دانشکده فنیومهندسی خوي
گروه مهندسی عمران

شيوه نامه تدوين
پروژه تخصصی
مقدمه
دانشجويان دوره كارشناسي مهندسي عمران ميبايست  3واحد پروژه بگذرانند كه ايه كهار
تحت سرپرستي يكي از اساتيد گروه ك بنابر عالق دانشجو ب زمين هاي تحقيقاتي اساتيد مشهخص
ميگردد ،صورت مي پذيرد .در طول تكميل پروژه كارشناسي ،دانشجو با روش و نحوه تحقيق ،اجهراي
پروژه ،تدوي و نگارش يک گزارش كامل پيرامون تحقيقات و فعاليتهاي صهورت گرفته و در نهايهت
ارائ آن آشنا مي گردد .جهت رفاه حال دانشجويان ،اي دستورالعمل بها ههدا ارائه جهام مجموعه
ضوابط موجود در اخذ يک پروژه ،نحوه تكميل ،تدوي  ،ارائ آن توسهط دانشهجو و ارزيهابي آن توسهط
اساتيد ارائ ميگردد .از آنجاك نگارش پروژه تخصصي يكي از بخشهاي اصلي و مهه تكميهل پهروژه
دوره كارشناسي است و تدوي آن در قالب و چهارچوب تعيي شده از اهميت بااليي برخهوردار اسهت،
خود اي دستورالعمل در فرمت يک پروژه كارشناسي تهي شده است و دانشجويان ميتوانند بر اساس
آن پروژه تخصصي خود را آماده كنند .در ادام ب نكاتي راج ب آمادهسازي فصول پروژه تخصصهي و
همچني فصلهاي اصلي ارائ شده در اي دستورالعمل اشاره ميگردد.
اي راهنما ب شيوه ساده اي نگاشت شده و مي تواند شما را تا رسيدن ب يک گزارش تحقيق
كامل همراهي كند .پروژه تخصصی شامل شناسائی ،طرح مسئله علمی ،بيان فرضييه ،ديد ،
روش تحقيق ،مراحل تحقيق ،بحث و نتيجه گيري است ،لذا بايستي ب طهور منطقيی و علميی
نگاشت شود.

يكي از دالئل تهي اي راهنما ايجاد دمادنگی از نظر شكل ظاهري ،نحوه تايه ،،صهحافي و
صفح پردازي گزارش هاي دانشجويان است .گزارشي كه از اسهتانداردهاي تعيهي شهده ،برخهوردار
نباشد مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
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اطالعات کلی:
مشخصات جلد پروژه تخصصی :
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  3تا  3ميليمتر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد . رنگ جلد مشكي (نوک مدادي) مي باشد. قط جلد ني سانتي متر بزرگتر از قط كاغذ  A4است. نوشت هاي روي جلد بصورت زركوب چاپ ميگردد.روي جلد
صفح روي جلد ،شامل آرم دانشگاه آزاد اسالمي ،نام دانشكده ،عنوان پروژه تخصصي  ،نام و نام
خانوادگي استاد راهنماو نويسنده و تاريخ تحويل پروژه تخصصي مي باشد( .طبق نمون )
صفحه بسم ا...
بشكل ساده و مشخصي صفح آرائي گردد و از بكار بردن كادر و تزئينات مختلف خودداري شود.
صفحه عنوان (مندرجات روي جلد)
شامل آرم دانشگاه آزاد اسالمي  ،نام دانشكده ،نام و نام خانوادگي استاد راهنماو نويسنده و تاريخ
تحويل پروژه تخصصي مي باشد.
عنوان تصويب شده با عنوان درج شده در پروژه تخصصي بايد عيناً يكي باشد.

اظهارنامه دانشجو
در اي برگ دانشجو اقرار مي كند ك پروژه تخصصي حاصل تالش وي بوده و صحت مندرجات آن را
اقرار مي كند( طبق نمون )
حق چاپ و تکثير و مالکيت نتايج ()Copyright and Ownership
در اي برگ دانشجو اعالم مي كند ك كلي حقوق پروژه تخصصي متعلق ب دانشكده بوده و هر گون
كپي و استفاده از آن تنها با اجازه نويسنده مجاز است (.طبق نمون )
تقديم ( ( )dedicationدر يك صفحه)
اي صفح اختياري است و اختصاص ب ذكر نام فرد يا افرادي دارد ك پروژه تخصصي ب ايشان تقدي
ميشود .اگر چ مت اي صفح ب سليق شخصي بستگي دارد ،اما با توج ب شئونات ملي و فرهنهگ
اسالمي كشور بايستي مت آن مورد تأييد تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز باشد.
صفحه سپاسگذاري
اي صفح اختياري است .در اي صفح از افرادي ك در انجام پروژه تخصصي ب نحو مؤثري همكاري
نموده اند سپاسگزاري مي شود .عنوان اي صفح ب فاصل  3سطر از لب كادر ب صورت وسط چي
نوشت شده و مت اصلي ب فاصل دو سطر در زير آن نوشت مي شود.
چکيده
چكيده بخشي از پروژه تخصصي است ك خواننده را ب مطالع آن عالقمند ميكند و يا از آن
ميگريزاند .چكيده بايد در عي كوتاه بودن پاسخگوي س پرسش ذيل باشد:
 سوال يا مسئل تحقيق چيست؟
 روش پاسخگويي ب سوال يا حل مسئل كدام است ؟

 نتايج مه بدست آمده كدامند؟
 چكيده بايد ترجيحاً در يک صفح  .در نگارش چكيده نكات زير بايد رعايت شود:
 oمت چكيده بايد مزي ب كلم ها و عبارات سليس ،آشنا ،با معني و روش باشد.
بگون اي ك حداكثر با  333كلم بتواند خواننده را ب خواندن پروژه تخصصي
راغب نمايد.
 oچكيده ،جدا از پروژه تخصصي بايد ب تنهايي گويا و مستقل باشد .در چكيده بايد
از ذكر مناب  ،اشاره ب جداول و نمودارها اجتناب شود.
 oكلمات كليدي در انتهاي چكيده فارسي و انگليسي آورده شود.
 oكلمات كليدي ،راهنماي نكات مه موجود در پروژه تخصصي هستند .بنابراي بايد
در حد امكان كلم ها يا عباراتي انتخاب شود ك ماهيت ،محتوا و گرايش كار را ب
وضوح روش نمايد.
 oاگر در پروژه تخصصي روش نويني براي اولي بار ارائ ميشود و تا ب حال معمول
نبوده است ،با جزئيات بيشتري ذكر شود .شايان ذكر است چكيده فارسي
وانگليسي بايد حتماً ب تأييد استاد راهنما رسيده باشد.
فهرستها
بعد از چكيده ،بترتيب فهرست مطالب  ،فهرست عالئ و نشان ها  ،فهرست جداول  ،فهرست اشكال و
ساير فهرستها قرار مي گيرند .در فهرست مطالب صفحات اولي پروژه تخصصي ( تقدير  ،تقدي ،
چكيده و)...ذكر نمي شود .فهرست مطالب شامل فهرستهاي جداول  ،اشكال  ،عالئ

