
 بسمه تعالی

 در سامانه آموزش و اخذ واحد آنواحدی( 3)  نحوه درخواست تعریف پروژه کارشناسی

 *.شرایط  کاربر درخواست دهنده:

 دانشجوی مقطع کارشناسی .1

 مجاز به ثبت نام .2

 نمره افتاده ثبت شده باشد. وی درخواست تعریف پروژه ارسال نکرده باشد یا  در درس پروژه کنونتا .3

 کارتابل درخواستزیر منوی  خدمات آموزشیمنوی  *.نام منوی اقدام:

 

 و:ج* مراحل درخواست تعریف پروژه توسط دانش

 شود. پس از انتخاب درخواست تعریف پروژه و  دکمه ایجاد فرم مربوطه نمایش داده می

 .امکان پذیر استدانشکده دانشجو پروژه صرفا از میان اعضای هیات علمی  در این فرم انتخاب استاد

 کاراکتر باید وارد شود. 40 قلحدادر عنوان پروژه 

 حداقل یک نوع پروژه  باید انتخاب شود نوع پروژه :

 کاراکتر باید وارد شود. 400مختصری از شرح پروژه حداقل 

رای استاد منتخب ارسال ، این درخواست بولی این شرایط  توسط دکمه ارسالسپس بعد از مطالعه شرایط پذیرش پروژه و انتخاب قب

 شود. می

 .گردد همزمان ایمیلی برای اطالع به استاد منتخب ارسال  می

 

 :استاد و معاون آموزشی دانشکدهپروژه توسط  فیدرخواست تعربررسی * مراحل 

را مشاهده لیست درخواستهای ارسال شده  کارتابل درخواست یمنو ریز یخدمات آموزش یمنون امنتخب از طریق همپروژه استاد 

 شود. بعد از انتخاب هریک از درخواستها اطالعات مربوطه نمایش داده می .کند می



 .را داردبه دانشجو  برگشتیا  مخالفتیا تایید  استاد پس از مشاهده امکان

 شود. توسط ایمیل به د انشجو اطالع داده  می ،در صورت مخالفت استاد

 .گردد آموزشی دانشکده ارسال میدر صورت تایید این درخواست برای معاون 

 .را داردبرگشت به  استاد یا  مخالفت یا موافقتمعاون آموزشی دانشکده امکان 

 شود. نتیجه به دانشجو اعالم میمعاون آموزشی دانشکده درصورت مخالفت یا موافقت 

 

 نکات مهم:

دانشجو بایستی قبل از شروع فرایند باال مذاکره الزم با استاد پروژه مورد نظر خود را انجام داده و پس از اطمینان از موافقت وی  **

 و انطباق با سایر مقررات دانشگاه و دانشکده اقدام به درخواست رسمی از طریق سامانه آموزش نماید.

صفر وجود با واحد غیرامکان ثبت نام این درس  ،یا مخالفت با آندر سامانه  ** درصورت عدم درخواست تعریف پروژه کارشناسی

 ندارد.

سه امکان ثبت نام درس پروژه به صورت  ، استاد منتخب برای ظرفیتوجود و  صورت انجام موفق مراحل این درخواستدر ** 

ی ثبت نام پروژه در سامانه در زمان انتخاب واحد و دانشجو بایستی شخصا برا وجود داردبرای دانشجو در زمان انتخاب واحد  واحدی

برعهده داشته را دانشجو  پنجپروژه کارشناسی  راهنمایی می تواندهر استاد درهر ترم حداکثر بر اساس مقررات جاری  اقدام کند.

 .باشد

ثبت نمره کماکان تابع  ضوابطمربوط به درس پروژه کارشناسی مانند تعداد دفعات تمدید، زمانبندی ارسال نمرات و  مسایل** سایر 

همچنین دانشجویان بایستی مقررات داخلی دانشکده خود در این زمینه را رعایت مقررات و آیین نامه های جاری دانشگاه است. 

 کنند. 
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