واحد بندرعباس

پروژه مالی
پروژه به لحاظ نگارش داراى دو وجه قابل تأمل است:
 -1مکاا نوشان مطالا

در هار صاححه پاروژه  ،نحاوه حاشاهه بناىى ،شاااره گااارى ،ارجاعاا ،،صاححا ،وبخشااا ،معاادت،،

تصاویر ،جىاول و منحنى ها و هاچنه ترته

ساخنا رى ارائه مطال در جزء جزء پروژه.

 -2محنوای فصول پروژه

نحوه تنظیم مطالب
اهم نکاتى که مى بایست در مورد ابعاد کاغا پروژه  ،نحوه تنظهم و کادربنىى براى انعکاا

مطالا

در روى کاغاا رعایات گاردد

عبارتنىاز:
• از کاغا مرغوب و در قطع  A4به منظور نگارش پروژه اسنحاده شود.
• در تحریر من  ،معادت ،ریاضى ،جىاول و ناودارها از کامپهوتر و نرم افزارهاى فارسى موجود اسنحاده گردد
• انىازه حروف به هنگام اسنحاده از نرم افزار کامپهوترى با فونت  Zarیا  Lotusو انىازه  14بوده و در تاام من  ،یکسا باشى
• تا حى امکا از عکس و تصویر باراى انعکاا

مطالا اسانحاده نشاىه و از شاااته

هااى گویاا بااره گرفناه شاود .در صاورتهکه

تصویرى بصور ،کپى در پروژه ارائه شود ،بىیاى است بایى کامال واضح بوده و از کهحهت خوبى برخوردار باشى.
• حواشى بات و پایه کاغا به ترته

 2/5 , 2/5ساننى منر و از راست و چپ نهز به ترته  3و  2سااننى منار باشانى .صاححا،

بصور 18 ،سطرى و یا  24سطرى تایپ شونى.
• جاال ،من حنى اتمکا کوتاه و مطابق قواعى دسنور زبا فارسى و بصور ،مجاول نوشنه شىه باشى(.سوم شخص محرد)
• از نگارش کلاا ،تته در من پروژه ،روى اشکال و جىاول خوددارى شاود .معاادل تتاه پاس از مشاخص شاى باه وساهله
شااره اى که باتى معادل فارسى آ کلااه تایاپ ماى شاود ،در زیرناویس پاایه صاححه باا شاااره عاىد فارساى آورده شاود .در هار
صححه ،شااره هاى زیرنویس بصور ،دو سنونه در زیر نهم خطى درسات چپ کاغا ،از ی

آغاز و به ترته افزایش می یابنى .

بطوریکه در هر سطر از زیرنویس صححه حىاکثر دو کلاه انگلهسى معادل تایپ مى گردد که ،کلاه اول از سات چپ و کلاه دوم
از مهانه صححه تحریر مى گردد .سایر کلاا ،انگلهسى نهز در سطور بعىى ،به هاه ترته درج مى شونى .اگر پهىا کارد معاادل
فارسى براى کلاه اى خاص مثالا ی

مقاله تته بسهار مشکل بود  ،مى تاوا تلحا تتاه کلااه را باا حاروف فارساى نوشانه و در

زیر نویس اصل کلاه تته را نوشت .تزم به ذکر است که در صور ،تاایل می توا به جاى اسنحاده از زیر نویس در پایا هار
صححه ،از پى نوشت در اننااى هر فصل اسنحاده ناود .بىیاى است که شااره لغا ،پى نوشت هرفصل نهز از ی

آغاز می شاود .

