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 ردیده است.شی پروژه پایانی بر مبنای استانداردها و نظرات دکتر شفیعا در این فایل گردآوری گمجموعه ای از نکات نگار

 ساختار کلی

 به شکل زیر خواهد بود: مهندسی صنایع, دردانشکدهپروژه پایانیتلف چیدمان قسمت های مخ

  پروژه پایانیصفحه عنوان فارسی روی جلد 

  پروژه پایانیصفحه عنوان فارسی داخل 

 صفحه نام خداوند متعال 

 )تقدیم )اختیاری 

 )قدردانی )اختیاری 

 صفحه چکیده فارسی 

  فهرست مطالب 

  فهرست اشکال 

 فهرست جداول 

 هام و اختصارفهرست عالئ 

 توام با هدر در تمامی صفحات متناسب با فصل پروژه پایانیهای متن اصلی شامل فصل 

 منابع و مراجع 

 هاپیوست 
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 پروژه پایانی داخلصفحه عنوان فارسی 

 

 

 دانشكده مهندسي ...

 

 

 پروژه پایانیعنوان 
   

 براي دریافت درجه .............. پروژه پایاني

 ...........در رشته مهندسي ...... گرایش 

 

 

 نام دانشجو

 

 

 

 استاد راهنما:
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 دانشكده مهندسي ...

 

 

 پروژه پایانیعنوان 
 

 براي دریافت درجه .............. پروژه پایاني

 در رشته مهندسي ...... گرایش ...........

 

 

 نام دانشجو

 

 

 

 هنما:استاد را

 دكتر .......

 

  13........ماه..... 
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 سانتی متر 3

 

 سانتی متر 4
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عنوان فارسی روی جلد : قالب صفحه1-1ادامه فرم پ   
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د، بنابراین وستاد شاانشجو و نام نام دعناوین  سبب متغیر شدن فاصله سطرها درممکن  است  پروژه پایانینکته: طوالنی بودن عنوان 

ساتید راهنما با رعایت جو و نام انشاز آن که نام ماه و سال دفاع در پایین ترین قسمت صفحه قرار گرفت، محل قرار گرفتن  نام داپس 

 حداقل ممکن، قابل تنظیم خواهد بود.

 صفحه چکیده فارسی

رد اعتبار بخشی به فته ها و رویکمتشکل از طرح موضوع,روش برخورد با آن, بخشی از یا پروژه پایانیچکیده  دربرگیرنده این صفحه

 است.  یافته ها

 فهرست مطالب

  با فونت در وسط و باالی کلیه صفحات مربوط،  "فهرست"کلمهB Nazanin-Bold 18شود. تایپ می 

  فونت عناوین اصلی باB Titr-Bold 16  ، عناوین فرعی با فونتB Nazanin 14 12اوین فرعی تر با عنوB Nazanin 

 عناوین فصل ها توپرتایپ می شوند.فقط شود.تایپ می

  شماره عناوین فرعی حداکثر به صورت(x-y-z)  ( ذکر شوند.3-5-9)مانندx  ،به شماره فصلy  به شماره عنوان فرعی و

z درک ارتباط بین  هازیرمجموعه عنوان فرعی است. باید سعی شود شماره عناوین فرعی تک رقمی باشد؛ زیرا افزایش رقم

 حداکثر شماره های به خدمت گرفته از سه مورد تجاوز نکند.سازد. مشکل می مطالب را

  شوندمی برابر فاصله بین سطرهای معمولی تایپ  دوفاصله سطرهای فهرست به اندازه. 

 و جداول فهرست اشکال

 می باشدشکل، عنوان و صفحه آن ه شمار دربرگیرندهها فهرست شکل. 

  در وسط و باالی کلیه صفحات مربوط با فونت  "اشکال فهرست"کلمهB Nazanin-Bold 18شود. تایپ می 

  شماره هر شکل به صورت(x-y)  ( ذکر شود. 3-5)مانندxشماره فصل وy ها باشد که با افزایش تعداد شکلشماره شکل می

 شود.افزوده می yدر هر فصل به مقدار 

 ،اشکال با فونت  عنوان و صفحه شمارهB Nazanin 14 شوندتایپ می  . 
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 هاپیوست

 انها، قرار دادن آننود آد که ضمن نیاز به وجناى انتخاب مى شوگونهه ب هاپیوستگیرند. ها قرار مىپیوست پروژه پایانی،در انتهاى 

شامل آنها شود،  ها که با شماره از نظر موضوعی تفکیکپیوستدر متن اصلى باعث از بین رفتن انسجام و پیوستگى مطلب مى گردد. 

که ممکن  یهایی از نتایج آمارها، جزئیات آزمایشگاهی و نمونه، عکسرایانه ایها، جزئیات برنامه ها، نقشهشرح کامل یا اثبات فرمول

باشند، ریز نتایج  . در صورتی که نتایج آزمایشگاهی در متن اصلی به صورت نمودار یا منحنی ارائه شدهمی گردنداست زیاد باشند 

 باید در پیوست، به صورت جدول ارائه شود.