اختصاري ،

عناوي فصول و بخش ها و زيربخشهاي هر فصل پروژه تخصصي باذكر شروع شماره صفح و عنوان
مربوط مي باشد .عناوي

ذكر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوي

خود مت

مطابقت

كند(:براي مثال شماره گذاري  ،نقط گذاري ،با حروا بزرگ نوشت ) بعبارت ديگر فهرست عناوي
بايد كامالً همانند عناوي در داخل مت اصلي باشد.

 در فهرستها بي دو عنوان پشت سر ه بايد فاصل بيشتري باشد ك دو عنوان را از يكديگر
متمايز كند ولي براي يک عنوان ك بيش از يک خط است بايد فاصل معمولي بكار برده شود و
شماره صفح درخط دوم ذكر شود.
 فهرستهاي مطالب  ،عالئ و نشان ها  ،جداول ،اشكال و ساير فهرستها با حروا فارسي شماره
گذاري شود.
 بترتيب مراج  ،پيوستها ( در صورت نياز) و چكيده انگليسي ك بدنبال مت

اصلي پروژه

تخصصي قرار مي گيرند بصورت تيتري مجزا از فصول ديگر پروژه تخصصي در فهرست مطالب
تاي ،مي شوند.

فصل دوم
متن اصلی پروژه تخصصی

مت اصلي پروژه تخصصي شامل قسمتهاي زير مي باشدك هر يک از اينها در قالب يک فصل آورده
مي شوند:

فصل اول :مقدمه ()Introduction
اولي فصل از ساختار اصلي پروژه تخصصي است .هدا از نوشت مقدم اي است ك زمين اطالعاتي
الزم براي خواننده فراه آيد .در طول مقدم بايد سعي شود موضوع تحقيق با زباني روش  ،ساده و
بطور عميق و جهت يافت ب خواننده معرفي شود .اي

فصل بايد خواننده را مجذوب و ادميت

موضوع تحقيق را آشكار سازد .در مقدم بايد با ارائ سوابق  ،شواهد تحقيقي و اطالعات موجود ( با
ذكر منب ) ب روش منظ  ،منطقي و هدا دار  ،خواننده را جهت داد و ب سوي راه حل مورد نظر
هدايت كرد.
مقدم مناسبتري جا براي ارائ اختصارات و بعضي توضيحات كلي است توضيحاتي ك شايد نتوان در
مباحث ديگر در مورد آنها توضيح داد .در ادام چارچوب كلي فصل مقدم آورده مي شود:
 مقدم
 بيان مسأل (شامل تشريح ابعاد ،معرفي دقيق آن ،بيان جنب هاي مجهول و مبه و متغييرهاي
مربوط )

 اهميت و ضرورت تحقيق
 oتدوي اي پروژه تخصصي در سطح كالن چ تاثيري بر صنعت و اقتصاد ساختمان و
مهندسي عمران دارد.
 oتوسع طرح هاي مشاب در ساير كشورها چ تاثيري بر جاي گذاشت است.
 oضعف هاي موجود يا مشكالت موجود ناشي از عدم انجام طرح در كشور و يا ساير
كشورها.

 اهداا تحقيق:
الف) اهداا كلي
ب) اهداا جزئي يا فرعي تحقيق
 سواالت يا فرضي هاي تحقيق
بصورت يک جمل خبري و حتي المقدور جهت دار نوشت شود و حاوي يک پيشگويي باشد
و زير مبناي علمي داشت باشد .در مطالعات توصيفي ب جاي فرضيات سؤاالت پژوهش ذكر
مي شود.
 تعريف واژهها ،مفاهي و متغيرها:
الف) تعريف نظري
ب) تعريف عملياتي

فصل دوم :مروري بر مطالعات انجام شده()Literature Review
 بررسي نظري هاي پيرامون موضوع تحقيق
 بررسي تحقيقهاي انجام شده
 چارچوب نظري تحقيق
 مدل تحليلي تحقيق
o

نحوهي ارجاع ب مناب در داخل ،نام و سال در داخل پرانتز (اسماعيلي )1389،نوشت

مي شود.
o

توج شود ك منظور از ارائ اي فصل صرفاً ب نقل قول از مراج و مناب مختلف

نيست ،بلك بايد نظرات و تحقيقات قبلي ب صورت انتقادي مورد تجزي و تحليل قرار گيرند .ب نحوي
ك خواننده را ارضاء نمايد.
o

درترتيب نوشت تحقيقات صورت گرفت حتما بايد كارهايي در اولويت قرار گيرند ك

نزديک و شبي (از نظر هدا و روش و متغييرها) ب موضوع باشند .در صورت يكسان بودن ارزش ،
اولويت با تاريخ انجام تحقيق مي باشد.
o

با توج ب تنوع كارهاي تحقيقاتي بحث شده در اي فصل ،آخري بخش از فصل دوم

بايد ب خالص فصل اختصاص يابد.

