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  مقدمه
نامه خالصه و نشان دهنـده   اهمیت نگارش پایان نامه عاري از اشکال بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چرا که پایان

ا خـاطره  پایان نامه دانشـجو بـه عنـوان تنهـ    . کشد تمامی زحماتی است که دانشجو در طول دوران تحصیل خود می
پایان نامه نشان دهنده میزان و نوع تالش دانشـجو   از طرفی .ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصیل وي است

بدیهی است که یک پایان نامه ضعیف و پر از اشـکال، از ارزش علمـی پـروژه    . در جهت انجام پروژه محوله است
  .خواهد کاست

کـار   د تمام تالش خود را در جهـت آمـاده سـازي پایـان نامـه مناسـب بـه       دانشجویان بایبنا به دالیل ذکر شده، 
ایـن اسـت کـه    هـدف آیـین نامـه    . نوشته هایی که اکنون در دست شماست، به همین منظور تهیه شده است. گیرند

آشـنا  ) به نحوي که مورد قبول کمیته پـروژه گـروه کـامپیوتر باشـد    (شما با نحوه نگارش و صفحه آرایی پایان نامه 
  .شوید

در اینجـا  ) از زمان انتخـاب تـا دفـاع و تحویـل پایـان نامـه      (همچنین قوانین کمیته پروژه در کلیه مراحل پروژه 
، جـزوه بدیهی است مطالعه این . از قبل درباره تصمیم گیریهاي گروه و کمیته پروژه مطلع باشید آمده است تا شما

   .اعتراضی از جمله جهل به قانون پذیرفتنی نیست ابالغ قوانین به شماست و پس از آن هیچگونهبه منزله 
رعایت تمامی قواعد ذکر شده الزامـی  . شوید در ادامه در فصل اول، با شیوه نگارش صحیح پایان نامه آشنا می

پـردازد و در فصـل    فصل دوم به توضیح مختصري از مراحل انتخاب تا ارایه پروژه و تحویـل پایـان نامـه مـی    . است
مطالعـه ایـن   . از مهمترین مصوبات کمیته پروژه در زمینه ارزشیابی و نمره پروژه آورده شـده اسـت  اي  سوم، گزیده

فصـل چهـارم بـه جمـع بنـدي و نتیجـه گیـري         .کند که با قوانین کسر نمره نیز آشـنا شـوید   فصل به شما کمک می
یـان نامـه چگونـه    اختصاص دارد و در عین حال شما خواهید آموخت کـه جمـع بنـدي و نتیجـه گیـري در یـک پا      

  . است
. آورده شده اسـت  1تمامی فرمهایی که از ابتداي انتخاب پروژه تا زمان دفاع به آنها احتیاج دارید، در پیوست 

  .جدا کرده و استفاده کنید ت نیاز به هر یک، کافیست آن رادر صور
  



  
  نامه پایان تنظیم قواعد – یکم فصل

 
 نامه پایان جلد روي 1-1-

 مهندسی( یتحصیل رشته نام ،)  ناپیوسته کارشناسی ، کارشناسی( تحصیلی مقطع به توجه با باید دانشجویان
 سایر . کنند تکمیل را نامه آیین این جلد روي صفحه در شده ارایه الگوي ، ) اطالعات فناوري ، کامپیوتر

 رب مناسب طور به نیز ) پروژه از دفاع زمان و نویسنده نام نامه، پایان موضوع راهنما، اساتید یا استاد نام( مشخصات

را  1-1 شکل و کنید مطالعه دقت به را زیر توضیحات .شود می زرکوب طالیی رنگ با نامه پایان جلد روي
  .ببینید

  
 :مهم تذکر چند

 تیره، سبز رنگ پیوسته کارشناسی دانشجویان براي .باشد مرغوب گالینگور نوع از باید نامه پایان جلد- 1

 .است شده تعیینزرشکی  رنگ دانیکار دانشجویان و تیره آبی رنگناپیوسته  کارشناسی
  )کنید نگاه را نامه آیین این جلد روي( گیرد می قرار جلد لبه از  2cm فاصله در و باال در دانشگاه آرم -2

   .شود می نوشته سیاه  Zar 16 فونت با جلد باالیی لبه از cm 5/7 فاصله در رشته نام و گرایش مقطع، -3

  شود می درج سیاه  Zar  18 فونت با  »موضوع « کلمه جلد لبه از cm 10فاصله به آن، از بعد -4

 که شود دقت . شود می نوشته سیاه Zar  20 فونت با نامه پایان عنوان جلد، باالیی لبه از cm  11/5 فاصله به -5

 .است شده تایید پروژه، انتخاب هنگام در که باشد عنوانی مطابق دقیقاً عنوان
 .گیرد قرار وسط در کامالً باید آن راست و چپ طرف دو به نسبت جلد روي مندرجات تمام 6-

 باشد داشته فاصله  cm 2 حداقل جلد، دوطرف با نامه پایان عنوان -7

 گیخانواد نام و نام بعد، خط در و شده نوشته   »راهنما استاد  «عبارت جلد، پایینی لبه از cm 12 فاصله به -8

 .شود می نوشته سیاه  Zar  18 فونت با )مهندس یا دکتر( مناسب پیشوند با همراه راهنما استاد
 نام بعد، خط در و شده نوشته سیاه  Zar  18 فونت با  »ودانشج نام« عبارت جلد، پایینی لبه زا cm 7 فاصله به -9
 یک در جو دانش هر نام بود، نفر یک از بیشتر دانشجویان تعداد اگر .شود می نوشته دانشجو خانوادگی نام و

  .ودش می نوشته سطر
  
  
  
2  



3  

و سالی که در آن پروژه بـه اتمـام رسـیده و دفـاع شـده      ) یا فصل(از لبه پایینی جلد، ماه cm5/3در فاصله  - 10
 .شود نوشته میزر  16با فونت است 

. و سال آن با حروف کوچـک زرکـوب گـردد    )یان(دانشجوو نام  پروژه عنوان فقطعطف پایان نامه در  - 11
را  2-1شـکل  ( .توانید همه عنوان را روي عطف ننویسید گیرد، می وي عطف جا نمیاگر عنوان پروژه ر

 ).ببینید

  
  هاي مناسب براي نوشته هاي روي جلد فاصله -1- 1شکل 

  

  
 عطف پایان نامهنوشتن عنوان پروژه و نام دانشجو روي  -2- 1شکل 

  نامه داخلی پایان هاي هصفحو آرایش ترتیب  -1-2
تمـامی  . هـاي اصـلی   هاي فرعی و صـفحه  شود؛ صفحه نامه به دو بخش تقسیم می هاي داخلی یک پایان صفحه

