
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش عالی سبحانموسسه 

 (غیر انتفاعی -غیردولتی) 

 

 

 

 ........................................        :نام و نام خانوادگی دانشجو

         .........................................................       : رشته تحصیلی

 ..............................................       ......... :مقطع تحصیلی

                                 ...................: ترم تحصیلی

 ..................: سال تحصیلی

.................: شماره پرونده                                        

 پروژهدفترچه 



 

 
 پروژهفرم تمدید 

 

حداکثرتا )درصورتیکه به هر دلیلی نیاز به تمدید پروژه باشد باید این فرم بطور کامل تکمیل گردد :هـتوج

 (لت عادییک هفته بعد از مهلت تحویل دفترچه در حا

 

 

............ ................................................ی  دانشجوی رشته........... ...........................................................................اینجانب 

......................................... رسکه د........................................... به شماره دانشجویی ....... .......................................مقطع

..... .....................ی تابستان سال تحصیلی  دوره/ نیمسال دوم/ در نیمسال اول....... ......................به شماره درس 

که در زیر آمده نسبت به تمدید ام و تقاضا دارم با توجه به دالیلی  اخذ نموده................................... با استاد 

 .ی این دررس به مدت یک نیمسال مساعدت فرمایید مهلت ارایه

 امضای دانشجو و تاریخ                                                                                  

 گردد و  الذکر تایید می مشخصات دانشجو و درس فوق

  ذکور ممنوعیت قانونی نداردی درس م تمدید دوره. 

  تقاضای تمدید دوره در سیستم ثبت گردید. 

 امضای مسئول ارتباط با صنعت                                                                                  

 .ی درس از لحاظ اینجانب بالمانع است تمدید دروه

 امضای استاد راهنما و تاریخ                                                                             

 .گردد ی گروه مطرح شده و نتیجه به شرح ذیل اعالم می ی درس دانشجو در جلسه درخواست تمدید دوره

  ی درس موافقت با تمدید دوره. 

  ی درس با دالیل  مخالفت با تمدید دوره...................................................................... 

 امضای مدیر گروه و تاریخ                                                                                        

  شهریه درس اخذ گردید. 

  تقاضا در سیستم ثبت گردید. 

 امضای مسئول حسابداری و تاریخ                                                                                   

 .ثبت وضعیت تمدید در سیستم انجام شد

 امضای مسئول نرم افزار و تاریخ                                                                                 

 .تکمیل فرم مورد تایید است

 امضای مدیر اداره آموزش و تاریخ                                                                                   
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 ............................: .....................استاد راهنما ...............................................................................:عنوان پروژه

 ..........: ...............................................................................استاد داور

 31: ......سال تعریف پروژه                31..... / ..... / .....تاریخ : زمان جلسه دفاع از پروژه

 خیر بلی : آیا پروژه تمدید شده است ،  سوم  دوم  اول : دوره تعریف پروژه/ نیمسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانتخاب واحد، اجرا و تمدید درس پروژی  نحوه

 :قابل توجه اساتید گرامی و دانشجویان محترم
ه این طریق  عمقل   تنها بخواهشمند است . پروژه به شرح زیر است روند انتخاب واحد، اجرا و تمدید درس

 .نمایید

 اطالعقات  تمقام  تکمیقل  و دارد اعتبار اصالح و خوردگی خط بدوندفترچه مربوط به درس پروژه  :توجـه

 ی اداره بقه  آن موققع  به تحویل و مندرجات صحت و تکمیل مسئولیت و ضروریدفترچه   ترتیب طب  آن

 .استدانشجو  ی عهده بر آموزش

 .نمره اعمال کسر نمره نماید 1مجاز است تا  توجه به تاخیرها و قوانینت بادفتر ارتباط با صنع :توجـه

ردگی، کم شدن یک یا چند برگ از درصورت ابطال دفترچه به هردلیل ازجمله گم شدن، خط خو :توجـه

 .اعمال خواهد شد( -1)ن و غیره در دفترچه المثنی حداکثرکسر نمرهآ

  انتخاب واحد و اجرای درس پروژه: اولمرحله 

 هری  اضافه و حذف مقرر مهلت یا و واحد انتخاب مقرر مهلت در پروژه درس واحد انتخاب -3