پی نوشت اننااى فصل به دلهل مشابات با اصول مقاله نویسى ارجحهت کانرى دارد.
• شااره گاارى صححا ،به دو نوع مجزا صور ،ماى پاایرد .دسته اول صتحات پاروژه  ،از صاححه چکهاىه ،تاا انناااى صاححا،
لهست عالئم و اخنصارا ،با حروف الحبا ،و به صاور ،مناوالى هاچاو الا ،،ب ،پ ، ،وغهاره ،دسته دو صتحات  ،از صاححه
مقىمه تا اننااى پروژه به صور ،عاىدى شاااره گااارى ماى شاونى  .روى صاححه اول هار تقساهم اصالى از پاروژه  ،مانناى صاححه
چکهىه ،صححه اول فارست ،صححه اول هر فصل و غهره شااره صححه نوشنه ناى شود ولى شااره آ به حسااب مای آیاى .شاااره
هر صححه با  1/5برابر فاصله به سطرها از پایه کاغا در وسط سطر به فارسى ساده نوشنه می شود.

• در نگارش من اصلى ،عناوی اصلى در وسط سطر ،و کلهه عناوی فرعى در ابنىاى سطر با شااره بنىى دو عىدى نوشنه شود.
قبل از شروع هر عنوا اصلى دو سطر ،و قبل از شروع هر عناوا فرعاى یا

ساطر خاالى منظاور شاود.عنااوی فرعاى تار در

ابنىاى سطر نوشنه شىه و مطال بالفاصله بعى از عالمت  :آغاز می شونى .به هر ی

از عناوی اصلى و فرعى تا دو تیه فرعاى

شااره اى تعلق مى گهرد که ،نحوه شااره گاارى آ در فارست آمىه است.
•به معادت ،و نوشنه ها ی

سطر خالى آورده مى شود .شااره معادله در سات راست خط  ،وشااره جىاول و شکلاا باه ترتها

در بات وپایه بصور XX-YY ،نوشنه مى شود XX .شااره معادله و  YYشااره فصل ماى باشاى  .درصاورتهکه ساطر معادلاه
داراى جاى کافى نباشى ،از سطر بعىى اسنحاده مى شود.
• منحنى ها ،جىاول  ،تصاویر و یا اشکال درو کادر بسنه قرار گرفنه ،طرف باتى آناا می بایسات باه طارف بااتى کاغاا قارار
از منحنى هاا ،جاىاول تصااویر و اشاکال داراى شاااره باوده و در مان باه آنااا اشااره شاود.زیرناویس شاکل در

داده شود .هر ی

قسات زیری کادر به فاصله ی

خط درج مى شود .توضهح شکل در سات چپ بعى از شااره تایپ می شود .تىابهر مشاباى براى

باتنویس جىول رعایت می شود .هار یا

از منحناى هاا ،جاىاول ،تصااویر و یاا اشاکال در طاى مان پایاا ناماه داراى شاااره اى

مسنقل از یکىیگر بوده و بصور ،منوالى تا اننااى هر فصل افزایش مى یابى .به منظور افزایش کهحهات و دقات ناودارهاا ،توصاهه
مى شود که یکى از نرم افزارهاى منىاول کامپهوترى ماننى  EXCELLیا  VISIOدر رسم ناودارها مورداسنحاده قرار گهرد .
• تزم است کلهه محاسبا ،منحصراا در سهسنم آحااد باه الاللاى  SIانجاام شاود .در ماوارد اسانثنایى کاه باه علات محاىودیت مناابع
موجود اسنحاده از سهسنم هاى دیگر آحاد اجننابپایر به نظر ماى رساى ،ضارورى اسات کاه نناای نااایى هار قساات از محاسابا ،را
عالوه بر سهسنم آحاد مربوطه پس از تبىیل واحى در سهسنم  SIنهز درج ناود .ضانأ به  ،ای موضوع نهز حناأ توجه شود کاه در
مقابل ت

ت

ننای محاسبا ،،واحى مربوطه بایى ذکر شود.

ترتیب ستخهتری ارائ مطتلب
نظم و ترته در ارائه مطال و یکسا سازى ،عالوه بر افزایش مهزا درک خواننىه ،ساولت دسنرساى و دریافات آنارا مهسار
می سازد .لاا در ای بخش ،ضا بها مشخصا ،هر ی

از قسات ها ،ترته ارائه آناا نهز ذکر شىه است.

