شیوه نامه اجرایی اخذ پروژه تخصصی در دوره کارشناسی مجتمع آموزش عالی بم
مقدمه
درس پروژه تخصصی ماهيت ويژه اي نسبت به ساير دروس اين مقطع داشته و نحوه برگزاري آن می تواند تاثير
جدي در آينده حرفه اي دانشجويان داشته باشد .بر همين اساس آيين نامه اخذ پروژه تخصصی با استفاده از
تجارب حاصل از سالهاي متمادي اجراي اين درس در مجتمع ،به منظور ارتقاي هرچه بيشتر كيفيت آن و ايجاد
وحدت رويه در اخذ و گذراندن درس پروژه تدوين گرديده است اميد می رود اين اقدام امكان به ثمر نشستن
دانسته هاي دانشجويان و بكارگيري آنها را بيش از پيش فراهم ساخته و شرايط ورود دانش آموختگان را به
عرصه كار و مقاطع باالتر فراهم سازد.
ماده  :1تعاریف و اختصارات
 وزارت :منظور وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.


مجتمع :منظور مجتمع آموزش عالی بم است.



شوراي آموزشی :منظور شوراي آموزشی مجتمع است.

 دوره :منظور دوره كارشناسی پيوسته است كه به صورت روزانه و نوبت دوم كه طبق ضوابط مربوط
برگزار می شود.
 استاد راهنما :عضو هيات علمی و يا استاد مدعو آگاه و مسلط بر موضوع پروژه كه بر اساس ضوابط اين
دستور العمل انتخاب خواهد شد.
 برنامه درسی مصوب :منظور برنامه درسی مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري است.
ماده  :2شرایط و زمان اخذ درس پروژه تخصصی
دانشجويان با توجه به برنامه درسی مصوب و احراز شرايط اخذ درس می توانند نسبت به اخذ درس اقدام نمايند.
تبصره  :1گروه آموزشی مسئول نظارت بر احراز شرايط اخذ درس توسط دانشجو خواهد بود.
تبصره  :2گروه آموزشی موظف است در زمان انتخاب واحد نيمسال اول ،دوم و تابستان هر سال تحصيلی نسبت
به ارائه درس پروژه اقدام نمايد.
ماده  :3انتخاب استاد راهنما
دانشجو با مراجعه به استادو يا اساتيد مورد نظر در گروه آموزشی پس از توافق ،فرم مربوطه (فرم شماره  )1را
تكميل نموده و پس از تائيد به دفتر گروه آموزشی تحويل می دهد.
تبصره  :1در شرايطی كه دانشجو قصد گذراندن درس پروژه تحت راهنمايی اساتيد ساير گروههاي آموزشی را
داشته باشد بايد موضوع در شوراي آموزشی گروه مربوطه مطرح و تصميم گيري گردد.
تبصره  :2گروه موظف است در ابتداي هر نيمسال تحصيلی (پس از انتخاب واحد دانشجويان) نسبت به بررسی
فعاليتهاي پژوهشی اعضاي هيات علمی و اساتيد مدعو اقدام و ظرفيت هر استاد را مشخص نمايد.
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ماده  :4موضوع پروژه
استاد راهنما موظف است حداكثر  3هفته پس از مشخص شدن استاد راهنما ،عنوان پيشنهادي پروژه را مشخص
و فرم شماره ( )2را به شوراي گروه تحويل دهد .مدير گروه موظف است فرم مربوط به موضوع پروژه را در اولين
شوراي آموزشی گروه مربوطه مطرح و در صورت تاييد صورتجلسه را به همراه كپی فرم موضوع پروژه براي حوزه
پژوهشی ارسال نمايد.
تبصره :تغيير عنوان پروژه يا استاد راهنما فقط با تاييد شوراي آموزشی گروه امكان پذير است.
ماده  :5زمان آغاز اجرای پروژه:
تاريخ شروع پروژه از آغاز نيمسالی است كه دانشجو در آن نيمسال انتخاب واحد نموده و امكان حذف درس
پروژه در حذف تكدرس وجود ندارد..
