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 معدندانشكده مهندسي 
 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 كارشناسي  پروژهتدوين نامه شيوه 

 
 ضروري است. پروژهيوه نامه در تنظيم و تایپ ین شكار بستن دقيق اهها، ب پروژهاصول و قواعد یكسان در تدوین  رعایتباتوجه به اهميت 

 ات ترتيب و موارد صفح –الف 
 اولين برگ : سفيد -1

 دومين برگ : بسم ا... الرحمن الرحيم )در وسط صفحه( -2

استادان مشاور یا دیگر افراد در این صفحه )توجه : روي جلد نيز مشابه این فرم باشد(. ذكر نام  1سومين برگ: مطابق پيوست شماره  -3
 مجاز نيست.

 داني )اختياري(چهارمين برگ : تشكر و قدر -4

 قدیم اثر )اختياري(پنجمين برگ : ت -5
 .گردددر ادامه فهرست اشكال، جداول و نمادها در صفحات مجزا درج مي 4برگ : فهرست مطالب مطابق پيوست شماره  ششمين -6

هاي اول تا هفتم )در صورت وجود( به عنوان یك صفحه ، از صفحه مربوط حتساب هر یك از برگاشماره گذاري صفحات، با  :1تبصره 

)هشت ، نه و  فصفحه با حروپایين از لبه  cm1شود و تا قبل از متن اصلي در وسط به فاصله شروع مي به فهرست مطالب
 ....( نوشته مي شود.

  بند بیا رساله مطابق با ساختار ارائه شده در  پروژهمتن اصلي  -7

از لبه سمت چپ  cm5/2از لبه باال و  cm 2ت چپ باالي صفحه )به فاصله و ... در سم 3و 2و  1ي با اعداد صفحات متن اصل :2تبصره 
حساب مي ه ليكن بوتوجه شود كه بر روي صفحه اول هر فصل، شماره صفحه ذكر نمي شود، شود. كاغذ( شماره گذاري مي

 .آید

 پيوست ها  -8
 ا هواژه نامه : معادل فارسي كلمات و عبارات التين معادل آن -9

 (5-مراجع )طبق الگوي بند ج -11

 يد برگ آخر: سف -11

 تابع ضوابط شماره گذاري متن اصلي است .  11-11ري صفحات قسمتهاي شماره گذا تذكر :

 نوشته شود. Times New roman( Italic) 13: كليه فرمولها با  3تبصره       

 استفاده نشود. پروژهيه بندي در صفحات از هيچگونه حاش تذكر:
 

 

 
 

 

 
 



  پروژهترتيب و ساختار متن اصلي  –ب       
 : ه شود )حداكثر یك صفحه و بدون ذكر ئبطور مختصر ارا پروژههاي انجام شده و نتایج بدست آمده در كاردر این قسمت  چكيده

 .(، شكل و مرجعفرمول

  شامل مطالب زیر است : كليات كه اغلب: فصل اول 

 هاي انجام شده تحقيقتاریخچه  -
 هاي قبلي تحقيقارتباط موضوع تحقيق با  -

  مورد نظر از تحقيقف اهداموضوع و و ضرورت اهميت  -

 :فصل دوم  

 تحقيقهاي انجام روش - 

 : فصل سوم 
 ه و تحليل آنها نتایج بدست آمده و تجزی  -

  مي تواند شامل موارد زیر باشد: )نتيجه گيري(:فصل چهارم 
 جمع بندي كلي نتایج  -

 سایر محققين  تحقيقانجام شده نسبت به روش یا  تحقيقارزیابي روش و یا  -

 پيشنهادات  -

 مراجع  

 
   نحوه تايپ -ج       

باشد )بنحوي كه  cm7/1با فاصله خطوط حدود  و   zar11(Regular)متن چكيده بایستي روي یك صفحه و با قلم مشابه  -1

 آخرین سطر متن در حاشيه پایين صفحه قرار گيرد(.
حواشي  تایپ شده و cm9/1و با فاصله خطوط حدود   zar 13 (Regular)با قلم  A4باید روي كاغذ  پروژهمتن اصلي  -2

 رعایت گردد. حاضرصفحات مطابق نمونه 

شماره بخش و عدد  4شماره فصل، عدد  3شود كه عدد مشخص مي 2-4-3یا  4-3فصل با اعدادي نظير  هاي مختلف هرقسمت -3
. بعنوان مثال نمي نيستاز شماره نيازي به استفاده تر دیگر شماره قسمت است )در صورت تقسيم یك قسمت به عناوین كوچك 2

 نوشت(. 1-2-4-3 بخشتوان زیر 

 و زیممر  zar12(Bold)مختلممف فصممول بخممش همماي  ،zar13 (Bold)شممماره و عنمموان هممر فصممل بمما  :4تبصررره      
 تایپ شود )توجه : شماره فصل با حروف نوشته شود(. zar 11 (Bold)بخش ها با 

واقع شود.  پروژهها در سمت عطف شوند، باید طوري قرار گيرند كه متن باالي آنجداولي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي -4

 قرار گيرد. پروژهكه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند، باید طوري قرار گيرند كه متن پایين آن در سمت لبه همچنين اشكالي 
 ترین فاصله ممكن بعد از محلي كه ذكر شده، آورده شوند.و جداول حتي المقدور داخل متن و در نزدیك ها : شكل5تبصره 

به ترتيب شماره و بصورت زیر بيان مي  پروژهمشخص شده و در انتهاي  []ر داخل كروشه مراجع به ترتيب ظهور در متن با شماره د -5

ها به نحو ها توجه شده و از مثالفرانسشریات ادواري و مجموعه مقاالت كنن و گزارش، نام يك بودن عنوان كتاببه ایتال)شوند 
 كامل تبعيت گردد(.

