بسمه تعالی
آیین نامه و روش اجرائی پایان نامههای کارشناسی
الف -فرآیند اخذ ،اجراء و دفاع از پروژه
-1دانشجویان متقاضی باید فرم مخصوص درخواست پروژه پایاننامه را تکمیل و پس از تأیید استاد راهنمای پروژه جهت تصویب نهائی در شورای
گروه ،به دفتر گروه تحویل نمایند.
 -2دانشجویان موظف هستند ،در مهلت مقرر ،نسبت به تعیین استاد داور (با هماهنگی استاد راهنمای پروژه) و هماهنگی جلسه دفاع اقدام نمایند.
-3دانشجویان موظفند ،حداکثر  11روز پس از دفاع ،نسخه  CDپایاننامه را تحویل کارشناس گروه دهند.
توضیحات
-1دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته باید حداقل  111واحد درسی و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته متناسب با رشته تحصیلی با حداقل 12
واحد درسی گذرانده ،میتوانند اقدام به اخذ پروژه نمایند.
-2مدت انجام پروژه یک نیمسال تحصیلی میباشد و در صورت موافقت استاد راهنمای پروژه و وجود سنوات تحصیلی جهت دانشجو ،قابل تمدید
میباشد.
ب -نحوه تدوین پایان نامه
 -1پایان نامه باید به صورت تایپ شده به اساتید راهنما و داور ارائه گردد.
 -2مشخصات طرح جلد پروژه به شکل صفحه بعد باشد.
 -3نحوه نگارش ،چگونگی تنظیم مطالب و ترتیب ارائه پروژه به شرح زیر رعایت گردد.
 )1-1بسم ا ...الرحمن الرحیم
 )1-2صفحه اول پایان نامه ( طرح روی جلد )
 )1-3تشکر و قدردانی
 )1-4چکیده (خلاصه پروژه)
 )1-1فهرست مطالب
 )1-6مقدمه
 )1-7متن اصلی( فصول) پایان نامه مشتمل بر مروری بر تئوری موضوع ،مواد و روشها ،نتایج و تجزیه و تحلیل و بحث خلاصه پیشنهادات.
 )1-8منابع و مأخذ
 )1-9ضمائم
 -4پایان نامه باید در قالب کاغذ  A4و یک رو تایپ گردد.
 -1حاشیه راست  2/1و حاشیه چپ  1/1سانتیمتر باشد.
 -6حاشیه بالا  3و حاشیه پایین  2سانتیمتر در نظر گرفته شود.
 -7فونت متن نازنین  14و عناوین آن  Boldباشد.
ج  -انتظارات کلی از پایان نامه
* تذکر : 1دانشجویان لازم است گزارش پروژه را به صورت تایپ شده حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت مقرر به استاد راهنما برای مطالعه و
تعیین تاریخ دفاع تحویل نمایند.
* تذکر :2ضمنا لازم است پس از انجام اصلاحات پیشنهادی اساتید در جلسه دفاعیه ،دو نسخه  CDمحتوی  3فایل (فایل نهایی پروژه با
فرمت های  PDFو  WORDو نیز فایل ارائه مطلب با فرمت پاورپوینت) جهت تحویل به استاد راهنما و گروه آموزشی تهیه گردد.
-8مراجع:
مراجع مورد استفاده به ترتیب در متن شماره گذاری و فهرست آنها به ترتیب شماره به صورت زیر در محل مخصوص خود تایپ شوند.
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