
  بسمه تعالي

  هاي كارشناسي (دانشكده فني و مهندسي)نامه اخذ و اجراي پايان نامهشيوه

 فرآيند اخذ -الف

  اخذ واحد پروژه تنها براي دانشجويان مشغول به تحصيل در نيمسال هشتم و يا پس از آن امكان پذير است. -1

انتخاب واحد ترم پاياني، واحد پروژه را به عنوان يكي از دروس ، مي بايست در دانشجويان، در صورت تمايل به اخذ پروژه -2
 انتخابي اخذ نمايند.

دانشجويان مي بايست بر اساس زمينه هاي تحقيقاتي هر يك از اساتيد گروه و ظرفيت ارائه شده به هر استاد، نسبت به انتخاب  -3
. ظرفيت و زمينه هاي تحقيقاتي در آغاز هر ترم توسط گروه استاد مورد نظر و هماهنگي در خصوص موضوع پروژه خود اقدام نمايند

 اطالع رساني خواهد شد.

 در پروژه دوره كارشناسي مي باشد.موضوعات كاربردي توصيه گروه به كليه دانشجويان، تمركز بيشتر بر  -4

پيوست مدارك موجود مي باشد، پس از هماهنگي و تعيين موضوع، دانشجو موظف است فرم پيشنهاديه پروژه خود را، كه به  -5
   تكميل نموده و پس از تائيد استاد راهنماي خود، حداكثر تا يك ماه پس از شروع ترم به دفتر گروه تحويل نمايد.

  يند تصويب پروژه:فرآ -ب

نهاد مي گردد. پيشنهاديه ارائه شده دانشجويان در جلسه شوراي گروه مورد بررسي قرار گرفته و اصالحات الزم به دانشجو پيش -1
پيشنهاد پروژه، ظرف مدت يك هفته، به دانشجو ابالغ مي گردد تا امور اجرائي پروژه آغاز شود. در غير اينصورت، ييد صورت تأ در

  پروژه خود اقدام نمايد تا در جلسه بعدي گروه مورد بررسي قرار گيرد. وي مي بايست نسبت به اصالح پيشنهاديه

 

  يند اجرا:فرآ - ج

-مشكالت آموزشي، قابل تمديد مي بودت موافقت استاد راهنما و نباشد و در صورنجام پروژه، يك نيمسال تحصيلي ميامدت  -1

 باشد.

هاي اخذ شده وژهحداكثر زمان ممكن براي دفاع از پرو  ماه باشد 3بايست حداقل زمان بين تصويب پروپوزال و دفاع از پروژه مي -2
 باشد و در صورت تأخير در دفاع از پروژه،هاي اخذ شده در ترم مهر، نيمه اسفند ماه ميبراي پروژهماه و در ترم بهمن، نيمه مهر

 هاي آن اقدام نمايد.بايست نسبت به اخذ مجدد درس و پرداخت هزينهدانشجو مي

دفاع را تكميل نموده و به ، چند نسخه از فرم اطالعيه با حضور اساتيد راهنما و داور دانشجو مي بايست پيش از انجام دفاع -3
  كارشناس گروه تحويل دهد تا در معرض اطالع عموم قرار گيرد.

نسخه از برگه ارزشيابي و يك نسخه از برگه صورتجلسه دفاع را در جلسه دفاع به استاد راهنما تحويل  2بايست دانشجو مي -4
 نمايد.



  دقيقه انجام دهد. 20د را در زمان حداكثر با حضور اساتيد راهنما و داور دفاع خوبايست دانشجو مي -5

دانشجو با نظر مدير گروه، بين المللي)،  هاي ملي يا كنفرانس ارائه در يكي ازحداقل نامه (در صورت استخراج مقاله از پايان توضيح:
 از برگزاري جلسه دفاع معاف خواهد بود.

مطابق با دستورالعمل نامه از پايان CD عدد 2نسخه تكثير شده و  1 دفاع از پروژه، روز پس از 15بايست حداكثر دانشجو مي -5
تهيه كرده  را نامه، كه به پيوست موجود استهمراه فرم تايپ شده چكيده پايانارائه شده است، به  در ادامهنامه، كه تدوين پايان

 د.گروه تحويل دهبه فرم را را به استاد پروژه و  CD 1را به كتابخانه دانشگاه و  CD 1نسخه تكثير شده و 

  به گروه تحويل داده شود.  آن CD يانامه بايست نسخه تكثير شده پاياندر صورت صالحديد مدير گروه مي -6

  

  نحوه تدوين پايان نامه  -د

پايان نامه را از  pdfو  wordحاوي فايلهاي  CDعدد  1و  تكثير شده و يك نسخه شده تايپ مطابق موارد زير پايان نامه بايد -1
  .را به استاد پروژه تحويل دهد CDعدد  1به كتابخانه دانشگاه و  

  باشد.تايپ و تكثير پايان نامه به عهده دانشجو مي -2

  . بايد مشكي باشد پايان نامهرنگ جلد  -3

  شكل صفحه بعد باشد. بايد مطابق جلد پايان نامه مشخصات -4

  ترتيب ارائه پروژه به شرح زير رعايت گردد.نحوه نگارش، چگونگي تنظيم مطالب و  -5

  )  بسم ا... الرحمن الرحيم 1-5   

  ) صفحه اول پايان نامه عين روي جلد باشد. 2-5   

  ) تشكر و قدرداني3-5   

  ) چكيده (خالصه پروژه)4-5   

  ) فهرست مطالب 5-5   

  ) مقدمه 6-5   

) متن اصلي پايان نامه مشتمل بر مروري بر تئوري موضوع، مواد و روشها، نتايج و تجزيه و تحليل و بحث خالصه 7-5   
  پيشنهادات.

  ) منابع و مأخذ8-5   

  ) ضمائم 9-5   



  سانتيمتر باشد. 5/1و حاشيه چپ  5/2حاشيه راست  -6

  شود.سانتيمتر در نظر گرفته  2و حاشيه پايين  3حاشيه باال  -7

  باشد. Boldو عناوين آن  14فونت متن نازنين  -8

  مراجع: -9

مراجع مورد استفاده به ترتيب در متن شماره گذاري و فهرست آنها به ترتيب شماره  به صورت زير در محل مخصوص خود تايپ 
  شوند. 
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