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 مقدمه

 و  هاست و قواعد و روش          اصول    شناخت   مستلزم    كه   است   ، دانشی     مانند هركار دیگری        و پژوهش        تحقیق 

 خویش    تحقیقاتی    دستاوردهای        به   بر اعتبار بخشیدن        ، عالوه     اصول    آن    كردن     و قبول  پژوهشگر با فراگرفتن

 یها خطا   ترمیم    بسا به    ، چه   وقفه   مستمر و بی     جستجو و كاوش       د و مفید در سایة     جدی    نتایج    به   و دستیابی    

و   جامع    الگویی     به   ، دستیابی   ن دستورالعمل    ی ه ا یته    اساسی   هدف   لذا    . یابد    نیز توفیق     خود یا دیگران         پیشین  

 .  است كارشناسی پروژه  تدویناخذ و   چارچوب  ستاندارد نمودنا و كامل
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 نامه انجام پروژه وهیش
  

 

 

 نکات مهم:
 برای گذراندن درس پروژه، ثبت نام در این درس ضروری است. .1

پروژه خود را ارائه نماید. در غیر اینصورت ، . طبق مصوّبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو باید در فرصت قانونی2

 نام کند.و دانشجو باید مجدداً درس پروژه را ثبت گردددرس مذکور حذف آموزشی می

 دوره تابستان به عنوان یک ترم جداگانه شامل سه ترم تحصیلی خواهد بود و  هر سال تحصیلی تبصره:

دانشجو موظف به پرداخت مجدد شهریه درس پروژه  ،بنابراین در صورت عدم تکمیل پروژه  .گرددمحسوب می

 .خواهد بود

 .باشدمیروند پروژه  پیگیری دانشجو موظف بهنام پروژه بوده و دانشجو به منزله ثبت شود امضای. یادآوری می3

استاد  با کار از پیشرفت گزارش ارائه جهت مرتباً باید دانشجو پروژه، انجام مدت طول در است ذکر به . الزم4

 .باشد تماس در آموزش موسسه با اداری مراحل انجام پیگیری و راهنمای خود

 را دارد پروژه خود وجود این دستورالعملادامه  در پروژه که نگارش شیوه به توجه با باید پروژه انجام از . پس5

 نماید. تدوین و تایپ

 .باشدمی پروژهراهنمای  استاد عهده بر ، پروژه تدوین چگونگی دانشجو جهت راهنمایی. 6

 به نسبت پروژه، تدوین به مربوط دریافت اطالعات موسسه و کتابخانه ولئمس به مراجعه با دانشجو ستا . الزم7

 .مایدن اقدام cd تحویل 

 .اخذ نمایند درسی واحد 24 توانندمی، با احتساب درس پروژه هستند آخر ترم که . دانشجویانی9

 بازه زمانی اقدامات دانشجو ردیف

 بر اساس نمای دروس گذراندن حداقل واحد مورد نیاز جهت اخذ واحد پروژه 1مرحله 

 در ایام انتخاب واحد عادی یا حذف و اضافه اخذ واحد پروژه از طریق سامانه گلستان 2مرحله 

 یر نظر استاد راهنماتکمیل فرم اخذ پروژه ز 3مرحله 

 آبان ماه 11نیمسال اول: 

 اسفند 22نیمسال دوم: 

 مرداد 11ترم تابستان: 

 روز پس از تکمیل فرم اخذ پروژه 7حداکثر  دانشگاه واحد آموزشارائه فرم تکمیل شده اخذ پروژه به  4مرحله 

 پایان هر نیمسال ثبت نهایی نمره در سیستم آموزشی 1مرحله 
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. هر گونه نوآوری، اصالح خط تولید و ..... که منجر به بهبود کیفیت و افزایش کمیت محصول و کاهش هزینه شود،   9

ورت مهم بودن طرح به عنوان یک پروژه علمی از مورد استقبال بوده و در ارزیابی پروژه مؤثر خواهد بود و در ص

 دانشجو پذیرفته خواهد شد.

