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 بسمه تعالي

 پروژه کاربردیهای نهایی تدوین و تنظیم گزارش دستورالعمل

 رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی  
 

های علمي و پژوهشي خود، در نحوه ارایه یافته جویاندر راستای توسعه مرزهای دانش و تقویت بنیه دانش         

فراواني برخوردار است. چگونگي تنظیم و تدوین یکنواخت آشنایي با نحوه نگارش و تنظیم مطالب علمي از اهمیت 

ای واحد در سطح دانشگاه مستلزم رعایت نکاتي است که در این راهنما شرح و اتخاذ رویهپروژه کاربردی  گزارش

 داده شده است.

دانشگاه، نحوه تنظیم صفحات مقدماتي،  پروژه کاربردیاین راهنما در چهار بخش تحت عناوین، مشخصات اصلي 

 نویسي منابع تنطیم شده است.، صفحات پس از متن و فهرستپروژهمشخصات متن اصلي 

 ت مورد مطالعه قرار گیرد.قها این راهنما به دگردد قبل از شروع به نگارش یافتهتوصیه مي

 

  غذایی مؤسسه آموزش عالی آفاقصنایع  پروژه های کاربردی رشته مهندسی علوم ومشخصات اصلی  -الف

 متر باشد.سانتي 91×5/92( و قطع آن یشميتیره ) دانشگاه سبزمصوبه شورای  رنگ جلد، بر اساس -1

محفوظ  مؤسسه آموزش عالي آفاقپژوهشي آموزسي و برای معاونت  پروژهکلیه حقوق »در داخل جلد عبارت  -9

 درج گردد.« باشدمي

 گردد. تنظیممطابق نمونه پیوست  روی جلد -3

 صورت پذیرد. جهت مطالب التین Times 19برای فارسي و با قلم  14نازنین  نگارش متن با قلم -4

 متر در نظر گرفته شود.سانتي 3حاشیه صفحات  -5

 تایپ شود. 5/1بین دو خط با فاصله  -

 و سال اجرا نوشته شود. ، شماره ثبتدانشجو، نام پروژه عنوان ،پروژهدر قسمت عطف  -

 تهیه گردد. صفحه 33گزارش نهایي حداقل در  -6

 نحوه تنظیم صفحات مقدماتی: -ب
 یک صفحه سفید قرار داده شود. پروژهصفحه سفید: در ابتدا و انتهای هر  -1

 فرم الف مطابق صفحه عنوان فارسي: -9

 صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم -3

 صفحه تقدیم ) در صورت لزوم( -4

 ) در صورت لزوم( قدردانيصفحه تشکر و  -5

     ، عناوین صفحات اولیه نظیر تقدیم و تشکر ذکر پروژه یا صفحات فهرست مطالب: در فهرست  صفحه و -6

 باشد.های هر فصل ميها و زیربخششود. فهرست مطالب شامل عناوین فصول، بخشنمي

باشد. برای جلوگیری از خطای کر شده در فهرست مطالب بایستي عیناً با عناوین متن مطابقت داشته ذعناوین 

چین درج شود. در صورتي که یک عنوان از چشم، بین عنوان و شماره صفحه مربوطه، در فهرست مطالب نقطه

 چین و شماره صفحه مربوطه در خط دوم ذکر گردد.تشکیل شده باشد، نقطه ربیش از یک سط
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 صفحه یا صفحات فهرست جداول )در صورت وجود( -7

 فهرست نمودارها و تصاویر ) درصورت وجود(صفحه و یا صفحات  -8

 ها و تصاویر )در صورت وجود(صفحه و یا صفحات فهرست شکل -2

 فهرست عالئم اختصاری -13

 هاپیوستفهرست   -11

 فهرست منابع فارسي  -19

 فهرست منابع التین  -13

 )در صورت لزوم(موضوعي نمایه   -14

به نحوی در طرح مورد  مطالب مکمل، آمار و ارقام و ... کهها، ها، بررسينامهها، نمونه پرسشها: نامهپیوست  -15

ها دارای شوند. در صورتي که این پیوستهای جداگانه آورده مياند به صورت پیوستفاده قرار گرفتهتاس

اگر در موقع نگارش  .شوند... آورده مي 9، 1بندی شده و تحت عنوان پیوست موضوعات مختلفي باشد دسته

الزامي است.  پارانتزیا مراجعه گردد درج شماره پیوست در داخل  ها اشاره والزم باشد به این پیوست پروژهمتن 

 گیرد.یوست همانند بقیه صفحات متن صورت ميپآرایش صفحات 

است که به زبان فارسي نگارش شده و در عین اختصار،  ژهپرو: چکیده بخشي از پروژه کاربردیچکیده   -16

