
 

 

 پيوسته و ناپيوسته كارشناسيهای دوره پروژه )سمينار( تدوين  نامه شيوه

 تنظیم و نگارش نحوه با دانشجو نمودن آشنا دراصلپروژه )سمینار(  هر نگارش اصلي اهداف از يكي  

 .است علمي مبحث يك

فهرست تفصیلي مطالب، فهرست تصاوير، جداول و  نوشته اي است شامل چكیده به فارسي، پروژه 

مقدمه و تاريخچه مختصر، مروري بركارهاي انجام شده و آخرين اطالعات تئوري، عملكرد تحقیقي و نمودارها،

رت استاد راهنما فهرست منابع و ماخذ كه توسط دانشجو و با هدايت و نظا وبحث و پیشنهادات  عملي نتايج،

 تنظیم و تدوين مي شود.

 ها الزامي است.پروژه )سمینار(رعايت اين شیوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بین 

 مي باشد: كارشناسي شامل قسمتهاي زيرروژه يك پ

 بسم ا... الرحمن الرحیم -

 به فارسي پروژه جلد طرح -

 راهنما و مدير گروه استاد تائیديه 

 تقديم )اختیاري( -

 تشكر و قدرداني )صفحه جداگانه براي همكاري با موسسات( -

 چكیده )حداكثر در يك صفحه( -

 فهرست مطالب -

 فهرست جدول ها -

 فهرست شكل ها -

 هاساير فهرست -

 مشتمل بر: پروژهمتن اصلي  -

 فرضیه ها و اهداف تحقیق(مقدمه و هدف )مشتمل بر بیان مسئله مورد تحقیق و ضرورت انجام آن،  -1

 بررسي منابع )مروري بر مطالعات انجام شده( -2

 هامواد و روش -3

 نتايج و بحث  -4

 گیري وپیشنهادات )پیشنهادات در انتهاي اين قسمت ارائه شود(نتیجه -5

 منابع -6

 ضمائم -7

 بخش اول )اطالعات كلي(

تواند داشته بیش از يك عنوان نمي پروژهرسا بودن، مختصر باشد. يك  الزم است ضمنعنوان پروژه  -1-1



 

 

ها بايد كامال يكسان باشد. يك عنوان خوب؛  پروژهتصويب شده و عنوان ارائه شده در  باشد، بنابراين عنوان

 كند. ها را معرفي مي پروژهمفید و جامع است و با كمترين محتوا،  مختصر ،

 ذ سفید قرار گیرد.شروع مطالب، يك كاغكاغذ سفید: قبل از  -1-2

باشد، نخستین نوشته به بسم ا... الرحمن الرحیم: از آنجا كه بهترين سرآغاز هر كار، نام و ياد خدا مي -1-3

 يابد كه بهتر است با رسم الخط زيبا درج گردد.اين صفحه اختصاص مي

 گردد .، عینا تكرار مي پروژه ها: در اين صفحه مطالب روي جلد پروژهصفحه عنوان داخل  -1-4

قرار ارائه سمینار يا پروژه : در اين قسمت فرم امضا شده صورتجلسه ارائه سمینار يا پروژهصورتجلسه  -1-5

 گیرد.مي

 تعهدنامه اصالت اثر  -1-6

مي به ايشان تقديم  پروژهپردازد كه تقديم: اين صفحه اختیاري است و به ذكر نام فرد يا افرادي مي -1-7

گردد . اگرچه متن اين صفحه به سلیقه شخص بستگي دارد، اما در نوشتن آن بايد به شئونات ملي و فرهنگ 

 اسالمي كشور توجه شود. متن تقديم حداكثر بايد در يك صفحه تهیه شود.

اند،  ها موثر بوده پروژهنحوي در انجام مراحل مختلف ه تشكر و قدرداني: در اين صفحه از افرادي كه ب -1-8

شود. عنوان اين صفحه به فاصله سه سطر از لبه كادر در گوشه سمت راست صفحه نوشته سپاسگزاري مي

شود. اگر اين طرح با مشاركت موسسات ديگر به شود و متن اصلي به فاصله يك سطر زير آن نوشته ميمي

 شود.اجرا درآمده باشد، براي تشكر از آنها صفحه جداگانه در نظر گرفته مي

ها شامل بیان مختصر مسئله مورد تحقیق، ضروت انجام آن، روش و پروژه )سمینار(چكیده: چكیده   -1-9