 .آموزشی قوانین طب  دانشجو توسط دوره/نیمسال

دوره /طب  مصوبه شورای آموزشی مؤسسه، انتخاب درس کارآموزی فقط آخرین نیمسال :توجـه
 تابستان قبل از نیمسالی  یا دوره( ل شوددوره ای که دانشجو در آن فارغ التحصی/ یعنی نیمسال)تحصیلی

 ..تحصیل امکان پذیر است آخر

 .دفتر ارتباط با صنعت مؤسسه جهت اخذ دفترچه پروژهمراجعه دانشجو به  -2

 :طب  روند قید شده در فرم به شرح ذیل "تعیین موضوع پروژه" تکمیل بخش -1

 .تکمیل گردد( یان)بخش اول باید توسط دانشجو -1-3

 .تاریخ اولین جلسه دانشجو با استاد راهنما و عنوان پروژه تکمیل گردد -1-2

 .نوع و خالصه پروژه باید بادقت تکمیل گردد -1-1

 .تاد راهنما و مدیر گروه باید بعد از تکمیل، امضاء نمایندان و اسدانشجوی -1-4

 بعد از تکمیل بامراجعه به دفتر ارتباط باصنعت و ثبت در سیستم روند اجرای پروژه شروع   -1-5

 شدخواهد

 دانشجوی دوم دانشجوی اول 

   نام و نام خانوادگی

   شماره دانشجویی

   رشته تحصیلی و مقطع

 معیارهای ارزشیابی
 راهنما

3x 

 داور

1x 

 راهنما

3x 

 داور

1x 

     کیفیت پروژه

     کیفیت و نحوه ارایه

     کیفیت گزارش

     رعایت قوانین نگارش پایان نامه

     مقاله/ ساخت 

میانگین  نمره استاد راهنما و )نمره اولیه به عدد

 (داور بااحتساب ضرایب
    

     نظر مدیر ارتباط با صنعت

     نمره نهایی به عدد

     نمره نهایی به حروف

 استاد راهنما

 

 اد داوراست
 

 مدیر گروه
 

 مسئول نرم افزار

 

نمققره ثققبت و 

 .تایققیقققد شد

 مدیر اداره آموزش

 

تاریخ ورود فقرم به 

: ..... / اداره آموزش

..... / .....31 
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 .مهلت تکمیل این بخش تا دوهفته بعد از حذف و اضافه می باشد :توجـه

 .عد از حذف و اضافه می باشدمهلت تکمیل این بخش تا دوهفته ب :توجـه

 .بخش پنجم این فرم باید به تایید مسئول دفتر ارتباط با صنعت برسد  -1-6

  زمانبندی مراجعه دانشجو به استاد راهنمای پروژه: دوممرحله 
 این بخش دانشجو درحین انجام پروژه در مواقع الزم به استاد راهنما مراجعه می نماید و درهر ماه رد -3

 .گردد باید تکمیل همان ماه آخرین مراجعه دریک سطر جدول  از فقط یک امضاء

 .بعد از تکمیل پروژه تاریخ اتمام پروژه و زمان دفاع توسط استاد راهنما تعیین و محل مربوط امضاء شود -2

که توسط استاد راهنما )ه روز قبل از جلسه دفاع ستعیین استاد داور توسط مدیر محترم گروه حداقل  :تذکـر

 .صورت پذیرد( هتعیین شد

 .های مربوط به مدیرگروه و استاد دفاع نیز باید امضاء گرددبخش  -1

 روز سه، طبق قالب تعیین شده، باید حداقل (قبل از صحافی)سند پروژه ی  ی اولیه نسخه : هـتوج

پس از تایید سند مذکور توسط . تحویل گردد و استاد دفاع جلسه دفاع پروژه به استاد راهنماقبل از 

بایست صحافی شده و در نهایت به امضای استاد راهنما، مدیرگروه و  اد راهنما و استاد دفاع، این سند میاست

 .ی مؤسسه تحویل گردد به مسئول کتابخانهاداره آموزش موسسه برسد و 

 .سه روز قبل از دفاع صفحه عنوان پروژه برای نصب در برد و سایت باید تحویل آموزش گردد: 1هـتوج

( pdfوdocxبا قالب )های سند مذکور  همزمان با ارائه سند پروژه به مسئول محترم کتابخانه فایل :2توجـه

 .به ایشان تحویل گردد CDبایست در یک  نیز می

 ثبت نمره و تمدیددرس پروژه: سوم مرحله 

ه درج نمره اقدام جلسه دفاع، استاد راهنما و استاد دفاع نسبت بدر این بخش با توجه به معیارهای ارزشیابی در

