مواجهه افزایش خالقیت و ایجاد اعتماد 
ارایه آن و ایجاد آمادگی الزم براي ورود به بازار کار یا مقاطع تحصیلی   ،)براي دانشجو(با یک مساله مشخص و جدید 

  .باالتر

  ضوابط انجام پروژه کارشناسی   -3

  .برعهده معاونت آموزشی دانشکده می باشد  ،درس پروژهمسئولیت کلی اداري  -1ماده

می تواند اقدام به اخذ درس و بر اساس شرایط دیگر دانشکده واحد درسی  80س از گذراندن حداقل دانشجو پ -2ماده
  .پروژه نماید

ي موضوع پس از توافق بر رو) ترجیحاً در گروه آموزشی خود(دانشجو با مراجعه به استاد مورد نظر در دانشکده  - 3ماده
پروژه، فرم مربوط به پروژه را تکمیل نموده و فرم تکمیل شده را  پس از تائید استاد مربوطه به دفتر آموزش دانشکده 

. فرم پروژه الزاماً باید در محدوده زمانی که آموزش تعیین می نماید تحویل آموزش دانشکده گردد. تحویل می دهد
عات پروژه را در فایل دانشجو ثبت می نماید و یک نسخه از فرم پروژه جهت آموزش دانشکده در صورت تائید گروه، اطال

  .اطالع براي استاد راهنماي دانشجو ارسال می گردد

نمره پروژه شامل دو بخش می گردد، بخش اول توسط استاد پروژه  و پس از تکمیل و تحویل پروژه و گزارش  -4ماده
نمره و مربوط به ارائه سمینار پروژه  6بخش دوم حداکثر . نمره می باشد 16ا ت 14مربوطه تعیین خواهد شد، که حداکثر 

نمره آن توسط داور و بر اساس ضوابطی که مشخص خواهد شد،  4نمره آن توسط استاد پروژه و حداقل  2می باشد که تا 
  .تعیین می گردد

      نمره از نمره پروژه کسر 2ارائه دانشجویان دیگر شرکت نکرده باشد تا  5در صورتیکه دانشجو در حداقل : 1تبصره 
  .می شود

و توسط استاد پروژه  16نمره پروژه حداکثر از    ارائه سمینار پروژه الزامی بوده و در صورت عدم ارائه پروژه، -5ماده 
  .تعیین خواهد گردید



  .پروژه توسط گروه تعیین می گردد داور هر -6ماده 

آموزش دانشکده هر سال چند محدوده زمانی حداکثر یک هفته اي را جهت ارائه سمینار پروژه هاي کارشناسی  -7ماده
  .دانشکده نیز در طی این روزها نهایت همکاري را جهت برگزاري هر چه بهتر سمینارها خواهد نمود. تعیین می نماید

ارائه . سمینارها در محدوده زمانی مشخص شده، توسط شوراي آموزشی دانشکده صورت می پذیرد برنامه ریزي -8ماده
نمره   پروژه در خارج از محدوده تعیین شده قابل قبول نمی باشد و در صورت عدم ارائه پروژه ها در بازه هاي زمانی مقرر،

  .ارائه به دانشجو تعلق نخواهد گرفت

از پیش تعیین شده براي ارایه سمینار پروژه غیبت نماید، در صورتی که شوراي آموزش اگر دانشجو در زمان : 2تبصره
  .امکان مجدد ارایه سمینار به او داده خواهد شد دانشکده غیبت وي را مجاز تشخیص دهد، 

را  هر عضو هیات علمی دانشکده در هر سال تحصیلی حداکثر می تواند مطابق فرمول ذیل دانشجوي کارشناسی -9ماده 
  : راهنمایی نماید

  L  =  تعداد دانشجو براي هر عضو هیئت علمی در سال تحصیلی  
  ND  =   تعداد دانشجوي هر گروه  
  NP   =  تعداد استاد هر گروه  
     1/4 × ) NP ÷L=( ND   

بوطه می سقف تعداد دانشجوي استاد در هر سال تحصیلی توسط گروه مر  با توجه به نسبت استاد به دانشجو،: 3تبصره
  .تواند کاهش یابد

  .دانشکده هایی که گروه ندارند، به جاي گروه، شوراي آموزشی تصمیم گیري نماید: 4تبصره 

با استقبال از انجام پروژه ها به صورت گروهی، در اینگونه پروژه ها، باید با تعیین دقیق وظایف هر دانشجو به  -10ماده
بصورت (در پروژه هاي گروهی، سمینارها به صورت مجزا و در یک جلسه . گردد تفکیک، امکان ارزیابی هر دانشجو فراهم

  .ولی ارائه گزارش به صورت مجزا به تشخیص استاد راهنما می باشد. برگزار خواهد شد) پیاپی

قابل به جاي گزارش کتبی  علمی داشتن مقاله در کنفرانسها و مجالت  ،گروهبه پیشنهاد استاد راهنما و تائید  -11ماده
  .قبول می باشد

  

  

به تصویب شوراي آموزشی دانشگاه   14/4/90تبصره در تاریخ  4ماده و  11این آئین نامه اصالح شده در 
و براي دانشجویانی که پروژه را جدیداً ثبت نام می کنند از  90-91رسیده و از نیمسال اول سال تحصیلی 

  .باشدسال الزم االجرا می  2به مدت حداقل و  1/7/90تاریخ 

  

  
 


