آیین نامه اجرایی انجام پروژه
مرکز علمی –کاربردی
خیام الکتریک نیشابور

مراحل انجام پروژه:
 )1انتخاب واحد پروژه در ترم مورد نظر
 )2انتخاب موضوع  :که توسط شخص دانشجو و به پیشنهاد اساتید در جلسه شورای پژوهشی انتخاب
می شود.
 )3تکمیل فرم "ارائه موضوع پروژه توسط دانشجو" و اخذ تاییدات مربوطه ( فرم شماره ) 1
 )4تحویل فرم گزارش پیشرفت کار (در خالل انجام پروژه) توسط دانشجو به استاد راهنما حداقل دو بار
در طول ترم توسط مدرس تکمیل و بایگانی می گردد ( .فرم شماره )2
 )5فرم جلسه ارائه گزارش پروژه توسط دانشجو تکمیل و توسط استاد امضا می گردد (.فرم شماره )3
 )6فرم ارزشیابی ارائه گزارش از پروژه ( فرم شماره ) 4
 )7ضمیمه شماره  :1نحوه برگزاری ارائه گزارش از پروژه .
 )8ضمیمه شماره : 2راهنمای تدوین و نگارش گزارش پروژه (پایان نامه)
 )9دانشجو موظف است مطابق دستورالعمل تدوین و تنظیم بارگذاری شده بر روی سایت مرکز  ،پروژه
خود را تایپ و تحویل نماید.
 )10ارائه پروژه برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی می باشد و دانشجویان موظفند نسبت به
تکمیل دقیق و ارائه کلیه فرم های مندرج در این آیین نامه اقدام نمایند.
 )11نسخه نهایی پروژه بصورت صحافی شده تحویل واحد آموزش می گردد.
 )12آخرین مهلت تحویل پروژه زمانی است که توسط استاد راهنما تعیین می گردد و دانشجو موظف است
 1نسخه از پروژه صحافی شده به انضمام  CDفایل پایان نامه در قالب فایلهای power point,
 Wordوpdfرا به همراه کلیه فرم های تکمیل شده تحویل واحد پژوهش نماید.

فرم شماره 1
ارائه موضوع پروژه کارشناسی توسط دانشجو

عنوان پروژه به فارسی :

 -1اطالعات مربوط به دانشجو
نام :
رشته و گرایش :
نشانی پستی :

نام خانوادگی :

ایمیل :
تلفن همراه :
امضاء دانشجو:

 -2اطالعات مربوط به استاد راهنما:
نام :
امضاء:

نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

فرم شماره 2
فرم گزارش پیشرفت کار

گزارش شماره ...... :
نام :

نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

عنوان پروژه :

تاریخ تایید موضوع پروژه :

میزان پیشر فت پروژه (توسط استاد تکمیل می گردد):

خالصهای از کارهای انجام شده :

مراحل بعدی اجرای پروژه :
امضاء استادراهنما :

شماره 3
حداقل دو بار گزارش پیشرفت برای هر دانشجو تکمیل گردد.
فرمطول ترم
در

فرم شماره3

فرم ارائه گزارش پروژه

عنوان پروژه :
تاریخ جلسه ارائه گزارش پروژه:
ساعت و مکان برگزاری:
نام و نام خانوادگی دانشجو :
رشته وگرایش:
امضاء دانشجو:
استاد راهنما :
امضاءاستاد راهنما:

چکیده پروژه(:در چند سطر موضوع پروژه توسط دانشجو تکمیل گردد).

نکته:دانشجو موظف است  24ساعت قبل از ارائه پروژه این فرم را در تابلو اعالنات درج و اطالع رسانی نماید.
حضور در جلسه دفاع برای سایر دانشجویان ازاد است.

فرم شماره4

بسمه تعالی

فرم ارزشیابی ارائه گزارش پروژه کارشناسی

همکار محترم
استاد پروژه کارشناسی اقای /خانم :
با موضوع:
دانشجوی رشنه/گرایش:
خواهشمند است بر مبنای جدول زیر  ،نظر خود را اعالم فرمایید :
ردیف

موارد ارزیابی

حداکثر
نمره

1

نمره در اختیار مدرس براساس نحوه همکاری دانشجو –حضور در جلسات
گزارش پیشرفت کار

4

2

چگونگی تنظیم و نگارش مطالب ،یا کارهای عملی

3

3

ارزش علمی و یا کاربردی مطالب/حجم کارهای علمی صورت گرفته

4

4

چگونگی تحلیل مطالب و نتیجه گیری با توجه به هدف اولیه تعیین شده

3

5

بکارگیری مناسب طرح ها  ،جدول ها ،شکلها و نقشه ها برای تشریح
مطالب به ویژه استفاده از نرم افزار در موارد فوق

1

6

ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کار و طرح های عملی در کار

1

7

چگونگی ارائه پایان نامه (ارائه کار عملی )

2

8

توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسش ها

2

9

نمره پروژه

20

نمره
پیشنهادی

توضیحات

تبصره :مدرس می تواند حداکثر ا نمره ارفاقی عالوه بر نمرات فوق اضافه در نظر بگیرد.
اصالحاتی که باید در پروژه انجام شوند :

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد داور :
تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی معاونت پژوهش :
تاریخ:

امضاء:

