باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام (ره) شهرری
دانشکده مهندسی برق
فرآیند پروژه کارشناسی از تعریف موضوع تا ثبت نمره (ویژه دانشجویان)
عنوان

مرحله

مسئول اجرا

زمان اجرا

1

اخذ پروژه با استاد نامشخص در سیستم اتوماسیون آموزش

دانشجو

در ایام انتخاب واحد

2

مراجعه به کارشناس گروه با همراه داشتن فرم پ( 1-فرم پروژه) و اخذ تأییدیه ایشان مبنی بر مجاز
بودن دانشجو در اخذ واحد پروژه (اطالعات دانشجو در سربرگ فرم پ 1-تکمیل شده باشد)

دانشجو

پس از اخذ واحد پروژه

 مراجعه به اساتید پروژه اعالم شده توسط گروه با همراه داشتن فرم پ1-3

4

 در هر نیمسال ،نام اساتید پروژه به همراه لیست عناوین پروژه ایشان از طریق تابلوی اعالنات گروه،وبالگ گروه یا کانال تلگرام گروه اطالعرسانی میگردد

 مراجعه به مدیر گروه جهت تحویل فرم پ1- -الزم است بخش تعریف پروژه فرم پ 1-تکمیل و توسط استاد راهنما تأیید شده باشد

دانشجو

پس از اخذ تأییدیه کارشناس گروه

دانشجو

نیمسال اول :حداکثر تا  15مهرماه
نیمسال دوم :حداکثر تا  ۲5بهمنماه
نیمسال تابستان :حداکثر تا  ۳۰تیرماه

5

 مراجعه متأخرین به استاد راهنمای ثبت شده در سیستم اتوماسیون آموزش منظور از متأخرین دانشجویانی هستند که به علت عدم تحویل فرم پ 1-به مدیر گروه در مهلتتمقرر ،استاد پروژه توسط گروه و بر اساس ظرفیت باقیمانده اساتید برای ایشان ثبت شده است

متأخرین

6

 مراجعه متأخرین به مدیر گروه جهت تحویل فرم پ 1-تأیید شده -عواقب عدم تعریف موضوع پروژه پس از مهلت مقرر در این مرحله به عهده دانشجو میباشد.

متأخرین

نیمسال اول :حداکثر تا  ۳۰مهرماه
نیمسال دوم :حداکثر تا  15اسفندماه
نیمسال تابستان :حداکثر تا  15مرداد

7

اجرای پروژه ،ارائه گزارش مستمر از پیشرفت کار به استاد راهنما

دانشجو

پس از تحویل فرم پ1-به مدیر گروه

8

 مراجعه به استاد راهنما جهت تأیید صحت عملکرد مدار ستاخته شتده یتا درستتی تحلیتل نتتایشبیهسازی ،بررسی تطابق پایاننامه با دستورالعمل تدوین گتزارش پتروژه و تأییتد آمتادگی دفتاع
پروژه از طریق امضای چک لیست موجود در پایاننامه
 -پایاننامه باید بر اساس فرمت اعالم شده در وبالگ گروه و به صورت تلق و شیرازه تهیه گردد

دانشجو

9

مراجعه به مدیر گروه جهت تعیین تاریخ دفاع و هیأت داوران با همراه داشتن مدارک ذیل:
 گزارش پروژه به صورت تلق و شیرازه با چک لیست تأیید شده توسط استاد راهنما پرینت مالی انتخاب واحد پروژه (صادر شده توسط کارشناس گروه) -مدار و فایلهای مربوطه (پروژههای ساخت) یا فایلهای شبیهسازی (پروژههای شبیهسازی)

دانشجو

 حداکثر تا یک هفته قبل از تتاریخهتایمشخص شده در تقویم جلسات دفاع
 نیمسال اول :حداکثر تا  1۰بهمنماه نیمسال دوم :حداکثر تا اول مردادماه -نیمسال تابستان :حداکثر تا اول آبانماه

10

در صورت موفقیتآمیز بودن جلسه دفاع پروژه ،انجام اصالحات پایان نامه (در صورت نیاز) و مراجعه
به اساتید راهنما و داور جهت اخذ تأییدیه نسخه صحافی شده پایاننامه

دانشجو

حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ دفاع

11

مراجعه به مدیر گروه و انجام مراحل زیر:
 -1تحویل نسخه صحافی و تأیید شده پایاننامه
 -۲دریافت فرم پ ،1-تهیه  ۳نسخه کپی از آن و تحویل اصل و  ۳نسخه کپی به مدیر گروه

دانشجو

پس از تعیین استاد راهنما توسط گتروه و
اعالم از طریق سیستم اتوماسیون آموزش

پس از اتمام پروژه و تدوین پایاننامه

حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ دفاع

