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  بسمه تعالي

   پروژه كارشناسي نهايي راهنماي نگارش گزارش
  گروه مهندسي مواد -دانشكده فني و مهندسي -دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

راهنماي  .تر استباال از اهداف پروژه كارشناسي آشنايي با نحوه نوشتن پايان نامه و تمرين آن براي مقاطعيكي 
مورد نياز است. براي نگارش گزارش يك پروژه كارشناسي رعايت آنها  كه شامل حداقل مواردي است پيش رو

  كند.رعايت موارد مندرج در اين راهنما دانشجو را براي آماده كردن پايان نامه در مقاطع باالتر نيز آماده مي

  اصول كلي -1
  دانشجوي محترم الزم است به نكات مهم زير توجه نماييد.

  راهنما مراجعه نماييد. بهتراست ، به استاد ايداخذ كردهالزم است در ابتداي نيم سالي كه واحد پروژه را
 پيش از اخذ واحد نيز با استاد مورد نظر خود در ارتباط باشيد.

 ،آزمايشگاهي، نرم افزاري يا ساخت براي شما در نظر  استاد راهنما ممكن است يك موضوع نظري
 بگيرد. در هر صورت بي نياز از نگارش گزارش نهايي نخواهيد بود.

 مه كاري شما در هماهنگي با استاد تعيين شود. يك برنامه زمانبندي براي از آغاز پروژه بايد برنا
تاييد استاد راهنما به تهيه و و در نهايت نگارش گزارش پروژه  احتمالي كارهاي عمليمطالعات و 

 برسانيد.

 ز ر روتاريخ و رئوس كارهاي انجام شده ه ه داشته باشيد ويك دفترچه براي پيگيري كار پروژه همرا
 و سواالت پيش آمده را در آن ذكر كنيد .  شده . نكات يادگرفتهبه ترتيب در آن بياوريدرا 

 ا شم كار ، هر چند روز يكبار اين دفترچه را به او نشان دهيد تا از روند پيشرفتبا هماهنگي استاد
 . تدوين گزارش پروژه، كمك بسياري به شما خواهد كردآگاه شود. اين دفترچه براي 

 از پايان نيمسال از چند هفته قبل الزم است. مشورت كنيد راهنما با استاد پروژهباره زمان تحويل در ،
اشته باشد و شما هم فرصت انجام تا فرصت خواندن آن را د ارش كامل خود را به استاد بدهيدگز

 اصالحات پيشنهادي استاد راهنما را داشته باشيد.

  نمايدييد تاد نشان دهيد تا درستي كار را تأاسعملي خود را به  نتايج كارهايبايد . 

 اً نمايد نه صرفكار شما را ارزيابي مي ،الزم است اين نكته را بدانيد كه استاد راهنما در طي يك روند
 از روي يك گزارش كتبي.

  يك نسخه چاپ شده از گزارش ( نيازي به صحافي نيست) به عالوه فايل هاي داده هاي آزمايشگاهي
 بايد به استاد راهنما تحويل داده شود.  pdfو  wordگزارش به صورت  و فايل

 

  ساختار گزارش پروژه كارشناسي -2
صفحه نباشد. البته نظر استاد راهنما  40توصيه مي شود تعداد صفحات گزارش پروژه كارشناسي كمتر از 

  باشد: ذيلگزارش پروژه كارشناسي بايد به ترتيب داراي قسمت هاي را در اين رابطه بايد جويا شد. 
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 .صفحه عنوان 

 ...صفحه بسم ا 

 (اختياري) صفحه تقديم 

 (اختياري) صفحه تشكر و قدرداني 

 (در يك صفحه)چكيده و كلمات كليدي 

 فهرست مطالب 

 فهرست شكل ها 

 فهرست جدول ها 

 (در صورت زياد بودن عاليم) فهرست عاليم 

 قدمهفصل اول: م 

 ... فصل) 5(حداكثر  فصل هاي دوم و سوم و 

 نتيجه گيري و جمع بندي 

 پيشنهادها 

 منابع و مراجع 

 (درصورت لزوم) پيوست ها 

  شود به قرار زير است:و مفاهيمي كه در هر بخش نوشته مياهم مطالب 
  

يا جلد بايد از باال به پايين شامل آرم دانشگاه، نام دانشگاه و دانشكده و گروه، موضوع، نام  صفحه عنوان
باشد. نمونه صفحه عنوان در انتهاي همين  با قلم مناسب دانشجو، نام استاد راهنما و ماه و سال تحويل گزارش

  راهنما داده شده است.
گزارش شما هست و لذا هم بايد در مورد اهميت كار و هم اي از تمامي فصول به معناي واقعي خالصه چكيده

در مورد روش كار و هم در مورد نتايج مهم مطالبي به صورت خالصه در آن نوشته شود. چكيده مستقل از 
 مزين ايدب چكيده متن. در يك صفحه تنظيم شود بايد چكيدهمتن اصلي بايد براي خواننده قابل فهم باشد. 

