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  :پروژه تدوينمراحل ثبت نام و 

 انتخاب استاد راهنماي پروژه در فرايند انتخاب واحد -1

دريافت فرم تصويب پروژه، تكميل فرم مذكور با دقت كامل و با نظر استاد راهنماي مربوطه، تاييـد فـرم    -2

  هتوسط مديرگرومذكور توسط استاد راهنماي پروژه و تصويب آن 

 تحقيق بر روي موضوع پروژه و ارائه گزارشات مقتضي به استاد راهنماي پروژه در فواصل منظم -3

 .تهيه و تدوين متن پروژه و ارائه به استاد راهنماي مربوطه -4

) به شـرح زيـر  (كتوب صحافي شده بر اساس رنگ هاي مصوب جلد كتابچه مگزارش نهايي شامل يك  -5

-دقت كنيد سي. باشد متن پروژه PDFو  Wordبرگيرنده فايل بايد شامل يك سي دي كه در كه بوده 

 .رمت ذكر شده باشددي بايد شامل هر دو ف

  رنگ  مقطع  رشته

  سفيد  كارشناسي  )صنايع و ايمني صنعتي(صنايع 

  سبز  كارشناسي  نرم افزار -كامپيوتر

  آبي  كارشناسي  سخت افزار -كامپيوتر

ICT قرمز  كارشناسي  
 

 .طرف استاد مربوطه به آموزش ارسال نمره نهايي از -6

  :زمان انجام پروژه

كامال مي بايست مطابق با جدول زير باشد و در صورت تجـاوز دانشـجو از زمـان مربوطـه،      پروژهزمان  -1

درس مربوطه حذف آموزشي مي گردد و سپس دانشجو موظف است در تـرم ديگـري مجـددا درس را    

 .اخذ نمايد

  حداكثر مهلت تحويل  زمان اخذ درس

  همان سالاسفند  15  رم مهرت

  بعد شهريورماه سال 31  ترم بهمن

  شهريورماه همان سال 31  ترم تابستان
 

  



 ٣

  :روش تماس با مديران گروه

  :ايميل مديران گروه در صورت نياز به هر گونه تماس

  www.mehranchegini.blogfa.comو  chegini3000@yahoo.com: چگينيآقاي مهندس 

 www.soleimani.epage.irو  hd_soleimani@yahoo.com: آقاي دكتر سليماني

 m_shahrokhzadeh@yahoo.com: آقاي مهندس شاهرخ زاده

  :تذكرات مهم

م كـارآموزي  نام دانشجو و زمان انجـا راهنما، نام استاد پروژه، عنوان ، نام دانشگاه، در روي جلد آرم دانشگاه -1

  .بصورت زركوب  الزامي است )90تابستان : مثال(

 پروژهدانشجو و زمان انجام  نامپروژه، براي كتابچه نهايي در زمان صحافي بغل نويسي كتابچه با ذكر عنوان  -2

  .الزامي است

با همـان انـدازه بـراي     Times New Romanبراي متون فارسي و  13با اندازه  Blotusفونت نوشتاري  -3

 .در متن قرار مي گيرند Boldتيترها به صورت . باشدمتون التين مي

 Lineف مـي باشـد بـا    طـر  4سانتيمتر از  2.5به صورت  Wordحاشيه ها بر اساس پيش فرض نرم افزار  -4

Spacing  1.15با اندازه.  

اين مراجـع يـا    .نابع در پايان كتابچه الزامي استدر صورت استفاده از كتاب يا منابع اينترنتي ، ذكر آدرس م -5

 شـوند بايد به صورت شماره گذاري شده باشند كه در اين صورت در طول متن با شماره ها ارجاع داده مـي 

 .ر اساس حروف الفبا مرتب شده كه با نام و سال مطالعه در متن ارجاع داده مي شوندو يا ب

 .نوشته شوند) footnote(در متن بايد به صورت زيرنويس لغات انگليسي  -6

م، بخش ششم و زيربخش به معناي فصل دو 3-6-2براي مثال . شماره گذاري ها بر اساس فصول مي باشد -7

 .ه معناي هفتمين جدول از فصل دوم مي باشدب 7-2سوم مي باشد و يا جدول 

 .مراجعه فرماييد دانشگاهبراي بررسي موضوعات پروژه دانشجويان گذشته به كتابخانه   -8

بـه ارائـه كتابچـه    نيـاز  ) ICTفقط در گروه كـامپيوتر و  (سازي است هايي كه بصورت ساخت و پيادهروژهپ -9

  .به دانشگاه تحويل شود غيره، مدارات و يا ديِ فايل شبيه سازي، برنامهندارد و مي بايست سي



 ٤

  :فصل بندي گزارش كارآموزي

 سفيد: صفحه اول -1

 بسم اهللا الرحمن الرحيم: صفحه دوم -2

 مطابق روي جلد: سومصفحه  -3

 و قدرداني تشكر: چهارمصفحه  -4

 به همراه كليد واژه ها پروژه چكيده :پنجمصفحه  -5

 فهرست -6

 :فصول -7

اين كليات شامل اين موارد . ره كليات پروژه پرداخته مي شوددر اين فصل به اشا :كليات -فصل اول

شرح كامل موضوع پروژه، ضرورت انجام پروژه و داليل انتخاب اين موضوع، اهداف پروژه، : مي باشد

  .پرسش هاي مطرح در پروژه و فرض هاي حاكم بر پروژه

حات و مفاهيمي را كه در در اين فصل، كليه لغات، اصطال :اصطالحات، تعاريف و مفاهيم -فصل دوم

در ارتباط با موضوع اين مفاهيم مي بايست  .، شرح داده شده مي شودمتن پروژه به آنها اشاره شده است

  .بوده و اصطالحات مرتبط با موضوع تحقيق را پوشش دهدتحقيق 

ب در اين فصل به مروري بر مطالعات، مقاالت، پروژه ها، تحقيقات و كت :مرور ادبيات -فصل سوم

موجود در موضوع تحقيق اشاره مي شود و تالش مي گردد تا نقش پروژه دانشجو بر اساس مطالعات 

   .ي صورت گرفته شده شرح داده شودگذشته

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ملزم به تعيين دقيق جايگاه پروژه خود در ميان مطالعات  :تبصره

  .بيات موضوع مي باشندگذشته و شرح نوآوري هاي پروژه خود بر اساس اد

در اين فصول بر اساس تحقيقات دانشجو و نظر استاد  :فصل بندي موضوع پروژه -به بعد فصل سوم

    .راهنما فصول پروژه تدوين مي گردد

در اين فصل به تحليل، جمع بندي و نتيجه گيري  :جمع بندي و نتيجه گيري -پايانيفصل 

  .پرداخته مي شوددستاوردهاي پروژه به صورت منظم و دقيق 

از آنجايي كه تمامي تحقيقات بر اساس منابع اطالعاتي و مراجعي صورت مي گيرد، الزم است  -مراجع

  .كه ليست منابع و مراجع استفاده شده در انتهاي پروژه ذكر گردد

-آورده ميبه همراه كليدواژه هاي التين خالصه پروژه به زبان انگليسي  -)Abstract(چكيده التين 

.)به باال كارشناسي ارشد يپروژه ها يبرا ياجبارهاي كارشناسي و اختياري براي پايان نامه (د شو



 


