وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مؤسسه آموزش عالی كار واحد قزوين
واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

دستورالعمل و مقررات پروژه(پايان نامه)

مقدمه:
هدف از تدوين و تنظيم دستورالعمل حاضر ،ارائه راهنماييهاي الزم به منظور استانداردساازي نواوت تادوين
پاياننامههاي توصيلي مؤسسه ميباشد .اساساً پاياننامههاي توصيلي ،ثمرت پژوهش در موضوعهاي علمي ،فناي
و صنعتي كه در واقع حاصل پردازش اطالعات دانشجويان در جريان توقيقات آنان ميباشد .به يقين تدوين هار
پاياننامه توصيلي عالوت بر انتقال و پردازش تجربيات گذشته سايرين ،به ارايه طرحها و راهكارهاي جديد علمي
و صنعتي منجر ميگردد .همچنين ميتواند موجب صرفهجويي در وقتها و هزيناهها و نياز پيشاريري از تكارار
عمليات گذشته شود و در عين حال نتايج توقيق را در معرض رؤيت ،نقد و ارزيابي صاحبنظران و موققين قرار
دادت و به تبع آن رفع اشكاالت احتمالي گردد.
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ويژگيها و شرايط يك پاياننامه مناسب به طور اجمال به شرح ذيل ميباشد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

موضوع پاياننامه به طور دقيق و متناسب با هدف توقيق انتخاب شود.
جمع آوري و تنظيم مدارك و منابع اطالعاتي مربوط به موضوع ،بنوو صويح و مطلوب و از منابع موثاق
انجام گردد.
بررسي مجدد عنوان با توجه به منابع جمعآوري شدت و پردازش اطالعات مربوط صورت پذيرد.
به شكلدهي بنياني به تمامي نظريات قبلي و انطباق آن با نتايج حاصل از توقيق مبادرت شود.
تنظيم مطالب و نوشتن آن به گونه اي باشد كه مخاطبان را در درك موضوع يااري نماياد و آن اا را در
عرصه كسب آگاهي و معرفت علمي و فني رهنمون سازد.
گشايندت مبوثي نو و داراي هدفي جدي و قابل اعتنا باشد.

چنين شرايطي زماني توقق مييابد كه تدوين كنندت احاطه و اشراف كامل را بر موضوع مورد توقياق واود
كسب نمودت باشد .اين م م از طريق افزايش تخصيص دانشاجو در زميناه موضاوع توقياق و سارس بررساي و
مطالعه مدارك و منابع اطالعاتي مرتبط با موضوع به قصد آگاهي از آنچه تاكنون انجام گرفته است ،و همچناين
مشاورت با اهل فن توقق مييابد.
به منظور تس يل در امر گذراندن واحد پروژت ،دستورالعمل و مقررات پروژه(پایان نامه) در سه مادت ،ضوابط
و مقررات اوذ ،تصويب و توويل پروژت كارشناسي ،مراحل ثبت نام پروژت پاياني (اوذ درجه كارشناسي) و مراحل
توويل (دفاع) پروژت پاياني (كارشناسي) ،به همرات فرمهاي پيوست ارائه گرديدت است .رعايت مفاد ذكر شدت
ج ت اوذ ،گذراندن و دفاع واحد پروژت براي دانشجويان الزامي ميباشد.
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ماده  :1ضوابط و مقررات اخذ ،تصویب و تحویل پروژه كارشناسي
 -1بر اساس مصوبه شوراي آموزشي مؤسسه ،دانشجويان فقط یک ترم فرصت دارند كه از پايان نامة وود
دفاع نمايند .و در صورت عدم دفاع پروژت در نيمسال اوذ آن و در موعد مقرر ،فقط يك ترم ديرر در
صورت داشتن سنوات و با انجام كامل ثبت نام (ش رية ثابت و متغير) ميتوانند از پايان نامة وود دفاع
نمايند .بدي ي است پس از پايان م لت يكساله ،نمرة پروژة دانشجو صفر منظور وواهد شد و دانشجو
موظف است اين واحد را مجدداً اوذ نمايد.
 -2م لت تصويب ،ارائه و دفاع از پروژت دانشجويان كليه رشته ها :
برنامه زمانبندی اخذ و تحويل پايان نامه كارشناسی
نیمسال اخذ پايان نامه