هـاي بعـد    هاي فرعی هستند و همه صفحه هستند، صفحه) مقدمه(هایی که قبل از شروع متن اصلی پایان نامه  صفحه
 cm7/29×cm21معمـولی در انـدازه    A4تمامی مطالب پایان نامه باید روي کاغذ  .هاي اصلی هستند از آن، صفحه

 .و به صورت یکرو تایپ شود



4  

  
  رعیف هاي هصفح -1-2-1

). 000 -ج-ث-ت-پ-ب-آ(شـود   شماره گذاري مـی  حروف الفباي فارسیفقط بر اساس فرعی  هاي هصفح
ترتیـب   .و از دو طـرف کـامالً در وسـط صـفحه قـرار گیـرد       باشد باالتر از پایین صفحه cm 5/1باید شماره صفحه 

  :به صورت زیر است هاي فرعی قرارگیري صفحه
  )اختیاري(» بسم اهللا الرحمن الرحیم«صفحه  - 1
 صفحه عنوان - 2

 )اختیاري( صفحه سپاسگزاري - 3

 )اختیاري( صفحه تقدیم - 4

 هاي کلیدي صفحه چکیده و واژه - 5

 هاي فهرست مطالب صفحه - 6

 )در صورت وجود حداقل یک شکل در پایان نامه( هالهاي فهرست شک صفحه - 7

 )ت وجود حداقل یک جدول در پایان نامهدر صور( هاي فهرست جدولها صفحه - 8

 )در صورتیکه به وجود چنین لیستی احساس نیاز شود( هاي لیست عالیم و اختصارات صفحه - 9
 

  :مهم تذکرچند 
 مشخص شده است، الزامی نیست» اختیاري«هایی که با عنوان  وجود صفحه. 

  ،آورده هـاي روي جلـد   ونـت هـا و ف  کلیه منـدرجات روي جلـد، بـا همـان ترتیـب فاصـله      در صفحه عنوان ،
 تنها تفاوت صفحه عنوان و روي جلد، در این است که نـام اسـتاد داور نیـز بایـد در صـفحه عنـوان      . شود می

 .گنجانده شود

  تیتر سپاسگزاري . )اختیاري( ها اختصاص دارد سپاسگزاري هببعد صفحهcm5/9 تر از باالي صـفحه و   پایین
از سـمت    cm4با فاصـله   14ت ننوشته شود و مطالب آن با فو 16نت از دو طرف کامالً وسط صفحه و با فو

 .از سمت چپ نوشته شود  cm3راست و 

 نوشته و فاصله آن از بـاال   12با فونت  »تقدیم به«تیتر ). اختیاري(است تقدیم  ، صفحهصفحه بعديcm10  و
مطالـب ایـن   . شـته شـود  نو cm5و با طول سـطر   12مطالب این قسمت با فونت . باشد cm13از سمت راست 

 .قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند

 شـود از فونتهـاي معمـولی     اما پیشنهاد می. انتخاب نوع فونت در صفحه سپاسگزاري و تقدیم اختیاري است
 .مانند لوتوس، زر، نازنین یا غیره استفاده شود

  لوتوس سـیاه نسـبت    14ا فونت ب »چکیده«عنوان . باشد نامه می پایان و کلیدواژه چکیده صفحهقسمت بعدي
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در سـطر بعـد و در وسـط صـفحه عنـوان       شـود و  است کامالًدر وسط صفحه نوشته می cm4به باالي صفحه 
از   cm3از سـمت راسـت و     cm4با فاصـله   زر 12با فونت چکیده مطالب  .پروژه با همان اندازه نوشته شود

شـرح  بیان مختصر مسـئله مـورد بررسـی،     چکیده شامل. نوشته شود صفحه نصفسمت چپ و حد اکثر در 
باشـد،   آوري اطالعات، نحوه عمل و نتیجه کلی حاصله می مراحل بکارگرفته شده براي کسب و جمعکلی 

باشـد یـا    طوریکه خواننده با مطالعه آن تشخیص دهد که پروژه در بر گیرنده مطالب مورد عالقـه وي مـی   به
 خیر؟

 کلیـدي  هـاي  واژه«عنـوان   .آیـد  در همین صفحه و بعد از چکیده مـی نیز ) تا 10حداکثر (هاي کلیدي  واژه« 
شـود   لوتوس سیاه نوشـته مـی   14حداقل با یک خط فاصله از آخرین خط چکیده در سمت راست با فونت 

بـین هـر کلمـه    . گیرند همگی در یک خط قرار میزر  12با فونت و بعد از آن در خط بعد، کلمات کلیدي 
  .خواهد آمد» .«و در انتهاي خط یک نقطه » ،«کلیدي، یک ویرگول 

  نسـبت بـه    »فهرسـت مطالـب  «فاصـله تیتـر   . فهرست مطالـب اختصـاص دارد  اولین صفحه از صفحه بعدي به
 14گیـرد و بـا فونـت     است و نسبت به دو طرف صفحه کامالً در وسط صفحه قرار مـی  cm11باالي صفحه 

و  »عنـوان « هـاي  هکلمـ  لوتـوس سـیاه   14ر از تیتر، با فونت ت نمتر پایی یک سانتی. شود نوشته می لوتوسسیاه 
صـفحه   چپتا سمت  »صفحه«و فاصله  cm3تا سمت راست صفحه  »عنوان«فاصله . شود نوشته می »صفحه«

cm2 زر بنویسـیم  12هـاي آن را بـا فونـت     عنـاوین و مطالـب و شـماره صـفحه     تـوانیم  بعد از آن مـی . باشد .
 یـا زیـر موضـوعهاي    و محتویـات شماره و عنوان فصل ان بخش، ره و عنوشماشامل مقدمه،  مطالب فهرست

الزم به توضیح است که اگر چنـد فصـل از پایـان نامـه از لحـاظ      . است شده گذاري فصل به صورت شماره
وجـود بخشـها در   . بنـدي کنیـد   دسـته » بخـش «توانید آنها را در قالب کلـی   محتویات به هم وابسته است، می

 .ري استپایان نامه اختیا

 شود استفاده از فونت نازنین براي اعداد توصیه می. 

