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 دانش حاصل پژوهش است""

 

 ي كارداني و كارشناسينامهدستورالعمل نگارش پايان

 داده پردازي ايرانكاربردي شركت -مركز آموزش علمي

 
 (4A) 5/29*  21مشخصات قطع  -1

 مشخصات روي جلد -2

علمگي  آموزش علمي كاربردي شركت داده پردازي ايران تحت نظارت دانشگااه اگام  آرم مركز )مركز –الف 

و هنما، نام استاد را ،ناارنده نامه، نامپايان عنوان ،نظام آموزشي نام رشته تحصيلي و گرايش مربوطه،ردي(، كاب

 شود.نامه زركوب ميسال تحصيلي روي الد پايان

گيرد. بطوري كه لبه سانتيمتر در قسمت وسط روي الد قرار مي 5/3و عرض  5/4آرم دانشااه به طول   -ب 

 سانتيمتر باشد. 5/1ال ابتدايي آن از با

نامه بگراي و الد پايان گالينگور با رنگ مشكي سادهوع ننامه براي دانشجويان كارشناسي از الد پايان -ج 

 باشد.ساده  ايگالينگور با رنگ سرمهدانشجويان كارداني ترمي 

 وب گردند.زركمطالب روي الد عيناً بصورت اناليسي پشت الد  -د 

 .درج شود "استاد راهنما "براي عنوان  Supervisorلد عبارت براي صفحه پشت ا -ذ

 (و نيمسال نامه و نام ناارندهپايان )عنوان نامه حتماً داراي عطف باشد.الد پايان –ر 

 طرف چپ و راست بايد كامالً در وسط قرار بايرند.  تمام مندراات روي الد نسبت به دو –ز 

 

 (تداييمشخصات فرعي )صفحات اب    -3

 1اسگت كگه بايگد  boldو بصگورت  12و با فونگت نگازني   "الف، ب، ..."يا  "ابجد"شماره صفحه بصورت 

 سانتيمتر باالتر از پايي  صفحه و از دو طرف كامالً در وسط باشد.

 "الف( 28فونت تیتر " بسم اهلل الرحم  الرحيم( 

  ب( )باشد.مي اطالعات روي جلد ،بسم اهلل الرحم  الرحيماولي  صفحه پس از 

  ج(گيرد.قرار مي اساتيدفرم ارزشيابي سپس( 

 صگفحه و بگا  باالي صگفحه كگامالً وسگطتر از سانتيمتر پايي  8. تيتر سپاسازاري "سپاسگزاري" صفحه

 ) د(تنظيم شود. 14نوشته شود.  مت  حداكثر در يك صفحه و با فونت نازني   تيتر 22فونت 

  22فونت تر از باالي صفحه كامالً وسط صفحه و با انتيمتر پايي س 8 "تقديم". تيتر  "به تقديم"صفحه 

 )ه(  تنظيم شود. 14نوشته شود.  مت  حداكثر در يك صفحه و با فونت نازني   تيتر

 :ها اختصاص دارد. فاصله تيتر ها و نقشهبه فهرست مطالب، اداول، نمودارها، شكل صفحات بعدي

 رد و با فونتتر و نسبت به دو طرف صفحه كامالً در وسط قرار گيسانتيم 8نسبت به باالي صفحه  "فهرست"

نازني  و  14تر از تيتر فهرست، با فونت نوشته شود. يك سانتيمتر پايي  Boldو بصورت  "16نازني  "

Bold  و فاصله  سانتيمتر 3تا سمت راست صفحه  "عنوان"نوشته شود. فاصله  "صفحه "و  "عنوان"كلمات

، "12نازني  "تر از عنوان، با فونت سانتيمتر پايي  1سانتيمتر باشد.  18است صفحه تا سمت ر "صفحه"

اره فصلها و عنوان محتويات فصل با تواه به شم مقدمه،چكيده، شماره صفحات نوشته شود. فهرست شامل 

  ( نوشته شود.4و  3، 2، 1گذاري )فصل  به صورت شماره

 ير است:شامل موارد ز که  (1صفحه) صفحه چكيده 

 نوشتار عنوان مدخل توصيف فضاي كار به جمله يكم:
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 از انجام پروژه توضيح هدف جمله دوم:

ا يافزار سخت نويسي، بانك اطالعاتي، الاوريتم،ابزار كار يا روش كار )روش تحقيق، زبان برنامه جمله سوم:

 سازي پروژه(قطعات و مدارهاي مربوط به پياده

 آورد پروژه.تنتيجه يا دس جمله چهارم:

  ( شامل توضيحي در مورد کل پروژه2مقدمه )صفحه 

 بدون شماره صفحه 30صفحه اداكننده فصول با فونت تيتر

 

 صفحات اصلي    -4

تر و سگانتيم 3حاشگيه سگمت راسگت صفحات اصلي بصورت ساده و بدون استفاده از كادر يا سر صفحه تايپ شگود. 