فصل سوم :روش تحقيق )(Research Methodology/Experimental Design

طرح آزمايش ها ،مدل سازي و روش هاي رياضي بكار گرفت شده و روشهاي جم آوري اطالعات با
جزييات بحث مي شود.
 روش و طرح تحقيق

 فرآيند تحقيق
 جامع آماري
 نمون  ،روش نمون گيري و حج نمون
 ابزار گردآوري دادهها(اطالعات):
الف)روايي ابزار )(Validity
ب)پايايي ابزار () Reliability
 روش گردآوري دادهها(اطالعات)
 روش تجزي و تحليل دادهها(اطالعات)
فصل چهارم :نتايج و بحث ()Results and Discussion
در اي فصل ب تجزي و تحليل نتايج آزمايشها و يا مدل ها و يااطالعات ميداني ب روش منطقي و
رياضي با استفاده از ابزارهاي ارائ شده در فصل سوم ،پرداخت مي شود.
معموال در اي فصل محقق سعي مي كند تا حد امكان با استفاده از نمودار و روشهاي رياضي و آزمون
هاي آماري ،وابستگي متغيير ها را بشكل منطقي و ملموس ارائ دهد.
با توج ب اهميت و گستردگي فصل ،آخري بخش از فصل چهارم بايد ب خالص فصل اختصاص يابد.
 توصيف متغيرها
 بررسي فرضي هاي تحقيق و ارائ نتايج
 محدوديتهاي خارج از اختيار پژوهشگر
 محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات()Conclusion / Suggestions

معموالً يكي از آخري اجزاي پيكرةاصلي نوشت تحقيقي ،بخش نتايج و پيشنهادها است .اي بخش در
واق عصاره پژوهش است و بايد از دل يافت ها برخيزد .در اي بخش نبايد يافت هاي نويني عرض
گردد .خواننده بايد ب منطق حاك بر تجزي و تحليل يافت ها و كلي اطالعاتي ك در بخش اصلي
پروژه تخصصي ب آنها اشاره شده دست يابد.
پيشنهادها نيز برخواست از بخش نتايج و مربوط ب اصل مسئل

تحقيق ميباشد .بنابراي

از

پيشنهادهاي غيرعملي بايد پرهيز كرد .در اي بخش محقق ميتواند نظرها و پيشنهادهاي خود را ب
منظور ادام بررسي هاي بيشتر براي آيندگان ارائ دهد.
نتيج گيري مي تواند شامل مطالب زير باشد:
 ارائ نتايج كلي
 ارزيابي روش و يا كار انجام شده نسبت ب روش يا كار ساير محققي
 پيشنهادات

 1-2محدوديت تعداد صفحات در فصل
حدود صفحات
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنج
حد اكثر تعداد صفحات فصول اصلي  73صفح

3-5
13-33
5-15
33-53
1-3

متوسط تعداد صفحات
1
15
13
13
3

فصل سوم
نحوه نگارش پروژه تخصصی

تاي ،پروژه بايد بر روي كاغذسفيد در قط ( A4رحلي) صورت گيرد .صفحات بايد از يک جنس و
ترجيحا" كاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد .از بكار بردن كادر و تزئينات در تمامي صفحات خودداري شود.
حاشيهي صفحات

حواشي صفحات بايستي از سمت راست و از بهاال  3.5و از سهمت چه ،و پهايي ههر كهدام 3.5
سانيتمتر باشد .اي حاشي ها بايد در تمام صفحات پايان نام فارسي ثابت است .فاصل سطرها در هر
صفح 1واحد باشد.
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شروع فصل
3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

صفح ي اول هر فصل

صفحات بعدي

شکل  1-3الگوي صفحات پروژه

 -1نرم افزار مورد استفاده براي تاي ،پايان نام  Microsoft Wordمي باشد.
 -3مت چكيده با قل  B Nazanin 14و كلم "چكيده" در اولي خط با قل

B Nazanin

 13 Boldدر اول سطر درج شود .نوشت "واژگان كليدي" يا "كليد واژه ها" يا "كلمات
كليدي" الزامي است.

 -3مت

چكيده انگليسي ( )Abstractبا قل  Times New Roman 14و كلم "

 " Abstractدر اولي خط با قل  Times New Roman 13 Boldدر اول سطر درج
شود .نوشت " "Key Wordsالزامي است.
 -1مت اصلي بايد روي يک طرا كاغذ  A4با قل  B Nazanin 14و با فاصل خطوط يک
سانتيمتر ( )Line Spacing | Multiple 1.2و حاشي هاي صفحات مطابق نمون ي باال
رعايت گردد.
 -6ازصفح ي فهرست تا صفح ي اول ،مت صفحات با اعداد و باحروا الفبا در وسط پايي
صفح شماره گذاري مي گردد .مانند يک ،دو ،س ،
 -7صفحات مت با اعداد  3 ،3 ،1و  ...در پايي صفح سمت چ ،و ب فاصل ي  3cmاز پايي كاغذ
و وسط كاغذ شماره گذاري مي شود .توج شود ك بر روي صفح ي اول هرفصل ،شماره ي صفح
ذكرنمي شود ،ليك ب حساب مي آيد.
 -8قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  1-6يا  3-1-6مشخص مي شود ك عدد  6شماره
ي فصل ،عدد  1شماره ي بخش و عدد  3شماره ي قسمت است .شماره و عنوان هر فصل با قل

B

 ،Nazanin 18 Boldبخش هاي مختلف فصل ها با قل  B Nazanin 16 Boldو قسمت ها با
قل  B Nazanin 14 Boldتاي ،شود( .توج  :شماره ي فصل با حروا نوشت شود).
 -9فرمول ها در هر فصل ب طور جداگان و ب ترتيبي ك ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شكل ها
شماره گذاري گردد.
 -13معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي ك براي اولي بار ب كار مي رود ب صورت زيرنويس
(فقط براي يک بار) در صفح ي مربوط درج شود( .حتي المقدور در مت پايان نام از ب كار بردن
واژه هاي با الفباي انگليسي احتراز شود) .زيرنويس ها زير يک خط ك ب فاصل ي  3/5cmاز لب ي
چ ،كاغذ و حداقل  3cmاز لب ي پاييني و ب طول موردنياز رس مي شود ،نوشت مي شوند( .در هر
صورت الزم است  3/5cmحاشي ي پايي صفح رعايت شود) .زيرنويس ها در هر صفح با گذاردن