 .ای بخش های بعد را به ترتیب از مراجه مربوطه دریافت نمایدیند و پس از آن دانشجو باید امضاء همی نما

 هرگونه خط خوردگی و اصالح موجب ابطال دفترچه خواهد شد: 1 هـتوج

 22تـا  ، نیمسال دوم (همان سال)اسفند ماه 22دفترچه برای نیمسال اول تا  تاریخ تکمیل :2هـتوج

 ..می باشد( همان سال)دی ماه 22و دوره تابستان تا ( سال بعد)مردادماه

 

 )کارشناسی ناپیوسته)صورتجلسه دفاع از پروژه

 

 

 

 

 

 

  

 بارم معیارهای ارزشیابی ردیف

1 

 :کیفیت پروژه

 2و  3رعایت جزئیات مندرج در فرم شماره 

 تجزیه و تحلیل مسئله

 ابتکار و نوآوری در انجام پروژه

 میت و نوآوری در برنامه های استفاده شدهکیفیت، ک
 

7 

2 

 :کیفیت ارایه

 شرح آزمایش های انجام شده و تسلط در بحث و نتیجه گیری

 :نحوه ارایه

 رعایت زمان تقسیم موضوع و کیفیت اسالیدها

 تسلط به موضوع و توانایی پاسخگویی به سواالت
 

4 

3 

 :کیفیت گزارش

 کیفیت آنهامیزان استفاده از منابع، مراجع و 

 انسجام در تدوین و تنظیم مطالب  پایان نامه

 کیفیت تصاویر و جداول استفاده شده در پایان نامه
 

4 

 رعایت قوانین نگارش پایان نامه 4
 1 

2 

 :مقاله/ ساخت 

 ، کنفرانس، شبیه سازیمقاله

 ساخت پروژه
 

 

4 

 

6 
 :ارتباط با صنعتدفتر  نظر

 تکمیل بموقع دفترچه پروژه
 

1- 
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 زمانبندی مراجعه دانشجو به استاد راهنمای پروژه

 : .......................................................................نام و نام خانوادگی دانشجو

 .....................: ...................................................................شماره دانشجویی

 ...............................: ...............................نام و نام خانوادگی استاد راهنما

 ............................: ......................................................................عنوان پروژه

 (گردد در هر ماه فقط یک سطر از جدول زیر تکمیل) :هـتوج

 تاریخ مراجعه به

 استاد راهنما 
 نظـر استـاد راهـنما/ دستـور 

 امضای استاد

 راهنما و تاریخ 

امضای مدیـر گروه و 

 تاریـخ

    

    

    

    

 اتمام پروژه

اتمام یافته و آماده ارایه در جلسه دفاع می باشد و  31...... / ...... / ......پروژه د رتاریخ 

 .تعیین می گردد.... : ....ساعت  31..... / ..... / .....روژه تاریخ دفاع پ

 ، نیمسال دوم تا اسفند ماه 22  استاد محترم، تاریخ دفاع برای نیمسال اول تا :توجقه

 ساعت جلسه دفاع پروژه . دی ماه می باشد 25مردادماه و دوره تابستان تا  25

چنانچه پروژه ناتمام . ددن گرمی بایست منطب  با یکی از ساعات کالسی معمول تعیی

 .تکمیل نماید آن می بایست فرم مربوطه را نشجو برای تمدید باشد، دا

 نام، تاریخ و امضای استاد راهنما

مراجعه به 

مدیرگروه آموزشی 

 و استاد داور

دفاع پروژه در مهلت تعیین شده بالمانع است و استاد 

 .میباشد.................................. داورایشان 

 