. ماه و سال درج شده بر روی صفحه عنوان پروژه باید با ماه و سال درج شده در فرم تصویب پروژه )تایید 11

 شده توسط استاد راهنما( مشابه باشند.
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 دستورالعمل نگارش پروژه 
 

 مقدمه

نگارش پروژه ها و مقاالت علمی عالوه بر مسائل فنی، رعایت كردن قالب گزارش، صحیح و روان بودن متن،  در 

ای بایست به دقت مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این موارد ظاهری به اندازهالخط نگارشی صحیح و ... نیز میرسم

گیرند و ابتدا این موارد مورد داوری قرار می های علمی صورت گرفته از مقاالت،است كه در بسیاری از ارزیابی

 شود. علمی می داوری در صورت مورد تایید قرار گرفتن وارد مرحله
 

 بندی ارائه پروژهترتیب صفحه  -الف

  :صفحه الف(111 ا بسم( 

  :صفحه ب(اخذ پروژه تایید شده. فرم الصاق( 

 صفحه ج(تصویب پروژه تایید شده. فرم : الصاق( 

  :صفحه د(شده تصویب فرمت ارائه شده در این دستورالعمل )عنوان ان بر طبقوعن صفحه() 

  :صفحه ه( ).صفحه یک تقدیم در 

  :صفحه و(صفحه یک قدردانی در و تشکر(. 

  :صفحه ز(كلیدی كلمات شاملدر یک پاراگراف یک صفحه  كلمه 311 چکیده حداكثر(. 

 شماره گذاری با ادامه حروف ابجد(مطالب. : فهرست( 

 : با ادامه حروف ابجد( ی.)شماره گذار جدول ها فهرست 

 با ادامه حروف ابجد( ی)شماره گذار نمودارها. : فهرست 

 با ادامه حروف ابجد( ی.)شماره گذار هانقشه : فهرست 

  شروع می شود.( 0مقدمه )شماره گذاری عددی صفحات از مقدمه با عدد 

 )فصول پروژه.)ادامه شماره گذاری به صورت عددی 

  عددی(منابع فارسی و التین )ادامه شماره گذاری به صورت 

 )پیوست ها )فاقد شماره صفحه 
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چکیدهنمونه 

 نتیجه و تحقیق هایشیوه ،پروژه موضوع پیرامون بحث شامل كه گردد آغاز چکیده با بایستی پروژه هر 

كلیدی  كلماتنماید.  درج هپروژ درتهیه و  فارسی زبان به را چکیده این است موظف انشجو. داست كلی

 انتخاب عباراتی او ی هاكلمه امکان حد در باید بنابراینهستند. پروژه  در موجود مهم نکات راهنمای

 د.نمای روشن وضوح به را كار گرایش و محتواماهیت،  كه شوند

 تحقیق محتوا،پروژه،  کلمات کلیدی:

 

 پروژهارائه  بندی فصل -ب
 

 شدهانجاملعاتمطابرمروریومقدمه.0

-نتایج حاصل از آن می و تحقیق انجام نحوه و هاروش ،پروژه در نظر مورد هایهدف شامل قسمت این

 باشد.

تحقیقاصليکاربهمربوطفصلهای2

 یک با توانمی را فصل هربود.  خواهد بخش چندین شامل فصل هر و فصل چندین شاملپروژه  هر متن

 راهنما استاد تایید و دانشجونظر  به بنا. اتمام رساند به مختصر گیرینتیجه یک با و آغاز كوتاه مقدمه

 د.گردمی بندیدسته مختلف چند فصل درپروژه  مختلف مطالب

کارادامهبرایپیشنهاد وبحثنتایج،3

 ستبد هایدرآید. مقایسه نتیجه نگارش به مقدمه در ویژه به شده عنوان مطالب به توجه با باید فصل این

 قرار تحلیل و تجزیه مورد و شوندمی ذكر فصل این در مقدمه، در شده تعیین قبل از هایهدف با آمده

 چند طرح به بعدی، تحقیقات برای پیشنهاد عنوان به فصل این در پروژه دهنده ارائه ضمن در .گیرندمی

 .پردازدمی خود تحقیقات راستای در موضوع

)در صورت نیاز(پیوست0

 هایداده دارای نباید پروژه متن اصلی قسمت .گیرندمی قرار هاپیوست ،هپروژ مطالب اتمام از پس

 در باید مطالبی چنین باشد. ریاضی معادالت آوردن بدست چگونگی یا و افزارینرم برنامه غیرضروری،

 .شود آورده پیوست
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منابع و مراجع

 باشد.رساله به تربیت الفبای نام خانوادگی مولف مینامه یا ترتیب نوشتن فهرست منابع در انتهای پایان 

ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب الفبای فارسی نوشته و سپس منابع التین به ترتیب الفبای انگلیسی 

 درج گردد.

