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 کارشناسی برتر پروژه تخصصینامه انتخاب آیین

 :هدف

یا  یپروژه تخصصدر انجام نشاط و پویایی ، ایجاد بردیرموضوعات کادادن به انجام رای اهمیتب کارشناسی به منظور ترغیب دانشجویان

ف وزارت ابالغی از طر دانشجویان کارشناسیپذیری نامه ایجاد توان اشتغالآوری، و در راستای آیینبرانگیختن خالقیت و نوع، طرح نهایی

 تدوین گردید. کارشناسی برترپروژه تخصصی نامه انتخاب آیین، علوم تحقیقات و فناوری

آمدی همه ساله در دهه سرشود، که منبعد پروژه نامیده میبرتر کارشناسی  )یا طرح نهایی( پروژه تخصصیبر این اساس جشنواره انتخاب 

نامه برتر انتخاب شده هر دانشکده، سه پایان نامه برتر های مختلف با شرایط زیر برگزار شده و از میان سه پایانآموزش در دانشکده

 گیرند.دانشگاه انتخاب گردیده و مورد تقدیر قرار می

 خابشرایط انت: 1 ماده

 کارشناسی باید شرایط زیر را داشته باشند: برترپروژه  جشنوارهمتقاضیان شرکت در 

 را دارند. جشنوارهحق شرکت در  ،نمره آنها نهایی شده استو  گذراندهرا  پروژه تخصصیکه  انشجویانیفقط د -أ

 دانشجو، حداکثر یکسال سپری شده باشد. یثبت نمره پروژهاز مدت زمان  -ب

 هستند. جشنوارهحائز شرایط شرکت در ، 11برابر یا باالتر از پروژه نمره  دانشجویان با -ج

  :نحوه اجرا 2اده م

 .گیردانجام میشرح ذیل  در سه مرحله و به برترپروژه انتخاب 

 هر سالدوم بهمن ماه در هفته  جشنوارهفرخوان برگزاری  اعالم -أ

ه گروه بهمراه با فایل و سایر مدارک مندرج  و تحویل آنپروژه ائید استاد راهنمای ، تتوسط دانشجو تکمیل پرسشنامه مربوطه -ب

 آموزشی تا هفته دوم اسفند

جهت ارائه  جشنواره اولدانشکده و معرفی واجدین شرایط برای شرکت در مرحله  گروه آموزشیبررسی اولیه مدارک توسط  -ت

 شفاهی

پیوست(  1)جدول شیابی پروژه کارشناسی زبر اساس فرم ار 02از  11 اولرحله برای شرکت در م ارزشیابی نمره: حداقل 1تبصره 

 .باشدمی

 شفاهیبرگزیده مرحله اول و تهیه پوستر ارائه های پروژهاعالم جلسه ارائه شفاهی برای  -ث

 در هفته آخر فروردین سال بعد ارائه شفاهیبرگزاری جلسه عمومی برای  -ج

 هاهان منتخب دانشکدداوردر حضور و مطابق با پوستر تهیه شده  و ایدقیقه 12 حداکثر زماندر  پروژه تخصصی: ارائه هر 2تبصره 

 گیرد.می صورت

 گیرد.توسط شورای آموزشی هر دانشکده انجام می هر دانشکده داوران: انتخاب 3 تبصره

 شود. ارزشیابیبررسی و  هنمااو در حضور استاد ر داور 0 بایستی حداقل توسط پروژه تخصصیهر  :4 تبصره

 انجام خواهد گرفت. 0و مطابق جدول  نامهاین آیین 3های تعریف شده در ماده دهی بر اساس شاخص: نحوه نمره5 تبصره

 کنندگان الزامی است.: انجام ارائه شفاهی برای تمامی شرکت6 تبصره

 نهاییبرتر هر دانشکده و اعالم منتخبین برای ارائه در مرحله  پروزه تخصصی 3انتخاب  -ح