 نام مدیرگروه، امضاء و تاریخ

جلسه دفاع به اطالع 

اینجانب رسید و مورد 

 .تایید می باشد

نام استاد داور، تاریخ و 

 امضاء

 نمی شوند و درصورت تاخیر موجب تمدید  تاریخ های فوق به هیچ عنوان تمدید: 3هـتوج

 .دوره کارآموزی می گردد

 مهلت تمدید کارآموزی تا یک هفته بعد از آخرین مهلت تحویل می باشد :4هـتوج

 نگارش پروژه ی نحوه دستورالعمل: مچهار مرحله 
 فهرسقت مطقالقب

 ها آن ترتیب و پروژه های بخش

 ی نگارش شیوه

 چاپ و کاغذ

 اشیه بندیح و فاصله گزاری

 قلم

 شماره گزاری

 ها شکل و ها جدول

 زیرنویس یا پانویس

 فارسی متن در انگلیسی لغات درج

 ها فرمول و ریاضی روابط

 منابع فهرست و متن در ارجاع ی نحوه

 ها پیوست

 صحافی و سازی آماده

 ها آن ترتیب و پروژه های بخش

 .باشند شده تهیه شده ذکر ترتیب به بایستی ها بخش این. باشد زیر های بخش حاوی باید پروژه

 پروژهدر ابتدا و انتهای : ی سفید صفحه. 

 الرحمن الرحیم یا به نام خدا اهلل ی بسم صفحه. 

 (و سال  هام–وجشنادمان–روادداتسا–استاد راهنما  –موضوع پروژه  -آرم)ی عنوان صفحه 

 اند به شما کمک کرده پروژهبرای اشخاصی که در انجام (: اختیاری) تشکر و ی تقدیر صفحه. 

 هقا همقراه بقا     و پیوسقت  منابع فهرست عنوان ها، فصل فرعی و اصلی عناوین شامل :مطالب فهرست

 .ی صفحات شماره

 ی جقداول موجقود در مقتن همقراه بقا       شامل عنقوان و شقماره  (: وجود صورت در) ها جدول فهرست

 .ی صفحات شماره
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 هقا،   ، نمودارهقا، منحنقی  ی تصقاویر  شامل عنوان کلیقه (: در صورت وجود)ها و تصاویر  فهرست شکل

ی صفحات کقه همگقی تحقت عنقوان شقکل       موجود در متن همراه با شماره... ها و  ها، عکس ترسیم

 .شود آورده می

  و برای اطالع بیشتر خوانندگان  پروژهبا توجه به متن (: در صورت وجود)فهرست عالیم و اختصارات

 .ی صفحات همراه با شماره

 ی مسئله، بیقان روش   شامل خالصه: (کلیدواژه 8 تا 4 همراه به واژه 122 حداکثر) ی فارسی چکیده

 .های به کار گرفته شده و مطالب و نتایج به دست آمده یا روش

  پروژهمتن اصلی. 

 نتیجه گیری و پیشنهادات. 

 (.در صورت وجود)ها  پیوست 

 فهرست منابع و مراجع. 

 (.اختیاری)نامه  واژه 

 ی نگارش شیوه

 و قواعد همچنین .باشد ی موسسه کتابخانه تأیید مورد روش مطاب  باید پروژه نگارش آیین

 .شود رعایت باید دستورالعمل این در تصریح شده مشخصات

 :چاپ و کاغذ -1

 23در  7/22کاغذ باید  ابعاد. گردد تایپ مرغوب سفید کاغذ روی باید پروژه های ی قسمت کلیه

 (.پشت و رو نباشد)قرار گیرد  ذیک طرف کاغ روی ها متن بوده و تمامی( A4کاغذ )

 .دشاب گرب 52 تسیاب یم هژورپ دنس تاحفص دادعت لقادح :هـجوت

 :و حاشیه بندی گذاریفاصله  -2
 5/1ی سمت راست و باال مساوی  حاشیه. است 5/3برابر  ها پروژه تمامی در ی سطرها فاصله

 در باید ها حاشیه این باشد  متر می سانتی 5/2برابر  پایین و چپ ی سمت حاشیه و متر سانتی

 از بزرگتر ها جدول یا ها ی شکل موارد اندازه برخی در هک صورتی در .شود رعایت پروژه سرتاسر

( تاخورده بصورت) A3کاغذ  از با استفاده یا و ها آن کردن کوچک با باشد، ها حاشیه داخل فضای

 .گردد می رعایت حاشیه

 

 
 

 

 

 (:مسئله، هدف از اجرا، موارد کاربرد، ضرورت انجام)خالصه ی پروژه 

 

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

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

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

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

 

 فوق ذکر با اطالع از کلیه ی قوانین مربوط به درس پروژه، مسئولیت صحت مندرجات ( یان)دانشجو

 .این فرم را برعهده می گیرند

 

 و تاریخ    2و تاریخ                                          امضای دانشجوی 3امضای دانشجوی

 

 

 

 امضای مدیرگروه و تاریخ     امضای استاد راهنما و تاریخ                                   

 

 

 

 

   و . ............. کسر نمره اعمال شده به عدد  اذل یر داردروز تاخ..................  هلحرم نیا رد هچرتفدتحویل

 .می باشد ...........................................به حروف

  جلسه توجیهی تشکیل و موضوع و خالصه پروژه تعیین شده است. 