 

 :کتاب

 خانوادگی مولف، نام مولف ) بصورت كامل(. ) سال(. نام كتاب. محل انتشار كتاب نام

 : نمونه

 یک نویسنده:ا یکتاب  -0

هران : مفاهیم و كابردها )چاپ یازدهم(. تها، (. روان شناسی اجتماعی: نظریه0332كریمی، یوسف ) -

 نشر ارسباران.

(. قم: انتشارات پژوهشگاه 0336. ترجمه: محمدهادی شهاب )وین رایت، ویلیام )بی تا(. عقل و دل -

 علوم و معارف اسالمی.

 

 کتاب با دو نویسنده: -2

(. روش تحقیق كیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید 0991شال، كاترین و راسمن، گرچن ب. )مار -

  های فرهنگی.(. تهران: انتشارات دفتر پژوهش0377محمد اعرابی) 

 

کتاب با سه نویسنده: -3

های تحقیق در علوم رفتاری. (. روش0376عباس و حجازی، الهه )سرمد، زهره؛ بازرگان،  -

 ات آگه.تهران:انتشار

 

  :مقاله

 نام خانوادگی، نام.)سال(. عنوان مقاله. نام مجله، شماره،صفحه 
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 نمونه:

 مقاله: مجله   -1

میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد در (. بررسی 0372اسدالهی، قربانعلی؛ محمد و سلیمانی، بهرام ) -

شناختی،  -های روان. پژوهش67-0366مقطع ابتدایی شهراصفهان درسال تحصیلی  دانش آموزان

 .32-26،.ص 2و0،شماره 2دوره 

 

 هامقاله:مجموعه مقاالت همایش -2

های دكتری برخط. درمجموعه مقاالت همایش تاملی های ایجاد برنامه(. چالش0336خامسان، احمد ) -

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران،  . موسسه(31-20های دكتری ایران )صبردوره

  نور.دانشگاه پیام ،0336اردیبهشت

 

 های ویراستاری شدهمقاله: کتاب -3

كتاب ویراستاری شده كتابی است كه هرفصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت 

 رعهده دارند.است كه مسئولیت تنظیم مطالب را ب كل كتاب به عهده ویراستا)ران(

) ویراستار(: بهبود  وز. دركریس راستدانش آم (. ده سال بهبود یادیگیری2113گراهام)گیبس،  -

  (. بریتانیا: انتشارات دانشگاه آكسفورد.9-26آموز، )صیادگیری دانش

 

 مقاله: برخط ) آنالین/ اینترنتي( -0

ها. مقاله  ارائه شده به كنفرانس ضرورت ها وهای مجازی: چالشمیترا )بی تا(. دانشگاه دیلمقانی،  -

 .0331اردیبهشت  02آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در 

 

  :پایان نامه

  نام خانوادگی، نام.)سال(. عنوان پایان نامه. پایان نامه ......... نام دانشگاه

 نمونه:

نامه و سالمت روانی. پایان ای ادارک خود در زمینه تحولی(. بررسی مقایسه0370خامسان، احمد) -

 كارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
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(. بررسی مشکالت و نحوه گذراندن اوقات 0331آیتی، محسن و تفضلی مقدم، عباس ) خامسان، احمد؛ -

 فراغت دانشجویان دانشگاه بیرجند. گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.

 

 یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال:ذکر منبع از 

 الف(. روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد. 0337كریمی، یوسف) -

 ب(. روان شناسی شخصیت. تهران: آگه. 0337كریمی، یوسف) -

 

 ذکر منبع وقتي نویسنده شخص نیست:

گی و نسلی. تهران: (. جوانان، روابط خانواد0337معاونت مطالعات  و تحقیقات سازمان ملی جوانان ) -

 انتشارات سازمان ملی جوانان.

 

 استناد به اینترنت، 

Laporte RE ,  Maraler E, AKazawa S ,  Sauer. The death of biomedical journal. BMJ. 
5991;   053: 93- 5031. Available from: http:/www.bmj.com/bmj/archiveAccessed 

September 26, 0996.     