شماره ي  3 ،1و  ...فارسي در گوش ي باالي آخري كلم در مت مشخص مي شوند .در زيرنويس ها
فقط معادل زبان خارجي لغات يا اصطالحات فارسي نوشت شود .در صورت وجود توضيحات بيشتر
بايد در قسمت پي نوشت ها آورده شود.
 -11الزم است در مت ب كلي ي منابعي ك مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود .چنانچ در
داخل مت از يک منب مطلبي نقل شود ،بالفاصل پس از خاتم ي جمل كروش اي باز شود و مرج
ذكر گردد .نحوه ي ارجاع در مت ب روش زير مي باشد:
ذكر منب با ارجاع ب نام نويسنده و سال انتشار مي باشد .در اي روش ،مراج ب ترتيب
حروا الفبايي نام نويسنده در فهرست مراج ذكر مي گردد.
شيوه شمارهگذاري و ارائه منابع:
 -1شمارهگذاري متن:
صفح هاي ابتداي پروژه ب ترتيب با حروا ابجذ(الف ،ب ،ج)..... ،شمارهگذاري ميشوند .شمارهگذاري
با عدد از چكيده و سپس فصل اول شروع و تا انتهاي پروژه ادام خواهد داشت .طريق شمارهگذاري
نيز ب صورتي خواهد بود ك شماره در قسمت وسط و پايي هر صفح با قل استفاده شده در مت و
اندازه  13درج ميشود.
 -2شمارهگذاري روابط رياضی:
هر رابط و يا معادل رياضي ب وسيل دو عدد و توسط يک خط فاصل از يكديگر در داخل پرانتز
مشخص ميگردند .عدد سمت راست نشانگر شماره فصل و عدد سمت چ ،،نشانگر ترتيب رابط در
هر فصل ميباشد .ضمناً شماره روابط رياضي بايستي در قسمت راست صفح و رابط يا معادل رياضي
در قسمت چ ،صفح قرار گيرد .مثالً رابط چهارم در فصل پنج بصورت زير نشان داده ميشود:
()1-5

W=F.D

روابطي ك در پيوستها آمده است با توج ب حروا فارسي آن ضميم  ،شماره گذاري مي شود.
مانند(الف.)3-
 -3شمارهگذاري جدولدا ،شکلدا و نموداردا:
جداول ،نمودارها وتصاوير بايد خوانا ،مرتب و مستقل باشند .هر جدول  /نمودار /تصوير بايد بدون نياز
ب مراجع ب مت بتواند اطالعات مورد نظر را ارائ دهد و يافت هاي موجود در آن قابل تجزي  ،تحليل
و ارزيابي باشد .در بسياري از مواق  ،محتواي جدولهاي كوچک را مي توان در مت گنجاند .اگر
مطالب تكراري در جدول وجود دارد مي توان آنها را نيز بطور خالص در مت ذكر كرد .حتيالمقدور از
درج اعداد و كلمات انگليسي در جداول و نمودارها خودداري شود.
هر جدول داراي شماره و عنوان است .پاورقي و عالي اختصاري ممك است در بعضي جدولها ضروري
باشند .عنوان جدول بايد مختصر  ،مفيد و كامل باشد .بهتر است مطالب در مت گنجانده شوند.
استفاده از عكس زماني موثر است ك عكس ب خوبي مطلب مورد نظر را در معرض ديد خواننده قرار
دهد.
تمامي شكل ها و جدول ها بايد ب ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند .مثالً براي جدول
هاي فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  3-3و  ...براي جدول هاي فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  3-3و ...
عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر مي گردد( .قل

B Nazanin 12

 )Boldاگر شكلي از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرج آن در زير شكل آورده شود.
جدول هايي ك در راستاي طولي كاغذ تنظي مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند ك مت باالي آنها در
سمت عطف پايان نام واق شود و همچني شكل هايي ك در راستاي طولي كاغذ تنظي مي شوند،
بايد طوري قرار گيرند ك مت پايي آنها در سمت لب ي پايان نام قرار گيرد .شكل ها و جدول ها
حتي المقدور داخل مت و در نزديكتري فاصل ب محلي ك ذكر شده ،آورده شوند.

 -4شمارهگذاري عنواندا و بخشدا:
شمارهگذاري عنوانها و بخشها نيز مطابق الگوهاي فوق و از كل ب جزء ميباشد .ب طور مثال براي
شمارهگذاري زير بخش دوم بخش پنج فصل سوم ب صورت ( )3-5-3عمل ميشود.
فهرست منابع و مأخذ (:)References
كلي منابعي ك در مت ذكر شده اند ،بايد در فهرست مناب با مشخصات كامل نوشت شوند و
همچني منابعي ك فقط مطالع شده ولي مورد استفاده مستقي در مت قرار نگرفت اند در فهرست
مناب ه مي تواند ذكر گردند .قواعد نگارش منابعي ك در طول پروژه ب آنها استناد شده است ب
شرح زير مي باشد:
قالب کلی استناد به کتاب
نام خانوادگي پديد آورنده ( ويرگول ،يک فاصل ) نام كوچک ]در صورت وجود پديد
آورندگان بيشتر[ (ويرگول ،يک فاصل ) نام خانوادگي و نام پديد آورندگان
همكار ب شكل مقلوب ( يک فاصل  ،پرانتز باز ) تاريخ نشر ( پرانتز بست  ،نقط  ،يک
فاصل ) عنوان ب شكل ايرانيک  /ايتاليک ( نقط  ،يک فاصل )] در صورت
وجود ويرايش يا صفح شمار ( يک فاصل ) [شرح ويرايش ( پرانتز بست  ،نقط  ،يک
فاصل ) محل نشر ( دو نقط  ،يک فاصل ) ناشر ( نقط ).
نمون هايي از استناد ب كتاب
استناد به کتاب با يك تا شش نويسنده

 -1حري ،عباس (  )1381آئي

نگارش علمي ( ويرايش  .)3تهران :هيات امناي

كتابخان هاي عمومي كشور ،دبير خان .

 -3پيماني ،پوريا ؛ اسماعيلي ،لهراسب (  .)1381روانشناسي خانواده  :نگاهي ب اثرات
سوء طالق بر آينده فرزندان .مشهد  :خانواده.
 - 3ملكي ،اسماعيل ؛ سهرابي ،اعتماد ؛ بشيري ،حس ؛ سلوكي ،مصطفي ؛ بينايي ،مينو
؛ و احتشامي ،رامي (  .)1383بيماريهاي كودكان ( ويرايش  )3تهران  :پزشكيار
1-Bernstein T.M. ( 1965).The careful writer : A modern of
guideEnglish usage. New York: Athenaeum.
2-Strunk , W., Jr., & white, E.B.(1979). The elements of style
(3rded ). New uork : Acmillan.
3-Ploutzian, R. Claments, S.D.,Maher , B.A.,Riesen , A.H.,
Wilson, J.G., & Farser , F.C.(1996).Inmitation to the psychology
of religion ( 2thed.). Boston : Allyn and Bacon.
نمونه داي استناد به کتاب ترجمه شده
هرسي ،پال ؛ بالنچارد ،كنت (  .)1375مديريت رفتار سازماني ( علي عالق بند ،مترج ).
تهران  :امير كبير ( نشر اثر اصلي .)1973

كوم ،ايليا (  .)1379بشريت در سراشيبي انحطاط  :تاملي جامع شناختي بر پديده
اعتياد ( پريسا مومني و بهادربشيري ،مترجمان) .شيراز  :رزم آزما ( نشراثر اصلي )1989
Foucault , M. ( 1961). Discipline and punish ( A. Sheridan ,
Trans.) ( 2th ed.). New York: Vintage Books (Original work
pulished 1978).
Freud , S. ( 1961).The ego and the id ( J. strachey , Ed. and
trans.). London: Hogarth press ( Original work publish 1923).

