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4هاپیوستتعداد 

هاي ها و تسهیل فرآیندرتقاي کیفی پروژهبه منظور اهاي کارشناسی در دانشکده مهندسی مکانیک و به اجباري شدن مجدد انجام پروژهبا توجه
.و بعد از آن اجباري می باشد1392و اجراي مفاد آن براي دانشجویان ورودي موارد زیر به تصویب شوراي دانشکده رسیده مربوطه، 

هامحتواي پروژه
:هایی که فقط جنبه گردآوري مطالب داشته باشدقابل قبول نیست و هر پروژه کارشناسی باید در یکی از دو دسته زیر قابل توصیف باشدپروژه
هاي تحلیلی یا محاسبات عددي هاي مهندسی با روشسازي فرآیندها و سامانهآنالیز، طراحی و یا شبیه.1
گیري و مطالعات میدانی زمایش و یا اندازهآانجام کارهاي ساخت، .2

.می باشد19یا آزمایش نباشد /حداکثر نمره در پروژه هایی که مشتمل بر فعالیت هاي ساخت و
نتخاب استاد راهنماا

موضوع . توانند موضوع پروژه کارشناسی خود را تحت نظر هر یک از اعضاي هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک انجام دهنددانشجویان می
گروه تخصصی همچنین به ازاي هر پروژه . به تصویب برسد1مطرح و از طریق تکمیل کاربرگ شماره استاد مربوطهپروژه باید در گروه تخصصی 

د و اعضاي هیات علمی تواند توسط دو دانشجو انجام پذیرمییک پروژه کارشناسی حداکثر . کندمیرا تعیین ي گروه از میان اعضایک نفر داور 
. نفر دانشجوي کارشناسی داشته باشند6توانند به طور همزمان بیش از دانشکده نمی

پروژهو تحویلسازيمستند
گزارش پروژه پس از تایید استاد . سازي گردددر سایت دانشکده موجود است مستندالعمل مربوطه که ژه کارشناسی باید مطابق با دستورهر پرو
جویی در مصرف به منظور صرفه. قرار گیرددر اختیار داور 2قل یک هفته قبل از ارائه شفاهیو از طریق کاربرگ شماره باید حداو مدیر گروه راهنما 

. و داور از هر دو روي کاغذ استفاده شودراهنما براي تحویل نسخه چاپی گزارش پروژه به استاد شود که کاغذ توصیه می
ارزیابی پروژه شفاهی و ارائه

ارائه زمان . شوندر نیمسال تحصیلی ارائه میبصورت متمرکز و در یک نوبت در هکارشناسی مربوط به هر گروه تخصصی هاي پروژه
عالم اتوسط اداره آموزش مکان ارائه در هر نیمسال . ماه خواهد بودشهریورنیمه دومو در نیمسال دوم بهمن ماهنیمه دوماولنیمسال در هاپروژه

ها خواهد هده مدیران گروهبا توجه به نکات زیر بر ع) 3کاربرگ شماره (هاي اعالم نمره فرمها و تکمیلریزي ارائه پروژهمسئولیت برنامه. گرددمی
.بود

حضور همه یا . استحضور حداقل یک نفر از اعضاي هیات علمی به جز مدیر گروه، استاد راهنما و داور براي ارزیابی نحوه ارائه پروژه ضروري .1
. گرددبوده و توصیه میدر جلسات ارائه پروژه مغتنم اکثریت اعضاي گروه 

. فایل ارایه خود را آماده کنندو دانشجویان باید بر این اساس دقیقه می باشد10) با احتساب زمان پرسش و پاسخ(حداکثر زمان ارائه هر پروژه .2
پانزده نمره باقیمانده مربوط . شودثبت می3رگ شماره که  توسط مدیر گروه و بر اساس مندرجات کاربارد نمره د5کیفیت ارائه پروژه حداکثر .3

.شودا و داور در کاربرگ مذکور ثبت میاستاد راهنمبه محتواي کار و کیفیت تدوین و نگارش پروژه بوده و توسط
سایر موارد

.می باشد4گردش کار مطابق با روند نماي مندرج در کاربرگ شماره .1
.باشدیب پروژه در گروه تخصصی مربوطه ماه پس از تصو2پروژه باید حداقل زمان دفاع از .2
ه تعداد واحدهاي اخذ شدو مجاز می باشد حذف اضطراریدر مهلتو کرده اخذسالی که دانشجو درس پروژه رادر اولین نیمحذف پروژه فقط .3

.نیمسال مجاز می باشدیک تمدید پروژه براي . از حد مجاز کمتر شوددر آن نیمسال نباید دانشجو 
اهنما و مدیر گروه و موافقت برگزاري دفاع دانشجو پیش از زمان ارائه متمرکز در شرایط خاص منوط به درخواست کتبی دانشجو، تایید استاد ر.4

. متمرکز در یک نیمسال مجاز نیستپس از ارائهانفرادي دفاع ات برگزاري جلس. معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مجاز است
.وصیه می شودو اعطاي جوایزي به پروژه هاي منتخب ت) ترجیحا در هفته پژوهش(برگزاري نمایشگاهی از دستاوردهاي پروژه هاي کارشناسی .5


