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 بسمه تعالی

 کاراموزی دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانیآیین نامه اخذ و انجام 

 کاراموزیاخذ  -الف

 11که حداقل متناسب با رشته تحصیلی  واحد درسی و دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 111دانشجویان دوره کارشناسی که حداقل  -1

 نمایند. کاراموزیقدام به اخذ توانند اواحد را گذرانده باشند می

 را تکمیل و به استاد پروژه تحویل نمایند. کاراموزی دانشجویان متقاضی باید فرم مخصوص درخواست  -2

 به استاد خود تحویل نماید. کاراموزیدانشجو موظف است هر سه هفته یکبار گزارشی کتبی از چگونگی انجام کار و پیشرفت  -3

  رساند.خود را به اطالع دانشجو میشات ارائه شده توسط دانشجو را مطالعه و نظرات گزار کاراموزیاستاد  -1

 تحویل نماید. کاراموزیدانشجو موظف است نسخه نهایی را حداقل یک ماه قبل از آخرین مهلت )قبل از صحافی( جهت بررسی نهایی به استاد  -5

)سنوات تحصیلی( حداکثر داشتن مهلت ترمی ورت موافقت استاد راهنمای پروژه و باشد و درصیک نیمسال تحصیلی می کاراموزیمدت انجام  -6

 یک نیمسال تحصیلی دیگر به دانشجو فرصت داده خواهد شد.

 کاراموزیگزارش نحوه تدوین  -ب

گروه دیگر تحویل  و یک نسخه کاراموزینسخه تکثیر گردد که یک نسخه از آن تحویل استاد  3باید تایپ و حداقل در  گزارش کاراموزی -1

 باشد.دانشجو می برای و نسخه آخر مربوطه

 باشد.به عهده دانشجو می گزارش کاراموزیتایپ و تکثیر و مجلد نمودن  -2

 بغل نویسی شود. شامل، عنوان پروژه، نام دانشجو و تاریخ انجام پروژه  سب با رشته تحصیلی و مشخصات  کاراموزیمتنا کاراموزی رنگ جلد -3

 به شکل صفحه بعد باشد. کاراموزی خصات جلدمش -1

 به شرح زیر رعایت گردد. کاراموزیو ترتیب ارائه  نحوه نگارش، چگونگی تنظیم مطالب -5

 بسم ا... الرحمن الرحیم   (1-5   

 یان نامه عین روی جلد باشد. ا( صفحه اول پ2-5   

 ( تشکر و قدردانی3-5   

 (کاراموزی( چکیده )خالصه 1-5   

 ( فهرست مطالب 5-5   

 ( مقدمه 6-5   

 مشتمل بر مروری بر تئوری موضوع، مواد و روشها، نتایج و تجزیه و تحلیل و بحث خالصه پیشنهادات. گزارش کاراموزی( متن اصلی 7-5   

 ( منابع و مأخذ8-5   

 ( ضمائم 9-5   

 و یک رو تایپ گردد. A4پایان نامه باید در کاغذ  -6

 سانتیمتر باشد. 5/1و حاشیه چپ 5/2حاشیه راست  -7

 سانتیمتر در نظر گرفته شود. 2و حاشیه پایین  3حاشیه باال  -8

 باشد. Boldو عناوین آن  11فونت متن نازنین  -9

 کاراموزیگزارش ارزیابی  -ج

ه نهایی طبق فرم مخصوص اعالم خواهد و استاد ممتحن( در جلسه دفاعیه انجام و نمر کاراموزیتوسط هیأت داوران )استاد  کاراموزیارزیابی  -1

 شد.

 دانشجو موظف است در تاریخ تعیین شده توسط دانشکده در جلسه دفاعیه خود شرکت نماید. -2

  پروژه کاراموزیانتظارات کلی از  -د

تاد راهنما برای مطالعه و به اس را بصورت تایپ شده حداکثر یک ماه قبل از پایان مهلت مقرر کاراموزی: دانشجویان الزم است گزارش ذکر*ت

هفته پس از تاریخ ارائه تحویل  2تکمیل و صحافی شده را حداکثر  کاراموزی تعیین تاریخ دفاع تحویل نمایند. ضمناً دانشجو موظف است پروژه

 دهد.
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