استناد به کتاب زير چاپ

بهاري ،ميث ( زير چاب ) .ترمينولوژي پزشكي  :فرهنگي دو زبان فارسي ب انگليسي و
انگليسي ب فارسي براي دانشجويان پرستاري ( ويرايش ) .مشهد  :هوشمند.
Anderson , W. R. ( in perss ). Studies in military history :
perspective on racism: The new world order. New York :
preston press.
قالب کلی استناد به مقاله مجله
نام خانوادگي پديد آورنده ( ويرگول ،يک فاصل ) نام كوچک ] در صورت وجود پديد
آورندگان [ ( ويرگول ،يک فاصل ) نام خانوادگي و نام پديد آورندگان
همكار ب شكل مقلوب ( يک فاصل  ،پرانتز باز ) تاريخ نشر ( پرانتز بست  ،نقط  ،يک
فاصل ) عنوان مقال ب شكل ساده (نقط  ،يک فاصل ) عنوان نشري ب
شكل ايرانيک  /ايتاليک ( ويرگول ،يک فاصل ) دوره ] در صورت وجود شماره (
پرانتز باز ) شماره ( پرانتز بست [ ( ويرگول ،يک فاصل ) صفح شمار ( نقط )
نمون هاي استناد ب مقال مجل
استناد ب مقال مجل فاقد شماره
ميثاقي ،مهنوش (  .)1383مطالع علل اضطراب دختران مدرس راهنمايي ارشاد كرمان.
روانشناسي امروز15-63 ،5 ،
Beatty , J. (1982). Task – evoked papillary responses,
provessingload , and the structure of processing resources.
resources. Psychological Bulletin, 91, 276-292.

Cates , A.R.,Harris, D. L., Boswell , W., Jameson , W. L.,Yee,
C., peters,A. V., et al.(1991).Figs and dates and their benefits.
Food Studies Quarterly, 11, 482-489 .
استناد ب مقال مجل داراي شماره

حري،عباس (  .)1383مروي بر مفاهي و نظري ها د رقلمرو اطالع شناسي .اطالع
شناسي.9-31 ،)1( 1 ،
The control of short –term memory. (1971).Scientific American,
225(2),82-90.
Lacayo, R.(1991,April22).Global warming :A new warning.
Time, 137 (16) , 32.

قالب کلی استناد به پايان نامه
نام خانوادگي پديد آورنده ( ويرگول ،يک فاصل ) نام كوچک ] در صورت وجود پديد
آورندگان بيشتر [ ( ويرگول ،يک فاصل ) نام خانوادگي ونام پديد آورندگان همكار ب
شكل مقلوب ( يک فاصل  ،پرانتز باز ) تاريخ دفاع ( پرانتز بست  ،نقط  ،يک فاصل ) عنوان
پايان نام ب شكل ايرانيک  /ايتاليک ( نقط  ،يک فاصل ) در فارسي عبارت " پايان نام
دكتري " ودر انگليسي عبارت "  "Unpublished doctoral dissertationيا
در

فارسي عبارت

" پايان نام كارشناسي ارشد " و درانگليسي عبارت "

 ( "Unpublished thesis master'sويرگول ،يک فاصل ) نام دانشگاه (
ويرگول ،يک فاصل ) نام شهر ( نقط )

نمون هاي استناد ب پايان نام

ناجي ،سعيد (  .)1383بررسي تفاوتهاي اساسي آميخت بازاريابي در انتخاب پروتزهاي
جراحي ارتوپدي از نظر جراحان ارتوپد .پايان نام كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي،
واحد تهران مركزي ،تهران.

اعتمادي .منير (  .)1383مطالع تاثير ساختار خانواده بر گرايش نوجوانان درمدرس ب
عضويت درگروه همساالن .پايان نام دكتري ،دانشگاه تهران ،تهران.
Caravaggio , Q.T. ( 1992).Trance and clay therapy and clay
therapy. Unpublished master's thesis, Lesley University ,
Cambridge , MA.
Wilfley, D.E.( 1989). Internapersonal analysis of bulimia :
Normal – weight and obese. Unpublished doctoral dissertation.
University of Missouri, Columbia.
پيوستها ( درصورت نياز)
قسمت اصلي مت پروژه نبايد داراي داده هاي ) (dataغير ضروري باشد ،همچني مت نبايد حهاوي
برنام هاي نرم افزاري يا چگونگي ب دست آوردن معادالت رياضي و اثبهات انهها و داده ههاي تجربهي
باشد ،چني مطالبي بايد در پيوسهتها آورده شهوند .همچنهي در صهورت وجهود داشهت  ،نمونه هها و
پرسشنام ها ،بررسي ها ،مطالب مكمل ،آمار و ارقام و غيره ك ب نحوي مورد استفاده قرار گرفت اند ب
صورت پيوست هاي جداگان و در صورتي ك داراي موضوع يا طبيعت مختلف باشند ،دست بندي شده
و تحت عنوان پيوست الف ،ب ،پ ،و  . . .آورده مي شوند .اگر در موق نگارش مت پهروژه الزم باشهد
ك ب اي پيوست ها اشاره يا مراجع شود ،درج شماره پيوست در داخل پرانتز الزامهي اسهت .آرايهش
صفحات پيوست ها همانند بقي صفحات مت صورت مي گيرد .اشكال و جهداول موجوددرهرضهميم
نيز باتوج ب ضميم مربوط شماره گذاري خواهدشد.ب عنوان مثال دومهي جهدول درضهميم الهف
بصورت زيرنوشت مي شود( :جدول الف.)3-

