
  بسمه تعالی

  گذراندن درس پروژه نحوه انتخاب و آیین نامه 

  »برق و رباتیکمهندسی گروه «

  

آموخته هاي نظري خود را براي  فرصتی براي دانشجو فراهم می کند تا پایان تحصیلمقطع کارشناسی در پروژه درس 
 از جملهحل مسائل عملی در رشته خود به کار بندد. درس پروژه مهم ترین فعالیت دوره تحصیلی به شمار می آید. 

کنترل کیفیت پروژه  نیز مراحل اخذ و تکمیل درس پروژه و دانشجویان در هدایت ق و رباتیک،گروه مهندسی بروظایف 
عدم رعایت این آیین نامه  ین نامه حاضر در راستاي اجراي این وظیفه تدوین شده است.. آیهاي پایان تحصیل است
  .دانشجو شودا کسر نمره ی در فراغت از تحصیل خیرأممکن است منجر به ت

  :باشندداراي شرایط زیر باید گروه  "مورد قبول"پروژه هاي : 1ماده 

 یا رباتیک بپردازد.در حوزه مهندسی برق پروژه باید به یک مسئله کاربردي  )1

و نتایج بوده واحد کارشناسی  3هر یک از دانشجویان مجري بایستی متناسب با انجام شده توسط حجم کار  )2
 باشد.پروژه در حد کارشناسی مهندسی حاصل شده از انجام 

  به شرح ذیل می باشد: پروژه انتخابمراحل : 2ماده 

 :یکی از دو مسیر زیر)انتخاب (موضوعتعیین  - 1

  کند. انتخاب میمنتخب گروه دانشجو موضوعی را از فهرست پروژه هاي ارائه شده توسط اساتید  -الف

لیست اساتید منتخب و پروژه هاي آنها پس از تأیید در شوراي گروه در ابتداي هر ترم تحصیلی اعالم : 1تبصره 
 خواهد شد.

 پیشنهاد می دهد.منتخب گروه دانشجو موضوع مورد عالقه خود را به یکی از اساتید  -ب

  . شود و غیر تکراري توصیه می پرداختن به موضوعات جدیدباشد.  موضوع پروژه باید گویا: 2تبصره 

 بهانتخاب می کنند تا  "ایندهنم"یک نفر را به عنوان از میان خود ، دانشجویان تیمیدر پروژه هاي : 3تبصره 
 انجام دهد. و استاد تیمتبادالت ایمیلی بعدي را با  تیمنمایندگی از 



توسط استاد پس از تأیید تکمیل و به صورت تایپ شده استاد راهنما توسط دانشجو یا  "پیشنهاد پروژه"فرم  -2
  .شودارسال  elec.eqbal@gmail.comگروه برق و رباتیک به آدرس  ایمیلبه راهنما، 

گروه برق و رباتیک قابل  -انتخاب پروژه در سایت مؤسسه در قسمت گروه هاي آموزشیفرم جدید : 4تبصره 
  دانلود است.

به فرمهایی که به طور ناقص پر  شد.بیان شده با و عاري از کلی گویی اهداف پروژه باید به طور واضح: 5تبصره 
ه روشن نباشد، پروژدر صورتی که بیان مسئله و اهداف شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 .خواهد شد براي اصالح برگشت داده "پیشنهاد پروژه"

به استاد و دانشجو اعالم از طریق ایمیل ظرف حداکثر یک هفته توسط گروه  "پیشنهاد پروژه" نتیجه بررسی -3
 ، دربررسیاین  نتیجه نتیجه بررسی ممکن است رد، قبول، یا درخواست اصالح پیشنهاد پروژه باشد. می شود.

 .و نگهداري خواهد شدپروژه هاي گروه ثبت  پایگاه داده

 .کار بر روي پروژه را آغاز خواهد کرددانشجو پس از دریافت جواب قبول،  -4

با استاد راهنما برگزار و آخرین گزارش  منظمبه صورت  دانشجو در طول اجراي پروژه موظف است جلساتی را -5
 وي اعالم نماید.به کاري آینده پیشرفت را به عالوه  برنامه 

أیید استاد به تشخیص استاد راهنما، گزارش نهایی توسط دانشجو آماده و پس از تپروژه پس از تکمیل کار  -6
  .گرددارسال  elec.eqbal@gmail.comبه آدرس تکمیل و  "درخواست دفاع پروژه"فرم  راهنما،