تاريخ شروع (تصويب)

تاريخ پايان (دفاع و تحويل پايان نامه)

نیمسال اول

 1مهر لغایت  1آبان

 11اسفند همان سال

نیمسال دوم

 02بهمن لغایت  02اسفند

 02مرداد سال آینده

نیمسال تابستان

 12تیر لغایت  12مرداد

 1آبان همان سال

 -3دانشجو موظف است پس از ثبت نام و انتخاب واحد پروژت ،با دريافت فرمهاي (پيوست) مربوطه اقدام به
تكميل فرم تصويب پروژت نمايند و آنرا طبق تايخ هاي اعالم شدت ،به تأييد استاد راهنما  ،مدير گروت و
مدير دفتر ارتباط با صنعت (پژوهش) مؤسسه رساندت و توويل اين دفتر نمايد .دانشجوياني كه بر اساس
جدول فوق در تاريخ هاي اعالم شدت مراجعه نداشته باشند ،با كسر نمره نهایي بر اساس مقررات
موجود روبرو وواهند شد.
 -4الزم است مراحل تصويب بالفاصله پس از اخذ واحد و مشخص شدن عنوان پروژت و نام استاد راهنما
انجام پذيرد و پس از آن دانشجو ج ت انجام مراحل اجرايي پروژت اقدام نمايد .با توجه به مودود بودن
ظرفيت اساتيد راهنما ج ت ارائة پروژت هاي كارشناسي ،عدم ارائة فرم تصويب پروژت پس از اوذ آن و
عواقب ناشي از بروز مشكالت احتمالي ،بر ع دة وود دانشجو مي باشد.
 -5در صورتيكه با تشخيص مدير گروت و استاد راهنما نياز به برگزاري جلسه دفاعيه باشد؛ دانشجو موظف
است پس از اتمام مراحل انجام پروژت ،با تكميل فرم تأييد اتمام آن كه توسط استاد راهنما و مدير گروت،
تأييد و امضا شدت و نام اساتيد ممتون (در صورت نياز) ،روز و ساعت جلسة دفاعية آن مشخص شدت
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است ،یک هفته قبل از برگزاري جلسة دفاعيه ،ج ت هماهنري هاي الزم به دفتر پژوهش و ارتباط با
صنعت مراجعه نمايند.
 -6دانشجو موظف است پس از اعالم نمرت (و يا برگزاري جلسة دفاعيه) ،توسط اساتيد راهنما و ممتون در
صورتجلسة دفاعية پروژت ،فرم مربوطه را ج ت انجام مراحل پاياني به كارشناسان پژوهشي مشخص
شدت از طرف دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت توويل نمايد.
 -7تاريخ دفاعيه و ثبت نمرة پروژت ،همان تاريخي وواهد بود كه توسط مدير پژوهش و ارتباط با صنعت،
اعالم و تأييد مي گردد .لذا مراجعه دانشجو به كارشناسان پژوهشي پس از پايان جلسة دفاعية پروژت
و اعالم نمرت ،الزامي است.
 -8ج ت انجام مراحل فراغت از توصيل دانشجو موظف است يك نسخة صوافي شدت از پروژت وود را كه
صفوة پشت جلد آن به تأييد استاد راهنماي پروژت و در ن ايت مدير دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت،
رسيدت است را به همرات يك لوح فشردت كه حاوي نسخه الکترونیکي پایان نامه بصورت ( wordو
 )pdfمي باشد ،به واحد كتابخانه مؤسسه توويل دهد.
 -9كلية دانشجويان مقطع كارشناسي ،با تشخیص و تأیید مدیر گروه و استاد راهنمای مربوطه  ،ملزم
به برگزاري جلسة دفاعية پروژت مطابق ضوابط مشخص شدت مي باشند.
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ماده  :0مراحل ثبت نام پروژه پایاني (اخذ درجه كارشناسي)
واحد مالی
جهت پرداخت هزینة واحد پروژه در تاریخهای اعالم شده

اخذ و ثبت نام در واحد
آموزش (درج در پرتال آموزشی)

دريافت دستورالعمل و مقررات پروژه از واحد انتشارات
(شامل :فرمهاي تصویب و تدوین ،فرم صورتجلسه دفاعيه ،فرم تایيد اتمام
پایان نامه كارشناسي و ضوابط و مقررات پروژه)