فصل چهارم
دستورالعملداي اخذ ،ارائه و ارزيابی

در اي فصل ب طور مختصر ب زمان بندي و نحوه اخذ ،ارائ و ارزيابي پروژه تخصصي اشاره خواهد
شد .در بخش اول زمان و نحوه اخذ پروژه و مدت زمان مجاز جهت تحويل آن توضيح داده ميشود .در
بخش دوم نحوه آماده سازي پروژه جهت ارائ بيان ميگردد .در نهايت در آخري بخش نحوه ارزيابي
پروژه بر اساس معيارهاي مورد اهميت ارائ خواهد شد.
-1
1-4

زمانبندي اخذ و تکميل پروژه

جهت تصويب موضوع پروژه ميبايست فرم پيشنهاد پروژه ك حاوي عنوان و خالص اي از تعريف
پروژه مي باشد تكميل گردد و در شوراي گروه مطرح گردد .واحد پروژه كارشناسي معموال از سال
تحصيلي سوم ب بعد در ترمهاي مهر ،بهم و يا تابستان اخذ ميگردد و حداكثر مهلت تكميل آن 3
ني سال است .در دياگرام شكل  1-3زمانبندي مربوط ب اخذ پروژه كارشناسي ارائ شده است .الزم
ب ذكر است ك با توج ب محدود بودن ظرفيت دانشجويان تحت سرپرستي توسط هر يک از اساتيد،
پيش از اخذ واحد پروژه ميبايست هماهنگيهاي الزم با استاد مربوط صورت پذيرد .بعالوه
دانشجويان ميتوانند در زمان مراجع  ،ليست موضوعهاي پيشنهادي استاد راهنما را دريافت كنند و يا
موضوعات مورد عالق خود را مطرح نمايند .حداكثر  1ماه بعد از ثبتنام پروژه ميبايست فرم پيشنهاد
پروژه با هماهنگي استاد راهنما تكميل شده و ب دفتر گروه تحويل داده شود .نمون اي از فرم پيشنهاد
پروژه در ضميم  1موجود است .در صورت عدم تصويب پروپوزال اولي ارائ شده ،دانشجو بايد سريعا
ايرادات وارده را برطرا كرده و مجددا پيشنهاد موضوع پروژه را ب گروه تحويل دهد .نمره پروژه بايد
حداكثر تا دو ترم بعد ب آموزش اعالم گردد لذا دانشجويان بايد ب گون اي برنام ريزي نمايند ك
فرآيند تحقيقات اولي  ،تكميل پروژه ،تكميل شبي سازيها و يا پيادهسازيهاي احتمالي ،نگارش پروژه

تخصصي ،تهي ارائ  ،برگزاري سمينار و در نهايت آمادهسازي نسخ صحافي شده پروژه را تا اي مدت
تكميل نمايند .در جدول  1-3زمان مربوط ب اخذ و حداكثر زمان جهت ارائ پروپوزال و سمينار در
ترمهاي مختلف مشاهده مي شود.
اخذ پروژه در ثبتنام ترم اول/دوم

تحويل فرم پيشنهاد موضوع ب گروه
حداكثر  1ماه بعد از شروع ترم (حذا و
اضاف )

اطمينان از تصويب پيشنهادي

شروع فعاليتهاي مربوط ب پروژه و
تكميل آن طي حداكثر  3ترم

شكل  1-1مراحل آغاز پروژه دوره كارشناسي
جدول  1-4زمان بندي مربوط به اخذ ،ارائه پروپزال و سمينار پروژه کارشناسی

ترم

زمان اخذ

زمان ارائ پروپزال

زمان سمينار

مهر

انتخاب واحد ترم 1

 15آبان همان سال

 13خرداد سال بعد

بهم

انتخاب واحد ترم 3

 20فروردي سال بعد

 33آذر سال بعد

تابستان

انتخاب واحد تابستان

 1مرداد همان سال

 13خرداد سال بعد
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موضوع پروژه

معموال موضوعات پروژههاي كارشناسي ب چند دست تقسي ميشوند -1 :پيادهسازي سيست هاي
عملي  -3طراحي و شبي سازي  -3مرور و تحقيق در مورد موضوعات جديد ك فعاليت در آن زمين ها
ضروري ب نظر ميرسد .اغلب اولويت با موضوعاتي است ك در آنها نوعي پيادهسازي عملي و يا
شبي سازي كامپيوتري وجود داشت باشد .بعالوه مطلوب آن است ك در پروژههاي صورت گرفت تا

حد مشخصي نوآوري و خالقيت وجود داشت باشد .اي امر حتي در مورد پروژههاي مروري صادق
است .ب عنوان مثال جم آوري و طبق بندي اطالعات موجود در مورد يک موضوع جديد ب نحو موثر
و مفيد ،خود نوعي خالقيت محسوب ميشود .بايد توج داشت ك در پروژههاي با  3نفر دانشجو
موضوع بايد حتما يا از نوع عملي و يا شبي سازي باشد.
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تکميل و تحويل پروژه

بعد از تكميل پروژه و اتمام مراحل ساخت ،شبي سازي و تحقيق ،بايد فايل مت اولي پروژه در فرمت
صحيح و همچني فايل ارائ سمينار ب استاد راهنما تحويل داده شود .در صورت تاييد استاد راهنما،
مكان و زمان برگزاري سيمنار با هماهنگي استاد راهنما تعيي ميگردد .در همي زمان بايد اطالعي اي
مشاب با فرم ارائ شده در ضميم  3آماده شده و در برد آموزش و يا برد استاد راهنما براي اطالع
عموم نصب گردد .فرم تصويب شده پيشنهاد پروژه و همچني يک نسخ از فرم ارزيابي تكميل شده
(ضميم  )3نيز بايد ب استاد راهنما ارائ گردد تا در روز ارائ  ،نمره پروژه تعيي شود.
بعد از برگزاري سمينار ،استاد راهنما نمره نهايي پروژه و تصحيحات احتمالي را مشخص مينمايد.
دانشجو بايد در نهايت تصحيحات احتمالي را از استاد خود دريافت نموده و با اعمال آنها در مت
پروژه ،نسخ نهايي و صحافي شده پروژه تخصصي خود را تهي كند .تعداد نسخ هاي پروژه تخصصي
تهي شده بايد  3عدد باشد (همي تعداد براي پروژههاي دو نفره نيز كافي است) .يک نسخ براي
تحويل ب گروه ،يک نسخ براي تحويل ب استاد راهنما و نسخ نهايي براي شخص پژوهشگر .با
تحويل يک نسخ صحافي شده از پروژه تخصصي ،همچني