 دد:ها، ترتیب زیر پیشنهاد مى گرهر پیوست به یک موضوع اختصاص مى یابد. به منظور مرتب نمودن پیوست

 ها زیاد باشد.هاى حاصل و یا تهیه شده از استاندارد در صورتى که تعداد آنمنحنى -1 پیوست

 ها زیاد باشد. صورتى که تعداد آنداول حاصل و یا تهیه شده از استاندارد در ج -2پیوست 

 اثبات قضایا  -3 پیوست

 تهیه شده  رایانه ایه از برنامه دستورالعمل استفاد -4 پیوست

 رایانه اییست برنامه ل -5 ستپیو

 هاى تهیه شده نقشه -6 پیوست

 شوند. الزم به ذکراست پیوستهاى نرم افزارى داخل جلد در پاکت ویژه اى چسبانده می

 با فونت در صفحه اول هر پیوست، در باال و وسط کادر کلمه پیوست و شماره ترتیب آنBTitr48پس با یک درج شده و س

 یوست آورده مى شود. ر عنوان مربوط به آن پخط فاصله در وسط کاد
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 متن اصلی

 قواعد دستوری

 ......ازآوردن چند نقطه حذرکنید. مثال شادی، سرعت، جدیت و 

  .طی همه وضعیت ها ازطرح مطالب در داخل پرانتز حذر کنید 

 .استفاده ازپرانتز در ارایه توضیحات ممنوع تلقی شود 

 .قسمتهایی که نیاز به تأکید دارند، مورب یا پررنگ شوند 

 آید.تز یا کروشه میله پس از پرانای ظاهر شود، نقطه آن جماگر آخر یک جمله پرانتز و یا کروشه 

 ها به جای کلمه"مانند: شونداما در مجموع یک کلمه محسوب می شدهوشته برای کلماتی که به صورت دو بخش جداگانه ن

 از نیم فاصله استفاده شود. "شود به جای می شودمی"یا  "کلمه ها

 قالب بندی متن

  سانتیمتر باشد. 4سانتیمتر و حاشیه راست  3کاغذ،  چپحواشی باال، پایین و 

  برای حروف فارسی از قلمB Nazanin  و برای حروف انگلیسی از قلم 14با اندازهTimesNew Roman ندازه با ا

 د.نهای فارسی انتخاب شوگلیسی کوچکتر از قلمهای اناستفاده شود. به طور کلی قلم 12

  نوان آن نام پروژه پایانی در سمت راست و شماره فصل و ع سربرگ درفهرست، در تمام صفحات  نوشته هایپس از

گردد نباید صفحه ابتدایی هر فصل که تنها عنوان و شماره فصل ذکر می ,شود. توجه شود کهدر سمت چپ نوشته می

 شد. سربرگ داشته با

 2/1فاصله بین خطوط در متن فارسی(pt)  1و در متن انگلیسی(pt).باشد 

 عناوین

 ر فصل الزم است در صفحه ای جداگانه شماره فصل همراه با نام فصل با فونت در ابتدای هB Titr-48 مثال ,شته شودنو 

 شود.  شود اما در ردیف صفحات شمارش میصفحات شماره صفحه و سربرگ در نظر گرفته نمیاین برای . : مقدمه1فصل

  و همه با قلم  12تر با فونت فرعیو عناوین  14، عناوین فرعی با فونت 16عناوین اصلی متن با فونتB Nazanin-Bold 

 نوشته شود.

 بر مفاهیم شبکه مروری -3: مثال: عنوان اصلی
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 اهیم اولیهتعاریف و مف -1-3عنوان فرعی: 

 های شبکهکاربرد -1-1-3عنوان فرعی تر: 

  پوینت  30فاصله بین عناوین با متن، قبل از عنوان(pt)  پوینت 24و بعد از عنوان(pt)  ود.شدر نظر گرفته 

 برخورد لغت دان برای این ارجاع به زیرنویس،اولین موردی که در متن ب کردن لغتی نشود. در عناوین مبادرت به زیرنویس

 می کنید زیر نویس شود.

