دستورالعمل پروژه کارشناسی در دانشکده مهندسی عمران

1

ماده  .1کلیات
دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی عمران میتوانند با شرایطی درس پروژه کارشناسی را به عنوان  3واحد اختیاری
دانشکده اخذ کنند .هدف از انجام پروژه ،آشنایی مقدماتی دانشجویان با شیوه پژوهش است که میتواند منجر به حرکت
پرشتاب آنان در مقاطع بعدی باشد .این نوشتار به تبیین فرایند تعریف پروژه و شرایط انجام آن میپردازد.

ماده  .2شرایط ثبتنام
 .1گذراندن دستکم  011واحد درسی در مقطع کارشناسی مهندسی عمران و داشتن معدل کل باالتر از .01
تبصره :در صورت نداشتن شرایط باال ،موافقت استاد پروژه و معاون آموزشی برای ثبتنام الزم است.

 .2موافقت یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده برای پذیرش مسؤولیت راهنمایی درس پروژه کارشناسی.
 .3اطالع از «دستورالعمل ثبتنام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی» مصوب شورای آموزش دانشگاه.

ماده  .3شیوه ثبتنام
 .1ثبت درخواست دانشجو در خصوص اخذ پروژه کارشناسی شامل عنوان و چکیده پروژه در سامانه آموزش دانشگاه.
 .2تأیید استاد راهنمای پروژه در سامانه آموزش دانشگاه.
 .3تأیید معاون آموزشی در سامانه آموزش دانشگاه.
 .4اخذ درس پروژه کارشناسی  3واحدی توسط دانشجو.
 .5تمدید پروژه تابع فرآیندها و قوانین دانشگاه است.

ماده  .4شیوه ارزیابی
ال در اختیار استاد پروژه است.
 .1برای ارزیابی پروژه 01 ،نمره کام ً
 .2در هر نیمسال یک جلسه ارائه عمومی برگزار میشود .دانشجویان متقاضی ،نتایج پروژه خود را در یک جلسه عمومی با
دعوت از اساتید دانشکده به عنوان داور ارائه میکنند .توصیه میشود کلیه اعضای شورای آموزش دانشکده در جلسه
شرکت کنند .یک فرم ارزیابی شامل نام تمامی دانشجویان متقاضی به داوران داده میشود تا  2نمره باقیمانده بر اساس
متوسط ارزیابی داوران حاضر داده شود.
 .3استاد راهنمای پروژه ،نمره درس پروژه را طبق فرم اعالم نمره (پیوست  ،)0و فرم ( Iپیوست  )2اعالم کنند.
 .4دوره تابستان معادل یک نیمسال تحصیلی درنظر گرفته

میشود2.

 .5مهلت ثبت نمرة دانشجویان تابع مقررات دانشگاه است.

 1مصوب شورای آموزش دانشکدة مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف ،مورخ  .0399/14/12این دستورالعمل جایگزین «فرایند تعریف و انجام پروژه کارشناسی» مصوب  0397/19/04شد.
 2این بند برگرفته از «دستورالعمل ثبتنام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی» مصوب شورای آموزش دانشگاه است.
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ارزیابی پروژه کارشناسی (فرم استاد پروژه)
به :معاون آموزشی

از :استاد پروژه

دانشجو :آقای/خانم

..........................................................................

شماره دانشجویی:

..........................................................................

عنوان پروژه:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تعیین نمره درس پروژه کارشناسی
مورد

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

در صورت عدم ارائه مستندات گزینه خوب جایگزین عالی میشود
مستندات:

نوآوری و اصالت علمی
مستندات:

شفافیت بیان و اصالت متن
مستندات:

رعایت استانداردهای حرفهای نگارش

)0

مهلت ثبت نمرة دانشجویان ثبتنامی در نیمسال اول ،دوم ،و تابستان به ترتیب  01بهمن 01 ،تیر ،و  01شهریور است.

)2

اگر تأخیر در ثبت نمره کمتر از یک نیمسال باشد ،نمره به صورت  Pدر کارنامه ثبت میشود؛ مگر نمره پروژه کمتر از معدل دانشجو باشد.

)3

اگر تأخیر در ثبت نمره بیش از یک نیمسال باشد ،نمره  Fبرای دانشجو درج میشود.

)4

 01نمره برای تایید اتمام پروژه توسط استاد پروژه در نظر گرفته شود.

)1

 3نمره باقی مانده در فرم باال توسط استاد پروژه تعیین میشود.

)6

 2نمره باقی مانده در جلسه ارائه عمومی توسط داوران تعیین میشود.

)7

امتیاز گزینههای ضعیف تا عالی نیز به شکل خطی از  1/21تا  0افزایش میابد.

)1

انتخاب گزینه «عالی» مستلزم ارائه مستندات است و در صورت عدم ارائه مستندات گزینه خوب جایگزین عالی میشود.

استاد پروژه:

از :معاون آموزشی

..........................................................................

امضاء:

تاریخ03........ / ........ / ........ :

به :کارشناس آموزش

نمره ارزیابی استاد محترم پروژه ................. ،از  01برای دانشجوی نامبرده لحاظ شود .لطفاً مراحل اداری انجام شود و نمره
نهایی پس از دریافت ارزیابی داوران محترم در فرم  Iدرج شود.
معاون آموزشی.............................................. :
تاریخ03........ / ........ / ........ :
امضاء:
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