تکمیل فرم تصويب پايان نامه كارشناسی ( حداكثر يک ماه پس از
اخذ واحد پايان نامه)
انتخاب استاد راهنما و عنوان پروژه و تأیيد توسط استاد راهنما و مدیر
گروه مربوطه قبل از شروع و انجام پروژه

مراجعه به واحد رايانه جهت ثبت نهايی
نگهداری فرم تکمیل شده توسط دانشجو تا زمان اتمام پايان نامه

انجام پروژه ( در حداكثر  2ترم در صورت تمديد)

توجه  :1در صورتيكه مراحل مذكور قبل از انجام پروژت طي نشدت باشند ،نمرة ن ايي دانشجو مورد تأييد نخواهد
بود و توسط واحد آموزش در كارنامة دانشجو درج نخواهد شد.
توجه :0دانشجو موظف است ظرف يك نيمسال توصيلي پروژت وود را به پايان رساندت و بر طبق مقررات
موجود و در موعد مقرر نسبت به توويل آن اقدام نمايد .الزم بذكر است در صورتيكه پروژتاي توت عنوان
واصي به تصويب رسيدت باشد ،در پايان كار نيز الزم است همين عنوان در پروژت درج گردد و به هيچ وجه امكان
تغيير نام استاد راهنما و عنوان پروژت در پایان كار وجود ندارد.
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ماده  :3مراحل تحویل و دفاع پروژه پایاني (كارشناسي)
تکمیل فرم تايید اتمام پايان نامه كارشناسی
و تحويل فرم مذكور به دفتر ارتباط با صنعت (پژوهش)

دعوت از اساتید راهنما ،مشاور و ممتحن
تحویل یک نسخه از پروژه كه مطابق فرم تدوین پایان نامه تهيه و تکثير
شده به همراه دعوت نامه هاي تهيه شده توسط دبير خانه ،به اساتيد
راهنما و مشاور و ممتحن جهت شركت در جلسه دفاع پروژه
(درصورت نياز)

دفاع پروژه
هماهنگي با مسئول سالن سمعي و بصري جهت ارائة پروژه و برگزاري
جلسة دفاع پروژه با حضور اساتيد راهنما ،مشاور و ممتحن(درصورت نياز)

تکمیل فرم صورتجلسه دفاعیه رساله كارشناسی و اعالم نمرة
دانشجو توسط استاد راهنما ( اساتید حاضر در جلسه دفاع)

محاسبه نمرة نهايی
و تأیيد توسط مدیر دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت و ارائه فرم به واحد
آموزش جهت ثبت نمره و درج در پرونده دانشجو

تحويل يک نسخة صحافی به واحد كتابخانه (جهت تسويه حساب)
تحویل یک نسخة صحافي و تصحيح شده از پروژه كه به تأیيد و امضاي
استاد راهنماي پروژه و مدیر دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت رسيده ،به
واحد كتابخانه
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توجه :1تاريخ دفاع پروژت همان تاريخ ثبت در دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه مي باشد و دانشجويان موظفند
بالفاصله پس از دريافت نمرة پروژت به كارشناسان پژوهشي ،ج ت ثبت تاريخ و تأييد ن ايي مراجعه
نمايند.
توجه  :2ج ت برگزاري جلسة دفاع پروژت (درصورت نیاز) حضور استاد يا اساتيد راهنما و حداقل يكي از
اساتيد ممتون پروژت و در صورت عدم حضور هر يك از افراد نامبردت جلسه برگزار نخواهد شد.
توجه  :3دانشجو موظف است ظرف مدت يك نيمسال توصيلي پروژة وود را به پايان رساندت و بر طبق
مقررات موجود و در موعد مقرر نسبت به توويل آن اقدام نمايد .در صورت عدم توويل پروژت در نيمسال
اوذ آن و در موعد مقرر ،فقط يك ترم ديرر در صورت داشتن سنوات و با انجام كامل ثبت نام و تمديد

ميتوانند از پايان نامة وود دفاع نمايند .بدي ي است پس از پايان م لت يكساله ،نمرة پروژة دانشجو صفر
منظور وواهد شد و دانشجو موظف است اين واحد را مجدداً اوذ نمايد.

