
همچنين حداكثر تعـداد  واحد است،  80حداقل واحد گذرانده شده جهت اخذ واحد كارآموزي 
ضي گذراندن واحد كارآموزي در ترمهاي غير از تابستان بـا  واحد انتخابي براي دانشجويان متقا

 .واحد تعيين گرديده است 16واحد كارآموزي  2احتساب 
قبـل از اخـذ   . واحد مي باشد 100حداقل واحد گذرانده شده جهت اخذ واحد پروژه كارشناسي 

 .روال اخذ پروژه كارشناسي مالحظه گرددپروژه كارشناسي حتماً 
 
 

 روال اخذ پروژه كارشناسي

 )از بين اساتيد مورد تائيد براي اخذ پروژه(انتخاب استاد و عنوان پروژه از طريق ايميل يا صحبت دانشجو با استاد  .1

  دانلود فرم پروژه از سايت توسط دانشجو .2
  تكميل فرم پروژه و ارسال به استاد پروژه .3
  ارسال فرم پروژه بعد از تائيد استاد راهنما به مدير گروه مربوطه .4
  ارسال فرم پروژه به آموزش توسط مديرگروه و قرار دادن آن در پرونده دانشجو .5
يرد، حتي اگر دانشجو كل پروژه اگر فرم پروژه دانشجو مورد تائيد قرار نگ(تماس دانشجو با آموزش اطمينان از تائيد پروژه  .6

  ).را انجام داده و به اتمام رساند، پروژه دانشجو مورد قبول نخواهد و كليه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود
براي اينكه (انتخاب واحد پروژه در سامانه سما توسط دانشجو در ابتداي ترمي كه دانشجو آمادگي دفاع از پروژه را دارد  .7

كبار هزينه پروژه را پرداخت نمايد، با اخذ نظر استاد پروژه در ابتداي ترمي كه قرار است پروژه را تحويل دانشجو فقط ي
  ).دهد، بايد در سما پروژه را اخذ نمايد

  )روز قبل از دفاع 10(مشخص كردن تاريخ دفاع و اعالم آن به آموزش توسط دانشجو و با نظر استاد پروژه  .8
  اد پروژهجهت درج در سما سامانهارسال نمره دفاع توسط است .9

  
 نكته :حداقل واحد گذرانده جهت اخذ واحد پروژه دوره كارشناسي 100 واحد مي باشد 

 اساتيد مورد تائيد براي اخذ پروژه
آقاي دكتر طباطبائي نژاد- خانم دكتر توكلي- آقاي مهندس آقائي نژاد- خانم مهندس شكري- آقاي  :گروه مهندسي شيمي

آقاي مهندس بيگي -مهندس اكبري  آقاي مهندس عجمين -
  

 آقاي دكتر آذري، آقاي دكتر پرويني،آقاي دكتر عالفي،آقاي دكتر اقبالي،آقاي دكتر يزداني:گروه مهندسي مواد
  

آقاي دكتر عباسي، آقاي دكتر محبوبي، آقاي دكتر نجفي، آقاي دكتر ابراهيم نژاد، آقاي دكتر ابراهيمي،  :گروه مهندسي پزشكي
 آقاي دكتر شمسي

   
 زمان دفاع بر طبق انتخاب واحد در سما

 



نيمسال انتخاب 
 پروژه در سما

آخرين زمان دفاع
از پروژه

آخرين زمان اعالم تاريخ دفاع به
رساني آموزش جهت اطالع  

بهمن15تا اول بهمن 5تا   

تير15تا دوم تير 5تا   

شهريور 15تا  تابستان شهريور 5تا   

 
  

  
 