 هماننـد  قالـب کلـی آن   اختصـاص دارد کـه    »هافهرسـت جـدول  «و  »هافهرسـت شـکل  «بعـدي بـه    هاي هصفح
 .شود است؛ با این توضیح که هر کدام در صفحه جدیدي شروع می »فهرست مطالب«

 هاي بعدي از فاصـله   ها در صفحه هاگر هر یک از فهرست ها، بیش از یک صفحه باشد، نوشتcm5/2   از لبـه
 .شوند شروع میکاغذ 

   م و یــدر ایــن قســمت لیســتی از کلیــه عال.اختصــاص دارد »م و اختصــاراتیــلیســت عال«قسـمت بعــدي بــه
ایـن لیسـت   . نحوه نگارش آن همانند فهرسـت اسـت  . گردد اختصاراتی که در متن بکار رفته است درج می

  .گردد چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج می سمت در. شود میوع نیز در صفحه جدید شر
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  هاي اصلی هصفح -1-2-2
 گـذاري  شـماره . تایپ شود بدون استفاده از کادر و یا سرصفحهصورت ساده و  بایست به اصلی می هاي هصفح

یین صـفحه و از دو  بـاالتر از پـا   cm 5/1اسـت کـه بایـد     ...)، 3، 2، 1(  اعـداد فارسـی   صـورت  اصلی به هاي هصفح
  .طرف کامالً در وسط صفحه قرار گیرد

در نظر گرفتـه   یک خط یا یک و نیم خطو فاصله سطرها از یکدیگر  cm16 در صفحات اصلی طول هر سطر
فاصـله هـر سـطر از سـمت     . سـطر باشـد   28تـا   20بین و تعداد سطرها در هر صفحه  14یا  12متن آن با فونت . شود

وفاصـله آخـرین سـطر از     cm3باشد و فاصله اولین سطر از باالي صـفحه   cm2 مت چپو از س cm3راست کاغذ 
  .تورفتگی داشته باشد cm5/0سطر اول هر پاراگراف باید به اندازه  .باشد cm5/2پایین صفحه 

و بـراي انگلیسـی    B Nazanin 14تمامی مـتن پایـان نامـه بایـد یکسـان و بـراي فارسـی       فونت استفاده شده در 
Arial 11 باشد .  

  
  :مهم تذکرچند 

 از بـاالي صـفحه    سه خـط  و با فاصله  در یک صفحه جدیدسیاه  نازنین 18با فونت هر فصل  و شماره عنوان
اضـافه کـردن یـک صـفحه     . هاي فصل، یک خط خالی وجـود دارد  بین عنوان فصل و نوشته. شود تایپ می

در هـر حـال اگـر چنـین      .شـود  توصـیه نمـی  که منحصراً حاوي عنوان و شماره فصل باشد، مانعی ندارد، اما 
 .اي را اضافه کردید، باز هم باید در صفحه بعد، عنوان و شماره فصل را با قاعده ذکر شده بیاورید صفحه

 اصـلی  ابتدا شماره فصل و سپس شماره عنـوان   از سمت راست، عنوانهاي یک فصلگذاري  براي شماره
 :)1-1(فرمول ؛ یعنی به صورت شود استفاده می شود و بین آنها از یک خط تیره فصل آورده می

 )عنوان( -)عنوان اصلی شماره(-)شماره فصل(        )1-1(

  بـین هـر   . شوند گذاري نوشته می سیاه و با رعایت قوانین شماره نازنین16عنوانهاي اصلی یک فصل با فونت
 .عنوان و پاراگراف قبل، یک خط خالی وجود دارد

  بـه  (. شـود  تکـرار مـی   )2-1(فرمول به صورت شماره گذاري  فرعی، قاعدهدر صورت وجود زیرعنوانهاي
گذاري در یک پایـان نامـه    سطح شماره 4اصوالً بیشتر از  ).نحوه شماره گذاري در این آیین نامه دقت کنید

 .شود توصیه نمی

 )عنوان(-)nوان فرعیشماره زیرعن( -...  -)1شماره زیرعنوان فرعی( -)شماره عنوان اصلی( -)شماره فصل(   )1-2(

  سیاه و با رعایـت   نازنین 14زیرعنوانهاي فرعی یک فصل بدون توجه به اینکه در چند سطح باشند، با فونت
و پـاراگراف قبـل، یـک خـط خـالی وجـود        فرعـی  بین هر زیرعنـوان . شوند گذاري نوشته می قوانین شماره

 .دارد

 حتیاج به شماره گذاري ندارند وجـود داشـته باشـد   ممکن است در پایان نامه، بعضی از تیترهاي فرعی که ا .
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سـیاه و بـا یـک خـط خـالی قبـل از آن نوشـته         نـازنین  14این عنوانها نیز مانند زیرعنوانهاي فرعی بـا فونـت   
 .شوند می

  
  توالی مطالب در یک پایان نامه -1-3
هی اسـت بـا توجـه بـه     بـدی . کرد ساس طرح پیشنهادي زیر تنظیمبر اتوان  را مینامه  والی صفحات اصلی پایانت

انتخـاب   یـا صـالحدید اسـتاد راهنمـا     خـود بـا سـلیقه    توانید فصل بندي مناسب را عنوان پروژه و شیوه نگارش، می
الزم به تـذکر اسـت کـه وجـود مقدمـه، و      . در هر صورت، باید نظر استاد راهنما در فصل بندي رعایت شود .کنید

  .منابع در هر پایان نامه، ضروري است گیري و پیشنهادها و همچنین مراجع و فصل نتیجه
له مـورد بررسـی یـا هـدف مطالعـه، بیـان دالیـل        ئبایست شامل بیان واضـح و کامـل مسـ    مقدمه می  :مقدمه - 1

 .و بخشهاي پروژه باشد ازاج کلی اهمیت موضوع و ارزشیابی آن و مرور

انجـام شـده روي    کارهـا و تحقیقـات قبلـی    هشـامل بیـان مختصـر تاریخچـ     :مروري بر گذشـته  ؛فصل اول - 2
 .باشد موضوع و وضعیت فعلی آن می

شـرحی دربـاره شـیوه کـار دانشـجو و      شـامل   :لـوازم و نیازهـاي پـروژه    و یا عمل روش تحقیق ؛فصل دوم - 3
 .باشد افزارهایی که در حین انجام پروژه مورد استفاده بوده، می توضیح روشها یا وسایل یا نرم

شیوه اجراي گام به گام مراحل تا رسیدن بـه هـدف نهـایی    قسمت در این  :نتایج پروژهاجرا و  ؛فصل سوم - 4
 .شود بیان میو مشروح نتایج حاصل در پروژه به طور کامل همچنین . شود پروژه کامالً شرح داده می

و دربـاره   شـده در این قسمت نتایج حاصل در پـروژه مـرور    :گیري، پیشنهادات بحث، نتیجه ؛فصل چهارم - 5
مزایـا و معایـب پـروژه ذکـر شـده و در حـد امکـان        بخـش بایـد    این در. شود یعملکرد یا کارایی بحث م

 .گردد ه مییدر ادامه پیشنهادات مؤلف در مورد کار ارا .دست آمده استدالل شود درباره دالیل نتایج به

، قـراردادن آنهـا در   نیاز است به وجود آنهاگیرد که در عین حالیکه  قرار میپیوست مطالبی در : ها پیوست - 6
هر پیوست به یـک موضـوع اختصـاص    . گردد باعث از بین رفتن انسجام و پیوستگی مطلب می متن اصلی

 :آید، شامل موارد زیر است مطالبی که در یک پیوست می معموالً. یابد می

 در صورتیکه تعداد آنها زیاد باشد(است تهیه شده به کمک نرم افزارهاي مورد استفادهیی که ها منحنی(.  
 در صورتیکه تعداد آنها زیاد باشد( به آنها استناد شده استی که جداول(. 