• جلت پتروه  ،مطاابق باا ناوناه طار جلاى ارائاه شاىه در پهوسات ایا آئاه ناماه  ،زرکاوب و باا جلاى زرشاکی رنا
عنوا پروژه با حروف بزرگ و سایر مطال با حروف کوچا
پروژه وسال اخننام آ با حروف کوچ

مجلاى گاردد.

درج شاود .در کناار شاهرازه نهاز صارفا ا عناوا و ناام تاهاه کنناىه

زرکوب گردد.

• صحا نخست ،از آنجا که نام و یاد خىا بانری سرآغاز براى هر نوشنه و کارى مى باشى ،بسهار مناس

است که باا رسام الخاط

زیبا اخنصاص یابى که فضل (( بسم هللا الرحا الرحهم )) نخسنه برگ از پروژه به درج کالم الاى موج توفهق روزافزو گردد
• صحا عنوان،در ای صححه  ،مطال

روى جلى پایا نامه عهنا ا تکرار می شود ،با ای تحاو ،که ذکر ناام اسااتهى راهنااا الزاماى

است . -صححه تقىیم ) اخنهارى( در ی

صححه مسنقل بعى از قسات چکهىه  ،برحس صالحىیى نگارنىه به فارد ،افاراد یاا موسساه

اى تقىیم مى گردد.
• صحا ق ردانى (اخنهارى) ،در ای قسات ،در ی

صححه مجزا بعى از صححه تقىیم نگارنىه مرات قىردانى خود را از اشخاص

و یا موسساتى که در تىوی مطل با فراهم آورد اطالعا ،،امکانا ،و یا تأمه بودجه هاکارى ناوده انى ،ابراز مى ناایى.
• چکی پروه حىاکثر در حجاى معادل با  250تا  300کلاه تاهه شىه و شامل بها مخنصر مسئله مورد بررسى ،روش تحقهاق
و مراحل بکار گرفنه شىه باراى کسا و جااع آورى اطالعاا ،،نحاوه تجزیاه و تحلهال و ننهجاه کلاى حاصاله ماى باشاى .خوانناىه باا
مطالعه چکهىه بایى تشخهص دهى که پروژه موجود دربرگهرنىه مطال مورد عالقه وى مى باشى یا خهر؟ تاریخچه و سابقه موضوع
در ای قسات ذکر نشىه ،بلکه در مقىمه پروژه توضهح داده مى شود .چکهىه در ی
گهرد .