 ست )در صورت نیاز(. پیو0

های گیرند. قسمت اصلی متن پروژه نباید دارای دادهها قرار میپس از اتمام مطالب پروژه، پیوست

و یا چگونگی بدست آوردن معادالت ریاضی باشد. چنین مطلبی باید در  افزارینرم غیرضروری، برنامه

 پیوست آورده شود.

 

 شیوه نگارش -ج
 

  :کاغذ و چاپ 

(  A4)كاغذ  20×7/29باید روی كاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد كاغذ پروژه ای هكلیه قسمت

اصلی شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن ها روی كاغذ یک رو تایپ میتمامی متن باشد.می

و در  06 هاها در زیربخشباشد. اندازه فونتمی 00( B Lotusیکنواخت و با فونت لوتوس )

 .باشدمی 03 هاسرفصل
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 بندی:گذاری و حاشیهفاصله 

 0له سطرها در چکیده برابر متر است، اما فاصسانتی 1/0برابر  پروژهفاصله سطرها در تمامی  

از  و  مترسانتی 3 راست سمت از متن حاشیه باشد.می Wordافزار نرمدر  singleمتر معادل سانتی

 شامل متن،دستور  این .شدبا ترمسانتی 1/2یینو پا باال هایحاشیه و مترسانتی 2.1سمت چپ 

-نقشه جداول، ها،دیاگرام مورد در هامحدودیت این .باشدمی نیز پروژه یهاقسمت دیگر و نمودارها

 شود. رعایت باید وغیره نیز اشکال ها،فهرست ها،عکس ها،

 

 ها:جداول و شکل 

یرد. )قلم مورد استفاده در گمی قرار نهاآ زیر در هاعکس و اشکال توضیح و باال در جداول توضیح

 باشد.(می B Lotus55این قسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی:حاشیه 

 لذا در صورت نیاز، .نماییدخودداری  پروژه در بزرگ صفحات از استفاده از باید المقدورحتی

 بیرون تصفحا دیگر از آن لبه كه نمود تنظیم ایگونه بهل پروژه به داخ را صفحه آن دقت با باید

 .نزند
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 گذاری صفحات:شماره 

گذاری با عدد از شمارهشوند. می گذاریشمارهبا حروف ابجد صفحات قبل از فهرست  تمام

اولین صفحه)مقدمه( شروع و تا آخرین صفحه)مراجع( ادامه خواهد داشت. شماره صفحات باید 

 درج گردد.و با فونت فارسی وسط صفحه  ،در قسمت پایین

 

  زیرنویسپانویس یا 

ه توان بدر صورتی كه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می 

ای كه صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره

شود و در زیرنویس، توضیح تایپ می عبارت یا واژه صورت كوچک در باال و سمت چپ آنه ب

تواند با قلم متن اصلی شود. قلم مورد استفاده در زیرنویس میه آن شماره ارائه میمربوط ب

 و برای واژه التین B Lotus 53 ، ترجیحاً فونت مربوط به عبارات فارسی متفاوت باشد

Times New Romans 3 باشد.می 

 

 هاگذاری فصول و بخششماره 

یک از  هر. باشدمیشامل چند بخش  موضوعات اصلی متن پروژه شامل چند فصل و هر فصل 

 عدد .شودمی مشخص اند،شده جدا یکدیگر از فاصله خط با كه شماره دو با فصل هر هایبخش

 .است نظر مورد بخش ترتیب شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت

 رارق فوق عدد چپ سمت در زیربخش هر شماره باشد، بخش زیر دارای بخش هر كه درصورتی

به  باشد، سوم فصل چهارم زیربخش زمینه دومین افزارمعرفی نرم اگرل، مثا عنوان به. می گیرد

 صورت:

جداول نیز از این قانون تبعیت گذاری اشکال و .)شمارهشودنوشته می  معرفی نرم افزار -3-4-2

 كند(.می

 

 هاروابط ریاضي و فرمول 

 افزارهایو یا نرم Wordدرنرم افزار  Equationوی های ریاضی در متن با استفاده از منفرمول 

 یکدیگر از فاصلهخط  با كه شماره دو با باشد متن در كه فرمولی هرشوند. متداول دیگر تایپ می
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 شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت عددشود. می مشخص ،وندشمی جدا