 نشود و زیر آنها خط کشیده نشود. ها، هرگز دو نقطه):( ظاهرپس از عناوین بخش 

 محتوا پروژه پایانی

 چکیده و کلمات کلیدی

 هدف: -الف

 های تحقیق است.شرح مختصر نتایج و یافته

ترین زمان، ر کوتاههای اصلی تحقیق است تا خواننده دده باید به فلسفه آن توجه کرد. چکیده فقط شامل ارائه یافتهدر نگارش چکی

 های تحقیق را به سهولت درک کند.هدف و یافته

 وا:محت -ب

 ای مختصر به اهمیت موضوع تحقیق دارد. )حدود دو سطر(اشارهاهمیت موضوع:

 ذکر روش تحقیق است. )حدود شش سطر(روش تحقیق:

 های آن دارد. )حدود شش سطر(های اصلی و نهایی تحقیق و نوآوریای مختصر به یافتهاشارهها:نتایج و یافته

 ضوابط: -ج

 و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. در متن چکیده، از ارجاع به منابع 

 .در صورت نیاز به معرفی حوزه تحقیق و مبانی تئوری آن، حداکثر در پاراگراف اول از چکیده ارائه شود 

 موضوعات و نتایج کلی اجتناب شود. روش تحقیق و نتایج نهایی و محوری بسنده و از ارائه فقط به ارائه 

 شود، باید کامالً محوری و مرتبط با موضوع تحقیق باشند.ن بخش توضیح داده میکلمات یا عباراتی که در ای 

  کلمه تنظیم شود. 300چکیده باید حداکثر در 

 تواند پنج کلمه یا عبارت باشد. تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می 
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 بایست به همراه معادل التین آنها آورده شوندها میدر چکیده فارسی کلید واژه. 

 پروژه پایانیهای فصل

 فصل اول: مقدمه

 هدف: -الف

 ای کوتاه به روش و مراحل تحقیق است. هدف از فصل مقدمه، شرح مختصر موضوع تحقیق و اهمیت آن با اشاره

 محتوا -ب

 به ترتیب شامل موارد زیر است:

شود )یک تا تحقیق تنظیم میی بر منابع بیان مسئله و معرفی موضوع تحقیق است که بر اساس مرور تعریف یا تاریخچه موضوع:

 دو صفحه(

 .حداقل یک پاراگراف.ائه دلیل انجام تحقیق جاری است ار :اهمیت موضوع

. شودها پاسخ داده میها یا فرضیات مطرح در تحقیق است که پس از انجام تحقیق، رد یا اثبات یا به آنپرسشسواالت یا فرضیات: 

 حدود یک پاراگراف.

اراگراف. منظور حدود یک پ. شودای است که تحقیق برای دستیابی به آن انجام مینتیجه قابل ارائه علمی و نوآورانه هدف تحقیق:

 های پروژه پایانی مختصر و به تفکیک ذکر شود.این است که نوآوری

عه طراحی، مطال گاهی، آماری،ذکر نوع یا انواع روش شناسی تحقیق که مورد استفاده قرار گرفته است؛ مانند آزمایش روش تحقیق:

 موردی، نرم افزار نویسی، تجزیه و تحلیل ریاضی، فیزیکی یا تجربی )حدود یک پاراگراف(

 :قط ذکر عناوین مراحل در نصف صفحهف. که معموال شامل موارد زیر است مراحل تحقیق:

 جمع آوری اطالعات یا مروری بر ادبیات 

 حی، مبانی ه آزمایشگاهی، مبانی مدل سازی، شرح روش آمارگیری، مبانی طراذکر نام روش شناسی تحقیق: مانند برنام

 تجزیه و تحلیل )بسته به موضوع(

 ها، آمار، مدل سازی، طراحی، تجزیه و تحلیل )بسته به موضوع(های آزمایشتولید داده 

 بسته به موضوع. ها، مدل، آمار، طراحی تحلیل و تفسیر داده. 
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 نتیجه گیری 

 هر فصل در حداکثر سه سطر.. هاست معرفی مختصر فصل :پایاني پروژهساختار 

 ضوابط: -ج

  از ذکر منابع خودداری شود. در این فصل 

 دوم: مروری بر ادبیات موضوعفصل 

 هدف -الف

ررسی شود، بمی معرفی "یا مروری بر پیشینه تحقیق "مروری بر منابع"، "مروری بر ادبیات موضوع"هدف از این فصل که با عنوان 

 های تحقیقاتی است.های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خألو طبقه بندی یافته

 محتوا -ب

 به ترتیب شامل موارد زیر است:

ظر استاد نارائه خالصه ای از دانش کالسیک موضوع است. این بخش الزامی نیست و بستگی به  تعاریف، اصول و مباني نظري:

 د )حداکثر پنج صفحه(راهنما دار

با ذکر مراجع است  ارائه تمام نتایج به دست آمده توسط دیگر محققان در چند سال اخیر در دنیا، همراه مروري بر ادبیات موضوع:

 صفحه(. 20)حدود 

یش روست با ای که پهای تازهدر نتیجه گیری آخر فصل، با توجه به بررسی انجام شده بر روی مراحل تحقیق، افق  نتیجه گیري:

 شود.های تحقیقاتی بیان میخأل

 ضوابط -ج

 یسی اجتناب مطالب در چارچوب موضوع تحقیق باشد و از ارائه مطالب کلی و ابتدایی به شیوه جزوه نویسی یا کتاب نو

 شود.

 ای مقایسه و گونه تضاد، تفاوت یا تطابق بین نتایج محققان، مشخص و ارائه شود. بهتر است مطالب به صورت موضوعیهر

 در قالبی مناسب مانند جدول آورده شود.