تبصره :در شرايطی كه به دليلی خارج از اختيار دانشجو و يا استاد راهنما امكان ادامه اجراي پروژه فراهم نباشد
شوراي آموزشی گروه می تواند نسبت به موضوع تصميم گيري كند.
ماده  :6مدت زمان اجرای پروژه
مدت اجراي پروژه ،بر اساس ايين نامه آموزشی دوره هاي كاردانی و كارشناسی معادل يكسال در نظر گرفته شده
است.
تبصره :در صورت عدم تحويل پروژه در پايان دوره اجراي پروژه ،نمره صفر توسط استاد درس ثبت گردد.
ماده  :7اعالم پایان پروژه و تعیین داور
پس از اتمام پروژه استاد راهنما مراتب را به مدير گروه اعالم و يک نسخه از گزارش پروژه را به مدير گروه تحويل
خواهد داد .در اولين جلسه شوراي گروه تاريخ دفاع و داور داخلی انتخاب خواهد شد .تاريخ جلسه دفاع و
مشخصات داور توسط مدير گروه به حوزه پژوهشی اعالم خواهد شد.
تبصره  1تاريخ دفاع حداقل يک هفته بعد از جلسه شوراي گروه باشد.
تبصره  :2استاد راهنما می تواند يک داور رابراي ارزيابی پروژه پيشنهاد كند.
تبصره  :3گزارش پروژه توسط مدير گروه براي داور ارسال خواهد شد.
تبصره  :4انتخاب و معرفی داور خارجی با موافقت معاون آموزشی مجتمع امكانپذير است.
ماده  :8جلسه دفاع
دانشجو بايد حداقل سه روز كاري قبل از جلسه دفاع اطالعيه جلسه دفاع را در تابلو اعالنات مجتمع نصب نمايد.
(فرم شماره )3
ماده  :9نمره نهایی
مبناي نمره پروژه در صورت پذيرش حداقل يک مقاله كنفرانسی از  22و در غير ايصورت از  11محاسبه خواهد
شد.
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تبصره  :1در صورت پذيرش مقاله بيش از يک عدد به ازاء هر مقاله  2/5نمره به صورت تشويقی (حداكثر تا دو
مقاله اضافی) محاسبه خواهد شد.
تبصره  :2در صورتی كه به تشخيص شوراي گروه ،به دليل ماهيت پروژه تعريف شده امكان استخراج مقاله وجود
نداشته باشد نمره نهايی از  22محاسبه می گردد.
ماده  :11گزارش پروژه
دانشجو موظف است پس از جلسه دفاع ،جهت اخذ نمره نهايی ،اصالحات مد نظر داور و استاد راهنما را انجام و
گزارش نهايی ،پس از تاييد استاد راهنما بصورت صحافی شده در  3جلد و به همراه  2سی دي حاوي فايلهاي
ورد و پی دي اف تحويل استاد راهنما ،گروه آموزشی و كتابخانه دهد.
تبصره :گزارش نهايی بايد به صورت جلد تخته اي صحافی شود و رنگ جلد در گروه آموزشی مصوب گردد.
ماده  :11نحوه نگارش پایان نامه
دانشجو موظف است پس از انجام پروژه با توجه به شيوه نگارش پروژه كه به پيوست می باشد ،پروژه خود را تايپ
و تدوين نمايد .در ضمن راهنمايی دانشجو جهت چگونگی تدوين پروژه تا انتهاي مرحله صحافی به عهده استاد
پروژه می باشد.
اين آيين نامه در  11ماده و  11تبصره در تاريخ  1315/1/2به تصويب شوراي آموزشی مجتمع آموزش عالی بم
رسيده و در مورد پروژه هايی كه از نيمسال اول سال تحصيلی  15-19تعريف شده است الزم االجرا خواهد بود
اين شيوه نامه به تشخيص معاونت محترم آموزشی و پژوهشی با ارزيابی از خروجی هاي دوره مجدا مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
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بسمه تعالی
فرم انتخاب استاد راهنما درس پروژه
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مجتمع آموزش عالی بم

