
  به نام خدا 
  شماره:   ،خوارزميه دانشگا

  دانشكده فني و مهندسي
  گروه مهندسي كامپيوتر

  :تاريخ 

 پيشنهاد پروژه كارشناسي

  
 رشته و گرايش تحصيلي: شماره دانشجويي:  نام و نام خانوادگي:

  پست الكترونيكي :  تلفن تماس:  سال ورود :

       نوبت دوم   ل نوبت او  تعداد واحد گذرانده : استاد راهنما:

 
  عنوان پروژه:

  
  

  تاريخ تصويب:
  تاريخ ارائه:

قاضاي اينجانب                                           بـا علم كامـل به ضوابط اخـذ ، تعريف، دفاع و ارزيـابي پـروژه هاي كارشنـاسي ت
   تصويب پيشنهاد پروژه كارشناسي خـود با مشخصات پيوست را دارم.

  تاريخ:                                 امضاء                                                                                                                         
 

  استاد راهنما
  مورد تأييد مي باشد. تهيه و مهندسي-فنيپيشنهاد پروژه پيوست مطابق با ضوابط تعريف پروژه دانشكده 

  
  امضاء        استاد راهنما:                                                                                 تاريخ:                         

  
  خ:                                 امضاءتاري                                                                استاد مشاور (در صورت نياز)

  
  اطالعات تفضيلي پروژه

  تشريح پروژه و هدف از اجراي آن:
  
  
  
  

  مراحل انجام پروژه و زمان بندي

  جام پروژه:نهزينه، وسايل و امكانات مورد نياز براي ا

  



  توضيحات
  :گردد تهيه زير ساختار با بايد پروژه تشريح متن •

  .شود مي داده توضيح ابهام بدون و واضح بطور مسأله صورت پروژه، پيشنهاد مقدمة در: مقدمه .1
 ذكر ابهام بدون واضح، بطور)  شده گذاري شماره(  آن كاربردهاي و پروژه اهداف قسمت اين در: پروژه اهداف .2

  د.شو مي
  .دشو مي آورده مراجع ذكر با كشور از خارج و ايران در كار انجام سابقة مختصر بطور بخش اين در:تاريخچه .3
 انجام حقيقاتت با مقايسه در شد خواهد انجام پروژه در كه كاري ويژگي بخش اين در: پيشنهادي پروژه هاي ويژگي .4

  .شود ذكر آن مجدد انجام داليل بودن، تكراري صورت در. شود مي  بيان واضح بطور ديگران توسط شده
 و جامع بصورت آن مراحل و مساله حل پيشنهادي) يها( روش بخش اين در: مسأله حل پيشنهادي روشهاي .5

 .شود مي آورده مشخص
 فته شده استردر نظر گ تحصيلي زمان انجام پروژه كارشناسي يك ترم  
 يد قبل در صورت لزوم، با موافقت استاد راهنما، امكان تمديد زمان از يك ترم تحصيلي به دو ترم ميسر است كه اين كار با

  ديد صورت پذيرد كه نياز به ثبت نام در ترم جديد دارد.انتخاب واحد ترم جاز 
 استاد راهنما وجود ندارد ياپس از تصويب پروژه، امكان تغيير نام پروژه، محتوا و  
 گروه كامپيوتر درس پروژه را ، در غير اين صورت و به گروه تحويل شود د قبل از اخذ پروژه تكميلفرم پيشنهاد پروژه باي

  ده دانشجو حذف خواهد كرد.از ليست دروس اخذ ش
  دانشجوياني كه مهر ماه درس پروژه را اخذ كنند، آخرين مهلت دفاع براي ايشان تير ماه سال بعد و چنانجه پروژه را در

بهمن ماه اخذ نمايند، آخرين مهلت آنان آذر ماه سال بعد مي باشد. در صورتي كه دانشجويي دير تر از تاريخ هاي ياد 
نمره از نمره پروژه او كسر مي شود. چنانچه  2فاع نمايد، با ازاي هر هفته دير كرد نيم نمره و حداكثر تا شده مبادرت به د

دانشجويي در اين مهلت نيز دفاع ننمايد، نمره ردي براي درس پروژه ايشان منظور شده و دانشجو موظف به اخذ مجدد 
 اين درس در نيم سال بعد مي باشد.

  تا قبل از ثبت نام پروژه در نيمسال مورد نظر موافقت استاد مورد نظر را همراه با فرم توافق دانشجويان موظف هستند
  پروژه به گروه ارائه دهند. در غير اين صورت اسم دانشجو از ليست پروژه ثبت نامي توسط گروه حذف خواهد شد.


