
 

 

 

 نامه دانشجویان کارشناسی رشته طراحی و ساخت طال و جواهرنامه پایانشیوه

کلیه دانشجویان مراحل زیر را جهت  است. عملیو  وریئتشامل دو بخش  دانشجویان رشته طراحی و ساخت طال و جواهر نامهپایان

 نمایند:مینامه خود طی ارائه پایان

 ارسال پروپوزال کارشناسی(در قسمت از طریق سامانه ثبت درخواست ) (پروپوزالپیشنهاده )ارسال  ل :مرحله او 

 .نمایندمیرا تکمیل  (پروپوزالپیشنهاده )نامه خود را انتخاب و با راهنمایی ایشان فرم در این مرحله دانشجویان استاد راهنمای پایان

 (رشته کارشناسی طراحی و ساخت طال و جواهر )دریافت فرم پروپوزال

)از هر را  قطعه 4 به صورت اجباری ورا  " انگشتر و آویز " ۀقطع 2دانشجویان رشته طال و جواهر ضروری است نکته: 

تعیین جهت طراحی ( پروپوزال) پیشنهادهاز جدول قطعات زیر انتخاب و در فرم  به صورت دلخواه قطعه( 1گروه حداقل 

 :نمایند

 

 

 

 

 جدول قطعات

 گروه الف گروه ب گروه پ

 (و آویزساعت ،ریساعت و ملحقات ساعت )بند، زنج .1

 ...( و نکیع ری)زنج نکیو ملحقات ع نکیع .2

 ...( پول و رهیگ پ،یپ گار،ی)چوب س انیمناسب آقا یجانب لوازم .3

 افزار نوشت .4

 سر و سنجاق سر گل .5

 یروسر رهیگ .6

 آالت و ...( راقی پ،یلباس )دکمه، ز ملحقات .7

 کاله ملحقات .8

 ...( و پیکفش )سگک، بند، ز ملحقات .9

 تلفن همراه )قاب و بند( ملحقات .10

 و یراق آالت کمربند سگک .11

 فیو یراق آالت ک قفل .12

 مجسمه .13

 ادبودی سکه .14

 پیرسینگ .15

 و ماسک نقاب .16

 بند انگشتی .1

 زنجیر .2

 پابند )خلخال( .3

 تمیمه )دستبند انگشتری( .4

 بازوبند .5

 سنجاق سینه )گل سینه( .6

 تاج .7

 نیم تاج .8

 جاکلیدی .9

 سنجاق کروات .10

 دکمه سردست .11

 گردنبند .1

 گوشواره .2

 (ear cuffحلقه گوش ) .3

 النگو .4

 دستبند .5

 



 

 

 

 

 

 

 :و تایید توسط واحد  تا تکمیل مراحل از طریق دریافت کد پیگیری( پروپوزال) پیشنهادهبررسی روند تصویب  مرحله دوم

 تحصیالت تکمیلی.

 

 :زیر هایدر چهارچوبنامه ، تکمیل پایان(پروپوزال) پیشنهادهپس از تصویب  مرحله سوم: 

 

 بخش تئوری .1

 نامه تدوین رساله تدوین رساله بر اساس شیوه 1-1

 بخش عملی .2

 :شاملحداقل های دیجیتال الب شیتقه محصوالت طراحی شده در ائار 1 -2

 ارائه روند طراحی و مسیر دستیابی به محصول  (الف

 ب( طراحی سه بعدی محصوالت و رندر نهایی

 ... و پالن ساختپ( 

قطعه دوم به  و "انگشتر یا آویز" یکی از قطعات  به صورت اجباریکه  طراحی شدهۀ قطع 6قطعه از  2ساخت حداقل  2 -2

 جلسه دفاع ارائه گردد.باید در که است انتخاب شده  صورت اختیاری از قطعاتِ

 