مدير محترم گروه آموزشی
جناب آقاي  /سركار خانم
با سالم و احترام
دانشجوي رشته
به شماره دانشجويی
بدينوسيله به استحضار می رساند اينجانب
قصد اخذ درس پروژه را دارم .ليست اساتيد راهنما به ترتيب اولويت به
سال تحصيلی
در نيمسال
خدمتتان تقديم می گردد .خواهشمند است دستورات الزم را صادر فرماييد .پيشاپيش از توجه شما كمال تشكر را دارم
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاريخ و امضاء

رديف

نام و نام خانوادگی استاد

توضيحات

تاريخ و امضاء

1
2

3

1
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بسمه تعالی
فرم مربوط به طرح پیشنهادی پروژه
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مجتمع آموزش عالی بم
 :1اطالعات مربوط به دانشجو
نام و نام خانوادگی

شماره دانشجويی

دانشكده

رشته تحصيلی:

گرايش :

سال ورود:

آدرس پست الكترونيک:
آدرس و تلفن:
 :3اطالعات مربوط به استاد راهنما:
آخرين مدرك تحصيلی:

نام و نام خانوادگی:
رشته تخصص اصلی

رتبة دانشگاهی:
تلفن تماس:

آدرس پست الكترونيک:
 :1اطالعات مربوط به پروژه
 - 1-1عنوان پروژه:
 -1فارسی:
 -2انگليسی:
 - 2-1واژگان كليدي :
 -1فارسی:
 -2انگليسی:
 - 3-1نوع تحقيق

بنيادي :

نظري 

كاربردي 

 -2-1تعريف مسأله و بيان سوال هاي اصلی تحقيق:

 -3-1ضرورت انجام تحقيق
 -1-1سابقه تحقيق

 -5-1اهداف اساسی تحقيق
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توسعه اي 

 -9-1چه كاربردهائی حاصل از انجام اين تحقيق متصور است

 -7-1ا ستفاده كنندگان از نتيجة پروژه ( اعم از مؤسسات آموزشی  ،پژوهشی  ،دستگاههاي اجرايی و غيره )

 -8-1روش تحقيق

 -1-1جامعة و نمونه آماري ( در صورت لزوم )

 -12-1روش نمونه گيري ( در صورت لزوم )

 -11-1روش تجزيه و تحليل اطالعات

 -12-1كتاب( :حاوي اطالعات مشخصات نويسنده  ،عنوان كتاب  ،مترجم  ،محل انتشار  ،سال نشر  ،جلد)
 -13-1م قاله( :حاوي اطالعات مشخصات نويسنده ،عنوان مقاله  ،عنوان نشريه  ،سال  ،دوره  ،شماره  ،صفحه)

 -11-1آيا پايان نامه بخشی از يک طرح تحقيقاتی استادان دانشگاهی می باشد؟
در صورت مثبت بودن پاسخ ،جدول ذيل را تكميل نماييد:

بلی خير

عنوان اصلی طرح تحقيقاتی:
نام مجري:

دانشكده:

تاريخ تصويب نهايی طرح:

اعتبار مصوب:

توضيحات:
نام و نام خانوادگی دانشجو :

امضاء

تاريخ :

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

امضاء

تاريخ :
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بسمه تعالی
اطالعيه جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسی رشته
وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مجتمع آموزش عالی بم

عنوان:

ارائه كننده:

زمان:

استاد راهنما:

مكان:

از كليه دانشجويان و عالقمندان براي شركت در جلسه دفاع دعوت بعمل می آيد.
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