  مشخصات دانشجو در سیستم ثبت شد. 

 

 ول ارتباط با صنعتقامضا ی مسئ                                                            
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 تعیـیـــن موضوع پـــروژه

ل تمام اطالعات آن ط خوردگی و اصالح اعتبار دارد و تکمیدانشجوی محترم، این فرم بدون خ: توجــه

ضروری و مسئولیت تکمیل و صحت مندرجات و تحویل بموقع آن به دفتر ارتباط با صنعت طب  ترتیب 

برعهده جنابعالی است درغیراین صورت مسئول عواقب بعدی آن، ازجمله ثبت نمره ی ردی برای درس، 

 (بعد از حذف و اضافه می باشد هفته این بخش دو لیمکتمهلت )خواهید بود

 :نام و نام خانوادگی دانشجوی اول

 :شماره ملی

 :رشته تحصیلی:شماره دانشجویی

 :مقطع تحصیلی

 :شماره تلفن همراه

 :سال تعریف پروژه

 :نیمسال تعریف پروژه

 

 :نام و نام خانوادگی دانشجوی دوم

 :شماره ملی

 :شماره دانشجویی

 :رشته تحصیلی

 :مقطع تحصیلی

 :اره تلفن همراهشم

 :سال تعریف پروژه

 :نیمسال تعریف پروژه

 

 31: ...../...../......تاریخ تشکیل اولین جلسه ی توجیهی و تعیین موضوع پروژه

 ...............................: ...................................................................عنوان تعریف پروژه

     پیاده سازی  –تحقیقاتی     پیاده سازی      تحقیقاتی  :نوع پروژه

 

 

 :قلم -3

 متن قلم :B Nazanin34ی  با اندازه. 

 3عنوان سطح  قلم :B Nazanin36ی  با اندازه. 

 2عنوان سطح  قلم :B Nazanin و پررنگ  35ی  با اندازه(Bold.) 

 1عنوان سطح  قلم :B Nazanin و پررنگ  34ی  با اندازه(Bold.) 

 ها و منابع ها، جدول شماره، عنوان شکل قلم :B Nazanin31ی  با اندازه. 

 کدهای برنامه قلم :Times New Roman 32ی  با اندازه. 

 التین قلم :Times New Romanی آن همیشه یک شماره کوچکتر از قلم فارسی است و اندازه. 

 :اریذشماره گ -4

 پنج،: مانند)شوند  می حروف نوشته به و اعداد با( اصلی متن اول تا پروژه اول از)آغازین  ی صفحات شماره

 شماره بدون (ی به نام خدا ی عنوان و صفحه صفحه ی سفید، صفحه یعنی)ی اول و دوم  صفحه...(. و شش

 3از  با ارقام مجدداً باید شود، می شروع نخست فصل از که اصلی متن صفحات تمامی .گردد تایپ می

 نیز پیوست و جدول، منابع شکل، محتوی های صفحه شامل صفحات اریذگ شماره .شوند اریذگ شماره

 .گردد می

 متر از سانتی 5/3 صفحه ی ی شماره فاصله .گیرد می قرار وسط در و (Footer)پایین ی صفحات در شماره

 .برگه است ی پایین لبه

تروصبهژورپمانجوزتاحفصردولصفناونعدرفتاحفصردو(Header)هحفص یالاب رد

.دوشهتشوننیچپچ

 و راست سمت رد ی فصل شماره که به طوری شوند، می اریذگ شماره عدد به ها زیربخش و ها بخش

 :مانند شود می آورده آن از ی بخش بعد شماره

 .است 1 فصل از 2 بخش از 4 ی زیربخش کننده بیان 1-2-4

 .است 1 فصل از 2 بخش از 4 بخش از 3 ی زیربخش کننده بیان 1-2-4-3

 :ها شکل و ها جدول -2

 که ای گونه به شوند، سب تهیهمنا کیفیت با باید ها جدول و (ها منحنی نمودارها، تصویرها،) ها شکل تمامی

