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 های پایانی پروژهمرتبط به  بررسی موارد : شرح جلسه

 مصوبات جلسه: 

 برگزار گردید و موارد زیر به تصویب رسید:های پایانی ارتقای کیفیت پروژه این جلسه به منظور

 ها دارای جلسه ارائه باشند.پروژه پایانی تمامی رشته مقرر گردید (1

 . خواهد شد برگزاراز قبل تعیین شده  که زمان آن در یک جلسه عمومیبه صورت متمرکز  هر رشته های پایانیپروژه جلسه ارائه (7

گروه ران مشاوهای هر رشته توسط دقیق ارائه پروژهبرنامه زمانی . ماه و بهمنماه ، شهریور ماهپذیر است: تیرها صرفاً در سه تاریخ مشخص امکانارائه پروژه (9

 گردد.تعیین می

 حضور استاد راهنما پروژه در جلسه ارائه الزامی است. (4

 اساتید حاضر در جلسه ارائه، به عنوان داور محسوب خواهند شد و حق اعمال نظر بر نمره نهایی دانشجو را دارند.سایر  (5

 نمره در اختیار داورانی که در جلسه حضور دارند. 5نمره از نمره نهایی دانشجو در اختیار استاد راهنماست و  15 (6

 .نمره داوران طبق فرم مشخص داوران تعیین خواهد شد 

هر  ویانشد. این ظرفیت با توجه به تعداد دانشجخواهد رای هر یک از اعضای هیئت علمی و نیز اساتید مدعو ظرفیتی برای پروژه دانشجویی در نظر گرفته ب (2

  .باشد واجد شرایط دانشجویانبایستی برابر مجموع  ی اساتیدهامجموع ظرفیت .شودتعیین می اندکه به ترم ششم رسیدهورودی 

 انتخاب موضوع نهایی پروژه بر عهده استاد راهنمای پروژه است. (8

و نمره داده نامه قبلی پروژه خود را تحویل مهلت دارند مطابق شیوه 1400دانشجویانی که پیش از این پروژه پایانی خود را اخذ نموده اند تا پایان فروردین  (1

 نامه جدید ارائه گردند. پایانی میبایست مطابق شیوههای . بدیهی است پس از این تاریخ تمامی پروژهثبت شودآن 

 

 


