
 

 تعالیبسمه

 و دفاع از آنکامپیوتر پروژه کارشناسی فرآیند تعریف 

پر  دانشجو باید آنها را در حین اجرای فرآیند زیر نوع فرم طراحی شده که 4برای درس پروژه نکته: 

 نموده و در مهلت مقرر به گروه کامپیوتر تحویل دهد:

 فرم تعریف پروژه -1

 فرم مجوز دفاع -2

 فرم ارزیابی پروژه -3

 صورتجلسه دفاعفرم  -4

------------------------------------------------------------------------------ 

 مرحله تعریف پروژهالف( 

 کنددر ابتدا دانشجو در مرحله انتخاب واحد، درس پروژه را اخذ می -1

استاد مورد نظر را دانشجو  شود.اسامی اساتید راهنمای پروژه و ظرفیت آنها توسط گروه اعالم میسپس  -2

 کند.انتخاب نموده و برای مذاکره به ایشان مراجعه می

دانشجو تایپ شده و پس از چاپ و امضا توسط استاد راهنما به مدیر  وتوسط استاد فرم تعریف پروژه  سپس -3

 شود.گروه تحویل داده می

تحویل پس از این تاریخ، به  شود که در صورتبرای تحویل فرم پروژه به دفتر گروه، مهلتی مشخص مینکته: 

 شود.ازای هر هفته از سقف نمره دانشجو کم می

استاد داور شود. ضمنا گروه، کار پروژه آغاز می)و یا شورای( در صورت تایید فرم تعریف پروژه توسط مدیر  -4

روژه در همان فرم تعریف پپروژه توسط مدیر گروه )و در صورت لزوم پس از مشورت در جلسه شورای گروه( 

 شود.مشخص می

 ماه زمان الزم است. 3تا دفاع از آن، حداقل تحویل فرم پروژه بین زمان  -5

 پروژه دفاع از( مرحله ب

را به تایید استاد فرم مجوز از دفاع رسد. دانشجو موظف است که در نهایت، موعد دفاع از پروژه ها فرا می -6

برای را  مجوز دفاعفرم نامه به استاد داور و اخذ امضای ایشان، و پس از تحویل یک نسخه از پایان رساندهراهنما 

 تحویل دهد.کامپیوتر به گروه  ،تعیین تاریخ جلسه دفاع



 

شود و به فرمهای تحویل اعالم میکامپیوتر مهلتی دارد که توسط گروه تحویل فرم مجوز دفاع به گروه کامپیوتر 

 شده پس از این تاریخ رسیدگی نخواهد شد.داده 

گروه کامپیوتر پس از تحویل فرمهای مجوز دفاع در مهلت تعیین شده، با اساتید راهنما و داور هماهنگ  -7

بندی برنامه دقیق زماند. کننموده و جلسات دفاع را به صورت گروهی و متمرکز در چند روز مشخص برگزار می

 شود.اطالع رسانی میکامپیوتر توسط گروه  جلسات دفاع

در روز دفاع در جلسه حاضر شده و پس از ارائه شفاهی کار خود به همراه اسالید، به سرانجام دانشجو  -8

 دهد.سواالت داوران پاسخ می

 

 ج( مرحله پس از دفاع و ثبت نمره

که توسط استاد راهنما و داور در جلسه دفاع پر شده فرم ارزیابی پروژه در پایان دانشجو موظف است که  -9

نامه و محتوای پروژه( )شامل متن پایاننامه دی پایانسیرا به همراه فرم صورتجلسه دفاع است، و همچنین 

 روز به دفتر گروه تحویل دهد. 15ظرف مهلت حداکثر 

توسط استاد راهنما گروه کامپیوتر، نمره نهایی پروژه پروژه توسط پس از تایید نهایی مراحل انجام در نهایت  -10

 یابد.درس پروژه پایان می ثبت شده ودر سیستم گلستان 

 

 


