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 یارشناسکمقطع  یانیدستورالعمل اخذ و ثبت نمره درس پروژه پا

 )19/12/1392مورخ  92 – 32دانشگاه به شماره  یآموزش ي(مصوب شورا

ت در نظر یخود و ظرف وقتتمام علمیهیأت يند گروه (بسته به تعداد اعضاالزم است درس پروژه را در قالب چ ی. گروه آموزش1
رش یت پذیثر ظرفکن حدایید درس و تعیاسات یر نام تمامکمسال با ذیدروس ن ارائه) به هنگام علمیهیأتهر عضو  يبرا شدهگرفته

 د.ینما ارائهگلستان  یافزار آموزشدانشجو توسط استاد مربوطه در نرم

 است. ین درس توسط دانشجو الزامینام در اگذراندن درس پروژه، اخذ و ثبت ي. برا2

 يز براین يانفراد يهاپروژه صورتبهد توانیباشد م نشدهاعالم یتیدر سرفصل مصوب آن محدود کهدرصورتی یانیژه پا. درس پرو3
 ف گردد.یان توسط استاد درس تعریدانشجو

مسال ین روعماه پس از ش 2ثر تا ک(پروپوزال) خود را پس از اخذ درس پروژه حدا يشنهادیهستند طرح پ موظف. دانشجو و استاد مربوطه 4
از طرح  يانسخه یالزم است گروه آموزش چنینهم .ب برسانندیو به تصو ارائه خودگروه  یآموزش يمربوطه به شورا یلیتحص

و  یمعاونت آموزش لیتحو یو آموزش ير مراحل اداریجام سامربوطه جهت ان جلسهصورترا به همراه مصوب درس پروژه  يشنهادیپ
 .دهدوع ده متبکدانش یلیمکالت تیتحص

درس به واحد  یینها نویسدستست نمره یل سالو ار یافزار آموزشدر نرمدر س پروژه نمره  ییثبت نها يثر مهلت مجاز براک. حدا5
 شهریورماه 31مسال تابستان یرماه و در نیت 25 یلیمسال دوم سال تحصیاسفند، در ن 20 یلیمسال اول سال تحصیده در نکآموزش دانش

 .خواهد بود

ش از یالزم است پنباشد، استاد درس  یافکن درس یاتمام ا ياخذ درس پروژه برا یلیمسال تحصین نیدر اول شدهارائهمهلت  کهدرصورتی. 6
تمام اعالم نموده و نا یافزار آموزشرا در نرمپروژه درس  يت نمرهی، وضعشدهاعالم یزمان يو در بازه يعدب یلیمسال تحصین شروع

افزار اقدام و در نرم» (ادپ) پروژهادامه «ت ثبت درس به یر وضعییده مربوطه جهت تغکاست به واحد آموزش دانش موظفز یدانشجو ن
در درس  نامثبتمسال ین نیمسال (بالفاصله پس از اولین کی يدانشجو صرفاً برا د.ی) اخذ نما1(با اثر  يمسال بعدیدرس را مجدداً در ن

 و اخذ مجدد درس پروژه خواهد بود. نامثبت دی) مجاز به تمدیانیپروژه پا

ند در صورت ناتمام ماندن درس، الزم است درس پروژه را ینمایاخذ م یلیسال تحص ممسال دویه درس پروژه را در نک یانی. دانشجو7
 ند.یاخذ نمابالفصل مسال تابستان یمجدداً در ن

اخذ مجدد  یلیمسال تحصیدر ن درس پروژه ينشود، نمره ارائه 6 در بند شدهتعیین یزمان يهابازهنمره درس پروژه پس از  کهدرصورتی .8
اخذ  است نسبت به موظففر منظور خواهد شد و دانشجو ص یافزار آموزشدر نرم) تمدیدشدهه درس پروژه در آن ک یمسالیدرس (ن
 د.ینما مجدد اقدامد یان تمدکو بدون ام يعاد صورتبهدرس مجدد 

 گردد.ین مییمربوطه تع یدرس پروژه و دفاع از آن طبق نظر گروه آموزش ییگزارش نها ارائهوه ی. ش9

 کیگان به عنوان یالت آموزش رایمسال از نظر تسهی، آن نیافزار آموزشدر نرم 1در درس پروژه با اثر  نامثبتد ی. در صورت تمد10
دانشجو لحاظ شده و  یلیاخذ ننموده باشد) در سنوات تحص را يگریدرس د یلیتحصمسال یدر آن ندانشجو اگر  یامل (حتکمسال ین



ه درس کخواهد بود  یلیمسال تحصیان نیپا آموختهدانش يشور محسوب خواهد شد و وکجز مدت تعهد خدمت دانشجو در داخل 
 در آن اخذ نموده است. 1اثر  صورتبهپروژه را مجدداً 

گونه چیاو باشد، ه یلیمسال مازاد بر سنوات مجاز تحصید و آن نیپروژه اقدام نماد و اخذ مجدد درس ی. چنانچه دانشجو نسبت به تمد11
 تعلق نخواهد گرفت. ير: غذا، خوابگاه و ... به وینظ یانات رفاهکام

 يور توسط اعضاکق موارد مذیت دقی، منوط به رعايانفراد یانیپروژه پا يهر دانشجو برا يواحد درس به ازا 33/0ب یاعمال ضر. 12
بر  یانیت موارد فوق، واحد معادل درس پروژه پایو در صورت عدم رعا باشدمیدانشگاه  یآموزش يهاو گروه علمیهیأتترم مح

 ن دستورالعمل محاسبه خواهد شد.یا 13اساس ماده 

دوره  یبه عنوان پروژه عمل ن دستورالعمل اجرا گردد،یدر ا ذکرشدهر از موارد یغ يگریوه دیا هر شیو  يانفراد صورتبه. چنانچه پروژه 13
 معادل واحد مصوب درس خواهد بود. نفر 12تا  8هر  يل آن به ازاگردد و واحد معادیوسته محسوب نمیپ یارشناسک

ن ماده نبوده و واحد معادل آن همان واحد مصوب درس طبق سرفصل یشوند مشمول ایس میه به عنوان درس پروژه تدرک یدروس تبصره:
 خواهد بود.

ده ین گردیشود تدویم ارائه یا گروهی يانفراد صورتبهه کوسته یپ یارشناسکدوره  یانیپا يژهدرس پرو يصرفاً برا دستورالعملن یا .14
ن دستورالعمل نخواهند یمشمول ا ،گرددیپروژه انجام م ياز درس با اجرا یا بخشیف نموده یآن پروژه تعر يه استاد براک یو دروس

دوم  یلیتحصمسال ین يو برا ماهبهمن 25خ یاول هر سال تا تار یلیتحصمسال ین يثر براکن نوع از دروس حدایرات ابود و الزم است نم
 اعالم گردد.رماه یت 20 تا هر سال یلیتحص

مورد  19/12/1392مورخ  92 – 32دانشگاه به شماره  یآموزش يتبصره در شورا کیبند و  14ن دستورالعمل در یا
 باشد.یم االجراالزم 1392 – 93 یلیمسال دوم سال تحصیقرار گرفت و از نب یو تصو ینیبازب