اصگله فسگانتيمتر باشگد.  3ته شود. حاشيه باالي صفحه و پگايي  صگفحه سانتيمتر در نظر گرف 2حاشيه سمت چپ 

ي آن بگا فونگت و مت  اناليسگ نازني  14آن با فونت  فارسي  سانتيمتر در نظر گرفته شود. مت  1سطرها از يكديار 

Times New Roman 11  1سطر باشگد. فاصگله شگماره صگفحه تگا پگايي  صگفحه  28و تعداد سطرها در هر صفحه 

نظيم نامه براساس طرح پيشنهادي زير تتيمتر باشد و كامالً در وسط صفحه قرار گيرد. توالي صفحات اصلي پايانسان

 :شود

  مقدمه

 و شامل موارد زير است: تايپ مي شود 14با فونت نازني  مت  مقدمه 

نتايج  شود و درج ر مقدمه بايد امالت توصيف، هدف، و ابزار و روش در يكي يا دو پاراگراف توضيح دادهد -1

 بستاي به نياز پروژه دارد. 

  )به تشخيص استاد راهنما( پيشينة پژوهش -2

دامة اي  نوشتار، نخست در فصل اكند. مانند: در كوتاهي معرفي ميهاي بعدي را بهر مقدمه فصلپاراگراف آخ -3

گيري ارايه هنتيج پنجمر فصل سرانجام د. و ... را بررسي خواهيم كرد، .. سومپردازيم، سپس در فصل به ... مي دوم

 خواهد شد. 

 كليات( فصل اول( 

 ن : اهت دانشجويان نگرم افگزار و فنگاوري اطالعات()سگخت افگزار: اهگت دانشگجويا)امكان سنجي دوم فصل

 (ICTافزار و سخت

  تجزيه، تحليل و طراحي( سومفصل(  

  (آزمونسازي و )پياده چهارمفصل  

  موارد زير را رعايت كنيد: (پيشنهادگيري و )نتيجه پنجمفصل 

 د. گيري بايد هدف و ابزار هركدام يك امله با فعل گذشته و نتايج در دو پاراگراف بيان شوهدر فصل نتيج -1

 ] پيشنهاد براي كارهاي آينده[ -2

 پيوستها 

 منابع 

 :شودهناام نوشت  فهرست مناب  به ترتيب زير عمل 

 ناب  غير فارسي نوشته شود.ابتدا مناب  فارسي و سپس م الف(

 كارگيري آنها در مت  باشد.ترتيب نوشت  مناب  بر حسب ترتيب به ب(

 ترتيب نوشت  مشخصات هر منب  بصورت زير باشد: ج(

 شماره )داخل براكت( .1

 نام نويسندهو نام خانوادگي  .2
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ت مناب  اناليسگي بصگور و براي Boldارسي بصورت نامه ) براي مناب  فعنوان كتاب، مقاله، گزارش يا پايان .3

 (ايتاليك

نامگه در اياننام ناشر، مجله، سمينار، يا موسسة علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نگام دانشگااهي كگه پ .4

 است.  شماره و سال مجله نيز بايد قيد شود. شدهآنجا ارايه 

 سال انتشار .5

 شماره صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است )در صگورتي كگه منبگ  يگك مقالگة علمگي .6

 مندرج در نشريات علمي باشد(.

 

 مثال:
 .1376، نشر شيخ بهايي، چاپ چهارم، مباني الكترونيكسيدعلي،  ميرعشقي،] 1[

انس ، دوازدهمگي  كنفگريد با فاازي ساازي در دو مرهلاهيك ماشين بردار پشتيبان فازي جداهانشاه كبوديان و محمدحس  مرادي،  ]2[

 .122-115، ص 1383مهندسي برق ايران، ارديبهشت 

[3] A. K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1989.

   

[4] M. Xia and B. Liu, Image registration by 'super-curves', IEEE Trans. Image Processing., Vol. 13, 

No.5, pp. 720-732, 2004. 

 

  چكيده به انگليسي 

 صفحه مندرجات و عنوان به انگليسي 
 براي ويرايش متن موارد زير را رعايت فرماييد:

 

 فاصله و فاصلة کوتاه  -1

 چسبند.م ميه هبها و ادات ام  با فاصلة كوتاه ها در فعلهاي تركيبي، شناسهواژه الف(

 نادرست درست

 نرم افزار افزارنرم

 شبيه سازي سازيشبيه

 شبكه هاي رايانه اي ايهاي رايانهشبكه

 مي شود / ميشود شودمي

 رفته ام امرفته

 استرفته رفته است
 

اژپ بعگدي ورنگد و بگه انمادهايي كه باز و بسته دارند، مانند پرانتز، براكت، گيومگه و ... در آغگاز از واژپ پيشگي  د ب(

كگه يكگي از عاليگم چسبند و از واژپ بعدي فاصگله دارنگد، ماگر آنعكس، به واژپ پيشي  ميچسبند و در پايان، بهمي

افزار(، مگديريت )گگرايش دولتگي( و مهندسگي هاي مهندسي كامپيوتر )نرمرشته"سجاوندي پس از آنها بيايد. مانند: 

 "شود.دريس ميبرق )الكترونيك( در اي  دانشااه ت

 اصله دارند.فچسبند و از حرف بعدي يك ه حرف پيش از خود ميبهاي سجاوندي نشان پ (

 

 نادرست درست

 م  رفتم .  م  رفتم.