 CDفايلهاي پروژه و نمون عملي

سيست پيادهسازي شده (در صورت وجود) ب استاد راهنما ،نمره شخص در سامان اينترنتي وارد
ميگردد .فايلهاي پروژه تخصصي شامل مت پروژه ،سمينار ،مت اصلي كلي مراج استفاده شده،
طراحيهاي صورت گرفت  ،اصل شبي سازيهاي انجام شده و كلي موارد ديگري ك توسط استاد
تعيي شده است ،خواهد بود .استاد راهنما بايد قبل از وارد كردن نمره ،برگ ارزيابي و پيشنهاد پروژه
را تحويل مدير گروه دهد .در دياگرام شكل  3-3زمانبندي تكميل پروژه كارشناسي ارائ شده است.

برطرا نمودن اصالحات مطرح
شده در سمينار

تهي نسخ هاي صحافي شده

آماده سازي براي ارائ سمينار

ارائ مت اولي پروژه و فايل سمينار
ب استاد

CDتحويل نسخ صحافي شده،
فايلهاي پروژه و ...

تعيي زمان و مكان ارائ سمينار،
تهي اطالعي سمينار
(دو روز قبل از سمينار)

وارد نمودن نمره پروژه در سامان
اينترنتي توسط استاد

برگزاري سمينار در روز تعيي شده

تحويل يک نسخ از پروژه گروه

شكل  3-1مراحل تكميل پروژه دوره كارشناسي
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نحوه ارائه پروژه

فايل ارائ بايد در محيط  PowerPointتهي شود .در تهي ارائ خود سعي كنيد نكات زير رعايت
گردد:

چهارچوب پيشنهادي اساليدها
تعداد اساليتدهاي پيشنهادي  18-33اساليد ميباشد ك مطلوب است ب ترتيب زير سازماندهي
گردد:
اساليد  :1آرم دانشگاه ،عنوان پروژه ،نام دانشجو و استاد راهنما و ...-اساليد  :3فهرست مطالب

اساليد  :3-6مقدم  ،تعريف و پيشزمين موضوعاساليد  :7-13كار انجام شده در پروژهاساليد  :13-16نتايج انجام كاراساليد  :17خالص مطالب ارائ شده-اساليد  :18-33جم بندي

مدت زمان و معيارهاي ارائ
ارائ بايد با صداي صاا و قابل فه و بدور از حركات اضافي باشد .مدت زمان ارائ پروژه  33دقيق
بوده و  13دقيق اضاف نيز براي پرسش و پاسخ در نظر گرفت شده است.
در طول ارائ بايد هدا تحقيق ب طور صريح مشخص گردد .ارائ بايد ساده و با ترتيب منطقي
مناسب صورت پذيرد .محتواي ارائ بايد متناسب با زمان ارائ بوده و مطالب متناسب با اطالعات و
معلومات شنوندگان و حضار باشد .از مالکهاي مه ديگر در ارزيابي ارائ  ،جذاب و جالب بودن آن،
برقراري ارتباط بصري و عالق مند نمودن حاضري و نحوه پاسخگويي ب سواالت است.
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نحوه ارزيابی پروژه تخصصی

نمره نهايي پروژه تخصصي با توج ب معيارهاي متعددي تعيي ميگردد 5 .نمره از  33نمره پروژه بر
عهده داور پروژه تخصصي و  15نمره بر عهده استاد راهنما ميباشد .بايد توج داشت ك عدم ارائ ب
موق پروژه كسر  1نمره و هر ماه تاخير در تصويب پيشنهادي پروژه موجب كسر  3نمره از نمره كل
پروژه خواهد شد .از جمل عوامل موثر در نمره ،ميزان تحقيقات صورت گرفت در زمين مورد نظر،
ميزان خالقيت در زمين پروژه  ،نحوه تنظي گزارش و تدوي

پروژه  ،نحوه ارائ پروژه و نحوه

پاسخگويي ب سواالت است .در جدول  3-3درصد هر يک از پارامترها جم بندي شده است .بعالوه ب
ازاء هر مقال و يا محصول عملي حاصل شده از پروژه تا پنج نمره اضاف ب نمره كل تعلق خواهد
گرفت (ك ميزان تشويقي از  5نمره بستگي ب ارزش محصول عملي و ارزش مقال پذيرفت شده،
دارد)  .بايد توج داشت ك نمره مقال در صورتي قابل قبول است ك نسخ تهي شده ب يک كنفرانس
و يا ژورنال ارسال شده باشد و گواهي آن موجود باشد.

جدول  3-1معيارهاي ارزيابي پروژه كارشناسي
معيار

نمره

كيفيت تحقيق انجام شده توسط دانشجو در زمين مورد نظر

6

ميزان خالقيت و نوآوري دانشجو در زمين تعريف شده

1

نحوه تنظي گزارش

5

نحوه ارائ پروژه

3

نحوه پاسخگويي ب سواالت

3

پيوست دا:
 -نمونه روي جلد:
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موضوع پروژه تخصصی
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اظهار نامه دانشجو

موضوع پروژه تخصصی:
استاد رادنما:
نام دانشجو:
شماره دانشجوئی:

اينجانب

دانشجوي كارشناسي رشت مهندسي عمران دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي

واحد سنندج گواهي مي نماي ك تحقيقات ارائ شده در اي پروژه تخصصي توسط شخص اينجانب انجام شده و
صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائيد مي باشد ،و در موارد استفاده از كار ديگر محققان ب مرج مورد
استفاده اشاره شده است  .بعالوه گواهي مي نماي ك مطالب مندرج در پروژه تخصصي تاكنون براي دريافت هيچ نوع
مدرک يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري در هيچ جا ارائ نشده است و در تدوي
چارچوب(فرمت) مصوب دانشگاه را بطور كامل رعايت كرده ام.