نماید. چکیده بایستي به عبارات روشن و روان مزین بوده و به تنهایي اصل مطلب را به خواننده منتقل مي

ترین باشد. در یک یا دو جمله ابتدایي چکیده، اهمیت و هدف تحقیق ذکر شده و پس از آن مهم پروژهی گویا

شوند. مهمترین نتایج اخذ شده و در نهایت نتیجه کلي تحقیق، چند یکي دو جمله آورده مي نکات روش کار در

 دهند.جمله انتهایي چکیده را تشکیل مي

های بدیهي ذکر شوند و به جای آنها بر روی اطالعات جدید، در چکیده نباید تاریخچه، زمینه تحقیق و تکنیک

 کلمه باشد. 953-333ها و نتایج تأکید گردد. الزم است چکیده در یک پاراگراف و حداکثر شامل فرضیه

است لذا باید در حد  پروژهدر  کلمه 4-5حداکثر در  راهنمای نکات مهم موجود :های کلیدیکلمات یا واژه -17

 وضوع روشن نماید.ه امکان کلماتي انتخاب شوند که ماهیت و محتوای آن را ب

 یوست فرم ب()پ

 پروژه کاربردیمشخصات متن اصلی  -ج
تهیه گردیده و شامل مقدمه و هدف، بررسي منابع  یا به انگلیسي )اختیاری( متن اصلي الزم است به زبان فارسي

 گیری و پیشنهادها باشد.بر تحقیقات انجام شده(، مواد و روش کار، نتایج، بحث و نتیجه ی)مرور

 مقدمه و هدففصل اول: 
به زباني ساده و جهت یافته  پروژهدر این فصل با هدف آماده نمودن زمینه ذهني خواننده بایستي موضوع             

سازد. در مقدمه را مجذوب نموده و اهمیت موضوع را آشکار مي هبه خواننده معرفي شود. مقدمه مطالب، خوانند

)با ذکر مأخذ( خواننده را جهت داد و به سوی هدف تحقیق بایستي با ارائه سوابق، شواهد تحقیق و اطالعات موجود 

 هدایت کرد.

های در این فصل با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجام شده توسط سایر محققین، دانستههمچنین          

ودداری گیرند. در نگارش این فصل بایستي از حاشیه روی خمورد مطالعه قرار ميپروژه،موجود در مورد موضوع 

 نموده و صرفاً به توضیح مطالب مربوط به موضوع مورد مطالعه پرداخت.
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 مروری بر مطالعات پیشینفصل دوم: 
دراین فصل وسایل مورد استفاده با ذکر مدل، شرکت و کشور سازنده و نیز مواد استفاده شده با ذکر          

های شوند. در این فصل از ذکر روشروش تحقیق توضیح داده مي نیز مشخصات آن نظیر شرکت و کشور سازنده و

های جدید بایستي دقیقاً شرح داده ها بسنده گردد. روشمعمول خودداری نموده و تنها به ذکر مأخذ این گونه روش

 شوند.

 مشاهدات از خط تولید کارخانهفصل سوم: 
دن بهتر ـده و برای روشن شـدقیقاً توضیح داده شدر این فصل مشاهدات و نتایج اخذ شده از محل پروژه         

های به تفکیک با یافته پروژه هاییافته توان از جداول، نمودارها و تصاویر به نحو مطلوبي استفاده نمود.وع ميـموض

 شوند. دالیل آن با استفاده از منابع علمي توضیح داده ميسایر محققین مقایسه شده و در صورت وجود اختالف، 

 گیری و پیشنهادهانتیجهفصل چهارم: 
توان قسمت بحث را به در صورت تمایل مي شود.آورده مي پروژهمهمترین نتیجه )نتایج( اخذ شده از  در این فصل

 صورت جداگانه تهیه نمود.

 پروژهآن یا هدایت  ه خود و با هدف روشن شدن زوایای تاریکهای مطالعبر اساس یافته پژوهشگرپیشنهادات: 

 دهد.بعدی پیشنهادات خود را ارائه ميهای 

 

 فصل پنجم: منابع

 

 رعایت نکات کُلی در نگارش متن
شود که در نگارش به جای افعال معلوم از افعال مجهول استفاده گردد. برای مثال به المقدور توصیه ميحتي -1

 استفاده شود.« سي داروی ... تزریق گردیداز جمله ـ دو سي« داروی ... تزریق نمودمسي دو سي»جای 

، تمیز و مرتب بودن متن، امالی صحیح کلمات، پنویسنده بایستي در مواردی از قبیل انتخاب کاغذ و نوع تای -9

 نماید.گذاری و عالمات دیگر توجه کافي مبذول رعایت قواعد و اصول نگارش و دستور زبان، نقطه