به اميد موفقيت شما كارآموزان عزيز
ع .كاكوان  -واحد پژوهش و ارتباط با صنعت

پیوست:
 فرم اطالعات مورد نیاز تدوین پایان نامه
 فرم تصویب پایان نامه كارشناسي
 فرم تایید اتمام پایان نامه كارشناسي
 فرم صورتجلسه دفاعیه رساله كارشناسي
 نمونه صفحه روی جلد
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بسمه تعالی
.............................
.............................

فرم:

اطالعات مورد نیاز تدوين پايان نامه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت
فرم شماره 4

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

مشخصات روی جلد و صفحه عنوان:
 -1آرم دانشگاه (مؤسسه)

-2ذكر عنوان " وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري" و نام دانشگاه (مؤسسه)

 -4عبارت " :پایان نامه كارشناسي"

 -5عنوان پایان نامه

 -7نام دانشجو (تهيه كننده) و شماره دانشجویي

 -3نام دانشکده (رشته)

 -6نام استاد یا اساتيد راهنما ویا استاد مشاور

 -8سال ارائه پایان نامه

ترتیب قرار گرفتن صفحات داخل پايان نامه :
 -1صفحه بعد از جلد (سفيد) -اجباري { محل تأیيد پایان نامه توسط استاد راهنما و دفتر پژوهش }
 -2صفحه بنام خدا (بسم ا) ...
 -3صفحه عنوان -اجباري { این صفحه بعد از جلد پایان نامه قرار ميگيرد و مطالب آن مانند روي جلد ميباشد}
 -4صفحه تصویب نامه  -اجباري { رونوشت (كپي) فرم تکميل و امضاء شده تصویب پایان نامه در این محل قرار مي گيرد}
 -5صفحه تقدیم -اختياري
 -6صفحه سپاسگزاري -اختياري
 -7صفحه چکيده فارسي ـ اجباري
 -8صفحه عالئم -در صورت لزوم
 -9فهرست مندرجات ـ اجباري
 -11فهرست شکل ها و جدول ها  -در صورت لزوم
 -11مقدمه ،فصول پایان نامه ،فصل نتيجه گيري و پيشنهادات ـ اجباري
 -12فهرست مراجع (منابع) ـ اجباري
 -13واژه نامه -در صورت لزوم
 -14ضمائم -در صورت لزوم
نکته مهم  :1كلية پایان نامه ها باید دورو و در قطع  A4باشند.
نکته  :2كلية پایان نامه ها باید بر اساس دستورالعمل زیر در رنگبندي هاي مشخص شده صحافي و تحویل كتابخانه شوند:
رشته مدیریت :مشکی ،رشته صنایع :زرشکی ،رشته نساجي :طوسی ،رشته مکانيک :سورمه ای ،رشته حسابداري :قهوهای
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چکیده :
چکيده شامل محتواي كلي پایاننامه و بيانگر هدف و نتيجه تحقيق و پژوهش است كه به صورت فشرده حداكثر 311تا  411كلمه است
كه در یک صفحه ارائه ميشود .چکيده شامل سه قسمت است.
قسمت اول :معرفي پروژه احتماالً همراه با یک تاریخچه مختصر
قسمت دوم :كارهاي انجام شده
قسمت سوم :نتایج به دست آمده به همراه پيشنهاداتي براي ادامه تحقيقات
چکيده ميبایست حداكثر اطالعات مندرج در پایان نامه را بدون ارائه هرگونه مرجعي به خواننده منتقل نماید .بهتر است از آوردن
جمالت التين ،مخف ها ،فرمول ها و اعداد در چکيده جلوگيري گردد .چکيده اولين صفحهاي از پایاننامه ميباشد كه خواننده حداكثر
توجه را به آن مبذول ميدارد .لذا در نگارش آن ميبایست دقت فراوان صورت پذیرد .در چکيده انگليسي ميبایستي عيناً متن چکيده
فارسي به زبان انگليسي ترجمه گردیده و در صفحه جدیدي تایپ شود.
شمارهگذاری صفحههای پاياننامه :