 اثبات قضایا. 

 دستورالعمل استفاده از برنامه کامپیوتري تهیه شده. 

  در صورتیکه فهم مطلب بدون آن امکان پذیر نباشد لیست برنامه کامپیوتري. 

 نمونه خروجی برنامه. 

 هاي تهیه شده نقشه.  



8  

   .واعد ذکر شده براي عنوان یک فصل تبعیت کنیدبراي نوشتن عنوان پیوست، از ق
رتیب نوشتن منابع بـه ترتیـب حـروف    ت. شوند شماره گذاري می 1منابع به ترتیب از شماره  :و منابع مراجع - 7

 نوشـتن . نوشـته شـوند   و در انتهـا منـابع و سـایتهاي اینترنتـی     ابتدا منابع فارسی سپس منابع التـین . الفبا باشد
  :باشدر اساس قاعده زیر بباید نابع کاغذي م

 )از یکدیگر جـدا شـوند   »و«در صورت وجود چند نویسنده، نامها با ( نام نویسنده -2خانوادگی نویسندهنام  -1
 )بـه صـورت ایتالیـک   ( عنوان کتاب یا مقالـه -5 )در صورت ترجمه بودن( نام مترجم -4نام خانوادگی مترجم  -3
صفحاتی کـه  -8سال انتشار کتاب یا سال انتشار و شماره مجله  -7 است اي که مقاله چاپ شده نام ناشر یا مجله -6

  .مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است
براي هر منبع، تمامی اطالعات فوق باید با یک کاما از یکدیگر جدا شده و همگی پشت سر هم در یک خـط  

  .د در خط بعدي هم نوشته شوندتوانن در صورتیکه جاي کافی در یک خط نباشد، اطالعات می. نوشته شوند
سایتی کـه اطالعـات فـوق را در خـود جـاي داده اسـت، در یـک خـط         کامل براي منابع الکترونیکی، آدرس 

چون ممکن است منابع اینترنتی تغییر کننـد، سـعی شـود از سـایتهاي معتبـر      . شود مستقل و از سمت چپ آورده می
کروشـه درون مـتن آورده     در طول متن اصلی بایـد شـماره منبـع در   ضمنا در پایان استفاده ازهر منبع .استفاده شود

 ]شماره منبع[: شود به عنوان مثال

  
  نکات تکمیلی در نگارش پایان نامه -1-4

  .پایان نامه به آنها توجه شود تمامپردازیم که باید در  در ادامه، به توضیحاتی می
نامـه رعایـت    فارسـی را در تمـام پایـان    گذاري نقطهبندي فارسی، آیین نگارش و قواعد  نحوه صحیح جمله - 1

 :تعدادي از قواعد که مورد استفاده بیشتري دارد به این صورت است. کنید

  همیشه به کلمـه قبـل از   !] ؟ [و عالمت سوال و تعجب [:] ، دونقطه ]؛[ویرگول  ، نقطه]،[، ویرگول [.]نقطه
 .اصله دارندچسبند، اما با کلمه بعد از خود دقیقاً یک جاي خالی ف خود می

  اي نیسـت، امـا کلمـات     و خود آنها هیچ فاصله{} و آکوالد«» ، گیومه []، کروشه ()پرانتز  داخلبین متن
 .از دو طرف یک جاي خالی فاصله دارند) منظور همان پرانتز و غیره است(آنها  خارج

  مراجعه کنید] 2[ و] 1[جع ا، به مرنگارش فارسیبراي آگاهی بیشتر از قواعد. 

کنیـد، آنـرا داخـل     کنید در صورتیکه جمله یا عبارت یـا پـارگرافی را عینـاً از یـک کتـاب نقـل مـی        سعی - 2
شـماره منبعـی کـه مطلـب از آن اسـتخراج      ] کروشـه [قرار داده و پس از آن، به کمک یک جفت » گیومه«

در هر صورت براي رجوع به یـک مرجـع، بایـد شـماره مرجـع را در یـک جفـت        . را قرار دهید شده است
 .منظور از شماره مرجع، شماره ترتیبی است که به آن در مراجع اختصاص داده اید. کروشه قرار دهید
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 اي که بـاالي  شماره گذاردنپس از ، معادل التین .اییداز نگارش کلمات التین در متن پروژه خودداري نم - 3
صـفحه، شـماره زیـر     در هـر . پایین صفحه آورده شـود  در زیرنویس  شود، معادل فارسی آن کلمه تایپ می

الزم به توضـیح اسـت کـه اگـر پیـدا کـردن معـادل فارسـی         . یابد ترتیب افزایش می نویس از یک آغاز و به
کلمـه را بـا حـروف فارسـی نوشـته و در       تـوان تلفـظ التـین    اي خاص بسـیار مشـکل باشـد، مـی     براي کلمه

 .ده مستثنی هستندحروف مخفف انگلیسی از این قاع .زیرنویس اصل کلمه را به التین نوشت

پـروژه در انتهـاي پـروژه ضـمیمه     یـا دیسـکت     CDسازي نرم افـزار باشـد،    پیادهشامل در صورتیکه پروژه  - 4
 .)به کمک قرار دادن یک پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن( گردد

در داخـل   ولفرمـ شـماره  . ها و فرمولهایی که در پایان نامه آمده است، باید شماره داشته باشد تمامی معادله - 5
شـماره فصـل   ) از سمت راست به چـپ (حاصل ترکیب شماره فرمول . شود آورده میآن پرانتز و در مقابل 

، حاشـیه سـمت   فرمـول مکـان شـماره   . انـد  است که با یک خط تیره از هم جدا شدهشماره ترتیب فرمول  و
سـطر بعـدي اسـتفاده     داراي جاي کـافی نباشـد، از   فرمولباشد که درصورتیکه سطر  می فرمولراست خط 