برای  در نظر گرفته شده و نازنین  14 قلم ،اندازه حروف انتخابي برای متن طرحطوری که اشاره شد  همان -3

و لوح  پتای یا باالتر  9333Wordدر محیط گزارش نهایي طرح سیاه استفاده گردد.  نازنین 16قلم عناوین از 

 به استاد درس تحویل گردد .  چاپ شده )قبل جلد گرفتن(آن به همراه یک نسخه  (CD)فشرده 

 تناسب بین اندازه عناوین و حروف بایستي رعایت گردد. -4

 کاراکتر فاصله خالي درج شود. 8اولین سطر هر پاراگراف با رعایت  -5

 فاصله بین دو پاراگراف برابر فاصله معمولي بین دو سطر باشد. -6

 های متنوع یک واژه در متن خودداری نمود.از به کار بردن معادل -7

 

 گذاری صفحاتشماره
 شوند.گذاری نميیک از صفحات قبل از فهرست مطالب، شماره هیچ -1
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   گذاری ، و، ز، ...( یا نمادهای رومي شمارهه صفحات اولیه و چکیده فارسي با حروف ابجد )الف، ب، ج، د،  -9

 شوند.مي

 یابد.ه ادامه ميگذاری با عدد از اولین صفحه مقدمه و هدف شروع شده  و تا آخرین صفحشماره -3

 صفحه درج گردد. و وسطهای صفحات در پائین شماره -4

 گذاری عناوینشماره
 ردد. گها از اعداد استفاده زیر بخشو  های هر فصلگذاری عناوین بخشبرای شماره -1

 پیشینه طرح )مروری بر تحقیقات انجام شده( ، ...... -1-1مقدمه،  -1برای مثال: 

 .دـار عدد بیشتر باشـماره عناوین نبایستي از چهـده در شـش ادهـام استفـثر ارقـحداک -9

 نقش هیپوفیز -1-9-3-1 :برای مثال 

 تر از متن تایپ نمود.توان آخرین عنوان را کمي درشتبندی بیشتر ميدر صورت نیاز به تقسیم -3

 

 استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر
بایستي ابتدا اختصاراً در متن به آنها اشاره نمود یا به مهمترین برای استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر  -1

نمود اشاره کرد. در این صورت بایستي جدول یا  طتوان از آن جدول، نمودار یا تصویر استنباای که مينتیجه

 نمودار یا تصویر را در اولین فضای مناسب درج نمود.

نمودار، یا تصویر بایستي بدون نیاز به  ،مرتب باشند. هر جدولجداول، نمودارها و تصاویر بایستي خوانا، دقیق و  -9

 های موجود در آن قابل تجزیه و تحلیل باشند.ه و یافتهدداا ارائه مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر ر

 تایپ گردد. 19که باید با قلم نازنین  باشدهر جدول، نمودار یا تصویر دارای شماره و عنوان مي -3

 باشد.جدول، نمودارها و تصاویر مستقل از یکدیگر ميشماره  -4

 ها بایستي در عین اختصار، مفید و کامل باشد.عناوین جداول، نمودارها یا عکس -5

 ها و عناوین نمودارها و تصاویر در زیر آنها درج گردد.داول در باالی آنها و شمارهجها و عناوین شماره -6

 سطر در نظر گرفته شود. 5/1دار و تصویر برابر نویسي جدول و زیرنویسي نموفاصله باال -7

الزم است دارای مأخذ هر جمله در انتهای آن در داخل پرانتز  پروژههای موجود در جمالت متن اصلي نقل قول -8

 و بر اساس لیست منابع درج گردد. 

 ها منابع آنها را ذکر نمود.ترجیحاً بایستي در انتهای هر یک از پاراگراف -2

به ذکر نام محقق یا محققین و ضمن رعایت اصول پانویسي، بایستي پس از ذکر آنها، سال  در صورت نیاز -13

جدا شده « و » نام آنها با  انتشار مقاله در داخل پرانتز بالفاصله آورده شود. در صورتي که محققین دو نفر باشند

 گردد.ذکر مي« همکاران و » انضمام  ولي در مورد محققین بیش از دو نفر فقط نام محقق اول به

 ها:مثال

 (1229( تامسون و همکاران )1281(، تامسون و جاویتز )1278تامسون )

 هاپانویس

از درج کلمات التین خودداری نمود. کلمات و اصطالحات التین بایستي همراه حتي االمکان بایستي  پروژهدر متن 

دهنده کنار معادل یا تلفظ فارسي مناسب آن، عدد نشانبا پانویس مربوطه استفاده گردند. به این ترتیب که در 

ها از متن اصلي ود. پانویسـشدرج شده و در زیر متن در جلوی آن عدد، کلمه التین با امالی صحیح نوشته پانویس 
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ي شوند. در هر حال پانویس بایستي در کادر اصلله دارد جدا ميـن به اندازه دو سطر فاصـط خط افقي که تا متـتوس

های یک صفحه زیاد و هر کدام کوتاه متری لبه پاییني کاغذ خاتمه یابد. چنانچه تعداد پانویسسانتي 3یعني تا 

 های هر صفحه مستقل درج گردد.شماره پانویس توان آنها را در سطر افقي و پُشت سر هم درج نمود.باشند مي

و به شکل التین )در پانویس یا در لیست منابع( المللي چه به شکل فارسي های علمي براساس مقررات بیننام

 بایستي به صورت ایتالیک نوشته شود.

