به نام خدا

گروه مهندسی صنایع

دستورالعمل
نحوه اجرا ،تدوین و ارزیابی
درس پروژه پایانی مقطع کارشناسی

دستورالعمل انجام پروژه پایانی و نگارش و تدوین گزارش مربوطه

به منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحوهی نگارش و جهت يکسان بودن تدوين گزارش پروژه رشته مهندسي
صنايع دانشگاه آزاد اسالمي واحد لنجان ،ضروری است دانشجويان نکات زير را هنگام تنظيم گزارش پروژه رعايت کنند.
درس پروژه در رشته مهندسي صنايع به عنوان درس تخصصي ارائه ميگردد .دانشجو بايد آنچه در دروس اصلي،
تخصصي و اختياری خود فرا گرفته است را در سطحي باالتر عرضه کند .دانشجو در درس پروژه بايستي يک موضوع
تحقیق بنیادی ،تحقیق کاربردی ،شبیهسازی ،پیادهسازی و يا مطالعه مروری بر یکی از فیلدهای رشته
تخصصی را به انجام برساند .با توجه به تنوع زمينههای کاری در اين رشته ،تعيين حيطه کارهای انجام شده در درس
پروژه در درجه اول بر عهده استاد راهنمای پروژه ميباشد ،که بطور معمول مورد تائيد مدير گروه آموزشي قرار ميگيرد.
چنانچه امکانات دانشگاه اجازه دهد گروه آموزشي ميتواند به برگزاری جلسه ارائه پروژه برای دانشجويان کارشناسي
بپردازد.

توصیههای چند در مورد روش انجام پروژه
الف ) ارتباط با استاد پروژه:
.1
.2

.3

.4
.5

مراجعه به استاد در ابتدای نيمسالي که واحد پرژه را گرفتهايدد الزم اسدت (بهتراسدت پديا از
اخذ واحد نيز با استاد مورد نظر خود در ارتباط باشيد).
از آغاز پروژه بايد برنامه کاری شما در هماهنگي با اسدتاد تعيدين شدود .برنامده هتتگدي بدرای
مطالعات ،آزماياهای اوليه ،پردازش دادههای حاصد شدده و نوشدتن همزمدان پايداننامده را
تدوين کنيد و به تاييد استاد برسانيد.
يک دفترچه برای پيگيری کار پروژه همراه داشته باشيد .تاريخ و رئوس کارهای انجام شده هدر
روز را به ترتيب و بندبند در آن بياوريد .نکات يادگرفتده و سدواالت پديا آمدده را در آن کدر
کنيد.
با هماهنگي استاد ،هر چند روز يکبار اين دفترچه را به او نشان دهيد تا از روند پيشدرفت شدما
آگاه شود .اين دفترچه برای تهيه پاياننامه ،کمک بسياری به شما خواهد کرد.
درباره زمان تحوي پاياننامه و نوع آن (چاپي يا فاي ) با استاد مشورت کنيد .اگر ماي به اخدذ
نمره در پايان همين ترم هستيد ،بايد از چند هتته قب  ،گزارش کام خود را به استاد بدهيد و
تا فرصت خواندن آن را داشته باشد.

 .6استاد ممکن است آزماياهای شما يا گزارش تان را ناقص بداند .پس ارائه آنها را برای آخرين
روزهای مهلت خود نگه نداريد و برای خود فرصدتي را در نظدر بگيريدد تدا بتوانيدد ن دصهدای
احتمالي را برطرف کنيد.

ب ) نحوه نگارش پایاننامه کارشناسی
ب )1.کلیات
.1

.2

.3

.4

پاياننامه شما بايد بر پايه کار خودتان باشد (حدود  )% 08و ساير مطالب (حددود  )% 28ف د
برای تکمي متاهيم است .بنابراين آوردن فص های کتابها ،کاتالوگها ،گزارشهدای ديگدر ،و
سايتهای اينترنت به جای کار خودتان قاب پذيرش نيست.
استاد بر اساس ارزش عملي کار شما ،چگونگي انجام آن تسل شما بر مطالب نحوه ارائه گزارش
و بي ن ص بودن آن ،همراه با هيأت داوری ،ارزيابي الزم را بعم ميآورد .همة اين موارد در کار
عملي و پاياننامه شما منعکس ميشود .بنابراين به اصول زير توجه کنيد.
در سرتاسر گزارش ،اشتباهات در تايپ ،امالء و انشاء را با دقت پيدا و برطرف کنيد .اين شدام
همه کلمات و عبارات فارسي و انگليسي ميشود .در کلمات انگليسي بايد حدروف اول هدر يدک
بزرگ باشد مگر در مورد کلمات کم اهميتي که اغلب در وس عبارات ميآيند مانندthe , a , :
 from ,with ،for , of ,toو نظاير آن که حرف اول آنها ف در ابتدای جملده يدا عبدارت
بايد بزرگ باشد.
درسرتاسر گزارش برای هر يک از نمودارها و تصاوير و برنامههای نرمافزاری خود ،شرح الزم در
حداق يک خ بياوريد.