 .شود شروع می 1شماره فرمولها در ابتداي هر فصل از . شود می

 .و نمودارهــا و جــداول نیــز بایــد شــماره داشــته باشــند تصــاویر و اشــکالو اهــمنحنیهماننـد فرمولهــا،  همــه   - 6
تمـامی منحنیهـا،   . پـذیرد  گـذاري اشـکال بـه صـورت جداگانـه انجـام مـی        گذاري جدولها و شـماره  شماره

گذاري جـدول   قاعده شماره .شوند گذاري می شماره» شکل«نمودارها، تصویرها، ترسیمها و غیره تحت نام 
سـپس شـماره شـکل     ، یک خط فاصله وابتدا شماره فصلاز سمت راست و شکل مانند فرمولهاست، یعنی 

 .شود شروع می 1هر فصل از  آغازیا جدول که در 

طـرف بـاالي کاغـذ و یـا در      بایسـت بـه   بسته قرار گرفته، طـرف بـاالي آنهـا مـی    کادر یک درون هر شکل  - 7
  . صورت لزوم در سمت چپ کاغذ قرار داده شود

در یک خط و در وسط » شکل«شماره و عنوان . ها، عالوه بر شماره، عنوان نیز دارند»جدول«ها و »شکل«  - 8
 اليابیک خط و در وسط صفحه در  در» جدول«گیرد و شماره و عنوان  شکل قرار می پایینصفحه در 

عناوین اشکال و جداول به همراه شماره آنها در فهرست اشکال و جداول به طور  .گیرد جدول قرار می
 .شود مستقل آورده می

 .نوشته شود 12یا  10و متن داخل آنها با فونت  سیاه 10با فونت نازنین ، و جدولها شماره و عنوان شکلها - 9

ورقی هم فارسی و هم انگلیسی مورد نیاز باشد، خط جداکننده باید بصورت کامل یک درصورتیکه در پا - 10
ضمنا .اگر پاورقی ها فارسی باشد خط در سمت راست و اگر انگلیسی باشد در سمت چپ قرار میگیرد.خط باشد

  .کامل بودن خط در هر مورد ارجح است
مانند  نه فاصله کامل م فاصله استفاده شوداز نی "می"باید پس از "فعل+می"در نوشتن لغاتی مانند  - 11
   ....به جاي شماره گذاري و  گذاري شمارههمچنین براي لغاتی مانند .  "می پذیرد "بجاي "پذیرد می"
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  پروژهاز  و دفاع نتخابشیوه ا –فصل دوم 
  
  پروژه ، تمدید و دفاعزمان انتخاب -2-1
 مهندسـی  کارشناسـی پیوسـته   هر دانشـجوي در هر حال، . دگیر خاب پروژه معموالً در ترم آخر صورت میانت 

  .دروس پیش نیاز مشخص شده در آرایش ترمی دانشگاه، می تواند درس پروژه را اخذ نمایدپس از گذراندن 
ابتدا عنوان پروژه خود را انتخاب نموده و پس از هماهنـگ کـردن بـا     دیهر دانشجو با ،درس نیانتخاب ا يبرا

پـروژه   تـه ی، در زمان مقرر بـه کم )20، صفحه 1پیوست ( و تکمیل فرم انتخاب پروژه نظر خود مورد ياستاد راهنما
 ایـ مجاز بـه انتخـاب درس پـروژه در انتخـاب واحـد و      دانشجو  ،شدن عنوان پروژه دییدر صورت تا. دیمراجعه نما

راحـل انتخـاب پـروژه    در موعد مقرر بـراي انجـام م   دانشجویکه است که در صورت یهیبد .باشد میو اضافه  فحذ
  .ندارد وجوداعالم شده  يها درس بعد از مهلت نیامکان انتخاب اوجه  چیه ، بهمراجعه نکند
الزم است دانشـجویان بـه   . دهد نشان می را براي انتخاب پروژه در ترمهاي مختلف جاز، زمانهاي م1-2جدول 

  .آن دقت داشته باشند
  

دربـاره فرصـت    وتریکامپمهندسی پروژه گروه  تهیمصوبات کمبرخی از 
  دفاع از پروژه

  . دانشجو از زمان اخذ پروژه ، یک نیمسال جهت انجام پروژه فرصت دارد  - 1
  آخرین مهلت انتخاب پروژه توسط دانشجویان در ترمهاي مختلف - 1- 2جدول

  نیمسال انتخاب پروژه
تحویل فرم انتخاب پروژه به آخرین مهلت 

دانشجویانی که در  براي(کمیته پروژه 
  )کنند انتخاب میانتخاب واحد، پروژه را 

آخرین مهلت تحویل فرم انتخاب پروژه به 
حذف  براي دانشجویانی که در(کمیته پروژه 

  )کنند و اضافه، پروژه را انتخاب می
  مهرماهاول حداکثر نیمه حداکثر نیمهāwù¾Ąù ÷ÿ¹  )مهرماه(یکم  ترم

  ماه بهمن نیمه اولحداکثر   ماه آخر ديحداکثر   )ماه بهمن(ترم دوم 

  تیرماهاول حداکثر نیمه   آخر خردادماهحداکثر  )تابستان(ترم سوم 
  

  .در صورتی که ثبت نام پروژه در ترم تابستان باشد، ترم تابستان یک ترم کامل محسوب می شود - 2
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نظـر کمیتـه پـروژه و اسـتاد     بـا   نفـره  2توانند پروژه را به صورت انفرادي یـا حـداکثر    تمامی دانشجویان می - 3
در صورت انتخاب پروژه دو نفره، دانشجویان باید در یک مقطع تحصیلی باشـند، امـا   . انتخاب کنند راهنما

تواننـد   می فناوري اطالعات دانشجویان کارشناسی پیوسته نرم افزار و . (یکسان بودن گرایش الزامی نیست
 .)با هم پروژه انتخاب کنند

مهلت انجام پروژه حداکثرتا یک نیمسـال دیگـر نیـز قابـل تمدیـد      یته پروژه گروه، در صورت موافقت کم - 4
ررات آموزشـی  موافقت با تمدید منوط به آن است که دانشجو از نظر سـنوات تحصـیلی و سـایر مقـ    . است

  .الزامی است» پروژه ناتمام«براي تمدید پروژه، ثبت نام در . مشکلی نداشته باشد
 اسـتاد پـروژه   مطرح کردن موضوع با اول. زیر را انجام دهد کارهاينشجو باید جهت تمدید پروژه، هر دا - 5

