دااگشنه آزاد اسالمی
واحد سوسنگرد

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
«راهنمای ارائه پروپوزال پروژه پایان دوره کارشناسی کامپیوتر -مهندسی تکنولوژی نرم افزار»
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
تلفن همراه:

نیمسال اخذ پروژه:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :دکتر ....
آدرس الکترونیک دانشجو:

عنوان پروژه« :بهتر است عنوان پروژه کوتاه باشد .اما به خوبی بیان کند که چه کاری در چه محلی قرار است انجام شود».
اهداف« :بنویسید که در این پروژه به دنبال چه چیزی هستید و کدام مشکل را در صنعت حل خواهید کرد».
چکیده پروژه« :سه موضوع را در اینجا ذکر کنید -1 .مشکل چه بوده که شما را به اقدام به تحقیق در این زمینه وا داشته است؟
 -2روش حل شما چیست؟ (مثال تحقیق کتابخانهای ،آزمایش در محل و  -3 ). . .نتایج احتمالی شما چه خواهد بود .تمام این
مطالب را در سه الی شش سطر و در یک پاراگراف درج کنید».
سابقه علمی و پژوهشهای انجام شده در رابطه با پروژه« :بنویسید که اولین تحقیقهایی که در این زمینه انجام شده است چه
بوده (ایران و جهان) و ضمن اشاره به روند تحقیقها ،آخرین یافتهها و جدیدترین تحقیقها را نیز ذکر کنید».
نتایج مورد انتظار« :در این قسمت بند سوم از چکیده را بیشتر شرح دهید .همچنین بنویسید که در پایان این تحقیق چه خروجی
قابل اندازهگیری خواهید داشت که بر اساس آن استاد شما را ارزیابی کند .به عبارت دیگر ،مواردی که نشان دهد کار تحقیق شما
خاتمه یافته است را ذکر کنید».
ابزار و تجهیزات الزم برای انجام پروژه« :اگر نیاز به ابزار یا امکاناتی دارید که برای این تحقیق در اختیار شما قرار دارد ،ذکر کنید.
مثال ممکن است نیاز به استفاده از نرمافزارهای خاصی یا پایگاه دادههای خاصی داشته باشید .دقت کنید که هرچه شما درخواست
کنید تصویب نخواهد شد .بلکه در این زمینه شورای گروه تصمیم خواهد گرفت».
نام و نام خانوادگی دانشجو:
تاریخ و امضا:
تایید استاد راهنمای پروژه:

تایید کمیته آموزشی -پژوهشی گروه:

تایید مدیر گروه:

تذکر :آخرین فرصت اعالم نمره برای پروژههایی که در نیمسال اول اخذ شده است  6ماه ،برای نیمسال دوم  6ماه و برای دوره تابستان نیز  3ماه میباشد( .ماده  43آئین نامه آموزشی)
الزم است بگونهای برنامه ریزی شود که گزارش نهایی پروژه بموقع در اختیار استاد محترم قرار گیرد تا نمرات پایانی نیز بدون اشکال در کامپیوتر ثبت شود.