باید توسط کیفیت گزارش  تعیین استاد دفاع توسط گروه،ال فرم درخواست دفاع پروژه و ارسپس از : 6تبصره 
 شود.می بررسی و سپس اجازه دفاع به دانشجو داده  و دفاع راهنما اناستاد

ند. نثبت می ک "صورتجلسه دفاع از پروژه"بر طبق فرم  نمره دانشجو راو دفاع راهنما  اتیداس، پس از دفاع -7
 پایگاه دادهیید نمره دانشجو منوط به انطباق موضوع پروژه و نتایج آن با اطالعات ثبت شده در أت: 7تبصره 

 .خواهد بود پروژه ها

رد دفاع پروژه از سوي اساتید، دانشجو مکلف است ضمن رفع ایرادات، در زمان تعیین شده در صورت : 8تبصره 
  یک بار دیگر از پروژه دفاع نماید. 

قبولی مشروط دفاع پروژه از سوي اساتید، دانشجو مکلف است ایرادات گرفته شده را اصالح در صورت : 9تبصره 
  و پس از تأیید استاد راهنما نمره ایشان ثبت خواهد شد. 

  پروژه نهاییگزارش تهیه : 3ماده 

گزارش پروژه نه تنها نتایج پروژه را براي اساتید راهنما و دفاع جمع بندي می کند، بلکه اطالعات کافی درباره کارهاي 
انجام شده و روشهاي به کار رفته در پروژه در اختیار خوانندگان عالقمند قرار می دهد. گزارش باید براي خواننده اي در 

مهمترین اصل در نوشتن گزارش، ارائه توضیحات روشن، ساده و دقیق به حد دانشجوي کارشناسی قابل فهم باشد. 



خواننده است. غیر از موضوعات پایه اي هر رشته، نویسنده باید بنا را بر عدم اطالع کافی خواننده بگذارد و توضیحات. 
اید واضح و متن استفاده شده در نمادها و اختصارات مورد استفاده باید در اولین استفاده تعریف شوند. تصاویر و نمودارها ب

   کامالً موثر است. مقدار نمره تخصیص داده شده به آنو آنها خوانا باشد. کیفیت گزارش پروژه در ارزیابی پروژه 

 "رباتیک و برقروه گ کارشناسی نامه نگارش و تدوین پایانانتخاب، نامه  ینیآ"جهت تهیه گزارش نهایی پروژه به 
  گروه برق و رباتیک رجوع کنید. -واقع در سایت مؤسسه در قسمت گروه هاي آموزشی

  پروژه دفاع: 4ماده 

استادان در حضور سایر دانشجویان عالقمند گروه، تا  دقیقه به دانشجو فرصت داده می شود 20 در جلسه دفاع معموالً
آمادگی  ارائه نماید. به عالوه، دانشجو بایداسالید پاورپوینت  20گزارشی از پروژه خود را در قالب حدودراهنما و دفاع 

  االت در محدوده گزارش خود را داشته باشد.ؤتوضیح کافی درباره تمام اطالعات ذکر شده در گزارش و پاسخ به س

  پروژه زمان بندي: 5ماده 

تا نمره پروژه وي قبل از اتمام مهلت پایان دوره تحصیلی ثبت شود. در صورت  دانشجو باید به نحوي برنامه ریزي کند
عدم ثبت نمره پروژه تا قبل از شروع ترم بعدي (ترم بعد از ترم اخذ درس پروژه)، دانشجو مکلف به انتخاب مجدد این 

  .ول زمان بندي کارها براي اتمام به موقع پروژه شخص دانشجو استئمسدرس خواهد بود. 

و ماقبل یک سال و  90طبق آیین نامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشجویان ورودي : 10تبصره 
  روز فرصت دارند پروژه خود را به اتمام رسانده و دفاع نمایند. 45به بعد یک ترم به عالوه  91دانشجویان ورودي 

  سرقت علمی: 6ماده 

. اساتید پروژه و دفاع دقت الزم را در این و با آن برخورد می شود ول استسرقت علمی به طور مطلق غیر قابل قب
بررسی نماید. جریمه  "دست اول بودن"گزارش پروژه ها را براي اطمینان از . گروه ممکن است خصوص خواهند نمود

  سرقت علمی کسر نمره و احیاناً نمره عدم قبولی خواهد بود.

منابع مورد استفاده باید در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفته و در فهرست مراجع براي احتراز از سرقت علمی، کلیه 
  ذکر شوند. متون، تصاویر، جداول، نمودارها و غیره مشمول این قاعده می شوند.


