
    

       

 

 

  کارتزدی علوی ٍآهَسش  هزکش

  قشٍیي فٌَى  علَم ٍ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

: رعایت ایي ضیَُ ًاهِ اس جاًة داًطجَیاى تزای حفظ ّواٌّگی تیي پایاى ًاهِ ّا الشاهی هی تاضذ . تذیْی است ّز هَردی تذکز

ارائِ پزٍصُ ٍ کسة ًوزُ هٌَط تِ رعایت ایي ضیَُ ًاهِ  "ضوٌا .رد پایاى ًاهِ را فزاّن خَاّذ کزد  کِ هغایز ایي دستَرکار تاضذ ،

 خَاّذ تَد.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ٍ دستَرالعول ًحَُ تْیِ ٍ تذٍیي دفتزچِ راٌّوا  

 پایاى ًاهِ

 

 تسوِ تعالی



 

 

 

 

 اًتخاب ٍاحذ درط پزٍصُ

 

 پزیٌت فزهْا ٍ دستَرالعول پزٍصُ اس سایت داًطگاُ یا اًتطارات هزکش

 

 هزاجعِ تِ استاد جْت تعییي ٍ تاییذ هَضَع پزٍصُ

 

 هزاجعِ تِ کارضٌاط پضٍّطی هزکش)آقای هیزسایی( جْت ثثت پزٍصُ تا دٍّفتِ تعذ اس ضزٍع تزم

 

آهَسش ٍ پضٍّص جْت تأییذ ًْایی فزهْای تکویل ضذُ پزٍصُ هزاجعِ تِ هذیزیت  

 

 ّواٌّگی تا استاد جْت اًجام پزٍصُ ٍ ارائِ گشارش کار ّفتگی

 

ارائِ ًسخِ ًْایی ضذُ پزٍصُ تِ صَرت  تایپ ضذُ ٍ هجلذ)هطاتق تا دستَرالعول( ٍ تحَیل آى  تِ استاد تا 

 قثل اس پایاى کالسْای تزم

تایستی تا ّویي تاریخ تحَیل استاد گزدد.پزٍصُ ّای ساخت   

 



 

 

 

 

تبسیخ: .....................          هذیش هحتشم گشٍُ آهَصضی / استبد هحتشم :                                                                        

خَد سا جْت عی هشاحل تصَیت اسسبل هی ًوبین . ثب سالم ٍ احتشام ،ثذیي ٍسیلِ فشم پیطٌْبدی پشٍژُ کبسضٌبسی  

 

           ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 اهضبء                 

داًطجَ :  اعالػبت هشثَط ثِ داًطجَ  

ضوبسُ توبس داًطجَ......................... ًبم ٍ ًبم خبًَادگی : ............................................    ضوبسُ داًطجَیی : .................  

.گشایص:.................................................................سضتِ تحصیلی : ..................................................      

 
Email………………………………………………… 

 

تبسیخ: ......................................                                                                                                                  

...تؼذاد ٍاحذّبی گزساًذُ ضذُ داًطجَ ثشاثش .....................ٍاحذ هی ثبضذ ٍ جْت اخز پشٍژُ   

هجبص هی ثبضذ                       

      هجبص ًوی ثبضذ    

هسئَل آهَصش                                                                                         دس سبهبًِ دسس اخز گشدیذ                  

اهضبء                    

..........................هذیشهحتشم گشٍُ آهَصضی /ػلوی   

 جٌبة آقبی /سشکبس خبًن ......................................

 ثب سالم ٍ احتشام 

 فشم پیطٌْبدی پشٍژُ داًطجَ ثب هَضَع : ......................................................

استبد ساٌّوب                                     جْت ثشسسی ٍ تصَیت دس ضَسای تخصصی گشٍُ ػلوی ثِ پیَست ایفبد هیگشدد.   

                     اهضبء  

 اعالػبت هشثَط ثِ استبد ساٌّوب :

ضوبسُ توبس : .............................................ًبم ٍ ًبم خبًَادگی : .............................................            

:.................................................ریشثظکبسضٌبس   
Email: ………………………………………………… 

 

 

ثب تَجِ ثِ هقشسات آهَصضی ثب تقبضبی داًطجَ / داًطجَیبى هزکَس ثب تَجِ ثِ تصوین ضَسای گشٍُ هٌذسج دس صفحِ 

... پشٍپَصال  
   

هذیش گشٍُ                                                                                                                         گشدد هَافقت هی    

 

             گشدد هَافقت ًوی اهضبء                     

 

 

 داًطجَ

 

استاد 

 راٌّوا

 

هذیز 

 گزٍُ

 

 

 آهَسش

 

 

 

 

 

 



 چکیذُ ای اس هَضَع پایاى ًاهِ :                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 هزاجع هَرد استفادُ :                                                                                             

 

 

  

 

 