 هر در ظهور ترتیب به باید ها و جدول ها شکل تمامی .باشد برخوردار کافی وضوح از ها آن از شده تهیه کپی

 .استفاده شود ... و 2-2، جدول 3-2از جدول  2 فصل های جدول برای مثأل .شوند شماره گزاری فصل

 چین وسط صورته ب ها آن زیر در ها شکل عنوان و چین راست صورت به ها آن باالی در ها جدول عنوان
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 ذکر یا شکل جدول عنوان در مرجع است، شده آورده مرجعی از شکلی یا جدول چنانچه .نوشته شود

 .باشد شده ارجاع متن در ها جدول و ها ی شکل کلیه به است الزم همچنین .گردد

 :زیرنویس یا پانویس -6

 بقه صقورت   تقوان  مقی  را باشقد، توضقیح   داشته خاصی توضیح به نیاز واژه یا عبارت یک که صورتی در 

 کوچقک  بصورت که ای شماره واژه توسط یا عبارت صورت این در .نمود ارائه صفحه همان در زیرنویس

 از حتماً. شود می ارائه شماره آن به مربوط زیرنویس، توضیح در و شود می تایپ آن چپ سمت و باال در

 در اسقتفاده  مقورد  قلقم  ی انقدازه  .استفاده کنید( Word)در نرم افزار ورد  Insert Footnoteامکان 

 .باشد می B Nazaninو نام آن  33 زیرنویس

 :فارسی متن در( غیر فارسی) التین لغات درج -7

رود بقه صقورت    لغات یا اصطالحات فارسی که برای اولین بار به کقار مقی  ( غیر فارسی)معادل انگلیسی 

 از بققه کققار بققردن    پققروژهتققا حققد امکققان در مققتن   . مربوطققه درج شققود ی  زیرنققویس در صققفحه 

 متن در( غیر فارسی) های انگلیسی واژه پرهیز شود و حتی االمکان همه( غیر فارسی)های انگلیسی  واژه

 .شود اصلی نوشته به خط پانویس در و فارسی خط به

 :ها فرمول و ریاضی روابط -8

 عقدد  بقه  پرانتقز  داخقل  در آینقد،  مقتن مقی   در کقه  ترتیبقی  به و جداگانه طور به فصل هر در ها فرمول

  آن از بعقد  فرمقول  شقماره  و سقمت راسقت   در فصقل  شقماره  کقه  طقوری  بقه  شقوند،  می گزاری شماره

 :مثال .شود می آورده

F = ma                                                     (3-5)  

 :منابع فهرست و متن در ی ارجاع نحوه -9

 شود گیرد اشاره می قرار استفاده مورد که ی منابعی کلیه به متن در ستا الزم. 

 جقدول  یقا  شقکل  عنقوان  در شقود،  می اقتباس دیگر منابع از که هایی جدول و ها شکل تمامی منبع  

 .گردد ذکر

 ( نقطه از قبل) ی جمله خاتمه از پس بالفاصله شود، نقل مطلبی منبع یک از متن داخل در چنانچه

 .گردد می ذکر ی منبع و شماره شود می باز ای کروشه

 شوند آورده فارسی غیر منابع سپس و فارسی منابع ابتدا. 

 شوند مرتب نویسنده نام الفبای حروف ترتیب به (فارسی غیر چه و فارسی چه) منابع. 

 گردد ذکر کروشه داخل منبع شماره منابع، بخش فهرست در. 

 

 :ها پیوست -12

اند به صورت  استفاده شده پروژهل، آمار، ارقام و غیره که به نحوی در های بیشتر، مطالب مکم بررسی

ها را با حقروف الفبقای    در صورت وجود بیش از یک پیوست آن. شوند های جداگانه آورده می پیوست

های موجقود در   ها و جدول شکل.... به عنوان مثال پیوست الف، پیوست ب و . کنید گذاری فارسی نام

بقه عنقوان مثقال، دومقین جقدول در      . شوند می گذاری ه به پیوست مربوطه شمارههر پیوست با توج

الزم باشقد بقه    پقروژه اگر در زمقان نگقارش مقتن    . شود نوشته می 2-پیوست ب به صورت جدول ب

 .پیوست ها اشاره شود درج نام کامل پیوست در داخل پرانتز الزامی است

 

 

 

 

 اداره آموزش مؤسسـه آموزش عالـی سبحـان                                                        
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