ب )2.صفحات ابتدایی
 .5اولين صتحه :ستيد
 .6دومين صتحه :به نام خدا و يا عبارت مشابه (در وس صتحه)
 .7سومين صتحه :مطابق پيوست شمارهی ( 2توجه :روی جلد نيز مشابه اين فرم است).
 .0چهارمين صتحه :واگذاری ح وق مطابق پيوست شمارهی 3
 .9پنجمين صتحه :سپاسگزاری (اختياری)
 .18ششمين صتحه :ت ديم اثر (اختياری)
 .11چکيده شام هدف پروژه ،روش انجام و نتايج به دست آمده به طور مختصدر مديباشدد و بايدد
حداق  288کلمه و حداکثر يک صتحه بدون کر فرمول ،شک و منابع باشد .چکيدده بيدانگر

يافتههای پروژه است به نحوی که خواننده را ترغيب به خوانددن نمايدد ،لدذا از کدر م ددمات،
مبادی ،ت دير و تشکر ،کليات ،تاريخچه و  ....در آن اجتناب ميشود.
 .12فهرست :به ترتيب فهرست مطالب ،شک ها و جدولها مطابق پيوست شمارهی 4
فهرست مطالب بايستي شام فص ها ،بخاها و قسمتها باشد.
 .13فهرست مختفها يا کوتاه نوشتها

ب )3.متن گزارش پروژه
 .14فصل اول (کلیات تحقیق) :در اين فص که اولين فص گزارش است به معرفي پروژه شدام
طرح مساله ،اهداف تح يق ،نوآوری ها و ابتکارات ،حيطه کاربرد و مختصری در مدورد محتدوای
فصول ديگر پرداخته مي شود .در اين قسمت موضوعاتي که خواننده جهت فهم بهتر پدروژه بده
آنها نياز دارد با تتصي کافي ارائه ميگردد .اين ارائه تتصيلي بايد در حد مورد نياز باشدد و از
توضيح واضحات و مواردی که اغلب خوانندگان از آن مطلع هستند اجتناب شود .مطالدب ايدن
فص ميتواند از کتابهای رفرنس ،سايتهای کامپيوتری ،م االت و  ...گردآوری شود امدا کدر
منبع الزاميست .اين فص بنا به ضرورت ميتواند شام قسمتهای زير باشد (مدوارد سدتارهدار
ضروری هستند):
 -1مقدمه* -2 ،طرح موضوع* -3 ،بيان مساله* -4 ،ضرورت انجام تح يق -5 ،اهداف
پژوها (شام هدف اصلي و هدف با اهداف فرعي) -6 ،سئوالها و فرضيهها -7 ،سئوال
اصلي تح يق -0 ،سئوالهای فرعي تح يق -9 ،نوآوری تح يق -18 ،روش تح يق (بر
حسب هدف ،نوع دادهها و نحوه اجراء)* -11 ،روش و ابزار گردآوری دادهها -12 ،روشها
و ابزار تجزيه و تحلي دادهها -13 ،جمعبندی -14 ،ترتيب ارائه مطالب و نمودار بلوکي آن
 .15فصل دوم (مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق) :اين فص مباني علمي از هدر ندوع الزم را
کر کنيد و به معرفي کارهای مشابه مرتب و پروژههايي کده قدبال توسد ديگدران در زمينده
موضوع پروژه انجام و ارائه شده در حد مختصر و متيد بپردازد و نکات مثبت و منتدي آنهدا را
نيز کر کنيد ( کر منبع مطالبي که در اين فص ميآوريد ضروريست) .در اين قسمت دانشجو
با اشاره به تاريخچه و ادبيات تح يق سعي در نمايا نوآوری (در صورت وجدود) تح يدق خدود
نمايد .در پايان اين فص بهتر است تح ي ات قبلي را با کار خدود بده صدورت ارايده در جددول
م ايسه نمايد.
 .16فصل سوم (روش اجرای تحقیق) :در اين فص ميبايستي روش ح و متدد طراحدي شدده
توس دانشجو با شرح جزئيات تشريح شود .نحوه انجام پروژه ،نکات علمي و فني ،راهنمای فني