صفحاتي از قبيل قدرداني ،تقدیم ،چکيده ،فهرست مندرجات و غيره بایستي به صورت الفبایي (ابجد ـ هوزـ حطي ـ كلمن ـ سعفص ـ
قرشت ـ تخذ ـ ضظغ) شمارهگذاري گردد .شمارهگذاري براي دو صفحه اول پایان نامـه یعنـي صـفحه عنـوان و تصـویب نامـه الزم نيسـت.
صفحههاي اصلي متن پایان نامه از شروع اولين صفحه یعني مقدمه یا پيشگفتار تا انتهاي متن ،از شمارة  1آغـاز مـيشـود و بـهصـورتردیـ
 ... ،3،2،1و كامالً در وسط صفحه و با فاصله  1/5سانتيمتر باالتر از لبه پائيني صفحه با فونت  12شمارهگذاري ميگردد.
نحوة تايپ پايان نامه :
 -1تعداد خطوط در هر صفحه بين  18تا  25خط و قلم نازنين ( )B Nazaninیا لوتوس()B Lotusیا ميترا ( )B Mitraو یا زر
( )B Zarبا فونت  14تایپ شود .عنوان فصل ها با فونت  16تایپ گردد.
 -2سطر اول هر بند به اندازه  4حرف بيشتر از متن اصلي با لبه سمت راست فاصله داشته باشد.
 -3شروع اول هر فصل با یک صفحة جدید كه در آن شماره وعنوان فصل(با فونت درشت) ذكر شده باشد ،آغاز گردد.
 -4سعي شود در متن پروژه از لغات فارسي استفاده شود و در صورت لزوم كلمة انگليسي داخل پرانتز آورده شود.
 -5فرمولها در محدودة مجاز صفحه با چهار حرف فاصله از سمت چپ نوشته شود و شمارة فرمولها در سمت راست آنها قيد گردد.
 -6ترتيب شماره گذاري فرمولها ،شکلها  ،منحني ها و نمودارها  ،مستقل از یکدیگر و بصورت دو عددي(  )n-mكه  mترتيب مطلب
در فصل مربوطه و  nشمارة فص ل باشد و براي جداول در باالي جدول و براي شکلها  ،منحني ها و نمودارها ،در پایين با یک یا دو
فونت ریزتر از متن اصلي همراه با توضيح مربوطه به زبان فارسي ،قيد گردد.
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 -7در صورت ذكر جمله ،پاراگراف ،شکل و یا نموداري از هر منبعي اعم از كتاب ،مقاله ،مجله ،سایت و یا پایان نامه در متن پروژه،
الزم است با ذكر شماره در اكوالد ( بصورت ) [11] :كه مربوط به منبع مورد استفاده مي باشد ،به منبع مورد نظر اشاره گردد.
معرفی منابع مورد استفاده در پايان نامه :
الف -فارسی  :تألیف:
 -1م .حقیقت کیش ،م .افشاری" ،خالصه نظریه ها و مسائل خواص فیزیکی الیاف" ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 1711 ،


ترجمه:

 -2ج .ترومر" ،تکنولوژی ریسندگی چرخانه ای" ،ترجمه م .صفر جوهری ،ع .ا .قره آغاجی ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 1711 ،


پایان نامه:

 -7ف .شاکری "،ارزشیابی میزان یکنواختی …" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 1711 ،
ب -التین :كتاب:
4. R.M. Christie, “ Color Chemistry”, Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2001



مقاله:



استاندارد:



سایت(اینترنت):

)5. P.Brown,” The characterization…”, T.R.J., vol.39, 39-44, (1960
6. ASTM Standard D1440
7. www.amslertex.com/textile
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تصويب پايان نامه كارشناسی

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت
فرم شماره 1

 -1مشخصات دانشجو:
شماره دانشجویي................................................. :

نام و نام خانوادگي................................................................... :

نیمسال اخذ پروژه:

رشته تحصیلي.................................................................. :

...............................................

 -0مشخصات اساتید راهنما:
نام و نام خانوادگي

ردیف

سمت

رتبه علمي

تلفن تماس

1
0
3
 -3عنوان پایان نامه یا رساله:
عنوان فارسي:
عنوان انگلیسي:
نوع رساله:
-4

تئوری

عملي

تعداد واحد پروژه:

كاربردی

...............................................