 کنده اجتناب شود. بین مطالب استخراج شده از منابع معتبر، ارتباط و انسجام برقرار شود و از ارائه مطالب گسسته و پرا

 بهتر است مطالب گردآوری شده و ادبیات موضوع به طور مناسب طبقه بندی شوند.
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 شده در تحقیقات قبلی، مشخص شود.کار گرفته  های تحقیق بهروش 

 ادبیات  نتیجه گیری آخر فصل که مشخص کننده خأل تحقیق است، باید در جهت موضوع تحقیق و برگرفته از مروری بر

 باشد.

 ود.تحلیلی اجتناب شو از هرگونه اظهار نظر شخصی غیر تمام مطالب به طور مستقیم از منابع معتبر استخراج 

  این فصل را به توان با نظر استاد راهنما، از نظر موضوعی قابل تفکیک باشد، می"ادبیات موضوع مروری بر"اگر محتوای ،

نیز صادق  "وعمروری بر ادبیات موض"از بخش  "اصول و مبانی نظری تعاریف،"دو فصل تقسیم کرد. همین ضابطه برای تفکیک بخش 

 است.

  صفحه است. 30این فصل حدود 

 سوم: روش تحقیقفصل 

 هدف -الف

 شرح کامل روش تحقیق است.

 محتوا -ب

 به ترتیب شامل موارد زیر است: 

 کند.دلیل یا دالیل انتخاب روش تحقیق را تشریح می علت انتخاب روش:

 :روش تحقیق عنوان 

 های تحقیق اشاره شده است:در زیر به تعدادی از روش

 :ها ها، شرح آزمایشمواد مصرفی و نحوه ساخت نمونهتوصیف کامل برنامه آزمایشگاهی شامل  روش تحقیق آزمایشگاهي

)در ه ساخته شده های مورد استفاده و دقت و نحوه کالیبره کردن، شرح دستگاها و دستگاهشامل نحوه تنظیم و آماده سازی آزمایش

 سنجی.صورت ساخت( و ارائه روش اعتبار

 :برداری، تشریح مبانی ها، روش نمونهیفی، اندازه نمونههای گردآوری اطالعات کمی و کتوصیف ابزار روش تحقیق آماري

 سنجی.روش آمار و ارائه روش اعتبار

 سنجی.وش اعتبارنویسی، مبانی برنامه و ارائه رافزار نویسی: توصیف کامل برنامهروش تحقیق نرم 
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 :رزیابی هایی که تحت اتوصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامتر روش تحقیق مطالعه موردي

 سنجی.و ارائه روش اعتبارشوند قرار داده می

 :سنجی.توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه روش اعتبار روش تحقیق تحلیلي یا مدلسازي 

 :های دریافتی.برداشت از پاسخها در میدان عمل و نحوه چگونگی دستیابی به داده روش تحقیق میداني 

 ش نمونه بردارى یا بررسى جامعه موردنظر یا روش مطالعه موردى معرفى رو 

  ...چگونگى تعیین اندازه نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمولهاى آمارى و 

 ها و ابزار گردآورى اطالعات کمى یا کیفىمعرفى روش 

  معرفى الگوها یا مدل مورد استفاده براى تحلیل مسئله 

 ه و تحلیل اطالعات معرفى جزئیات روشهاى تجزی 

 روش سنجش اعتبار و پایائى تحقیق کمى و یا صحت و تعمیم پذیرى تحقیق کیفى 

 ضوابط: -ج

 نام گیرد. "هامواد و روش"تواند این فصل بسته به نوع روش تحقیق و به صالحدید و نظر استاد راهنما می 

 هاچهارم: نتایج و تفسیر آنفصل 

 هدف -الف

 شود.ها در فصل چهارم ارائه مییل و تفسیر آنها، نتایج و تحلداده

 محتوا -ب

 به ترتیب شامل موارد زیر است: 

 های مستقل است.ها و نتایج به صورت تابعی از پارامترارائه داده ها:تولید داده

ها بر مبنای نتفسیر آهای مستقل و تحلیل و در صورت امکان، ارتباط بین پارامتر ها:ها و تحلیل و تفسیر آنارتباط بین داده

 شود.علمی ارائه می

 ضوابط: -ج

 .تفاوت، تضاد یا تطابق بین نتایج با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود 
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  ز تحقیق و یا اتفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج علمی استخراج شده

 استناد به تحقیقات دیگران باشد.

 د.ه شورکیبی از نمودار و جدول استفادها، تا حد امکان تارائه نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل در 

 یا به دو فصل  تواند تحت عنوانی دیگر بیایدبا توجه به حجم و ماهیت تحقیق و با صالحدید استاد راهنما، این فصل می

 جداگانه با عناوین مناسب، تفکیک شود.

 ها در متنمونهها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالب ضمیمه ارائه گردد و فقط نجم دادهدر صورتی که ح 

 آورده شود.