 ردن فـرم درخواسـت تمدیـد   ـپرکـ  دوم. بـه اسـتاد  توب ـبـه صـورت مکـ    پیشـرفت پـروژه  گزارش ارایه و 
» ناتمـام   پـروژه «د ـذ واحـاخ ومسـ. میته پروژهـو گرفتن امضا از استاد و ارایه به ک) 21، صفحه 1پیوست (

 .د پروژهموافقت کمیته پروژه با تمدی به شرط

لزومـی بـه   ولی بخواهد پـروژه را در تابسـتان تمدیـد کنـد،     اگر دانشجو در ترم تابستان واحد نداشته باشد،  - 6
باید بـه تاییـد اسـتاد    تمدید پروژه و گزارش پیشرفت پروژه همچنان فرم اما اخذ واحد پروژه ناتمام نیست، 
 .به کمیته پروژه تسلیم گردد راهنما برسد و فرم تمدید پروژه

در صورت عدم تقاضاي تمدید از سوي دانشجو و یا عدم موافقت با تمدید از سـوي کمیتـه پـروژه گـروه      - 7
در  .خواهـد بـود   2-2منـدرج در جـدول    بـه شـرح   ش دانشـگاه  کامپیوتر، مهلت ارسال نمره پروژه به آموز

 مـردودي براي پروژه در نیمسال اخذ، نمـره   صورتیکه نمره پروژه در مهلت هاي یاد شده ارسال نگردد،
 .منظور خواهد شد و دانشجو ملزم به ثبت نام و اخذ مجدد واحد پروژه در نیمسال بعد خواهد بود

، مهلـت ارسـال   گـروه  در صورت درخواست دانشجو و موافقت با تقاضاي تمدیـد از سـوي کمیتـه پـروژه     - 8
در صورتی که نمـره پـروژه   . می باشد 3-2در جدول  مندرجآموزش دانشگاه، به شرح پروژه به امور  نمره

 . منظور خواهدشد ديمردودر مهلت هاي یاد شده ارسال نگردد ، براي پروژه، نمره 

  بر اساس زمان انتخاب پروژهبراي دانشجویانی که پروژه ناتمام ندارند، آخرین مهلت ارسال نمره به آموزش  - 2- 2جدول

آخرین مهلت ارسال  همراه با کسر   ارسال بدون کسر نمرهآخرین مهلت   نیمسال انتخاب پروژه
  نمره 5/0نمره به میزان هر هفته 

  ماه اسفندحداکثر تا پایان   ماه حداکثر تا پایان بهمن  )مهرماه(یکم  ترم
  مردادماه حداکثر تا پایان  تیرماهحداکثر تا پایان   )ماه بهمن(ترم دوم 

  رماهمهحداکثر تا پایان   ریورماهحداکثر تا پایان شه )تابستان(ترم سوم 
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و  بر اساس زمان انتخاب پروژهبراي دانشجویانی که پروژه ناتمام برداشته اند، آخرین مهلت ارسال نمره به آموزش  - 3- 2جدول
  تمدید آن

نیمسال انتخاب 
آخرین مهلت ارسال   نیمسال تمدید پروژه  پروژه

  بدون کسر نمره
)ماه بهمن( دوم همانسال ترم  )مهرماه(یکم  ترم   ·¾āwù ¹v¹حداکثر تا پایان   

  ماه حداکثر تا پایان   )ماه مهر( یکم سال بعدترم   )ماه بهمن(ترم دوم 
)تابستان( لهمانسا سومترم   )ماه بهمن(ترم دوم  ماه شهریورحداکثر تا پایان      

  ماه حداکثر تا پایان  )مهرماه( یکم سال بعدترم  )تابستان(ترم سوم 
 

، براي دانشـجویانی کـه مایـل بـه تمدیـد      تمدید پروژه به کمیته پروژه گروهتکمیل و تحویل فرم  زمانبندي - 9
بدیهی اسـت در صـورت عـدم درخواسـت تمدیـد در      . درج شده است 4-2خود هستند، در جدول  پروژه

 . ، دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تحویل پروژه اقدام نمایدذکر شدهزمانهاي 

. مره نهـایی خواهـد شـد   ـمره از نـ ـنـ  2ر ـوجب کسـ ـتغییر عنوان پروژه بعد از تصویب در کمیته پـروژه، مـ   - 10
بنابراین دانشجویان باید دقـت الزم را بـراي انتخـاب     .تغییر عنوان پروژه فقط یکبار مجاز است ضمن اینکه

 .عنوان پروژه مبذول دارند

  
  مراحل دفاع از پروژه -2-2

در صـورت تمدیـد و اخـذ    (یـا دو تـرم   ) بـدون تمدیـد  (دانشجویان از زمان انتخاب پروژه، به مدت یـک تـرم   
 در فصـل یکـم   نامـه را طبـق ضـوابط ذکـر شـده      پروژه را به سرانجام رسانده و پایـان فرصت دارند تا ) پروژه ناتمام
  . خود دفاع نمایداز پروژه ) اتمام رسید هرگاه پروژه به(از زمانهاي قید شده  زودترند توا دانشجو می. آماده نمایند

  مسال انتخاب پروژهتکمیل و تحویل فرم تمدید پروژه به کمیته پروژه بر اساس نیآخرین مهلت  -4- 2جدول

  آخرین مهلت تحویل فرم تمدید به کمیته پروژه  نیمسال انتخاب پروژه
  ماه  ديحداکثر تا پایان   )مهرماه(یکم  ترم

  ماهخردادحداکثر تا پایان   )ماه بهمن(ترم دوم 
  شهریورماه نیمهحداکثر تا  )تابستان(ترم سوم 

 
  

  :یر را به ترتیب انجام دهدهر دانشجو باید براي دفاع از پروژه، اعمال ز
ه پروژه با موفقیت انجام شـده اسـت   نامه به استادراهنما و گرفتن تایید ایشان مبنی بر اینک ارایه پروژه و پایان - 1

  .و آماده دفاع است

ē¹

ē¹
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و ارایـه   اسـتاد راهنمـا  و گـرفتن امضـاي   به استاد راهنما ) 22، صفحه 1 پیوست(ارایه فرم تایید اتمام پروژه   - 2
  .ته پروژهآن به کمی

 .به کمیته پروژه و تعیین استاد داور توسط کمیته پروژه) 22، صفحه 1پیوست(استاد داور  نامه ارایه معرفی - 3

 .)الزم نیست یدر این مرحله صحاف( اورارایه یک نسخه از پایان نامه به استاد د - 4

 .جهت مشخص کردن زمان دفاع اورهماهنگی با اساتید راهنما و د - 5

کمیتـه پـروژه و مراجعـه بـه آمـوزش جهـت        توسـط ) 23، صـفحه  1پیوسـت  (به آمـوزش  فرم معرفی  تایید - 6
 .گرفتن زمان اتاق سمینار

 .برگزاري جلسه دفاع - 7

8 - در پایان نامه اورعمال تغییرات مورد نظر استاد راهنما و استاد دا. 