پروژه و همچنين راهنمای بهره برداری از خروجي پروژه برای يک کاربر عادی از موارد ديگدری
است که در اين بخا به آنها پرداخته ميشود.
 .17فصل چهارم (نتایج) :در اين بخا نتايج بدست آمده ارائه ميگردد .همچندين دسدتاوردهای
پروژه بايد ارزيابي گرديده و به تتصي در اين قسمت گنجانده شود( .مثال طرز استتاده اپراتدور
يا کاربر از سيستم کنترل کيتيت طراحي شده يا نت پيشگرانه طراحي شده چگونه اسدت ،چده
فرمهايي را بايد تکمي کند و فرمت گزارشها چگونه است و  ...شباهتها و تتاوتهدای آن بدا
ساير سيستمهای کنترل کيتيت و روشهای موجود در چيست و ...
 .10فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) :اين قسمت فص انتهايي گزارش پروژه را تشکي
ميدهد و در طي آن مطالب ارائه شده در پروژه بطور مختصر مرور شده ،نتدايج اصدلي تح يدق
ارائه و سپس پيشنهادات موثری برای کساني که در آينده اين پروژه را ادامه خواهندد داد ارائده
مي گردد .اين فص ميتواند موارد زير را شام شود:
 -1نتيجهگيری از روش مورد نظر که بکار گرفته شده است -2 ،فهرستي از آموختههای شما از
ک پروژه -3 ،ارزيابي شما از ک پروژه (شام ن اط ضعف و قوت پروژه) -4 ،پيشنهادهای شما
برای بهبود کار و ادامه آن.
 .19در صورتي که پروژه نياز به فص های ديگری نيز دارد آنها را در بدين فصد هدای فدوق بطدور
مناسب جای دهيد .اما موارد فوق حداق فص های قاب قبول برای گزارش پروژه است .مدوارد
زير نيز بايد پس از آخرين فص بيايد.
 .28پیوستها (در صورت وجود) :مواردی که مست يماً به موضوع پروژه مرتب نميشود اما به فهم
مطالب کمک ميکند و لزومي به کر آنها در خود گزارش نبوده است (مانند کدهای برنامهها،
توضيحات فرعي ،مشخصات فني قطعات و تجهيزات ،کپي کاتالوگها ،صدتحات چداش شدده از
روی اينترنت ،عکسهای گرفته شده از مح و دستگاه ،مشخصات فني قطعات و وسداي و هدر
مورد ديگری که شما متيد تشخيص ميدهيد) به قسمت پيوستها برده ميشوند .کپي م االت
و گزارشهايي را که ميخواهيد عيناً ن کنيد ،ف در ضميمهها و با کر منبع بياوريد .آوردن
آنها در اص گزارش شما مجاز نيست.
 .21واژهنامه (اين قسمت اختياری است) :واژهنامه تخصصي فارسدي بده انگليسدي و انگليسدي بده
فارسي را با جمعآوری همه کلمات مهم و کليدی گزارش خدود بسدازيد .ايدن شدام کلمدات و
عبارات علمي و فني کر شده در گزارش ،و اسامي دانشمندان و شرکتها و مدلهای دستگاهها
و قطعات ميشود .کلمات بديهي و پيا پا افتاده را نياوريد بلکه کلماتي را که دانستن آنها در
اين گزارش خاص اهميت دارد کر کنيد .دو واژهنامه فوق در واقع يک مجموعه واحدد هسدتند
که يک بار بر حسب التبای فارسي و بار ديگر بر حسب التبای انگليسي مرتب شدهاند.

 .22فهرست منابع و مراجع :منابع و مراجع را به ترتيب آورده شده در متن کدر کنيدد .اهميدت
بياوريد .اين شام همه کتابها ،م االت ،کاتالوگها ،سدايتهدای اينترنتدي و گتتگدو بدا افدراد
ميشود .مشخصات دقيق هر منبع را بياوريد  :نويسنده ،ناشر ،سال چداش ،محد چداش ،آدرس
سايت ،نام فرد مصاحبه شونده و سمت او وتاريخ مصاحبه .همچنين نام پروژههای ديگران را که
به کار بردهايد با مشخصات کام بياوريد.
 .23ک گزارش به همراه ريز برنامههای خود ،فاي دادههای جمعآوری شده نمودار آنها را به شک
ديسک فشرده نيز به استاد تحوي دهيد.

