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  : پیشنهاد پروژه1ماده 

رند هفته از شروع ترم با اعضاي هیات علمی که ظرفیت براي دانشجوي کارشناسی دا 6دانشجو موظف است تا  -1
به منجر  صحبت کرده و نسبت به نگارش پروپوزال اقدام کند. تاخیر در تحویل پروپوزال پس از موعد بیان شده،

  شود.   حذف درس پروژه کارشناسی می

  نند. توانند موضوع پروژه و استاد راهنما را بدون توجه به باکس تخصصی انتخاب ک: دانشجویان می1تبصره 

ش تحلیلی، آوري مطلب یا بررسی کلی باشد. وجود یک بختواند تنها محدود به جمع: موضوع پروپوزال نمی2تبصره 
  تئوري یا تجربی در پروژه الزامی است. 

ه ژرد براي پروکریال براي هر نفر امکان هزینه 5000 000درصد از بودجه سالیانه گروه حداکثر تا مبلغ  10تا سقف  -2
 کارشناسی را دارد. 

  : تشریفات دفاع2ماده 

، بت غیرمجازکه از پروژه خود دفاع کند. در صورت تاخیر بیش از یک سال، مشابه با غی دانشجو تا یکسال زمان دارد .1
 نمره درس پروژه صفر رد خواهد شد. 

گروه  به مدیریت پس از اتمام نگارش پروژه، پرینت نهایی متن پروژه به تصویب استاد راهنما رسیده و براي تعیین داور .2
 شود. تحویل داده می

 هنگ کند. ، دانشجو موظف است زمان برگزاري جلسه دفاع را با استاد راهنما و استاد داور هماپس از تعیین داور .3

اهد ا انجام خوبرگزاري جلسه دفاع در حضور دانشجویان و استاد داور و راهنما اختیاري بوده و طبق نظر استاد راهنم .4
 شد. صورت جلسه دفاع براي رد شدن نمره الزم است. 

تکمیل شده  و پرسش و پاسخ، صورت جلسه دفاع به شکل خصوصی توسط استاد راهنما و استاد داور، پس از اتمام ارائه .5
 شود.و پس از درج نمره، تحویل مدیریت گروه می

شده در سیستم  شود. نمره وارددرصد نمره استاد(ان) راهنما محاسبه می 50درصد نمره داور و  50نمره نهایی با وزن  .6
 .باید یکسان باشدگلستان با نمره درج شده در صورت جلسه دفاع یکسان 

دانشگاه  در گروه مهندسی مکانیکنیز دانشجویان کارشناسی گروه که ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد را به  .7
 ت تحویل شکلکاري دانشجو، تا انتهاي مهرماه فرصزنجان انجام دهند، به شرط تایید استاد راهنما مبنی بر عدم کم

  .شودداده می گزارش پروژهنهائی 

  رسانی: اطالع3ماده 

 یت گروه، یکدانشجو موظف است در صورت صالحدید استاد راهنما براي برگزاري جلسه دفاع، قبل از تعیین داور توسط مدیر
) و استاد(ان زمان دفاع، محل دفاع، عنوان پروژه، نام دانشجو نسخه الکترونیک (به صورت عکس) از آگهی دفاع خود را که

  رسانی، به مدیریت گروه ارسال نماید.   راهنما، استاد(ان) مشاور در آن ذکر شده باشد براي اطالع

خ مصوب شد و از این تاری 1396اسفند  7ماده در جلسه شوراي گروه مهندسی مکانیک مورخ  3نامه در این شیوه
  الزم االجراست.  
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  �سمه تعاىل

  فرم داوری و ارزش�یاىب �روژه اكرش�ناىس گروه ماكنیک

  

  موضوع �روژه:

  دا�شجو/دا�شجو�ن: 

  اس�تاد(ان) مشاور:                                اس�تاد داور:                            راه�:  (ان)اس�تاد

�ن �رگزار داور و دا�شجو اس�تاد(ان) مشاور، اس�تادراه�،  (ان)�لسه دفاع از ا�ن �روژه در �رخي                 � حضور اس�تاد
  شود. شد و نظر �اىي هیات داوران به صورت ز�ر ا�الم می

  نظر اس�تاد داور  نظر اس�تاد راه�ی دوم  ی اولنظر اس�تاد راه�  �داکرث منره  موضوع  
        ۱۰  انطباق اكر اجنام شده � موضوع �روژه  ۱
        ۴  �یف�ت ارائه و دفاع از �روژه  ۲
        ۳  ر�ایت اصول �گارش  ۳
        ۳  زمان��دی اجنام �روژه  ۴
        ۲۰  مجع  

  

  امضای اس�تاد داور:                         راه�:                                 (ان)امضای اس�تاد
  �رخي:                 �رخي:                                                      

  شود:گريی از منرات اس�تاد داور و اس�تاد راه� به صورت ز�ر ا�الم میگنيمنره �اىي �روژه �س از م�ا�

    منره به حروف    منره به �دد

   

  امضای مد�ر گروه ماكنیک:
  �رخي: 

  

و �رای طی مرا�ل فارغ التحصیىل دا�شج دفاع تذ�ر: حتویل ا�ن فرم توسط اس�تاد راه� به مد�ریت گروه �س از �رگزاری �لسه
 الزامی است.  

  


