
 
 

 

 

 

 

ییپروژه نها یه گزارش نظریوه نامه تهیش  

 

 

 

  



 
 

 

 ( بولد 41یاقوت  )فونت یدانشکده فن

 (بولد 41  یاقوت فونت)یگروه نقاش

 (بولد  41 یاقوت فونت) عنوان :

 (41)فونت یاقوت (کار محدوده و دانشجو دگاهید کار، تم ای موضوع رندهیگ بر در یا جمله شامل)

 

 

 

 ( بولد 41 یاقوت فونت) استاد راهنما:

 (41 یاقوت فونت) )نام استاد راهنما(

 

 

 ( بولد 41 یاقوت فونت) دانشجو:

 (41 یاقوت فونت) )نام کامل دانشجو(

 

 ( بولد 41 یاقوت فونت) :یلیسال تحص

 (41 یاقوت فونت) در زمان دفاع( یجار یلیخ سال تحصی)تار

  



 
 

ند که شروع هر یان توجه فرمای. دانشجوندیر عمل نمایب زید به ترتیخود، با ییپروژه نها یه گزارش نظریته یان برایدانشجو

 :د باشد ید بایبخش در صفحه جد

همه مشخصات مندرج بر روی جلد گالینور مجددا در اولین صفحه داخل گزارش آورده  و سپس به ترتیب صفحات زیر اعمال 

 شود: می

 .دیصفحه سف -4

 صفحه بسم اهلل. -2

 تشکرصفحه  -3

 ..(و اجرا وهیش و یاصل هدف بردارنده در کلمه 333) دهیچکصفحه  -1

 فهرست مطالب -5

 فهرست تصاویر -6

 هدف و چگونگی و  مراحل و کار موضوع یا و اصلی انگیزه و ایده  گیرنده بر در پاراگراف یک کم دست صفحه مقدمه ) -7

 عملی( پروژه انجام

ن ید. همچنیخود ارائه نما یاز کار عمل یشرح کلمه 5333در کم دست دین بخش دانشجو بایدر ا ) یمتن اصلصفحه  -8

د. در ینما یمعرف  را در ارتباط با موضوع خود مورد مطالعه قرار داده یخیا دوره تاریالزم است تا دانشجو چنانچه هنرمند 

اظ بر مد نظر داشته و از چه لح یا موردی یخیتار یسرن بریرا در ا ین نکته اشاره شود که چه مواردید به ایادامه با

 ای و هاتفاوت و مرتبط یهادگاهید رندهید دربرگین گزارش باین ایدانشجو تأثر گذاشته است.  همچن یانیپا یکارها

 و انتخاب از هدف و آن یاجرا و یاصل تم به دنیرس روند مصور شرح مشابه، موارد با دانشجو، اثر و دگاهید یهایهمسان

 (  کار یاجرا و شینما یبرا یشنهادیپ زمان ای مکان ای و کاربرد انایاح ای و آن یاجرا

د توجه داشته باشند، یان بای. دانشجوپروژه انجام مراحل در دانشجو اتیتجرب و ها افتهی رندهیدربرگ) یریجه گینتصفحه  -9

ک یند و در انتها یه نماید تهیبا  A5در اندازه  dpi 333ت یفیبا ک  Tifخود را با فرمت  یعمل یکارها یینها ریتصاو

 (ند. ینماتحویل خود  ینه گزارش نظریزمبه  گزارش خود را،  Wordل یر و فایاز تصاو CDنسخه 

 فهرست منابع به صورت: -43

 : نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده )سال انتشار(، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار هاکتاب          

 صفحهمجله ، شماره  شماره: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ) سال انتشار (، عنوان مقاله، نام مجله، جلد،  هامقاله

 های مقاله در مجله. 

 و فاصله بین سطها  (42 لوتوس فونت: ) متن و( 41 بولد لوتوس فونت: ) ها عنوان ،(22 بولد میترا فونت: )اصلی عنوان

 باشد.  5/4باید 

  دفاع را  در انتهای گزارش اتصال نماید. برگ از روزکپی داوری نهایی اساتید در انتها دانشجو موظف است 

 ایی و نقره کوب باشد.جلد گلینور باید سورمه 

 