 .اورتایید نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما و استاد د - 9

 .پروژه جهت تایید نهایی از نظر رعایت قوانین نگارشارایه پایان نامه به کمیته  - 10

 .نسخه از پایان نامه با شرایط ذکر شده در فصل اول این آیین نامه /صحافی حداقل  - 11

 .ارایه یک نسخه از پایان نامه به استاد راهنما - 12

سـخه از  ن 3در ایـن حالـت   (درخواسـت اسـتاد داور    ، در صورتاورارایه یک نسخه از پایان نامه به استاد د - 13
 ).پایان نامه الزم است

 .امضاي آنوارد کردن نمره و و هماهنگی با اساتید جهت  )25یا  24، صفحه 1پیوست ( فرم نمرهردن کپر - 14

 .ارایه فرم نمره همراه با یک نسخه از پایان نامه به کمیته پروژه - 15

  
  :چند تذکر مهم

 حاسبه توسط کمیته پروژه، براي آمـوزش  پس از آنکه دانشجو مراحل باال را انجام داد، نمره وي پس از م
 .ارسال خواهد شد

 مراحل فوق را قبل از اتمام مهلـت ارسـال نمـره     یط يالزم برا یبین است دانشجویان محترم پیش يضرور
در غیـر  . اسـت  یمراحـل بـاال الزامـ    یطـ  يبـرا  حـداقل یـک مـاه   در نظـر گـرفتن   . به آموزش انجام دهنـد 

.                                                                               باشد یم شجوبه عهده دان ،به آموزشدر موعد مقرر  اینصورت مسئولیت عدم ارسال نمره
  پروژهصحیح انجام براي چند توصیه کاربردي  -2-3

نـد در جهـت انجـام    توا ، مـی ها تهعمل به این نک. زیر توجه کنند هاي تهشود به نک توصیه می زبه دانشجویان عزی
از  تـرین درس در دوران تحصـیل شماسـت، اگـر     درس پـروژه، کـاربردي  . مفیـد باشـد  پـروژه   بهترموفقیت آمیز و 

لگی و ـــ حوص اي کـه از سـر بـی    پـروژه  .ابتداي انتخاب تا تکمیل و ارایه آن با نظم و برنامه ریزي دقیق عمل کنیـد 
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باعـث سـرخوردگی    تنها ارزش علمی ندارد، بلکه ممکـن اسـت   انجام شود، نهو یا بدون نظم و ترتیب رفع تکلیف 
  .شما در مقاطع بعدي تحصیلی شود

قبل از انتخـاب پـروژه، تحقیقـات کـاملی راجـع بـه سـوابق، منـابع، قابلیتهـا، محـدودیتها، اهـداف و دیگـر              - 1
 .خصوصیات پروژه بکنید

براي انجام پـروژه تـدوین کنیـد و تـا      بندي دقیق با واقع بینی قبل از هر کاري یک برنامه زمان براي شروع، - 2
 .رعایت آن کنیدحد امکان خود را ملزم به 

 .گیري را فراموش نکنیددر طول انجام پروژه، هیچگاه مطالعه و تحقیق در منابع مختلف و یاد - 3

همیشه و در همه حال با استاد راهنماي خود در ارتباط باشید؛ چه در حالیکه پروژه شما با موفقیت به پـیش   - 4
سعی کنید جلسات هفتگی را با استاد راهنمـاي  . رود، چه هنگامیکه با شکست مقطعی روبرو شده است می

  .به ایشان نمایید هفتگی خود تنظیم کنید و خود را ملزم به ارایه گزارش
ایـن کـار   . در طول انجام پروژه، تمامی نتایج خوب یا بد مقطعـی را بـه صـورت مکتـوب نگهـداري کنیـد       - 5

 .هنگام نگارش پایان نامه، بهتر بتوانید کار خود را شرح دهید شود در باعث می

پروژه خود را به چند مرحله کوچکتر، البته با نظـر اسـتاد راهنمـا، تقسـیم کنیـد و سـعی کنیـد بـه صـورت           - 6
 .جزیی، از هر قسمت نتیجه بگیرید و در انتها نتایج را ترکیب کنید

  سـعی کنیـد پلـه پلـه بـه سـمت      . ی انجـام دهیـد  هیچگاه سعی نکنید یک کار بـزرگ را بـه صـورت ضـربت     - 7
 .موفقیت حرکت کنید

اگر پروژه شما به دستاوردها یا نتایج جدید و خوبی رسیده است، سعی کنید بـا نظـر اسـتاد راهنمـا و تاییـد       - 8
یـا مجـالت علمـی پژوهشـی معتبـر      او، مقاله یا مقاالتی را از آن استخراج کنیـد و بـه کنفرانسـهاي مربـوط     

 .با این کار، شما براي خود یک شخصیت علمی مستقل خواهید ساخت .ارسال کنید

درصـد آن بـه شـرح کارهـاي شـما در طـول انجـام         70یک پایان نامه خوب، پایان نامه اي است که تقریباً  - 9
در عین حال، یـک  . درصد مطالب مقدماتی یا ورود به بحث باشد 30پروژه پرداخته باشد و حداکثر شامل 

 .صفحه داشته باشد 100تا  70در مقطع کاردانی یا کارشناسی، باید بین  پایان نامه مناسب
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  شیوه ارزشیابی و مصوبات کمیته پروژه -فصل سوم
  
  ارزشیابی پایان نامه -3-1
صـورت اعـالم    نیبـد  کمیتـه پـروژه  جلسـه   منطبـق بـر صـورت    یلیفارغ التحصـ  يها پروژه یابیارزش يارهایمع

  :گردد یم
 ،يکـاربرد  ایـ  و یارزش علمـ  ،يسابقه، ابتکار و نـوآور  انیموضوع و ب خچهیتار یبررس :یعلم تیفیک -

نظـرات و   تیـ فی، ک)بـه روز بـودن  ( یفـ یوک یکـار بـه لحـاظ کمـ     يو ابزارهـا  راجعاستفاده از منابع و م
 .ادامه پروژه يبرا شنهاداتیپ

اد با دانشـگاه گـردد، و   درصورتیکه پایان نامه دانشجو بصورت کاربردي باشد ومنجر به عقد قرارد :نکته
یا منجر به ارائه مقاله در کنفرانس هاي ملی و یا بین المللی گردد، و یا منجر به چـاپ مقالـه در مجـالت    