امضيا دانشيجو:
تاريخ:

مت

پروژه تخصصي

فهرست مطالب

عنوان
فصل اول< :عنوان فصل>
 < 1-1عنوان بخش >
2-1
3-1

فصل دوم:

صفحه

فهرست شکل دا
عنوان
< 1-1عنوان شكل>
2-1
3-1

صفحه

فهرست جدول دا

عنوان
< 1-1عنوان شكل>
2-1
3-1

صفحه

فرم حق طبع ونشر و مالکيت نتايج

كلي حقوق معنوي اي اثر متعلق ب دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج مي باشد و بدون اجازه كتبي دانشگاه ب شخص
ثالث قابل واگذاري نيست.
همچني استفاده از اطالعات و نتايج موجود در پروژه تخصصي بدون ذكر مرج مجاز نمي باشد.

عطف پروژه تخصصی

عنوان پروژه تخصصي

نام دانشجو

ضميمه :1

دانشکده فنیومهندسی خوي
گروه مهندسی عمران

فرم پيشنهاد موضوع پروژه تخصصي كارشناسي

<موضوع اوليه پيشنهادي>
پژوهشگر< :نام ونام خانوادگي دانشجو>
استاد راهنما< :نام ونام خانوادگي استاد>
نوع پروژه :آزمايشگاهي شبي سازي ميداني مروري ساير موارد ....

پيشنهاد پروژه فوق □ با تاخير  ...ماه □ بدون تاخير درارائ در جلس مورخ  ..........................شوراي گروه
مهندسي عمران مطرح و ب تصويب اعضا رسيد.
 -1مدير گروه مهندسي عمران:

امضاء:

تاريخ:

 -3استاد پروژه:

امضاء:

تاريخ

-3
-1

-1

اطالعات مربوط ب دانشجو:

نام.....................:نامخانوادگي ....................:شماره دانشجويي ..............:سال ورود............. :

-3

اطالعات مربوط ب پروژه تخصصي:

الف -عنوان تحقيق
عنوان ب زبان فارسي:
......................................................................................................................................................
عنوان ب زبان انگليسي:
..............................................................................................................................................................
ب -بيان مسأل اساسي تحقيق ب طور كلي (شامل تشريح مسأل و معرفي آن ،بيان جنب هاي مجهول و مبه ،
بيان متغيرهاي مربوط و منظور از تحقيق) :

ج  -اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختالا نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود ،ميزان نياز ب موضوع،
فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچني مواد ،روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي ك در اي
تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرد:

د -مرور ادبيات و سوابق مربوط (بيان مختصر پيشين تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون
موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):

ه – جنب جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

و -اهداا مشخص تحقيق (شامل اهداا آرماني ،كلي ،اهداا ويژه و كاربردي):

ز – در صورت داشت هدا كاربردي ،نام بهرهوران (سازمانها ،صناي و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (ب عبارت
ديگر محل اجراي مطالع موردي):

ح -سؤاالت تحقيق:

ط -فرضي هاي تحقيق:

ي -تعريف واژهها و اصطالحات فني و تخصصي (ب صورت مفهومي و عملياتي).
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روش شناسي تحقيق:

الف -شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدا ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد ،تجهيزات و استانداردهاي
مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق ب تفكيک):
تذكر :درخصوص تفكيک مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از ب كار بردن عناوي كلي نظير« ،گردآوري
اطالعات اولي »« ،تهي نمون هاي آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد
توضيحات كامل در رابط با مناب و مراكز تهي دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها،
تجهيزات و مشخصات هر يک ارائ گردد.
ب -متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:
ج – شرح كامل روش (ميداني ،كتابخان اي) و ابزار (مشاهده و آزمون ،پرسشنام  ،مصاحب  ،فيشبرداري و
غيره) گردآوري دادهها :

د – جامع آماري ،روش نمون گيري و حج نمون (در صورت وجود و امكان):

هه  -روشها و ابزار تجزي و تحليل دادهها:
و  -فهرست مناب و برخي از مراج :
استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:
-1
آيا براي انجام تحقيقات نياز ب استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد ميباشد؟ بلي

خير

در صورت نياز ب امكانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشگاه ،تجهيزات ،مواد و وسهايل مهورد نيهاز در ايه
قسمت مشخص گردد.

نوع آزمايشگاه
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تجهيزات مورد نياز

مقدار مورد نياز

مواد و وسايل

زمان بندي انجام تحقيق:

الف -تاريخ شروع.............:
ب -مدت زمان انجام تحقيق................:
ج -تاريخ اتمام.......................:
تذكر :الزم است كلي فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائ گزارشات دورهاي) و مدت
زمان مورد نياز براي هر يک ،ب تفكيک پيشبيني و در جدول مربوط درج گرديده و در هنگام انجام
عملي تحقيق ،حتياالمكان رعايت گردد.
زمانبندي فعاليتدا و مراحل اجرايی تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت کار
شرح فعاليت

رديف

زمان کل
(ماه)

زمان اجرا به ماه
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2

3

4

5

6

7

1
3
3
1
5

نام و نام خانوادگي دانشجو:

امضاء:

تاريخ:

نام و نام خانوادگي استاد:

امضاء:

تاريخ:

8

0

12 11 19

ضميمه :2

دانشکده فنیومهندسی خوي
گروه مهندسی عمران

اطالعي برگزاري سمينار پروژه تخصصي كارشناسي
<موضوع پروژه>
پژوهشگر< :نام ونام خانوادگي دانشجو>
استاد راهنما< :نام ونام خانوادگي استاد>
چکيده:
<چكيده پروژه >

زمان برگزاري سمينار... :

مکان برگزاري سمينار... :

ضميمه :3

دانشکده فنیومهندسی خوي
گروه مهندسی عمران

فرم ارزيابي پروژه تخصصي كارشناسي
بدي وسيل پروژه كارشناسي گروه مهندسي عمران با عنوان ...........................................................................
ب تالش پژوهشگر(ان)  ، ...................................................راهنمايي  .....................................در تاريخ ...............
ارائ و مورد ارزيابي قرار گرفت و نتيج ارزيابي ب شرح زير است:
نتيج ارزيابي استاد راهنما:
كيفيت تحقيق انجام شده توسط دانشجو در زمين مورد نظر

)6(….

ميزان خالقيت دانشجو در زمين تعريف شده

)1(….

نحوه تنظي گزارش

)5(….

نحوه ارائ پروژه تخصصي

)3(….

نحوه پاسخگويي ب سواالت

)3(….

نمره استاد راهنما

)33(….

امضاء استاد راهنما