ج) فرمت تهیه پایاننامه و گزارش کارورزی کارشناسی
 .24نرم افزار مورد استتاده برای تايپ گزارش پدروژه  Microsoft Wordمديباشدد .در تددوين و
تايپ صتحات گزارش از هيچگونه کادر تزئيني و تذهيب استتاده نگردد.
 .25متن چکيده با قلم  B Nazanin 13و کلمه "چکيده" در اولين خ بدا قلدم B Nazanin
 12 Boldدر اول سطر درج شود.
 .26متن اصلي گزارش پروژه بايد روی يک طرف کاغذ  A4با قلم (فارسیی  B Nazaninانگلیسیی
 )Times New Romanبا سايز  13و بدا فاصدله خطدوط يدک سدانتيمتر( | Line Spacing
 )Multiple 1.5و حاشيههای صتحات مطابق نمونهی زير رعايت گردد:
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صتحه ی اول هر فص
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صتحات بعدی

 .27از صتحات ابتدايي تا اولين صتحهی متن گزارش ،متن صتحات با حدروف التبدا (ابجدد -هدوز-
حطي -کلمن -سعتص  )...در پايين صتحه شمارهگذاری ميگردد.

 .20صتحات متن با اعداد  3 ،2 ،1و  ...در وس پايين صتحه و به فاصله ی  2cmاز پدايين صدتحه
شمارهگذاری شود .توجه شود که بر روی صتحهی اول هر فص  ،شمارهی صتحه کر نميشود،
ليکن به حساب ميآيد.
 .29قسمتهای مختلف هر فص با اعدادی نظيدر  4-1يدا  2-4-1مشدخص مديشدود کده عددد 1
شمارهی فص  ،عدد  4شمارهی بخا و عدد  2شمارهی قسمت است .شماره و عنوان هر فص
با قلم  ،B Nazanin 18 Boldبخاهای مختلف فص ها با قلم B Nazanin 16 Bold
و قسمتها با قلم  B Nazanin 14 Boldتايپ شود( .توجه :شمارهی فص با حروف نوشته
شود)
 .38تمامي شک ها و جدولها بايد به ترتيب ظهور در هر فصد شدمارهگدذاری شدوند .مدثالً بدرای
جدولهای فص  ،2جدول  ،1-2جدول  2-2و  ...برای جدولهای فص  ،3جدول  ،1-3جدول
 2-3و  ...عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان شک ها در زير آنها کر ميگدردد( .قلدم B
 .)Nazanin 11 Boldاگر شکلي از مرجعي ن شدده باشدد ،الزم اسدت مرجدع آن در زيدر
شک آورده شود.
 .31فرمولها در هر فص به طور جداگانه و به ترتيبي که ظاهر ميشوند مانند جدولها و شدک هدا
شمارهگذاری گردد.
 .32معادل انگليسي اصطالحات فني غير متداول که برای اولين بار در گزارش پروژه به کار مديرود
به صورت زيرنويس (ف برای يک بار) در پاورقي صتحهی مربوط درج شود .حتي الم ددور در
متن گزارش از به کار بردن واژههای انگليسي احتراز شود .زيرنويسها در هر صتحه با گدذاردن
شمارهی  2 ،1و  ...فارسي در گوشدهی بداالی آخدرين کلمده در مدتن مشدخص مديشدوند .در
زيرنويسها ف معادل زبان انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي نوشته شود .در صورت وجدود
توضيحات بيشتر بايد در قسمت پينوشتها کر گردد.
 - .33الزم است در متن به کليهی مراجعي که مورد استتاده قرار مي گيرند اشاره شود .چنانچه در
داخ متن از يک مرجع مطلبي ن شود ،بالفاصله پس از خاتمه ی جمله ،کروشه بداز شدود و
شماره مرجع کر گردد (برای مثال ] .)[6مناسبتر است که از کپديسدازی مدتن يدک مرجدع
خودداری شود .نحوهی ارجاع در متن به يکي از دو روش زير مي باشد:
 .34الف -مراجع به ترتيبي که در متن ميآيند شماره گذاری ميشدوند .در ايدن روش ،بده ترتيدب
شماره در فهرست مراجع کر خواهد گرديد.
 .35ب -کر مرجع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار مي باشد .در اين روش ،مراجع به ترتيدب
حروف التبايي نام نويسنده در فهرست مراجع کر مي گردند.

 .36نحوهی صحافي گزارش پروژه :روی جلد مانند سومين صتحه (پيوست شدمارهی  ،)1عطدف آن
مانند نمونهی زير و پشت جلد مانندد صدتحهی ماقبد آخدر (پيوسدت شدماره ی  )5زرکدوبي
ميشود.
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کلیه حقوق مادی مرتبط برنتایج مطالعات ،ابتکارات
و نوآوریهای ناشی از این پروژه متعلق به :
"دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان"
می باشد.
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