 به را خواننده بتواند كلمه 500 تا 300 حدود  با كه اي بگونه. باشد روشن و آشنا ،شيوا عبارات و هاكلمه به
استفاده از كلمات  ،نمودارها و جداول به اشاره منابع، ذكر از بايد چكيده در. نمايد راغب نامه پايان خواندن

  .شود اجتناباختصاري و روابط رياضي 
  رورم با و  شودمي آغاز پاراگراف چند يا يك در آن اهميت و مسئله تعريف موضوع، نياز بيان با ،مقدمه فصل

 يديجد راهكار يا ديدگاه چه ،كار اين در كه شودمي داده توضيح سپس. يابدمي ادامه موضوع پيشينهخالصه 
 بيان حصري و شفاف كامالً صورتبه هانوآوري ديگر عبارتبه. دارد وجود بررسي مورد) موضوع( مسئله به نسبت

به طور خالصه  .شودمي اشاره اختصار به بعدي هايفصل محتواي به مقدمه از پاراگراف آخرين در. شودمي
  .واقعاً الزم بوده است خواهيم خواننده را قانع كنيم كه تحقيق پيش روميتوان گفت در فصل مقدمه، مي

مروري بر منابع، روش  ،به ترتيب در صورتي كه كار عملي انجام داده باشيد شما گزارش فصل هاي بعدي
در صورتي كه كار عملي انجام نداده ايد بر حسب موضوع، يك طبقه بندي  پژوهش و نتايج و بحث خواهد بود.
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از كل به جزء و از عمومي به  ،هاترتيب منطقي فصل ها را مشخص خواهد كرد.منطقي در مطالب، عنوان فصل
تخصصي است. مطالبي كه در طول هم هستند در فصل هاي مختلف و مطالبي كه در عرض هم هستند در 

 نوشته مختصر چند هر متني است الزم سرعنوان، هر از پسشود. بخش هاي مختلف يك فصل گنجانده مي
 هر آغازين متن در. شود شروع داخلي سرعنوان متن، ظهور بدون دنباي سرعنوان، يك از پس گاههيچ. شود

 خواننده، در ذهني فضاي ايجاد منظور به آنها، وجود دليل و بخش يا فصل محتواي كه است الزم سرعنوان،
  .شود بيان

 اي از نتايج را در بردارد اما يك تفاوت اساسي با چكيدههمانند چكيده خالصه نتيجه گيري و جمع بندي
ر و منحصر به ذك اي است كه هنوز در مورد خواندن متن اصلي تصميم نگرفته استدارد: چكيده براي خواننده

متن را كامالً مطالعه كرده است و منحصر به ذكر اهم  اما نتيجه گيري براي خواننده اي است كه نتايج نيست
  نتايج است. عالوه بر ذكر نتايج، برداشت كلي از نتايج نيز در اين بخش بايد ارائه شود.

ستخرج از خود پروژه كند كه البته بايد مموضوعات و عناويني را براي كارهاي آتي مطرح مي پيشنهادها
  به عنوان پيشنهاد براي كارهاي آتي مطرح مي شود.باشد. در واقع خأل هاي كار حاضر 

و ... را  برمعت هاي اينترنتيتساياختراعات ثبت شده، ليستي از مقاالت، كتابها، پايان نامه ها،   منابع و مراجع
شود. هيچ منبعي كه در متن گذاري ميگيرد كه به ترتيبِ ظهور براي اولين بار در گزارش، شمارهدر بر مي
گاه مطلبي را از كار ديگران ذكر الزم به توضيح است در داخل متن هر آيد.در اين قسمت نمي ،نشدهاستفاده 

] و ... به آن مرجع اشاره كنيم. اشاره به شماره مرجع ممكن است در داخل 1كنيم بايد با شماره به صورت[مي
 خورد و تا انتها بادر متن شماره ميجمله و يا پايان جمله يا پاراگراف باشد. هر مرجعي هنگام اولين ظهورش 

  شود. همان شماره شناخته مي
  در بخش منابع و مراجع نشان مي دهند:را نابع بعضي از انواع پركاربرد م مثال هاي زير نحوه نوشتن

  كتاب التين:
[1] Timoshenko, S, P. And Gere J.M. “Theory of elastic stability”. McGraw -Hill. pp. 105- 115, 1985. 