باشد، بنابراين ها، نحوه تجزيه و تحلیل و نتیجه گرفته شده مي مراحل انجام آزمايشات براي جمع آوري داده

ه قرار گیرند و از ذكر تاريخچه، ننده اصل موضوع باشد. اهداف و موارد بررسي شده، مورد توجكبايد منعكس 

زمینه تحقیق وتوصیف تكنیكهاي بديهي خودداري گردد و تاكید روي اطالعات تازه، يافته ها و اصطالحات 

 .جديد، نظريه ها، نتايج وپیشنهادات متمركز گردد

خودداري یده در صفحه چكپروژه )سمینار( شود و بايد از ذكر مشخصات در چكیده به منبع ارجاع داده نمي

شود، به اين د. محتواي چكیده براساس موضوع تحقیق در مراكز اطالعاتي طبقه بندي و نگهداري ميدرگ

جهت وجود كلمات كلیدي بسیار الزم است. كلمات كلیدي انتخاب شده بايد نشان دهنده ماهیت محتوا و 

 .باشدگرايش كار باشد و تعداد كلمات كلیدي، معموال چهار تا پنج كلمه مي

پروژه )سمینار( هاي هر فصل ها و زير بخشها، بخشفهرست مطالب: فهرست مطالب شامل عنوان فصل -1-10

ها با حروف ابجد شماره گذاري باشد. صفحات فهرستها با ذكر شماره صفحه شروع مطالب و عنوان مربوطه مي

 شوند.

 ها:فهرست جدول -1-11



 

 

هاي موجود در متن با نام شكل در اين صفحه آورده نمودارها و عكسها: كلیه تصاوير، فهرست شكل -1-12

 میشوند.

شود . عناوين هاي مربوطه در وسط و باالي كلیه صفحات مرتبط درج ميالزم به ذكر است، عنوان كلیه فهرست

 ها، نكتهشود. در كلیه فهرستاصلي و فرعي در سمت راست و شماره عناوين مربوطه در سمت چپ درج مي

اساسي اين است كه عناوين ذكر شده در اين بخش بايد با عناوين ارايه شده در داخل متن يكسان باشند. براي 

 .شودهاي اصلي با نقطه چین از آن جدا ميجلوگیري از خطاي چشم، شماره صفحه عنوان

 و جزئيات نگارش آنبخش دوم: متن 

 :پروژهمتن  -2-1

يك  شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بود. هر فصل را مي توان با پروژه  هر متن 

مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتیجه گیري مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شكلي كه در ذيل ذكر خواهد شد، 

 .شماره گذاري مي شود

 فصل ها:

 مقدمه و هدف )مشتمل بر مسئله مورد تحقیق و ضرورت انجام آن، فرضیه ها و اهداف تحقیق()فصل اول(  -1

ها و هدف از آن، آشنايي خواننده با موضوع تحقیق است. مقدمه شامل بیان  پروژهاولین فصل از متن اصلي 

 باشد.مسئله مورد تحقیق و ضرورت انجام آن، فرضیه ها و اهداف تحقیق مي

ان مسئله و ضرورت تحقیق: در اين قسمت، موضوع مورد مطالعه تعريف، داليل انتخاب موضوع و فوايد بی 

 .ناشي از اجراي آن به روشني توضیح داده شود. فرضیه ها و اهداف نیز بیان گردند

 بررسی منابع )مروري بر مطالعات انجام شده( )فصل دوم( -2

امون نظريات محققیني كه قبال در زمینه موضوع بررسي، تحقیقات در اين فصل، نويسنده به ارائه و بحث پیر

پردازد. الزم به ذكر است منظور از ارائه اين فصل صرفا نقل قول از منابع و مراجع اند، مي ديگري انجام داده

شود ها را به همراه بحث كلي بر روي نظرات داده شده ، آورده اي از نظرات آنمختلف نیست، بلكه بايد خالصه

 و همراه با جمع بندي و نشان دادن خالء تحقیقاتي باشد.

 ها )فصل سوم(مواد و روش -3

 در اين فصل موارد زير بايد به شكل مفصل ارائه گردد.