 اری شود.های فصل چهارم و پنجم محدود و از ذکر موارد جدید در آن خودداین فصل فقط باید به جمع بندی دستاورد 

  جای  است.دانشجوهای اصل شده و دفاع از صحت علمی تالشای حهانجام شده و یافته صرفا نمایشی از کاراین فصل

 رنگ باشد.دراین فصل باید کامال پر دانشجوهای تحلیل و دفاع از اندیشه

 رود .درعین حال اید میی آن بودهای که در پی  یا پاسخگویی به سوال یا فرضیهدراین فصل انتظار دریافت مدل پیشنهاد

 ه گردد.باشد ارائاز بار علمی کافی هم برخوردار میمعتبر است و اینکه مورد عرضه شده،  برای اثبات هاییباید راه

  برای خواننده گزارش خویش دقیقا روشن کنید که نقش شما در پایان این کار چه بوده است؟ 

  عاد خواهید ن اببه کدامی دهیدر میعلمی خویش را به عنوان یافته های پژوهش نش کارباید دقیقا روشن باشد که،وقتی

 پرداخت؟

  هم استفاده کرد.  "تحلیل"و  "بحث"توان از واژگان می "تفسیر"در عنوان این فصل، به جای کلمه 

 هاپنجم: جمع بندی و پیشنهادفصل 

 هدف: -الف

 های تحقیق جاری است.ای از یافتهارائه خالصه

 محتوا -ب

 به ترتیب شامل موارد زیر است:

 های تحقیق جاری است.ها و دستاوردز تمام یافتهای اخالصه جمع بندي:

 کند.های آن تشریح مینوآوری تحقیق را بر اساس یافته نوآوري:
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 کند.عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه مورد بحث در آینده ارائه می ها:پیشنهاد

 ضوابط: -ج

 مروری اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد  تواند حاوی یک مقدمه شاملاین فصل می 

  .مطالب پاراگراف بندی شود و هر پاراگراف به یک موضوع مستقل اختصاص یابد 

 ها بسنده شود و از تعمیم بی مورد نتایج خودداری شود.ها و دستاوردفقط به ارائه یافته 

 ها اجتناب شود.از ارائه جداول و نمودار 

 بوط به تحقیق حوزه تحقیق و پیشنهاد تحقیقات آتی خودداری شود و کامال در چارچوب و زمینه مر از ارائه عناوین کلی در

 جاری باشد.

 د مجهول کنید باز هم کلمات بایظریات شخصی خویش را نیز منعکس میفراموش نشود نظیر همه جای نوشته این قسمت که ن

 نوشته شوند.

 باشد. بنابراین از پیشنهادهای غیرعملی باید پرهیز کرد.اصل مسئله  تحقیق می پیشنهادها برخاسته از بخش نتایج و مربوط به 

 سایر نکات

 ابزار نظرات شخصی در گزارش علمی

 .درسه فصل اول گزارش علمی خود سعی کنید که فقط زیر سازی اطالعاتی کنید 

 .خود را ملزم کنید که در این قسمت ها، حق ابراز نظرشخصی نداشته باشید 

 دطرح کنید. فقط در فصل آخر است که کارانجام شده توسط خویش برای رسیدن به نکته ای که دنبال می کردید می توانی

ا نیز رارید نظر بدهید. فراموش نشود نظیر همه جای نوشته این قسمت که نظریات شخصی خویش درآنجااست که حق د

 منعکس می کنید باز هم کلمات باید مجهول نوشته شوند.

 ده سامان فصل نهایی یا چهارم تصویر کننده کل کار انجام شده شما است. ترکیب نوشته ها را درقالب بخش های عدی

 جموعه یا بالمجموعه.فصل بدون زیر م4ندهید.
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  رود .درعین حال  پی آن بوده اید میدراین فصل انتظار دریافت مدل پیشنهادی  یا پاسخگویی به سوال یا فرضیه ای که در

 اشد ارایه گردد.باید راه هایی برای اثبات اینکه مورد عرضه شده شمامعتبر است و از بار علمی کافی هم برخوردار می ب

 ارقام درون نوشته به فارسی و وردن اعدادآ

 بعاد نرم افزاری ا رعایت برخی از اتدبیری اندیشیده شود که در متن اصلی اعداد همه جا به فارسی ظاهر شوند.این مهم ب

  .میسر است

 در سطر تکرار کلمات

 فاده کنید.آوردن کلمه مشابه در یک سطر مذموم است. حتما از صفات و دیگر واژه ها برای حذر از چنین وضعیتی است 

 زیرنویس و انتهانویس کردن واژگان

 ام ایجاد کنند رازیرنویس کنید.اسامی بیگانه ای که ممکن است درخواندن ابه 

 .اسامی بیگانه را به فارسی نوشته و در زیر نویس انگلیسی آنها را بیاورید 

 اره واژه ها حتما از یک شروع شود.برای هرصفحه شم 

 ر زیر نویس و یا انتها درا با صدای بیگانه به فارسی بنویسید ولی گردر متن ناچار هستید کلمه بیگانه ای را بکار ببرید، آنا

 نویس اصل بیگانه آن را بیاورید.