 
 مقاالت مندرج در نشريات ادواري -5-1

و شماره  هنام نشریه ادواري، نام ناشر )در صورت وجود(، شماره مجل "عنوان مقاله  "م و نام خانوادگي، حروف اول نام )هاي( مؤلف، نا 

 نشریه، صفحات از ... تا ...، سال انتشار.

 مثال :

 ،5 ، اسممتق،ل، دانشممگاه صممنعتي اصممفهان، شممماره "اغتشمماش در سيسممتم همماي مخممابراتياثممر  "عممالمي،  ، ]38[

 .34،1361-27ص 

[39] Jonas J.J.,“Simulation of hot strip rolling”, ISIJ Int.,Vol. I, No. 4, pp. 34-42, 1994.     



 كتب  -5-2
 رف اول نام مولف/ مترجم )ین(، نام كتاب، شماره ویرایش، ناشر و محل نشر، تاریخ انتشار .نام و نام خانوادگي، ح

[40] Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 1985. 

 .1375م، مكانيك سياالت، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،  احدي، ]41[

 

 ها )گزارشات علمي(نامه پايان -5-3
 نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف )مؤلفين(، عنوان پایان نامه )گزارش(، دانشكده، دانشگاه )ناشر(، سال انتشار.   

 مثال :
  منصوري، س، بررسي خوردگي در محيطهاي پوشميده، دانشمكده مهندسمي ممواد، دانشمگاه صمنعتي اصمفهان، گمزارش ]42[

 .1364، 33علمي، ش          

 

 مجموعه مقاالت در كنفرانس ها  -5-4
 ..، ،  نممام كنفممرانس، شممماره مجلممه، صممفحات از ... تمما."عنمموان مقالممه "نممام خممانوادگي، حممرف اول نممام مؤلممف )مممؤلفين(، ،

 محل، سال كنفرانس.
 ، مجموعمه مقماالت چهمارمين كنفمرانس بمين المللمي مهندسمي"پایمداري صمفحات ... "كاظمي، م و احممدي، م م، ، ]43[ 

 .1374، تهران 37-21عمران، ص ص          

[44] Hodges, J. L. and Lehmann, E.L., “Some applications of the Cramer-Rao  
Statistics  inequality”, Proceeding of 2 nd Berkely Symposium on Mathematics, , and 

Probability, Vol. l,pp.13-22, 1951. 

رود به صورت زیر نویس )فقط براي كار ميهسي لغات یا اصط،حات فارسي و ع،ئم اختصاري كه براي اولين بار بمعادل انگلي -6
شود(. زیر نویس ها زیر یك  خوددارياز بكار بردن لغت انگليسي  پروژهبار( در صفحه مربوطه درج مي شود )حتي المقدور در متن یك

ته مي شوند موردنياز رسم مي شود، نوش اندازهاز لبه پایيني و به  cm 3مت چپ كاغذ و حداقل از لبه س cm 5/2خط پر كه به فاصله 

،... فارسي 1،2شماره ه پایين صفحه رعایت شود(. زیر نویس ها در هر صفحه با گذرادن يحاش cm 5/2)در هر صورت الزم است 
معادل انگليسي لغات یا اصط،حات فارسي و یا ع،ئم  درگوشه باالي آخرین كلمه در متن مشخص مي شوند )در زیر نویس ها فقط

 اختصاري نوشته شودو حتي المقدور از توضيحات دیگر اجتناب گردد(.

 تدوین زیر نویس ها تا سر حد امكان به صورت افقي انجام شود.
 ،شممممودهمممما و نمودارهمممما در پممممایين آورده شممممماره و عنمممماوین جممممداول در بمممماالي آنهمممما و عنمممماوین شممممكل -7

 جعي نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زیر شكل آورده شود. ر.. اگر شكل یا نموداري از م zar11 regular)قلم )

یا رساله مطابق نمونه زیر است. روي جلد مثل سومين برگ و در عطف آن سال انتشار عنوان و نام مؤلف  پروژهنحوه صحافي  -8
 واند به صورت فنري نيز باشد.ميت پروژهزركوبي مي شود. صحافي 



  1پيوست شماره 

 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

(zar 10 Bold) 

 معدندانشكده مهندسي 

(zar 14 Regular) 

 

 

  پروژه کارشناسيعنــــــــــوان فارسي 

(zar 16 Bold) 

 

 

 معدنكارشناسي مهندسي  پروژه

(zar 16 Regular) 

 

 نام و نام خانوادگي 

(Zar 12 Bold) 

 

 

 استاد راهنما 

 (zar 14 Regular) 

 ..... دکتر

(Zar 12 Bold) 

6931 

(Zar 10 Bold) 



 2پيوست شماره 

 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان 

(Zar 10 Bold) 

 معدندانشكده مهندسي 

(Zar 14 Regular) 

 

 

 معدنمهندسي  يكارشناسي رشته پروژه

 
 نام و نام خانوادگي
(zar 16 Regular) 

 
 تحت عنوان 

(zar 14 Regular) 

 

 .......................... شناسايي آلتراسيون های مرتبط با

(Zar 14 Bold) 

 

 توسط كميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهائي قرار گرفت .  در تاريخ 

 
 دكتر ..........       پروژهاستاد راهنماي  -1

 دكتر ..........       پروژه اظرناستاد  -2

 دكتر ..........     معاونت آموزشي دانشكده  -3



  3پيوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی مترتب بر نتايج مطالعات ،

 ابتكارات ونوآوريهای ناشي از تحقيق موضوع

 متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است. پژوهشاين 

 



 4پيوست شماره 

 

 (Zar 12 Bold) فهرست مطالب

 صفحه           old)(Zar 10 B عنوان
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