 رٍش اجزای پزٍصُ ) ضیَُ اًجام کار ٍ استفادُ اس تکٌیک ّای هختلف ( :                          

 

 

 

 

 

 

 

 



کارتزدی علَم ٍ فٌَى علوی ٍ آهَسش  هزکشآییي ًاهِ پزٍصُ   
       

                    

 

 

 

 

 

 الف – اّذاف 
 

استقای کیفیت پشٍطُ ّا        

استقای کیفیت اسصیاتی پشٍطُ ّا         

التحصیلی طَالًی شذى صهاى فاسؽ اّتوام دس تشًاهِ سیضی تِ هٌظَس اتوام تِ هَقغ پشٍطُ ، دس جْت جلَگیشی اص         

       ة – ثجت ًبم پشٍژُ 

          صهاى ثثت ًام پشٍطُ دس ّش ًیوسال حذاکثش تا اًتْای صهاى حزف ٍ اضافِ هی تاشذ .

        تَصیِ اکیذا" هی شَد داًشجَیاى  کاسشٌاسی ًاپیَستِ پس اص گزساًذى 05 ٍاحذ دسسی ٍ داًشجَیاى تشم آخش ) کِ فقط 42 ٍاحذ دسسی آًاى 

َیة پشٍصُ هَظف است دس هْلت هقشس ًسثت تِ تص هشکض، ًسثت تِ اًتخاب استاد ٍ اسائِ ی پیشٌْاد پشٍطُ اقذام ًوایذ ٍ تاقی هاًذُ است ( هی تَاًٌذ 

             اقذام ًوایذ .

         دس صَستیکِ پس اص گزشت یکواُ اص ثثت ًام پشٍطُ ، استاد ٍ ػٌَاى پشٍطُ هشخص ًشذُ تاشذ ، هشکض اقذام تِ تؼییي استاد ٍ ػٌَاى پشٍطُ تشای 

 داًشجَ خَاّذ ًوَد .

         هْلت اسائِ ًوشُ تشای داًشجَیاًی کِ دس ًیوسال اٍل ٍ دٍم سال تحصیلی تشای دسس پشٍطُ ثثت ًام هی کٌٌذ. تا پایاى اهتحاًات ّواى ًیوسال 

  هی تاشذ.
      

          ٍاحذ پشٍطُ یک دسس ػولی هحسَب هی گشدد ٍ دس صهاى حزف اضطشاسی ، غیشقاتل حزف است.

       ج – هْلت اًجبم پشٍژُ 

        دس صَست هْلت اسائِ شذُ دس اٍلیي ثثت ًام دسس پشٍطُ تشای اتوام آى کافی ًثاشذ ، داًشجَ الصم است دسس پشٍطُ سا دس ًیوسال تؼذی توذیذ 
 کٌذ . داًشجَ هیتَاًذ پشٍطُ سا فقط تشای یک ًیوسال ) تالفاصلِ تؼذ اص اٍلیي ثثت ًام دس دسس پشٍطُ ( توذیذ کٌذ .

       دس صَستیکِ داًشجَ دس دٍ تشم تحصیلی ًتَاًذ پشٍطُ خَد سا تِ پایاى تشساًذ ًوشُ صفش هٌظَس هی گشدد ٍ دس صَست داشتي سٌَات تحصیلی ثثت 

است . د ٍ پشداخت شْشیِ ًیض الضاهیًام پشٍطُ دس تشم تؼذ اًجام هی شَ  

       چٌاًچِ ًوشُ پشٍطُ صیش حذ ًصاب تاشذ ، دس صَستیکِ داًشجَ سٌَات تحصیلی داشتِ تاشذ ، هَظف است  هجذدا" پشٍطُ سا ثثت ًام کشدُ ٍ 

 حذاکثش ظشف یک ًیوسال آى سا تِ اتوام تشساًذ . 

دس صَست تغییش استاد ٍ یا ػٌَاى پشٍطُ ، هْلت اًجام پشٍطُ تغییش ًخَاّذ کشد.            

   

 

 

 

 

 

 

  

      



علَم ٍفٌَى قشٍیي علوی ٍ کارتزدی آهَسش هزکشضیَُ ًاهِ تذٍیي پایاى ًاهِ   

 * هَضَػبت ّش پبیبى ًبهِ سا ثب تَجِ ثِ تؼشیف فَق ٍ ثِ تشتیت ریل هی تَاى دستِ ثٌذی کشد :

                   

    فشم صسکَب سٍی جلذ تِ فاسسی  -

فشم صسکَب پشت جلذ تِ التیي   -  

جلذ پایاى ًاهِ تایذ داسای ػطف تاشذ   -  

صفحِ اٍل یک تشگ سفیذ   -  

الشحوي الشحین اهلل صفحِ دٍم تسوِ   -  

صفحِ سَم فشم هشخصات تِ فاسسی ) هشاتِ صفحِ سٍی جلذ (   -  

صفحِ چْاسم فشم ًوشُ   -  

قذین داسد.تایست پایاى ًاهِ خَد سا تِ شخصیتی ٍ یا ... تصفحِ پٌجن تقذین ) داًشجَ هی  -  