 از قلم  یپاورق یبراB Nazanin  و قلم  یفارس یبرا 10با اندازهTimes New Roman  یسیگلان یبرا 8با اندازه 

 استفاده شود.

 .ابتدای کلماتی که در زیرنویس یا انتها نویس می آیند با حروف بزرگ باشند 

 به استفاده درمورد کلماتی که فارسی های معادل بیگانه آنان طراحی شده و به خدمت گرفته می شوند، از واژگان غذی

 د.ژی، فناوری،استراتژیک، راهبردی بگوییلونکنید. بجای تکنو

 پسوند ها

 ازپسوندهای محاوره ای استفاده نکنید.کتابش را بگوئید کتاب او، کتاب وی و مواردی از این دست.
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 اعالم منبع و مرجع

 سته، ابتدا کتاب ها، دلیست مرجع هم حتما ابتدا منابع فارسی ، بعد بیگانه ها را ردیف کنید.درانتها اینترنتی ها.درهر  در

 بعد مقاالت بیایند.

 گرمرجعی را یکبار در نوشته اعالم کردید، سعی کنید دیگر بار آنرا به عنوان منبع ذکر نکنید. ا 

 ر دهنده ارزش دت درتولیدعلم ایفای نقش می کنند، ودرگذشه های دور ایرانیان نشاز آنجا که اندیشمندان ایرانی به ش

پرسیدهیچ اندیشمند بهای علمی به جامعه بشری بوده اند، دراعالم منابعی که ایرانیان نشر داده اند همت بگمارید. از خود 

ناخواسته از بیگانه ها  و از او یاد کنید که،بهایرانی در هیچ جا نقطه نظری ابراز نکرده که شمای محقق ایرانی را اغنا کند 

 به عنوان دارندگان دانش یاد می شود؟ مرجع تکراری قابل قبول نیست.

 شدن جمالت از مخفف برخی کلمات استفاده شود به خصوص در فهرست منابع خارجی به منظور جلوگیری از طوالنی

volکلماتی که به طور مکرر در فهرست تکرار شده است. از قبیل  volجای هب . ume ،J ای جهبJ ournal ،Sci جای هب

Sci ence ،p جای هبpage  . و غیره . . 

 یک عالمت  ا نام مجله و غیرهپس از تایپ هر کلمه مخفف ، یک نقطه. و پس از تایپ هر مشخصه مثل نام نویسندگان ی

 ، تایپ گردد.مکث 

 ارجاع به منابع در متن

  ،برای ارجاع به نوشته های دیگران با این رویکردها می توان اقدام کرددر متن پروژه پایانی: 

 له بعد از اشاره به نام مولف و یا در پایان جمله، به منبع اشاره شود.در ابتدای متن و بالفاص 

 .در انتهای پاراگراف به منبع مورد نظر اشاره گردد 

 ن منبع آورد و ای مبنی بر استفاده از آتوان در ابتدا جملهدر صورت استفاده از یک منبع در بیش از یک پاراگراف، می

 نشان داده شود که ادامه مطلب، مربوط به آن منبع است.  ":"دادن سپس به منبع اشاره کرد و با قرار 

 مرجع آن آورده شود.هایی که عینا از مرجعی اخذ شده باشدودارنمها و در پایان عنوان شکل ، 

  قرار داده شود. " "در صورتی که متنی بدون تغییر از منبعی نقل شود، باید در داخل عالمت نقل قول 
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 ارد که در شیوه اول ده استاندارد جهت اشاره به مراجع در متن پروژه پایانی و ارائه فهرست منابع وجود به طور کلی دو شیو

نام نویسنده و  ترجیحا منابع با شود.استفاده می[]از نام نویسنده و سال و در شیوه دوم از شماره مسلسل داخل کروشه 

 .یف شده و به همین ترتیب ارجاع داده شونددسال انتشار ر

 ارجاع به منابع بر مبنای نام نویسنده و سال

 شودتفاده میدر متن اس انتشار نوشته از نام خانوادگی نویسنده و سال ,در این فرمت، که از جهت بررسی ساده تر است. 

، تیب مراجعتر ر این حالت دردگردد. فهرست منابع نیز بر حسب نام خانوادگی نویسنده اول به صورت الفبایی مرتب می

 شوند.اینترنتى مطرح می سایت هایابتدا موارد فارسى، سپس خارجى ها و در نهایت 

 گردد:در صورتی که مرجع دارای یک، دو یا چند مولف باشد، در متن به ترتیب زیر بیان می 

 ،(1385در مورد این موضوع اشاره شده است )حسینی 

 (1386ی، تحلیلی در مورد این موضوع انجام شده است )محمودی و صدر 

  ،(1382مدلی در این حوزه ارائه شده است )کریمی و همکاران 

 خانوادگی در  جهت ارجاع منابع انگلیسی در متن، نام خانوادگی نویسنده و سال به فارسی ارائه و معادل انگلیسی نام

 زیرنویس مشخص شود. 