 به عنوان مثال .است نظر مورد فرمول

 

 

 

 

 

 

  لغات التین در متن فارسيدرج 

 و در پانویس به التین با فونت Times New Roman51 قلم های التین در متن به همه نام

3  Times New Roman  شود.نوشته می 

 

 نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ 

در داخل متن از  گیرد، اشاره شود. چنانچهالزم است در متن به كلیه منابعی كه مورد استفاده قرار می

 گردد. شود و مرجع ذكر میای باز میمطلبی نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله كروشه ،یک منبع

 

 :)روند نما)فلوچارت 

ها نکات كلیدی در ترسیم فلوچارت

 رعایت گردد.
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 الخطنکات نگارشي و رسم

 گذاری باشند. چندی، انشایی، نگارشی و نقطهبایست ساده، روان، كوتاه و فاقد اشتباه امالیجمالت می

 ها در جدول ذیل آمده است.نمونه از این دست اشتباه

 مورد هایی از اشتباهات رایجمثال عبارت صحیح توضیحات

از واژه بعدی  "می "برای جدا کردن 

 شود.از نیم فاصله استفاده 
 می تشود          میگفمی  گفتشود،  میمی

از واژه قبلی از  "ها "ردن برای جدا ک

 نیم فاصله استفاده شود.
 ها هاکتابها             کتاب  هاکتاب

از واژه قبلی از  "ی "برای جدا کردن 

 نیم فاصله استفاده شود.
 ی ی خانه               خانه یخانه

از واژه قبلی  "ای "برای جدا کردن 

 از نیم فاصله استفاده شود.
 ای ایگونه  ایگونه

-های . ، : ؛ ! ؟ میهر یک از عالمت

بایست به واژه قبلی بچسبد و از واژه 

 بعدی یک فاصله داشته باشد.

 ... است. در ...

 ... زیرا، او ...

 او گفت:  ما ...

 ای که ...... آماده گردید؛ به گونه

 ... است . در  ...         ... است .در ...

 ... زیرا ، او ... ... زیرا ، او ...           

 او گفت : ما ...           او گفت : ما ...

 ای که ... ... آماده گردید ؛ به گونه

 

 . ! ؟ ، : ؛

های مستقل یک الزم است بین واژه

فاصله قرار داده شود؛ حتی اگر 

ای باشد که به ها به گونهحروف آن

 یکدیگر نچسبند.

 است.رآمدهدواوازراه است. دور آمده او از راه
فاصله بین 

 هاواژه

 ء مسئول مسئله مسؤول مسأله 

 به، ب بسمه تعالی       بنام خدا باسمه تعالی     به نام خدا 

 

 

بایست با حروف و اگر )بیست( باشند، می 21آورده شده در متن اگر كمتر از  صحیح اعداد * اعداد:

 .11و  0333ه شوند. مثال: پنج، سیزده، بایست با رقم نوشت)بیست( باشند، می 21بیشتر از 

 700.1یا    03.31همچنین اعداد ممیزدار به عدد نوشته شود. 
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 به کتابخانه: شرايط تحويل پروژه

 موارد زیر را رعایت نماید. دانشگاه كتابخانه به تحویل پروژهضروری است دانشجو در هنگام 

به  2113ویرایش با  Word فایل به صورت پروژهل حاوی اطالعات متن كام (CDلوح فشرده) تحویل. 2

  تصویب پروژهبه همراه فرم تکمیل شده آن  PDFو فایل باال 
 

پروژه از الصاق هرگونه تصویر، نمودار، نقشه، جدول و سایر موارد خارجی به صفحات  :1تبصره 

 باشد. معذور می هاپروژهخودداری نماید. بدیهی است كتابخانه از پذیرفتن اینگونه 

 به كتابخانه الزامی است.  (CDلوح فشرده)تحویل  نکته:
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 1پیوست
 

 

 

 

 (غیرانتفاعی -غیردولتیموسسه آموزش عالی جاوید جیرفت)

 
 :................رشته

 گرایش:..............

 

 عنوان:

............................................... 

 

 ده:نویسن

 نام و نام خانوادگی کامل دانشجو

 

 
 استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگی کامل استاد اهنما

 
 ............ و سال ماه ........
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