 زمان و مكان تحقیق )منطقه مورد مطالعه( -

 روش جمع آوري داده با ذكر منابع مورداستفاده در اين بخش -

 شیوه نمونه گیري و حجم نمونه(جمعیت موردمطالعه )روش و  -

 روش اجراي طرح -



 

 

 روش تجزيه و تحلیل داده ها -

 نتایج و بحث )فصل چهارم(  -4

در اين فصل نويسنده به عنوان داوري بي طرف، تنها به ارائه نتايج و مقايسه آنها بر اساس فرضیه ها و اهداف 

ي و سطح معني داري آنها برحسب نوع مطالعه تعیین شده میپردازد و الزم است كه نتايج مقايسه هاي آمار

آورده شود و نتايج ارائه شده در اين فصل با نتايج محققان ديگر مقايسه و در خصوص موارد مشابه و تناقض 

 شود. ارائه نتايج معموال در قالب متن، جدول و نمودار صورت میگیرد.هاي موجود بحث مي

 نتیجه گیري و پیشنهادات )فصل پنجم( -5

در اين مبحث، در نهايت جمع بندي كلي از نتايج و بحث صورت میگیرد و تحت عنوان نتیجه گیري كلي در 

شود. پیشنهادها نیز با توجه به نتايج گرفته شده انتهاي اين فصل در يك صفحه به شكل جداگانه اي آورده مي

  :گردد  به دو قسمت زيرتقسیم مي

 ارتباط دارد با بكارگیري يافته هاي تحقیق پیشنهادهاي اجرايي؛ كه اين قسمت (1

 ( پیشنهادهاي پژوهشي؛ كه براساس زمینه هاي جديدي است كه براي تحقیقات بعدي ايجاد شده.2

 :شيوه شماره گزاری و ارائه منابع. 2-2

 شماره گذاري متن:   -1 

تا  صفحه هاي بعديشماره گذاري نمي شوند. الرحمن الرحیم ،…صفحه هاي فرم داخل جلد و بسم ا 

( شماره گذاري مي شوند. …به ترتیب با حروف ابجد ) الف،ب،ج،د،ه،تك رو بوده و  صفحه شروع فصل اول

)پیوستها( ادامه خواهد داشت. طريقه شماره  پروژهشماره گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي 

 هر صفحه قرار خواهد گرفت. ینپايبصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت وسط و  گذاري نیز

 شماره گذاري روابط ریاضی : -2

هر رابطه و يا معادله رياضي بوسیله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تمیز داده و مشخص مي  

ترتیب رابطه در هر فصل مي  نشانگر شماره، گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست،

 ( 5-4)  هارم در فصل پنجم را بصورت ذيل بايد نشان داد:باشد. مثال رابطه چ

 شماره گذاري جدولها و نمودارها: -3

جدول در آن فصل ترتیب با درج شماره فصل و ، (و نمودارشكل  ) همچنیندرهرفصل هر جدول  

( بالفاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد. به طور شكل)جدول شماره گذاري مي شود. سپس موضوع 

 : تغییرات روند بارش در ارومیه. 2- 3 جدولمثال 

 انجام مي گیرد. براي شكل در زير شكل و روي جدولدر جدول ها، شماره گذاري 

 

 نحوه نگارش منابع در قسمت فهرست منابع:  -4



 

 

 

تا سال چاپ  ي سطركنیم. دقت شود از ابتدا گزاري مياول منابع فارسي را به ترتیب حروف الفبا شماره 

 شود.  boldبايستي 

دوم حرف اول نام نويسنده  ،نام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام نويسنده اول؛ نام خانوادگي نويسنده دوم

 . نام مجله. شماره و صفحات."عنوان مقاله")سال(.  سومحرف اول نام نويسنده  سوم،نام خانوادگي نويسنده و 

 مثال:

بررسي تاثیر توانايي مديريت بر كیفیت سود " (.1394)و حسین پور،و  منصورفر، غ؛ دیدار، ح  (1

، پژوهش هاي حسابداري مالي، سال هفتم، "شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 .37-54شماره اول، ص 

 

 يابند و شماره میخورند منابع انگلیسي طبق همان فرمت ادامه ميدر ادامه 

 

Demerjian, P; Lev, B & Mcvay, S, (2012). "Quantifying Managerial Ability": A New 

Measure and Validity Tests.” Management Science, Vol 58, No.7: pp.1229-1248. 
 

 منابع داخل متن: نحوه نگارش -5

 

 التین با حروف انگلیسي.منابع 

 منابع فارسي با حروف فارسي.

 ,.et alايتالیك شود . يعني  et alدر منابع انگلیسي كلمه 

 اسامي علمي گونه هاي جانوري، گیاهي، قارچي و باكتريايي )جانداران( ايتالیك نوشته شوند.

 در ابتدا يا انتهاي هر پاراگراف منبع يا منابع مربوطه ذكر گردد.

