
  * مراحل اخذ و انجام فاز صفر و پروژه پایانی*
  

  رزرو استاد راهنما الف) 
با توجه به عالقه خود به یکی از گرایش هاي مهندسی مکانیک می بایست یکی از  ابتداي نیمسال پنجمدانشجو در  -1

  اساتید گرایش مربوطه را انتخاب و فرم رزرو استاد راهنما را به تأیید ایشان برساند.
 چهارظرفیت هر یک از اساتید براي قبول مسئولیت راهنمایی دروس تخصصی و پروژه پایانی دانشجویان کارشناسی  -2

  نفر می باشد.
  دانشجو باید فرم رزرو را پس از تأیید استاد راهنما به کارشناس پروژه ها تحویل دهد. -3
دانشجو می تواند استاد راهنماي خود را تغییر دهد.  (ر، و تا قبل از دفاع فاز صفدانشجو در طی تحصیل فقط یک مرتبه  -4

است را به امور آموزش یده انکه به تأیید هر دو استاد و همچنین معاون آموزشی رسرا   تغییر استاد راهنمافرم  موظف است
  ) دانشکده تحویل دهد.

  کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی"اخذ ب) 

 پیشنیازبه عنوان  "فاز صفر"درس و همچنین  "کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی"به بعد  90براي دانشجویان ورودي  -1
  درس پروژه پایانی می باشد.

درس کارگاه تجاري سازي و کارآفرینی را اخذ و بگذرانند .  واحد قبولی 70دانشجویان می توانند پس از گذراندن  -2
  جلسه کارگاه مربوطه الزامی است.) 3(حضور در هر 

  
  اخذ فاز صفر و ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه )ج
  اخذ و دفاع نمایند. ،قبولیواحد  80 گذراندن به بعد درس فاز صفر را پس از 94الزامی است دانشجویان ورودي  -1
پروژه پایانی را به تایید استاد راهنما  گزارش اول ارزیابی پیشرفت کار نیمسال بعد از اخذ فازصفردر دانشجو موظف است  -2

  به امور آموزش دانشکده تحویل دهد. رسانیده و سپس
پروژه پایانی را به تایید استاد راهنما  گزارش دوم ارزیابی پیشرفت کار، اخذ پروژه پایانیدانشجو موظف است در نیمسال  -3

  به امور آموزش دانشکده تحویل دهد. رسانیده و سپس
   نمره از نمره نهایی پایان نامه کسر می گردد. 1 در موعد مقرر  است در صورت عدم تحویل هر یک از فر م هابدیهی  -4
  پروژه پایانی اخذ واحد) د
واحد تحصیلی را گذرانده است و فاز صفر خود را نیز به تصویب رسانده باشد، شرایط الزم جهت  120دانشجویی که  -1

  (اخذ پروژه طی دو نیمسال آخر تحصیل مجاز است.)اخذ پروژه پایانی را دارا می باشد. 
  براي اخذ پروژه پایانی ، دفاع از فاز صفر پروژه پایانی و تصویب آن ، الزامی است. -2

  تمدید پروژه پایانی شرایط  )هـ
و تمدید پروژه براي بار دوم باعث درج نمره صفر به می تواند یک نیمسال تحصیلی پروژه خود را تمدید نماید  دانشجو -1

  پروژه در نیمسال قبل خواهد شد. 



    
  ) مراحل دفاع از پروژه پایانیو
تحویل دهد و  استاد راهنما و استاد ممتحندانشجو موظف است یک نسخه از پایان نامه را یک هفته قبل از دفاع به  -1

  همچنین زمان دفاع پایان نامه را نیز با ایشان تنظیم نماید.
یت واقع در سا آیین نامه نگارش پایان نامهکه مطابق با یک نسخه از پایان نامه نهایی  دانشجو موظف است -2

mech.iust.ac.ir  و همچنین سی دي مشتمل بر فایل پایان نامه با فرمت تهیه شده استWord   وPDF یک  را
  .را مشخص نمایدو تاریخ دفاع  دهدهفته قبل از دفاع پایان نامه به دفتر پروژه ها تحویل 

(فرم هاي  و صحافی شود. رفتهقرار گدر ابتداي پایان نامه » تأیید پایان نامه«و  »فاز صفر تصویب شده«فرم هاي  -3
  مربوطه به صورت تایپ شده و مطابق فرمت مصوب دانشکده باشد.)

 حداقل فاصله زمانی بین تحویل پایان نامه به اساتید و تاریخ دفاع یک هفته می باشد.  -4
  در صورت عدم حضور استاد راهنما یا استاد ممتحن دفاعیه برگزار نخواهد شد. -5
در صورتی که پایان نامه نیاز به اصالحات داشته باشد، تغییرات پس از پایان دفاع از پروژه پایانی دانشجو موظف است  -6

آپلود و به اطالع استاد راهنما خود جهت تایید فایل پایان  dl.iust.ac.irدر سایت پایان نامه فایل  نهایی را انجام دهد و 
  نامه در سایت گلستان برساند.

  اسبه نمره پروژه پایانی) محز
نمره مسئول پروژه ها بابت فرمت  2نمره استاد ممتحن ،  7نمره استاد راهنما،  8به شکل :  نمره نهایی پایان نامهبارم  -1

نمره استاد راهنما بابت دو فرم گزارش ارزیابی پیشرفت کار  2نمره مسئول پروژه ها بابت فاز صفر،  1نگارش پایان نامه، 
  گردد. محاسبه می

  نمره استاد راهنما)  =  نمره نهایی  8نمره استاد ممتحن) +(    7نمره مسئول پروژه) + (   2) + (فازصفرنمره   1(نمره فرم پیشرفت کار)+ 2(

  ) زمانبندي انجام پروژه پایانیح
براي  وهمان سال بیستم اسفندماه مهلت دفاع از پروژه و ارسال فرم نمره پروژه براي نیمسال اول تحصیلی، حداکثر تا  -1

   سال بعد می باشد. بیستم شهریورماه تانیمسال دوم تحصیلی، حداکثر 
      پذیرفته کارشناسی ارشدمهلت دفاع براي دانشجویانی که واحد پروژه را در نیمسال دوم اخذ نموده اند و همچنین  -2

  می باشد. بیستم آبان ماهحداکثر می باشند، 
  نمره پروژه پایانی) ارسال ط
یا تا پایان مهلت تمدید شده توسط کمیته منتخب دانشکده از پایان نامه و چنانچه دانشجو تا پایان مهلت تعیین شده  -1

  در کارنامه ایشان ثبت می گردد. واحد صفر 3خود دفاع نکند 
گرفته است در نیمسال بعد ، نسبت به اخذ مجدد پروژه اقدام نماید و در  Fدانشجو موظف است مشابه دروسی که نمره  -2

  .پروژه خود دفاع نماید ازمهلت قانونی 
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