 ارجاع به منابع بر مبنای شماره مسلسل

 ،شود. تفاده میاز سیستم شماره دهی به منابع اس کمتری را به خویش اختصاص می دهد که به تدریج کار برددر این فرمت

نبع در داخل کروشه م به هر منبع به ترتیب استفاده از آن در متن، شماره مسلسل داده و در هنگام ارجاع در متن، از شماره

شوند و به ترتیب از هم جدا نمی ی اینترنتیو سایت ها انگلیسی ,شود. در این فرمت، فهرست منابع فارسیاستفاده می []

 شوند.ارائه در متن، شماره دهی می

 های زیر باشد:تواند به صورتنحوه ارجاع به منابع در متن بر مبنای شماره مسلسل می 

  [1]اگر ارجاع به یک منبع مدنظر باشد، مانند: در مورد این موضوع اشاره شده است. 

 [3]و  [2]دهد باشد، مانند: نتایج تحقیقات نشان می اگر ارجاع به دو منبع مدنظر. 

 ردها قید شده است اگر ارجاع به چند منبع مدنظر باشد که در فهرست منابع پشت سر هم قرار گرفته اند مانند: در استاندا

[4-7]. 
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 هایی در این حوزه ارائه اگر ارجاع به چند منبع مدنظر باشد که در فهرست منابع پشت سر هم قرار نگرفته اند، مانند: مدل

 .[15]و  [12]، [8]شده است 

 روش ارائه مشخصات منابع در فهرست منابع

 توانند به وجود دارد که دانشجویان میو مراجع های متعددی برای مشخصات منابع مختلف در فهرست منابع استاندارد

EndNotافزار اطالعات کاملی در این زمینه با مطالعه نرم e ه مشخصات . به منظور یکسان سازی روش ارائدست یابند

I"یا روش هاروارد"شود که از روش منابع، به دانشجویان توصیه می EEE" استفاده که در این قسمت معرفی شده است ،

 نمایند.

  ه سپس حرف] [ نوشته مى شود و بعد از آن نام خانوادگى نویسند کروشهدر قسمت مراجع شماره مرجع در به طور کلی 

نده باشد. نام هاى داراى چند نویس وعاز یکدیگر جدا مى گردند آورده مى شود. اگر موض "،  "اول نام که به وسیله عالمت 

نانچه چو در ادامه  از هم جدا مى گردد. بعد از نام نویسنده، عنوان کتاب یا مقاله آورده مى شود. "،  "ایشان با عالمت 

اخذ شده باشد،  شود.اگر مطلب مورد نظر از کتابنام و نام خانوادگى مترجم ذکر می کتاب یا مقاله مترجم داشته باشد ،

نگاشته شده  موسسه انتشاراتى، سال انتشار ، شماره فصل و صفحه یا صفحات مورد رجوع ذکر مى شود. چنانچه مطلب نام

سب اطالعات کحه خواهد آمد. براى سال انتشار ، شماره فصل و شماره صف ،( No) ، شماره  ( Vol) از مجله باشد جلد 

 هاى زیر توجه کنید.به مثال دقیق تر

 روش هاروارد

 مشخصات منابع فارسي -الف

 مشخصات كتاب

 مشخصات كتاب در چاپ اول:

 ( .روش شناخت روش علم1380هومن، ح.ع ).ی، مرکز انتشارات دانشگاه تهران 

 مشخصات كتاب در چاپ دوم به بعد:

 (.اقتص1383تفضیلی، ف ).اد کالن )چاپ چهاردهم(، نشر نی 

  :مشخصات مقاله در مجالت

 ( .1376قاسمیان یزدی، م.ح )"9، شماره 18، استقالل، سال "یک الگوریتم طبقه بندی خودکار اثر انگشت. 

 :هامشخصات مقاله در كنفرانس
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 ( .1384زارعی، ب. و فرکیش، س )" ی مهندسی نس بین الملل، چهارمین کنفرا"بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران

 آذر، تهران، ایران. 20-21صنایع، 

 :پروژه پایانيمشخصات 

 ( .1378مصلحی، ق )" های زودکرد و دیرکرد در مسائل کمینه سازی مجموع بیشینهFl owShop"رساله دکتری ، 

 ی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.مهندسی صنایع، دانشکده فن

 منابع غیر فارسي مشخصات ب:

 كتابمشخصات 

 مشخصات کتاب در چاپ اول: 

 Saunders , M.N.K. and Cooper , S.A. (1993) Underst andi ng Busi ness 

St at i st i cs , London, DP Publ i cat i on Lt d. 