    .نمره بصورت تشویقی به دانشجو تعلق می گیرد 2پژوهشی گردد، تا سقف  علمیمعتبر
 تیـ رعا(ه یـ لسه دفـاع، نحـوه ارا  به سئواالت در ج  ییپاسخگو ییتسلط به موضوع و توانا :هیارا تیفیک -

 ).موارد ریو سا دیاسال تیفیموضوع، ک میزمان، تفه

 تیـ فیدسـتورالعمل، ک  تیـ مطالـب، حسـن نگـارش و رعا    نیو تـدو  میانسـجام در تنظـ   :نگارش تیفیک -
 .استفاده شده يها یاشکال و منحن ریتصاو

مه مطابق بـا دسـتورالعمل مصـوب    نا انینگارش پا نیکامل قوان تیرعا :نامه انینگارش پا نیقوان تیرعا -
 .)ذکر شده در فصل اول( پروژه تهیکم

بـراي دانشـجویان مقطـع     .مراجعـه نماییـد   2-3براي اطالع از میزان تـاثیر هریـک از عوامـل فـوق، بـه جـدول       
  .کارشناسی ناپیوسته، معیارهاي ارزشیابی همانند دانشجویان کارشناسی پیوسته خواهد بود

  
  در نمره پروژه دانشجویان کاردانیهریک از مالکهاي ارزشیابی  میزان تاثیر -1-3جدول

  میزان تاثیر  معیار ارزشیابی
  نمره 14  کیفیت علمی
  --  کیفیت ارایه

  نمره 4 کیفیت نگارش
  نمره 2  رعایت قوانین نگارش
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  میزان تاثیر هریک از مالکهاي ارزشیابی در نمره پروژه دانشجویان کارشناسی - 2-3جدول

  میزان تاثیر  ارزشیابیمعیار 
  نمره 12  کیفیت علمی
  نمره 3  کیفیت ارایه

  نمره 3 کیفیت نگارش
  نمره 2  رعایت قوانین نگارش

  
  گیرد هایی که به پروژه تعلق می جریمه -3-2

بندیهایی که در فصل دوم ارایه شده است، تاخیر در دفاع از پروژه و ارایـه پایـان نامـه مشـمول      با توجه به زمان
  .هاي دیرکرد به قرار زیر خواهد شد مهجری

، در صورتیکه دانشجویان در مهلت ذکر شـده بـراي   3-2و  2-2 با توجه به جدول  :اتمام به موقع عدم - 1
در ایـن  . دفاع بدون کسر نمره دفاع نکنند، حداکثر یکماه فرصت دارنـد تـا بـا کسـر نمـره دفـاع کننـد       

از  بخشـی توجـه داشـته باشـید کـه     . ی کسر خواهد شداز نمره نهای نمره 5/0مدت، به ازاي هر هفته، 
روزه در دفـاع   8، تـاخیر  عنـوان مثـال  شـود؛ بـه    یک هفته، به عنوان یک هفته کامل در نظر گرفته مـی 

اگـر پـس از یـک مـاه هنـوز از پـروژه دفـاع نشـده باشـد، نمـره            .خواهد شـد  نمره یکموجب کسر 
  .براي پروژه منظور خواهد شد مردودي 

نامـه نهـایی    هفته پس از دفاع، فرصت دارند تا پایـان  2دانشجویان حداکثر  :حویل پایان نامهتاخیر در ت - 2
. یته پروژه رسیده است را به صورت صحافی شده تحویـل دهنـد  اور و کمکه به تایید اساتید راهنما و د

از زمـان  اگـر   .از نمره نهایی کسر خواهد شد نمره 25/0پس از این موعد، به ازاي هر هفته دیرکرد، 
یا با ایرادهـاي کلـی تحویـل شـده باشـد یـا نظـر        (ماه بگذرد و پایان نامه تحویل نگردد  2دفاع بیش از 

 .براي پروژه منظور خواهد شد مردودي، نمره )ژه در نگارش آن رعایت نشده باشدکمیته پرو

، اي از انجام پروژه هدر هر مرحل تغییر عنوان پروژه بعد از تصویب در کمیته پروژه  :تغییر عنوان پروژه - 3
 .تغییر عنوان پروژه فقط یکبار مجاز است. از نمره نهایی خواهد شد نمره 2مشمول کسر 

  :چند تذکر مهم
 نامـه  انیـ نگـارش پا  نیقـوان  تیـ نمره مربوط بـه بخـش رعا   در نظر گرفتنو  نمره اساتید نیانگیمحاسبه م -

  .پذیرد توسط کمیته پروژه انجام می
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 خیبا توجه بـه تـار  و دیرکرد تحویل پایان نامه اتمام به موقع ریمه مربوط به عدم همچنین منظور کردن ج -
 .شود یپروژه گروه انجام م تهیارسال نمره به آموزش توسط کم خیثبت نام درس پروژه و تار
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  جمع بندي و نتیجه گیري -فصل چهارم

  
همچنین مصـوبات و قـوانین کمیتـه    . آشنا شدید نامه در این آیین نامه، با شیوه درست و قابل قبول نگارش پایان

. ها براي آشنایی بیشـتر شـما، آورده شـده اسـت     کامپیوتر در ارزشیابی و کسر نمرهوژه گروه پر
نامـه خـوبی را فـراهم     امید است با مطالعه این آیین نامه، و عمل به جزییـات منـدرج در آن، بتوانیـد پـروژه و پایـان     

  . خوبی از درس پروژه بگیرید کرده و نمره
تجربه نشان داده اسـت  . هاي معمول براي انجام موثر و مفید پروژه در این آیین نامه آمده است همچنین توصیه

دانشجویان موفق، کسانی هستند کـه  . هایی که در فصل سوم آمده، در موفقیت پروژه موثر است که عمل به توصیه
  .کنند راي رسیدن به هدف از پیش تعیین شده خود تالش میبا برنامه ریزي و نظم و ترتیب، ب

مطالعه این آیین نامه از یک جهت دیگر نیز براي شما مفید است؛ رویکرد اصـلی در تـدوین ایـن آیـین نامـه،      
قواعـد ذکـر     به عبـارت دیگـر، سـعی شـده تمـامی     . ارایه یک مثال از تمامی قواعد نگارش به صورت عملی است

توجه دقیق بـه جزییـات نگارشـی ایـن     . تمامی نکات ظریف، در تمامی آیین نامه رعایت شود شده در فصل اول و
  . هاي شما را از بین خواهد برد آیین نامه، تمامی ابهام
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