"مراحل و آیین نامه اخذ درس پروژه
پایان نامه تحصیلی کارشناسی"
 -1اخذ درس در زمان انتخاب واحد با استاد مورد نظر
 -2مراجعه به استاد مربوطه جهت هماهنگی و انتخاب موضوع و برنامه ریزی جلسه های توجیهی
 -3تکمیل پروپوزال تحت نظر استاد راهنما و ارائه آن به گروه در )مهلت تعیین شده (جهت تأیید
 -4شرکت در جلسه های توجیهی و انجام تمامی مراحل زیر نظر و راهنمایی استاد راهنما
 -5اجرا و تکمیل پایان نامه و نگارش پایان نامه
 -6تأیید پایان نامه و اعالم آمادگی ارایه (فرم شماره  2توسط استاد راهنما تکمیل و به گروه ارائه می گردد)
 -7تکمیل فرم صورتجلسه (فرم شماره  )3در سه نسخه توسط دانشجو و ارائه آن به گروه آموزشی قبل از ارائه
 -8حضور دانشجو و استاد مربوطه در جلسه دفاع در تاریخ مشخص شده توسط گروه
 -9انجام اصالحات پایان نامه و تأیید فایل آن توسط معاونت پژوهش و تکمیل فرم شماره 4
 -11ارائه یک نسخه پایان نامه به معاونت پژوهش همراه با سی دی

تذکرات و ضوابط
 -1دانشجو در اخذ درس پایان نامه باید رعایت پیش نیاز و هم نیازی و سقف واحد را بنماید.
 -2زمان تحویل پایان نامه برای نیمسال اول حداکثرتا تاریخ  11/21همان سال و برای نیمسال دوم حداکثر
تا تاریخ  6/21همان سال بعد می باشد.
 -3مهلت ارائه پروپوزال،تاریخ دفاع،وسایر اطالعیه های مهم از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی
خواهدشد.
 -4نسخه نهایی پایان نامه می بایست طبق فرمت تعیین شده دانشگاه آماده و تحویل گردد1.اطالعات
مربوط به فرمت در آیین نامه ساختار و نحوه تدوین پایان نامه آمده است).

فرم
شماره 1

درخواست تصویب موضوع پایان نامه
(کارشناسی)

-1مشخصات:
الف -دانشجو:
نام و نام
خانوادگی:
شماره دانشجویی:
رشته
تحصیلی:
دانشکده:
ب-استاد راهنما:
نام و نام

مشخصات پایان نامه:
-2
خانوادگی:
رشته تحصیلی:

کد استاد:

نامه:
پایان
الف-
وقت□
عنوانتمام
همکاری:
نوع
-

فارسی:

-

انگلیسی:

ب-نوع پژوهش:

نیمه وقت

بنیادی □

□

-3بیان مساله پژوهشی :حداکثر  1صفح

پاره وقت □

کاربردی □

مدعو□

توسعه ای□

ج -کلیدواژه ها :حداقل  3کلید واژه

-3بیان مسئله(حداکثر1صفحه)
 -4سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در

داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)(حاکثر یک صفحه)

-5فرضیه(ها) یا سوال(ها)ی پژوهش :حداکثر 4مورد

 -6روش پژوهش:

الف-نوع پژوهش(توصیفی ،تجربی ،تحلیل محتوا:).......

ب-جامعه/نمونه/روش نمونه گیری/حجم نمونه:

ج-ابزار(های) گردآوری داده های پژوهش:

د-روش انجام پژوهش :حداکثر 5خط

ن-روش تجزیه و تحلیل:
-7منابع و مأخذ

-8مراحل تصویب:

 -1استاد راهنما:

تاریخ و امضاء:

 -2عضو شورای تخصصی گروه:

تاریخ و امضاء:

به تصویب

 -3موضوع این پایان نامه در شورای تخصصی گروه در تاریخ
رسید.
مدیر گروه

 -4معاونت پژوهش:

تاریخ و امضاء:

فرم شماره2
اعالم آمادگی جهت دفاع

نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

رشته تحصیلی:

آمادگی پایان نامه با عنوان.............................................................................جهت ارائه در تاریخ..........................................تأیید می
گردد.
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
امضاء و تاریخ

فرم
شماره 3

"فرم انجام اصالحات پایان نامه"

عنوان پایان نامه:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

 -1داور داخل گروه :نام و نام خانوادگی:
انجام اصالحات تأیید می گردد.

تاریخ و امضاء

 -2استاد راهنما :نام و نام خانوادگی:
یک نسخه از پایان نامه تحویل داده شد.

تاریخ و امضاء

مراتب فوق مورد تأیید است.
 -1مدیر گروه تخصصی :نام و نام خانوادگی:
 -2معاونت پژوهش تحصیالت تکمیلی:
 -3معاونت پژوهش موسسه:

*تذکرک دانشجو می بایست این فرم را پس از تکمیل در ابتدای پایان نامه ،پس از صفحه "بسم ا" ...قرار دهد
و سپس اقدام به صحافی نماید.

تاریخ:

فرم شماره 3
صورتجلسه دفاع پایان نامه تحصیلی کارشناسی

شماره:

بدین وسیله اعالم می گردد پایان نامه تحصیلی با عنوان " ".................................................................................................................توسط
آقای/خانم......................................................رشته /شماره دانشجویی......................................./.......................................تهیه و در
تاریخ........................................و با نمره(........................به حروف )...........................دفاع گردید.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی داور:

تاریخ و امضاء:

مدیر گروه آموزشی:

تاریخ و امضاء:

معاون پژوهشی دانشکده:
معاون آموزشی موسسه :
مسئول ثبت نمرات:

امضاء و تاریخ
امضاء و تاریخ
امضاء و تاریخ