  مقاله ژورنال التين:
[2] Sanders, J.L, “Nonlinear Theories for thin shells”, Q. appl. Mech., Vol 10, No.1, pp, 21-36, 1963. 

  التين: مقاله كنفرانس
[3] Griffin, D.S., “title of conference paper”. Proceedings ASME-PVP conference, Hawaii, July 25-27, 1989. 

  :كتاب فارسي

  .1360، 125-217 ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، ص"موج و پديده هاي ارتعاشي"ح .  و پاكزاد، ] طاهري، ج4[ 

  مقاله فارسي:

، "تاثير تشكيل سرباره پفكي در كوره قوس الكتريكي بر مصرف انرژي الكتريكي"ح .  ،ادريسو س ، امين الرعايا] 5[ 
  .1381، 195-206، صفحه 1، شماره 21استقالل، جلد 
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  توجه: 
  سال اخير باشند 10مقاالت التين  مورد از منابع مورد استفاده از 5الزم است حداقل.  
  ه توانند بو با نظر استاد راهنما مي هاي اينترنتي تنها در صورت لزوم و داشتن اعتبار كافيسايت

  عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرند.
  ويرايش -3

  نوع كاغذ بايدA4 .انتخاب شود 

 سانتيمتر بايد باشد. 5/2سانتيمتر ولي از  چپ  3ها از باال و پايين و راست  حاشيه نوشته 

  بايد باشد. 1و درون جدول  5/1فاصله بين سطرها در متن اصلي 

  در متن اصلي كلمات فارسي با قلمB Nazanin  معمولي و كلمات انگليسي با فونت  14شماره
Times New Roman  د.معمولي بايد نوشته شو 12شماره 

  دو شماره بزرگتر از متن اصلي و به صورت  قلمتيترهاي اول(فصل ها) باBold  و تيترهاي دوم به
 بايد نوشته شود. Boldو ...)  با قلم متن اصلي ولي به صورت  1-1-1، 1-1بعد (

  عنوان شكل ها در زير شكل و عنوان جدول ها در باالي جدول به صورت وسط چين با قلم دو شماره
 بايد نوشته شود. Boldاز متن اصلي ولي به صورت كوچكتر 

  هر شكل و جدول بايد شماره اي به صورتi-j  داشته باشد كهj  شماره فصل وi شكل يا  شماره
 باشد.جدول مي

 د كوتاه در متن بايد وجود داشته باشد.نبراي هر شكل و جدولي توضيحي هر چ 

  است بايد قرار دادهپاراگرافي كه توضيحش آمدهشكل و جدول در نزديك ترين محل مناسب بعد از -

 شود.

  روابط رياضي و واكنش هاي شيميايي بايد بوسيلهEquation  يا بوسيله برنامهMath type نوشته-

 ها و جدول ها شماره داشته باشد.شود و همانند شكل

 ودشمانند اينها استفاده نمي ها و روابط از كلماتي مانند زير، باال، مقابل وها و جدولبراي اشاره به شكل 
 .شودميبلكه از شماره آنها استفاده 

  بين هر دو كلمه يك فاصله ياspace  بايد باشد نه بيشتر. بين كلمات مركب بايد از نيم فاصله استفاده
 دهد.يا كليد تركيبي ديگري اين كار را انجام Ctrl+Spaceشود كه در صفحه كليد شما ممكن است 

  ول، دو نقطه و عالمت سوال با كلمه قبل از خود نبايد فاصله داشته باشد.نقطه، ويرگ  

  ،()«» .و [] نبايد از كلمات داخلشان فاصله داشته باشند 

 .اعداد به صورت فارسي بايد نوشته شوند 

 صحيح مي باشد. 5/2غلط و  2,5 مثالً براي مميز در فارسي از عالمت / استفاده مي شود . لذا 

  امكان از كلمات فارسي به جاي كلمات بيگانه بايد استفاده شود.تا جاي 

  چنانچه اصطالحي يا كلمه اختصاري براي اولين بار در متن آورده شود بايد معادل آن يا توضيح آن
 در پاورقي بيايد.

 به اهتمام دكتر مصطفي آقازاده قمي
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  دانشكده فني و مهندسي
  گروه مهندسي مواد

  
  

  كارشناسي در رشته مهندسي مواد و متالورژي تحت عنوان: گزارش پروژه

  كارشناسيعنوان مختصر و مفيد پروژه 
  
  
  

  توسط: 
  دانشجو و نام خانوادگي نام

  
  استاد راهنما:

  استاد راهنما بدون عناوين اضافي مانند جناب آقاي)و نام خانوادگي دكتر (نام 
  
  
  
  
  
  96بهمن 




