
 “كارشناسی دانشكده مهندسی مكانيك پروژه تخصصیفرمت “  
 

 فرمت روي جلد پايان نامه و همچنين صفحه اول پايان نامه بصورت زير:

 

 آرم دانشگاه

 دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

 پايان نامه كارشناسي

 عنوان پايان نامه

 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو

 نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 ارائه )ماه، سال( تاريخ

 

. صفحه سوم، صفحه تشكر و قدرداني و از صففحه ههفارم ، رهرسفن عنوانهفا      سفيد مي باشدصفحه دوم پايان نامه 

 پايان نامه نوشته شود.

بعد از رهرسن عناوين، رهرسن عالئم اختصار  و ساير عالئم ذكر گردد. بعد از آن يك صفحه هكيفده پايفان نامفه و    

داده شده نوشته شود. در انتها  پايان نامه پس از رصول، مراجع “ نامه مطابق رهرستي كه قبالسپس رصلها  پايان 

 و سپس ضمائم آورده شوند.

 

 فرمت شماره صفحه ها:

از اولين صفحه تا صفحه هكيده شماره صفحه ها با حروف و در پائين صفحه در وسط تايپ گردد. از ابتدا  رصلها  

باال  پايان نامه در سمن هپ صفحه ها نوشته شود. اولين صفحه هر رصل شماره صفحه  پايان نامه شماره صفحه در

 تايپ نگردد.

 

 فرمت تايپ پايان نامه:

سانتيمتر باشد. برا   5/2سانتيمتر و از سمن هپ و پائين صفحه 3راصله نوشته ها از باال  صفحه و از سمن راسن 

 تيمتر( استفاده شود.سان 5/22×22) 4Aتهيه پايان نامه تنها از ورق 

از وسفط  “ سفانتيمتر باشفد )يعنفي تبريبفا     22در اولين صفحه هررصل راصله اولين خط تا باال  صفحه حفدود   -

 صفحه نوشته شود(،

 اولين صفحه پايان نامه با عنوان مبدمه باشد يا اينكه در هر رصل پايان نامه، اولين قسمن، مبدمه رصل باشد. -

 باال  آنها نوشته شود. توضيح منحنيها در زير منحني تايپ گردد.توضيح جدولها  داخل متن در  -

{ ذكر گردند. شفماره گفرار  مراجفع بفه ترتيف       3“ }مراجع در متن پروژه بصورت اعداد  داخل كروشه، مثال -

استفاده آنها در پايان نامه بوده و در بخش مراجع به ترتي  صعود  ذكر گردنفد. در بخفش مراجفع كفه بعفد از      

بل از ضمائم قرار مي گيرد، هر مرجع بايد به ترتي  با نام نويسنده )يا نويسندگان(، عنفوان كتفاي يفا    رصول و ق

مباله، عنوان مجله يا همايش )درخصوص مباالت(، صفحات مباله )درمورد مباالت(، ناشر كتاي )برا  كتابهفا( و  

 سال انتشار معرري گردد.

 مطال ، ارائه گردد. آخرين رصل پروژه، جمع بند  و نتيجه گير  از -

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 مراحل انجام پروژه تخصصی كارشناسی مهندسی مكانيك از انتخاب تا ارانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                                                                                                     

 عدم تصوي                                                                                                                                     

                             پروژه                                                تصوي  پروژه                                                                        

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عدم تائيد                                                                                                                                             

 پروژه                                                                                                                                                

                                                   تائيد پروژه                                                                        

 
 

 

 

 

 ( : در صورت عدم رعاين زمان مبرر، جريمه تأخير منظور مي شود.2و )( 2)

 وضوعمراجعه به يكي از اساتيد دانشكده و انتخاي م

  (طبق زمان اعالم شده توسط دانشكده)/ بين هفته سوم تا هفته پنجم ترم

، و تحويل به درتر دانشكده حداكثر تا ”پروژه تخصصي يهپيشنهاد درخواسن تصوي  ررم“تكميل 

 (2) طبق زمان اعالم شده توسط دانشكده()/ ترم هفته پنجم 

 انجام اصالحات مربوطه در شورا  بخشموضوع پيشنهاد   مطرح شدن

 در زمان مبرر  واحد( 3انتخاي واحد پروژه )

مطابق موضوع، اهداف و روند تصوي  شده و اخر  پروژهانجام 

 راهنمايي از استاد راهنما در جلسات متوالي

 بازنگر  ارائه شده توسط دانشكده(، ويرايش و)بر اساس ررمن  پروژه س از تكميل ، تهيه گزارش كتبيپ

 استاد راهنما، تايپ و تكثير بدون صحاري طبق نظر

  )حداكثر در نيمسال بعد از اخر واحد(تائيد اتمام پروژه مبني بر "پروژهدراع ررم "تكميل به استاد راهنما و مراجعه 

 

روز قبل از برگزار   7ممتحن )ده جهن ارسال به استاد به درتر دانشك پروژهنسخه از يك تحويل ررم دراع و 

 تيد راهنما و ممتحنابا هماهنگي اس ار  و ...(جلسه دراع )محل برگزار ، زمان برگز و تعيين (2)جلسه دراع(

 جلسه دراع واخر ررم ارزيابي و برگزار  

 پروژهانجام  شفاهي دستاوردها ارائه  

 )به انتخاي استاد راهنما، الكترونيكي يا صحارينسخه  2ي و تحويل در صورت نياز اصالح پايان نامه، صحار

 هنما به استاد را (شده

 انجام اصالحات مربوطه

 در محلها  مناس  روز قبل از تاريخ دراع 3نص  اطالعيه برگزار  جلسه دراعيه حداقل 


