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 ژه كارشناسيپروالزم در تدوین  نکات
 

های كارشناسي كه قبال با راهنمایي اینجانب انجام شده  ژهپرونكات زیر بر اساس بررسي تعدادی از 

استخراج شده است و بنابراین از این جهت كه در عمل ممكن است برای  و همچنین برخي منابع است

 دانشجویان جدید نیز مطرح باشد اهمیت دارد.

 حمد صالح اولیاءم

 

 نکات کلی

  بر اساس مطالب "یك مساله واقعيیا تجزیه و تحلیل حل "هدف پروژه كارشناسي معموال ،

 .فراگرفته شده در طول دوره است مدلها و روشهای

  خوب مشابه را قبل از شروع نوشتن مطالعه كنید پروژهحتما یك. 

 ارائه كل پروژه را به ات او استفاده كنید. مرتبا با استاد راهنمای خود در تماس باشید و از نظر

 آخر موكول نكنید!

  برای تدوین پایان نامه ارائه شده است توجه شود دانشكدهتوسط كه به نكاتي. 

 استاندارد مراجع رعایت شود. 

 توجه شود.سادگي و وضوح مطالب  به  

 از كلمه یا پارامتر و اگر فرم خاصي  به رعایت یكنواختي در طول پایان نامه توجه شود. از جمله

  شود، در كل متن نیز به همان ترتیب و یكسان عمل گردد.غیره استفاده مي

  تا حد امكان سعي گردد از به كارگیری كلمات واصطالحات خارجي در متن پایان نامه اجتناب

توان با قید گردد و از معادل فارسي آنها استفاده شود. كلمات و اصطالحات خارجي را مي

  ه به صورت زیرنویس تایپ كرد.شمار

  در “ مقدمه”نامه با یك مقدمه شروع شود، ولي الزم نیست كلمه های پایانتمام فصلبهتر است

 آن ذكر گردد. “عنوان”ابتدای فصل تحت 

 هایي كه فكر واحدی را بیان كند. بند یا پاراگراف عبارت است از جمله یا مجموعة جمله

 توان یك ایده یا فكر را گنجانید.نها ميبنابراین در هر پاراگراف ت

  به نكات مربوط به نقطه گذاری توجه شود از جمله اینكه كاما و ویرگول باید به كلمه قبلي

 بچسبد و با كلمه بعدی فاصله داشته باشد.

  است. جزئیات را  پروژهتوجه كنید كه نظم و ترتیب در ارائه مطالب نمایانگر تفكر شما در انجام

 نگیرید!دست كم 
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 چکيده

  فشرده است كه به صورت  كارو نتیجه  ، روشو بیانگر هدف پروژهچكیده شامل محتوای كلي

 شود. صفحه ارائه ميكلمه و در یك  400تا  300حداكثر در 

 نامه را بدون ارائه هرگونه مرجعي به خواننده بایست حداكثر اطالعات مندرج در پایانچكیده مي

 منتقل نماید. 

 ها و اعداد در چكیده جلوگیری گردد. فرمول ها،است از آوردن جمالت التین، مخفف بهتر 

  كه خواننده حداكثر  استنامه ای از پایاناولین صفحهقبل از فهرست مي آید و بنابراین چكیده

 بایست دقت فراوان صورت پذیرد. دارد. لذا در نگارش آن ميتوجه را به آن مبذول مي

 

 مقدمه -1فصل 

  ،و  ،، تعاریفپروژهاهمیت موضوع، اهداف ، پروژهتعریف موضوع مقدمه باید شامل تعریف مساله

 .باشد نحوه سازماندهي مطالب

 تعاریف باید ضروری, مختصر, مفید, صحیح, منظم باشد. 

 .اگر چه این فصل اولین فصل پایان نامه است ولي معموال آخر از همه نوشته مي شود 

 

 معرفی محل انجام پروژه -2فصل 

 .در این فصل كارخانه یا سازمان محل انجام پروژه معرفي مي شود 

 متناسب فرایندها ماشین آالت و ، ساختار سازماني، محصوالت یا خدمات، معموال اطالعات كلي

 مي شود. معرفيبا كاری كه مي خواهد انجام شود 

 قوت و ضعف آن تشریح شود. با توجه به موضوع پروژه، وضعیت سیستم موجود و نقاط 

 .حتي االمكان از نمودارها و دیاگرامهای مورد استفاده در مهندسي صنایع استفاده شود 

  مشخص شود.در ارائه اطالعات منابع مورد استفاده 

 

 معرفی موضوع -3فصل 

 .در این فصل مطالب تئوری مرتبط با پروژه تشریح مي گردد 

 همه مطالب باید با است ولي پروژه ها و مقاالت دیگران  ،اگر چه این فصل برگرفته از كتابها

 .نگارش شما نوشته شودساختار و 

  دیگران چه به صورت نقل قول مستقیم و چه غیر مستقیم باید ارجاع داده شود. مطالب 
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 مطالب باید دارای سیر منطقي(flow)   باشند. از پراكنده گویي, دوباره گویي, و این شاخه به آن

 .ن پرهیز شودشاخه پرید

 و از زیاده گویي پرهیز شود. به توازن بین مطالب توجه شود 

  مشخص كنیدمراحل انجام پروژه را باید همچنین فصل این در.  

 

 بکارگيري مدلها /تجزیه و تحليل داده ها -4فصل 

  كه در فصل قبل تعیین شده است نحوه اجرای گام به گام  مراحل پروژهدر این فصل بر اساس

 آنها تشریح مي گردد.و جزئیات  مراحل

 شن و نسبتا مفصل توضیح داده شود )معموال این فصل یكي از باید كامال رو اقدامات انجام شده

 حجیم ترین فصلهاست(.

  .نحوه استفاده از تكنیكها، مدلها، فرمولها، و نرم افزارها و نتایج حاصل از آنها توضیح داده شود

 .لها اشاره شودهر جا الزم است به شكلها و جدو

 .درك هاهدف از به كاربردن پیوست مطالب و نتایج مفصل و غیر اصلي به پیوستها منتقل شود ،

تواند ایجاد گسستگي نماید. نامه است كه آوردن آنها در متن اصلي نوشته ميبهتر موضوع پایان

عات مشابهي است كه ها، یا اطالها، فرمهای آماری، تصاویر، نقشهها معموالً حاوی جدولپیوست

 ای به آنها اشاره شده است. در متن اصلي به گونه
 

  نتيجه گيري -5فصل 

  بیان مي شود. پروژهحاصل از  فصل نتایج اصلياین در 

 به مهمترین نتایج و دستاوردها اشاره شود. 

  مشابه مقایسه شود.قبلي یا در صورت لزوم با نتایج حاصل از كارهای 

 مطرح مي شود. پروژه، پیشنهادهای بعد از ارائه نتایج 

 .از كلي گویي در پیشنهادها پرهیز شود. پیشنهادها باید بر اساس نتایج بدست آمده باشد 

 از پیشنهادهای تئوریك )كارهای  انجام شود()كارهایي كه باید در عمل  پیشنهادهای اجرایي

 .( جدا شودكه مي تواند برای سایر محققان پیشنهاد شود بعدی


