
 :محورها

 سیالبسپروژه در  -۱

 آموزشیقوانین   -۲

 موضوع پروژهانتخاب زمینه پروژه، انتخاب  -۳

 انجام و نگارش پروژهنحوه  -۴

 دسته بندی پروژه های موجود -۵ 
 

 پاسخپرسش و  -6 
 اشکان بابازاده

 1400تابستان 

 دوشنبه
1400مرداد18  

19تا17ساعت   

 سامانه جلسات برخط دانشگاه

http://meetings.aut.ac.ir/anjoman_elmi_darya 

 انجمن علمی دانشجویی گروه علمی فرهنگی باور دانشکده مهندسی دریا



 پروژه در سیالبستعریف  -۱ 
 برنامه آموزشی دوره کارشناسی

 مهندسی دریا، گرایش معماری کشتی



 قوانین  آموزشی -۲ 

https://ugrad.aut.ac.ir/index.php?sid=26&

slc_lang=fa 

 تارنمای مدیریت امور آموزشی

 بهترین زمان؟
 

 تابستان سال سوم یا نیمسال هفتم
 



 پروژهانتخاب زمینه پروژه، انتخاب موضوع  -۳ 

زمینه 

 پروژه

موضوع 

 پروژه

 :  براساس
 عالقه•
 توان•

 :و برگرفته از
 راهنمایی استاد•
 صنعتنیاز •
 مقاالت•
 همایش ها و رویدادها•
 ترم پروژه ها•
 بخشی از تحقیقات وسیع تر•
 امکانات موجود•
 زمان موجود•

 کاروضعیت بازار •

 :  براساس
 عالقه•
 توان•

 :و برگرفته از
 دروس تخصصی•
 الزم هماهنگی های باید پروژه  واحد اخذ از پیش اساتید، از یک هر توسط سرپرستی تحت دانشجویان ظرفیت بودن محدود به توجه با که است ذکر به الزم :تذکر راهنمایی استاد•

 .پذیرد صورت مربوطه  استاد با

 ایده

 !؟؟97 !!؟؟ 97



 برخی پروژه های اخیر



 و نگارش پروژهنحوه انجام  -۴ 
 :چکیده باید شامل پاسخ این سواالت باشد

در این پژوهش به چه مسئله ای پرداخته  -
 شده است؟

 ضرورت پرداختن به این مسئله چیست؟ -
 پژوهش به چه روشی انجام شده است؟ -
 نتایج حاصل از این پژوهش چیست؟ -

 مقدمه: فصل اول•

 پیشینه تحقیق: فصل دوم•

 بدنه اصلی پایان نامه: فصول میانی•

 جمع بندی و نتیجه گیری(: فصل پنجم)فصل آخر •

 عنوانصفحه •

 پایان نامهصورت جلسه دفاع از •

 تعهد نامه•

 چکیده •

 فهرست ها•

 (کلیات تحقیق)مقدمه  -
 بیان مسئله -
 پیشینه تحقیق -

 اهمیت و ضرورت تحقیق -

 اهداف -

 ساختار پایان نامه -

 صفحات  آغازین  

 فصول پایان نامه   

 

 

 

 

 

 منابع و مراجع   

 پیوست ها   

 صفحات پایانی  

 ساختار کلی پایان نامه

 (انگلیسی)صفحه عنوان •
 (انگلیسی)ترجمه چکیده •

کوتاه ولی شامل تمام 
 موارد مهم پایان نامه  

 :زمان بندی پیشنهادی

 ماه تحقیق و مشاوره در مورد تعیین موضوع پروژه 2تا  1•

 (در طول ترم)ماه انجام پروژه  10تا  6•

 ماه نگارش پروژه، بررسی استاد راهنما و اصالح 2تا  1•



 و نگارش پروژهنحوه انجام  -۴ 

 نمونه قالب پایان نامه و فرم ها



 و نگارش پروژهنحوه انجام  -۴ 

 نمونه قالب پایان نامه و فرم ها



 دسته بندی پروژه های موجود -۵   

 محمد قاضی
دادی، اله آذرحزین، امیرحسن فاطمه 

زاده، سلیمانی علیرضا رضوی، محمدصالح 
محمدحسن قادری، نگار عظمتی، آیدا 
خانعلی، محمدعرفان خانی، امیرمحمد 

اسالمی، حسین بختیاری، محمد عبدلی، 
 طلوعی  جالل 



 دسترسی غیرحضوری به پایان نامه ها -6   

http://library.aut.ac.ir/میز-خدمت 



 :محورها

 نیاز روز بازار کار -نوآوری  و خالقیت  -۱

 معرفی مرکز -۲

 امکانات و خدمات -۳

 معیارها و فرآیند پذیرش -۴

 استقرارعقد قرارداد عضویت و  -۵
 

 پاسخپرسش و  -6 

 دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 اشکان بابازاده

 1400تابستان 



 پرسش و پاسخ -6   


