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 دانشگاه حکیم سبزواری –دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

 آیین نامه مربوط به پروژه های کارشناسی

 

 نحوه انتخاب واحد درس پروژه کارشناسی -1

 واحد درسی، می تواند درس پروژه کارشناسی را در ترم مهر یا بهمن اخذ نماید. 011دانشجو پس از گذراندن  1-1

انتخاب واحد درس پروژه کارشناسی صرفا توسط آموزش دانشکده انجام می گیرد. فلوچارت مراحل انتخاب انجام  1-2

 آمده است. 0واحد درس پروژه در شکل 

 

 : مراحل انتخاب واحد درس پروژه کارشناسی1شکل 



نموده و مشخصات خود  دانشجو می تواند تا تاریخ اعالم شده توسط گروه، موافقت یکی از اساتید محترم را کسب 0-2-0

 رفت.گرا به ایشان ایمیل نماید. با تایید استاد محترم، دانشجو در لیست استاد قرار خواهد 

تنها در صورتی که نام دانشجو در لیست استاد مربوطه قرار گرفته باشد، آموزش دانشکده درس پروژه کارشناسی  0-2-2

 را برای دانشجو انتخاب خواهد کرد. این لیست در سایت دانشکده بروز رسانی خواهد شد. 

د، امکان اخذ پروژه برای ترم جاری صورتی که دانشجو در موعد اعالم شده برای اخذ پروژه کارشناسی اقدام ننمایدر  1-3

 را نخواهد داشت.

در صورتی که دانشجو به هر دلیلی، بعد از موعد مقرر شده مراجعه نماید، در صورت هماهنگی با استاد راهنما می  0-3-0

ذف و تواند از فرصت حذف و اضافه برای انتخاب درس پروژه اقدام نماید. بدیهی است در اینصورت یکی از فرصت های ح

 اضافه دانشجو از بین خواهد رفت.

 

 نحوه ارزیابی و اعالم نمره پروژه کارشناسی -2

( و همچنین فایل pdf.*و  docx.*تمام فایل های مربوط به پروژه کارشناسی شامل فایل گزارش )به دو صورت  2-0

پوستر خود را  بایستمیپوستر می بایست توسط دانشجو قبل از برگزاری نمایشگاه تحویل استاد راهنما گردد. دانشجو 

 دانشکدهوب سایت  درارائه نماید. فایل پوستر  دانشکده مهندسی برق و کامپیوترچاپ و برای شرکت در نمایشگاه های 

 آپلود می شود. 

پروژه کارشناسی می بایست به صورت پوستر در تاریخ های اعالم شده توسط مدیر محترم گروه به صورت  2-2

 های شهریور، آبان، بهمن و اردیبهشت.های تقریبی عبارت اند از: پایان ماهتاریخنمایشگاهی ارائه شود. 

 ت دانشکده آماده گردند. پوستر و گزارش پروژه می بایست به صورت قالب قرار داده شده در سای 2-2-0

 خواهد بود.  01در صورتی که دانشجو نتواند در تاریخ های اعالم شده پوستر خود را ارائه نماید، سقف نمره  2-2-2

 بدون تحویل پوستر پروژه به مدیر محترم گروه، نمره دانشجو ثبت نخواهد شد. 2-2-3

 ثبت نمره توسط استاد راهنما انجام می گیرد.  2-3

سال بعد و برای ثبت نام کنندگان  اردیبهشت 31مهلت ثبت نمره پروژه برای ثبت نام کنندگان نیمسال اول،  2-4

آبان می باشد. بدیهی است دانشجو باید قبل از موعد مقرر نسبت به تحویل پروژه و مستندات اقدام  31نیمسال دوم، 

 وجود داشته باشد.  ثبت نمرهنماید تا فرصت 