 اي از ارجاع صحیح فارسي:  نمونه

 درابتداي پارگراف: 

 ( با بررسي ....1392منبع با يك نويسنده: نیكزاد )

 ( گزارش دادند .....1392و افكاري ) نیازيمنبع با دو نويسنده: 

 ( ضمن انجام آزمايشات بر ....1392و همكاران ) زارعمنبع با بیش از دو نويسنده: 

 در انتهاي پاراگراف:



 

 

و  زارع) -(1392و افكاري،  نیازي) -(1392ع را در داخل پرانتز در انتهاي جمله مي نويسیم: )نیكزاد، نام منب

 (1392همكاران، 

 نمونه اي از ارجاع صحیح انگلیسي: 

 درابتداري پارگراف: 

 با بررسي .... 2013در سال   Nikzadمنبع با يك نويسنده: 

 گزارش دادند ..... 2013در سال  Afkariو   Niyaziمنبع با دو نويسنده: 

 ضمن انجام آزمايشات بر .... 2013در سال  و همكاران Zareمنبع با بیش از دو نويسنده: 

 -در انتهاي پاراگراف:

  -((Nikzad, 2013))- Niyazi &Afkari, 2013نام منبع را در داخل پرانتز در انتهاي جمله مي نويسیم: 

 (Zare et al., 2013) 
، بیش از يك منبع وجود داشته باشد، در يك سال مشخصدر صورتي كه از يك نويسنده يا نويسنگان در 

و ... بعد از سال،  B و  Aمنابع فارسي با نوشتن حروف الف و ب و ... و در منابع انگلیسي با نوشتن حروف 

 منبع مربوطه مشخص گردد.

صفحه  ست و چپ هر  سمت را شيه متن از  سمينار( حا سانتي متر نيز براي  5/0و سانتي متر  5/2پروژه )

شود.  شيه اي باال و پائين نيز بايد شيرازه در نظر گرفته  شامل  5/2و حا ستور  شند. اين د سانتي متر با

 نيز مي باشد.پروژه )سمينار( متن، نمودارها و ديگر قسمتهاي 

 انجام شود. A4روي كاغذ  دوتكثير در پروژه )سمينار( توصيه مي شود پس از تايپ  -6

 نکات تکميلي:

سانتي  1.15و  multipleبین خطوط  و فاصله  14و اندازه آن  B-Nazaninنوع قلم يا فونت متن اصلي 

 باشد. متر 

میباشد.  Times New Romanها و زير نويس صفحات،  پروژهنوع قلم تمامي كلمات انگلیسي در متن 

در پشت  پروژهولي اندازه قلم عنوان  Bold 12و اندازه قلم مطالب پشت جلد  11اندازه قلم زير نويس ها، 

 مي باشد. Bold 14جلد، 

 جمالت متن به شكل كوتاه و گويا نوشته شوند.

سانتي متر نیز براي  5/0و سانتي متر  5/2پروژه )سمینار( حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه 

سانتي متر باشند. اين دستور شامل متن،  5/2و حاشیه اي باال و پائین نیز بايد شیرازه در نظر گرفته شود. 

 .نیز مي باشد.پروژه )سمینار( نمودارها و ديگر قسمتهاي 

 درج مي شود.. B-Titr 13سطر از كادر )باالي صفحه(، در وسط صفحه با قلم  5عنوان هر فصل به فاصله 



 

 

 اسامي علمي )جنس و گونه گیاهان و جانوران( در تمام متن با حروف ايتالیك يا مورب تايپ شوند.

 باشد. B-Nazanin 11ها در پايین شكل و هر دو به صورت توضیح جدولها در باال و توضیح شكل

هر يك از منحني ها و  تهیه شود. در كنار محورهاي مختصات B-Nazanin 10متن و اعداد داخل جداول با 

 نمودارها، بايد عنوان و واحد مربوطه ذكر شود.

 جدول ها و تصاوير در متن پايان نامه، هركدام بصورت جداگانه و مسلسل شماره گذاري میشوند.

 شود.فاصله باالنويسي جدول تا سطر قبلي و زيرنويسي شكل تا سطر بعدي يك سطر خالي در نظر گرفته مي

روي اشكال و جداول، خودداري شود و به شكل زيرنويس پروژه )سمینار( از نگارش كلمات التین در متن 

 آورده شود.

 از چاپ پايان نامه توسط چاپگر كامپیوتر غیر لیزري خودداري گردد.

 