 مشخصات کتاب در چاپ دوم به بعد:

 Morri s , C. (1999) Quant i t at i ve Approaches t o Busi ness  St udi es (5t h 

edn), London, Fi nanci al  Ti mes  Pi tman Publ i shi ng. 

 مشخصات یک فصل از کتاب:

 Robson, C. (1993) Real  worl d Research, Oxf ord, Bl ackwel l , Chapt er  3. 

 مشخصات مقاله در مجالت:

 Chandra, C. and Kumar , S. )2000( ‘Suppl y Chai n Management  i n Theory and 

Pract i ce: A Passi ng Fad or  Fundament al  Change?I ndust ri al  

Management  & Dat a Syst em, 100:3100-113 

 :هامشخصات مقاله در کنفرانس
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 Teghem, J . )2001( ‘Sol vi ng Mul t i -Obj ect i ve Combi nat i onal  

Opt i mi zat i on wi t h Met aheuri st i cs ’ , MI C’2002-4t hMet aheuri st i cs  

I nt ernat i onal  Conf erence, 16-20J ul y, Port o, Port ugal , 673-677.  

 :پروژه پایانیمشخصات 

 J azki ewi cz, A. )2001( ‘Mul t i pl e Obj ect i ve Met aheuri st i c Al gori t hms  

f or  Combi nat i onal  Opt i mi zat i on’, Doct oral  Di ssert at i on i n 

Comput er  Sci ence, Poznan Uni versi t y of  Technol ogy, Pol and. 

 جدول ،شکل و فرمول

  کل حتما زیرنویس شماره دار داشته باشد. یس و شباید باالنوجدول 

 ی متن کوچکترباشند.اطالعاتی که در داخل جدول یا روی شکل،در باالنویس یا زیرنویس می آیند از نظر اندازه از نوشته اصل 

  .بجای آدرس دادن به صفحه ای خاص یا باال و پائین، به شکل و جدول اشاره شود 

 قالب شکل و جدول از واژگانی همچون نمودار یا موارد دیگربرای انتقال اطالعات تصویری در گزارش استفاده نشود. فقط در

 . طرح موضوع کنید

 2-3،رابط 7-1هررابطه ای که در نوشته ها می آورید باید شماره سریال و ردیف فصل داشته باشد.مثال معدله 

 شوند با قلم یا زیرنویس نوشته می اطالعاتی که در داخل جدول یا روی شکل، در باالنویسB Nazani n 12ا اندازه و ب 

 نوشته شود.

  پوینت  30فاصله بین متن با جدول و اشکال)pt( .در نظر گرفته شود 

 تنظیم ساختار شکلی نوشته ها

 ق نکنید.مطالبی که در قالب پروژه یا پایان نامه می نویسید، در داخل قاب قرار نگیرند. نقش و نگار در صفحات را تشوی 

  شکل مطلبی  نه به یکطرف کشیده شده باشد. سعی نکنید بگونه ای شکل ارایه دهید که درکنارشکل ها را ازوسط خط تنظیم کنید

 نوشته شود.

 .سطرمعرفی زیرنویس شکل و باالنویس جدول فقط در وسط سر قرار گیرند نه در یکطرف 
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 ید.حه استفاده کناگر به هر دلیل انتهای صفحه ای خالی باقی می ماند، حتما از اطالعات بعدی برای پرکردن زیر صف 

 .فواصل خالی از هرنوع در طول گزارشی که تهیه می کنید وجود نداشته باشد 

 معرفی فصل

  به آن عنوان نیز بدهید. عالوه برشماره ای که به فصل می دهید ،حتما 

  ردیف صفحات شمارش می شود.صفحه عنوان شماره نمی خورد ولی در 

 شروع و ختم فصول

 .ابتدای هرفصل چکیده ای در حد یک پاراگراف بیاورید که، بگوید جه نکاتی در فصل مطرح خواهد شد 

 باشد تا بتواندی  انتهای هر فصل درحد یک پاراگراف جمع بندی کنید که اطمینان یابید خواننده از آن چه گفته اید باخبر

 شوید. به فصل بعدی وارد

 عناوین

 د.به ابعاد استاندارد کلیه عناوین گزارشی که عرضه می کنید با شماره های یک، دو یا سه جزئی از بقیه نوشته ها متمایز شون

 ید.شده برای هر عنوان و نیز خطوط قبل و بعد از عناوین، استاندارد تدوین شده دانشکده را مرجع قرار ده

 شماره صفحات

  در وسط سطر پائین بدون هیچ عالمت و پس زمینه ای.صفحه جای شماره 

 .این شماره بندی برای صفحات قبل از فهرست بصورت الفبایی خواهند بود 

 آن صفحه با قلم  نییپا و وسط قسمت در صفحه هر شمارهB Nazani n  یارشماره گذ نی. اشودیدرج م 12و اندازه 

 درج شود. یانهیعالمت و پس زم چیبدون ه