 هامنتخب دانشکده هایپروژهدر هفته اول اردیبهشت سال بعد برای  ارائه شفاهیبرگزاری جلسه عمومی برای  -خ

انجام  دقیقه 12ان منتخب شورای آموزش دانشگاه و برای حداکثر داورمطابق با پوستر تهیه شده در حضور پروژه : ارائه هر 7 تبصره

 گیرد.می

 پذیرد.ها انجام میتوسط شورای آموزشی دانشگاه و با مشاوره دانشکده مرحله نهائی داوران: انتخاب 8 تبصره

بوده و انتخاب  02باالتر از اوی یا مسباید  3های ارزیابی ماده شدگان مرحله نهایی بر اساس شاخصبرگزیده ارزشیابی نمره: 9 تبصره

 .باشدمینفرات برتر بر اساس اولویت نمرات اخذ شده 

توسط هیات داوران و برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان و اساتید راهنمای پروژه  تخصصی گان برتر پروژهبرگزیدهاعالم  -د

 در دهه سرآمدی آموزش کارشناسی
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 برترارزیابی پروژه های شاخص: 3ماده 

 .باشدمی 0بر اساس جدول انتخاب پروژه برتر کارشناسی نحوه امتیازدهی برای 

 های ارزیابی پروژه برتر.شاخص: 2جدول 

سقف  شاخص ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 داوطلب

 توضیحات

   11 اهمیت پروژه از نظر کاربردی و قابلیت صنعتی 1

، های نوینحوزه فناوریبا موضوعات تعریف شده در  مرتبط بودن پروژه تخصصی 0

 افزار، ارایه یک سیستم یا نرممشکالت بومی و کشوریسازیبرطرف
11   

طراحی و ساخت دستگاه یا مجموعه آزمایشگاهی جهت انجام پروژه یا پذیرش  3

یا علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت  ISI علمی پژوهشی با شاخص یک مقاله

 *علوم

11   

   5 ارائه گزارش نحوه ارائه و ساختار 4

   مجموع

 * استاد راهنما باید نویسنده مسئول مقاله باشد.

نامه، از پروژه باشند، مشابه برگزیده نفر اول مشخص شده در آیین 3همچنین به دانشجویانی که دارای دستاوردهایی مطابق جدول 

 جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

 دستاورهای پروژه.: 3جدول 

 شاخص ردیف

1 
های علمی و صنعتی ایران یا مراجع ثبت اختراع یا نرم افزار از پروژه با تائید علمی رسمی از مراجع ذیربط )سازمان پژوهش

 رسمی(

0 

اخذ جوایز از مسابقات علمی رسمی کشور شامل: جشنواره خوارزمی، جشنواره سلمان فارسی، جشنواره علمی ابن سینا، 

 رویش جشنواره، های برتر جایزه ویژه خیامنامهجشنواره پایان، جایزه ویژه پروفسور حسابی: ایرانهای برتر نامهجشنواره پایان

اره جشنو، وریجشنواره بهره، آفرینی شیخ بهاییجشنواره فن، های پژوهش و نوآوریجشنواره برترین(، جشنواره اختراعات)

 جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، فناوری جشنواره پژوهش و، جشنواره فناوری نانو، مخترعان و مبتکران

 

 : جوایز نقدی4ماده 

 گیرد.تعلق می 4مطابق جدول  جوایز نقدی نفرات برترگردد و به ی یک لوح تقدیر اعطا میکنندگان در مرحله نهایبه تمامی شرکت

 : جوایز نقدی برای برگزیدگان جشنواره پروژه برتر.4جدول 

 نفر سوم نفر دوم نفر اول ردیف

 222/222/7 222/222/12 222/222/12 (مبلغ )ریال

 به تصویب هیأت رییسه دانشگاه رسیده و از نیمسال دوم سال تحصیلی  14/1/81ماده و نه تبصره در تاریخ  4نامه در این آیین

 باشد.قابل اجرا می 88-1381