 تو رفتي ؟ تو رفتي؟

 او رفت ! او رفت!
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هاي همسايه فاصله دارد و در صورتي كه قيگد يگا صگفت درصورتي كه حرف اضافه باشد، از دو طرف با واژه« به» ت(

 چسبد.بسازد، به واژپ بعدي مي

 

 

 افعال نادرست -2

 ز كنيد. در مت  پرهي« باشندمي»و « باشدمي»كار بردن افعال در فارسي واود ندارد. از به« باشيدن»مصدر فعل 

 است. « نمايش دادن»معناي به« نمودن»مصدر 

 كنيد. ست، تاااي ممك  پرهيزا« گشت  به دور چيزي»معناي به« گرديدن»مصدر 

 

 

 

 

 

 

 همزه -3

 شود.كار برده ميهمزه از حروف فارسي نيست. فقط در واژگان عربي در شرايط خاص به

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت.اس« ياي كوچك»نشيند، همزه نيست، مي« ه»اليه كه روي نشان انتساب صفت و موصوف يا مضاف و مضاف نكته:

 

 

 

 

 م  ، تو و او رفتيم .  م ، تو و او رفتيم.

 باوييد : م  ، تو ، او . باوييد: م ، تو، او.

 نادرست درست درست

 .دانشااه رفتمم  به - م  به دانشااه رفتم.

 به صورت نادرست بصورت نادرست صورت نادرستبه

 طور درست به بطور درست طور درستبه

 به موق  بموق  موق به

 نادرست درست

 باشد.فردا دير مي فردا دير است.

 كار را انجام نمودم. كار را انجام دادم.

 دقت نماييد. دقت كنيد.

 گردد.برنامه اارا مي شود.برنامه اارا مي

 تنادرس درست

 مسئول / مسيول مسوول / مسوؤل

 هيئت هيات / هيأت

 - رييس / رئيس 

 پائيز پاييز

 شئي شيي/ شيء

 اشياء / امالء / انشاء اشيا / امال / انشا

 مطمي  مطمئ 

 نادرست *نادرست درست

 مدرسه ي م  ي م مدرسه مدرسة م 

 خانه ي تو ي توخانه خانة تو
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 شده است. مدتي است كه اي  شيوه نيز پذيرفته*

 در مواردي كه دو گونه شيوپ ناارش درست است بايد در مت  تنها يكي از آنها پيايري شود.  توجه:

 

 هروف انگليسي در متن -4

  FALSEدرسگت و ايگ  فونگت  TRUEاز فونت فارسي كوچكتر باشد. ايگ  فونگت  %15ليسي بايد فونت حروف انا

 نادرست است.

هاي آيد )حتي يك ويرگول( بايگد فارسگي باشگد: سيسگتمفاصلة ميان واژگان اناليسي كه بي  آنها حروف فارسي مي

 را ياد بايريد. Windows ،Dos ،Linuxعامل 

 .XML ، computer ،network ،Steve Jobsها بايد بزرگ نوشته شود:( و حروف سرنامهاي خاص )اعالمحرف نخست نام

 

 گذاري از صفحه بسم اهلل تا آخر فهرستشماره
 (: ابجد، هوز، حطي، كلم ، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ )حروف ابجد "الف، ب، ج، د، ..."

 "پ، ت، ...آ، ب، "

ا در يگك فايگل انجگام ر، ... . براي اينكه دو گونه درج شماره صفحه 3، 2 ،1مقدمه تا پايان نوشتار چكيده و و از آغاز 

 استفاده كنيد. wordپرداز واژه Sectionدهيد، از ابزار 

 

 نامه کارداني و کارشناسيچگونگي تحويل پايان

ارشي بگه نا مستندات پروژه را در روز السه دفاعيه به امور پژوهشي اهت تاييد و اصالح آيي دانشجو موظف است 

داكثر تگا حگتحويل نمايد. سپس بعد از اعالم تاييديه توسط امور پژوهشي و رف  اصالحات توسط دانشجو، ميباسگت 

 .دندهخود را به كميته تخصيص پروژه تحويل  نامةيانيك ماه بعد از برگزاري السه دفاع، پا

 

 نامهپايان CDفرمت 

 كميته تخصيص پروژه دهد.با فرمت ذيل تحويل  CDعدد  يكدانشجو موظف است  

اساس فرمت  نامه پشت سرهم و مرتب )دقيقاً برمجموعه كامل مت  پايانيك پوشه با نام مستندات حاوي  -

 . PowerPointو نيز فايل   Wordو  PDFفايل  دومصوب( در قالب 

 .برنامه( Interfaceبرنامه و هم  Source)هم  نامهافزار پاياننرميك پوشه با نام  -

 .شودخودداري  CDدادن هر گونه محدوديت بر فايل مواود در  اراز قر -

 
  

 