خالصه و روش انجام پروژه.................................................................................................................................................................................................................................................. :

......................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-1

لوازم و تجهیزات مورد نیاز.................................... .............................................................................................................................................................................................................. :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -1امضاء دانشجو

 -0امضاء استاد راهنما

 -3امضاء مدیر گروه

 -4امضاء مدیر دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت

 جهت ثبت در واحد رایانه – تایید و امضاء :
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

تأيید اتمام پايان نامه كارشناسی

فرم شماره 3

به مدیر دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت مؤسسه :
بدینوسیله اعالم مي گردد پایان نامة كارشناسي دانشجو آقای /خانم  ........................................به شمارة دانشجویي......................................
رشتة  ......................................تحت عنوان  ......................................................................................در تاریخ

/

/

به اتمام رسیده و

آمادة تحویل مي باشد .مراتب جهت اطالع و اقدامات الزم اعالم مي گردد.

توجه { :در صورت نیاز به برگزاری جلسة دفاع از پروژه ،قسمت ذیل (بند  )0نیز توسط استاد راهنمای پروژه تکمیل و به تأیید ایشان و
مدیر گروه رسانده شود .در غیر این صورت تکمیل بند  1و تأیید آن بوسیلة استاد راهنمای پروژه و مدیر گروه مربوطه ،جهت تحویل پروژه
كفایت مي كند}.
خواهشمند است جهت برگزاری جلسة دفاع پروژة ایشان در روز  .....................مورخ  .............................و ساعت  .............................با حضور
اساتید ممتحن آقایان  /خانمها  .............................................و  ..................................................اقدامات الزم را مبذول فرمایید.

تأیید و امضای مدیر گروه :

تأیید و امضای استاد راهنما :
تاریخ:



تاریخ:

این قسمت توسط دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت تکمیل مي گردد :

نام و نام خانوادگي استاد راهنما ----------------- :

نمره نهایي .................................................. :

نیمسال اخذ ................................................ :

تاریخ تحویل ................................................ :

محل امضای مدیر دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت :
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

صورتجلسه دفاعیه رساله كارشناسی

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت
فرم شماره 4

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي................................................................... :

ردیف

هیت داوران

1

استاد راهنمای اول

0

استاد راهنمای دوم

3

استاد مشاور اول

4

استاد مشاور دوم

1

استاد ممتحن اول

6

استاد ممتحن دوم

شماره دانشجویي................................................. :

نام و نام خانوادگي

رشته تحصیلي.................................................................. :

نمره (از  )02به عدد

تاریخ و امضاء

عنوان پایان نامه یا رساله:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تعداد واحد .................................... :

تاریخ تصویب پروژه :

/

نیمسال اخذ .................................... :

/

نمره نهایي(توسط مدیر دفتر ارتباط با صنعت)

تاریخ برگزازی جلسة دفاع پروژه :
به عدد:

/

/

به حروف:

* توجه  :تاریخ دفاع پروژه همان تاریخ ثبت شده توسط دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت مؤسسه مي باشد*
*صورتجلسه دفاعیه در مورخ  ............................................................در دفترپژوهش و ارتباط با صنعت موسسه ثبت گردید*

 تأیید و امضای دبیر جلسه (مدیر دفترپژوهش و ارتباط با صنعت)

 ثبت نمره نهایي در واحد رایانه و درج در پرونده دانشجو– امضای مسئول رایانه و یا كارشناس رشته مربوطه:
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نمونه صفحه روی جلد:

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مؤسسه آموزش عالي كار واحد قزوین
رشته(......در این محل نام رشته و گرایش بطور کامل ذکر شود)........

پایان نامه كارشناسي
عنوان :
(.....................در این محل عنوان تصویب شده پایان نامه بطور کامل ذکر شود).......................................

استاد راهنما :
(...............در این محل نام و نام خانوادگی استاد یا اساتید راهنما و یا مشاور به ترتیب ذکر شود).................

تهيه كننده :
(.....................در این محل نام و نام خانوادگی دانشجو یا دانشجویان ذکر شود).......................................

شماره دانشجویي :
(.....................در این محل شماره دانشجویی دانشجو یا دانشجویان ذکر شود).......................................

سال ارائه پایان نامه

موفق باشيد  -كاكوان مدير دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت
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