صفحِ ششن تقذیش ٍ تشکش  ) تشای هثال تقذیش اص استاد هشتَطِ (   -  

ُ تحقیق ٍ صفحِ ّفتن چکیذُ پایاى ًاهِ تِ فاسسی ) ّش پایاى ًاهِ تایذ تا چکیذُ آغاص شَد کِ ػثاست است اص تحث پیشاهَى هَضَع پایاى ًاهِ ، شیَ  -

شَد .  آٍسدُکلوِ کلوات کلیذی  6تِ اًگلیسی دس حذ  ًتیجِ کلی . ّوچٌیي دس اًتْای چکیذُ ّای فاسسی  

فْشست هطالة   -  

                   هتي پایاى ًاهِ ) کِ اتتذا تا هقذهِ آغاص گشدد (   -

ًتایج ٍ تحقیقات آتی   -  

، ...( دس صَست هَجَد . 4، ضویوِ  1پیَستْا ) ضویوِ   -  

هشجغ ّا ٍ هاخزّا   -  

التیي چکیذُ   -  

صفحِ هشخصات التیي ) طثق صفحِ فاسسی (   -  

یک تشگ سفیذ  -  

  

هَاسد الصم جْت دسج ثش سٍی جلذ گبلیٌگَس : *  

  ػلوی ٍ کاستشدی ػلَم ٍ فٌَى قضٍیيآهَصش  هشکضٍسط تاال آسم   -

ػٌَاى سشتِ ٍ رکش هقطغ تحصیلی   -  

هَضَع پایاى ًاهِ   -  

ًام داًشجَ   -  

ًام استاد   -  

تاسیخ ) رکش سال یا ًین سال تحصیلی (   -  

استفبدُ گشدد.                                              BTITR 61  اصقلن ثبضذ جْت دسج ایي هَاسد  الصم ثِ رکش هی  

 

   

 

 

 

                                                                                                  

            



 رًگ جلذ پایاى ًاهِ

 

 ردیف رضتِ تحصیلی رًگ جلذ ًَع جلذ

 1 هٌْذسی ساخت ٍ تَلیذ سثش گالیٌگَر

 2 هٌْذسی ًزم افشار کاهپیَتز قزهش گالیٌگَر

 3 کارضٌاسی حساتذاری)کلیِ رضتِ ّا (  آتی گالیٌگَر

 4 هٌْذسی جَضکاری سفیذ گالیٌگَر

 5 هٌْذسی ًقطِ کطی قَُْ ای گالیٌگَر

 6 هٌْذسی اتشار دقیق سفیذ گالیٌگَر

 7 هٌْذسی فٌاٍری اطالعات )کلیِ رضتِ ّا( قزهش گالیٌگَر

 8 هٌْذسی تاسیسات الکتزیکی سثش گالیٌگَر

تاسرسی جَشهٌْذسی   سفیذ گالیٌگَر  9 

 11 کارداًی فٌاٍری اطالعات قزهش گالیٌگَر

 11 کارداًی هاضیي اتشار سثش گالیٌگَر

 12 کارداًی حساتذاری )کلیِ رضتِ ّا ( آتی گالیٌگَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کارتزدی –داًطگاُ جاهع علوی   

کارتزدی علَم ٍ فٌَى قشٍیي-هزکش آهَسش علوی  

هقغغ کبسداًی/ کبسضٌبسی پبیبى ًبهِ  

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

 ػٌَاى پبیبى ًبهِ:

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

سضتِ   ........................ ثب ضوبسُ داًطجَیی ......... ......................................../ خبًن   ... یثذیي ٍسیلِ گَاّی هی ضَد داًطجَ اقب  

اص پشٍژُ پبیبى تحصیالت خَد دفبع ًوَدُ است .  .......دس هَسخِ ................ .......دس هقغغ ...................................................................  

 ػٌبٍیي ًوشُ ثِ ػذد ًوشُ ثِ حشٍف ًبم ٍ ًبم خبًَادگی اهضبء هالحظبت

 استبد ساٌّوب     

 استبد هطبٍس     

 استبد داٍس     

ٍ ثِ حشٍف .......................... اػالم هیگشدد .     .................ثب تَجِ ثِ ًوشُ استبد ساٌّوب ٍ استبد داٍس ، ًوشُ ًْبیی ثِ ػذد .   

 

 

 ًبم ًٍبم خبًَادگی هؼبًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی

 اهضبء ٍ تبسیخ

 
 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیشگشٍُ

 اهضبء ٍ تبسیخ