 سیستم واحد
باشد. در صورتي که استفاده از واحدهای مي SIالمللي متریک ، سیستم بین پروژهسیستم واحد مورد استفاده در 

 دیگر الزم است معادل هر یک اعداد در پرانتز درج گردد.

 

 تفاده: منابع مورد اس
 دستورالعمل ذیل گزارش گردد:مطابق استفاده  مورد منابع علمي

مشخصات  .نوشته شوند  کلیه منابعي که در متن ذکر شده اند، باید در فهرست منابع با مشخصات کامل      

 به آنها استناد شده است مي تواند به شرح زیر باشد: گزارشمنابعي که در طول 

 علمی با یك نویسنده و یا بیش از یك نویسنده :آدرس مقاله از مجله  -1

نام( سال انتشار . موضوع . مشخصات مجله )شامل حرف اول اسم )اسامي( نویسندگان )نام خانوادگي   -

شماره ، دوره ، صفحه( به ترتیب تایپ مي گردد. در مورد خالصه نام مجله به نوشتارهای  خالصه نام مجله،

 مجله مربوطه مراجعه شود.

 ثال ها : م

Eaton R.A. 1972. Fungi growing on wood in water cooling towers, Int. Biodetn. Bull., 8:39-48.  

ارزیابي مقایسه ای از بیحسي لیدوکائین و زایالزین از طریق اپي دورال در  ،1373 .و مألوفي ف .نوروزیان ا      

 . 35-36:36( 9)مجله دانشکده دامپزشکی، گاو. 

Hugheus P.C.R. and Tanner J.M. 1973. Radiographic study of the growth of the rat hormone, J. 

Anat., 114(3): 439-448.  

Eroksuz Y., Ilhan N., Cevik A., Yaman I. and Ceribasi A.O. 2002. Toxicity of dietary Heliotropium 

dolosum seed to Japanese quail, Vet. Hum. Toxicol., 44: 264-268 

کتاب مجموعه مقاله است و هر مقاله  -ب  کتاب مجموعه مقاله نیست -آدرس مقاله از کتاب : الف -2

 یك نویسنده دارد. 

اسم )اسامي( نویسندگان، سال انتشار. موضوع. جلد، مترجم، چندمین چاپ، نام ناشر، محل نشر، صفحه  -الف      

 مي بایست ذکر گردد. 
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 مثال ها : 

تهران، انتشارات  ،جراحی نشخوارکنندگان. 1348 .و انصاری پ .، حسینیون م.، شهراسبي ح.پ حکمتي      

 . 913چهره، صفحه 

 Satchell G.H. 1971. Circulation in fishes, Cambridge University press, pp. 273-280.  

، شماره صفحه پایان. عنوان کتاب –اسم )اسامي( نویسندگان، سال انتشار. عنوان مقاله. صفحه شروع  -ب      

 چاپ، اسم فامیل گردآورنده، حرف اول اسم کوچک گردآورنده، نام ناشر، محل انتشار. 

Eddy J.M.P. 1972. The pineal complex. pp. 191-196. In: The Biology of lampreys. Eds., Hardisty, 

M.W. and potter, L.C. London, Academic press.  

 : انجام شودرابطه بین فهرست منابع و متن مربوطه به روش زیر 

 .(باید بر حسب حروف الفبا نویسنده در فهرست قید شوند منابع) بر حسب نام نویسنده و سال در متن          

 (Satchell, 1971در منابع یک نفره: )

  (Hugheus and Tanner, 1973دو نفره: ) در منابع

 (.Eroksuz et al., 2002)دو نفره: بیش از در منابع 

 . درج مي گردنددر فهرست منابع، نخست منابع فارسي و متعاقباً منابع انگلیسي  -  

 پروژهتکثیر 
در  نسخه 9تکثیر طرح به تعداد پس از انجام داوری و اعمال اصالحات الزم و تصویب نهایي شورا پژوهشي دانشگاه، 

 انجام مي گیرد. دانشجوو صحافي توسط  گرفته صورت دانشکده ها تکثیرچاپ و 
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