صححه مجزا بعاى از صاححه عناوا قارار ماى

در باتى آ به فاصله دو سطر از حاشهه باتى صححه در مهانه سطر عنوا پاروژه نوشانه ماى شاود .در انناااى چکهاىه مای تواناى
کلاا ،کلهىى مورد اسنحاده در پروژه به تعىاد 4تا  5واژه اضافه شود.
• فهرست مطتلب ج اول و نمودارهت ،صاححا ،فارسات بعاى از صاححه قاىردانى قارار ماى گهرناى .کلااه " فارسات " در وساط و
باتى کلهه صححا ،مربوطاه تایاپ گاردد .عنااوی اصالى و فرعاى در ساات راسات و شاااره صاححه در حاشاهه چاپ نوشانه شاود .
شااره عنوا اصلى با خط تهره از عنوا مربوطه جىا مى شود  .شاااره عنااوی فرعاى حاىاکثر بصاور ZZ-YY-XX ،نوشانه
مى شود که XXشااره عنوا اصلى و  YYیکى از عناوی فرعی و  ZZنهز یکى از بخش هاى زیاری  YYماى باشاى .کاه البناه
در فارست نویسى فقط تا عنوا فرعى دوم (اصلی – فرعی -زیاری ) شاااره گااارى شاىه و نوشانه ماى شاود .عنااوی اصالى از
مننااى الهه سات راست هر سطر ،عناوی فرعى به انىازه چاار حرف داخل تار از عناوا اصالى و عنااوی فرعاى تار باه اناىازه
هشت حرف داخل تر از عنوا اصلى نوشنه مى شونى .فارست تصاویر وناودارها ,راهنااى تصااویر واشاکال فارسات جاىاول و
راهنااى جىاول پروژه نهز با درج شااره شکل و شر آ و صححه آ جىاگانه درج می گردد.
• لیست عالئم و اخهصترا که قبل از فارست قرار ماى گهارد ،لهسانى اسات از کلهاه عالئام و اخنصااراتى کاه در مان بکاار رفناه
است.بایى سعى شود که در من از عالئم اسنانىارد اسنحاده شود .نحوه نگارش لهست عالئم بىی ترته است کاه در چاپ عالمات و
در سات راست محاوم آ درج مى گردد .ترته نگارش عالئم مطابق با نوع عالمت بکار رفنه ،منحاو ،مى باشى  .معاوت نخست
حروف انگلهسى سپس حرف یونانى نوشنه مى شونى  .تزم به ذکر است که در کل مان پاروژه باراى نااایش هار پاارامنر فهزیکاى
فقط بایى از ی

نااد اسنحاده کرد .

• مقدمه
مى بایست شامل موارد ذیل باشى:
 -1بها واضح و کامل مسئله موردبررسى یا هىف مطالعه.
 -2بها دتیل اهاهت موضوع و ارزشهابى آ .
 -3بها مخنصر تاریخچه کارها و تحقهقا ،قبلى انجام شىه روى موضوع و وضعهت فعلى آ .
 -4معرفى و مرور اجزاء و بخش هاى پروژه .ای مطال به ای سؤال که چارا ایا بررساى یاا پاروژه صاور ،ماى پاایرد پاسا
داده ،و نشا می دهى که گامى در جات تکاهل و با رفع نقص فعالهت گاشنگا مى باشى.
 -5توضهحا ،مخنصرى در مورد نحوه تجزیه و تحلهل مسأله و روشاا ،نحوه انجام تحقهق وننای بىست آمىه از آ .
• بخش اصلی پروژه
در واقع ای بخش است که به دانش پژوها کا

اصلى مطالعاتى را مى ناایى  .بنابرای مطال آ بایى به صور ،واضح  ،منظم

و قابل فام ارائه گردد .بایسنى سعى گاردد تنااا قساات هاایى کاه مسانقهاا ا باا موضاوع موردبحا مرباوط اسات آورده شاونى .ماابقى
مطال به صور ،پهوست اضافه گاردد .باراى مثاال اگار آشانایى باا بعضاى قضاایا باراى درک مطلا تزم اسات ،ولاى اثباا ،آنااا
منظور اصلى گزارش نهست به صور ،پهوست اضافه شود .برنامه کامپهوترى ،طرز اسانحاده و نااودار آ  ،نهاز در پهوسات آورده
شود .مگر در مواردى که صور ،پروژه عاىتأ در ارتباط با ی

برنامه کامپهوترى تعری ،شىه باشاى .بطاور کلاى اهاهات پاروژه

صرفا به نوآورى نگارنىه بسنگى دارد.لاا از مطال تکرارى،کالساه

و منعلاق باه دیگارا فقاط بصاور ،اخنصاار کاا

گرفناه

شود .من اصلى پروژه به طور منطقى به پن فصل حىاکثر  200صححه تقسهم مى شود ،فصل بنىى پروژه بنا به نظار دانشاجو
و تایهى اسناد راهناا انجام مى شود .هر فصل می توانى به چنى بخش تقسهم شود .مطال هار فصال باا بهاا آ قساات از تحقهاق کاه
فصل بىا اخنصاص یافنه است ،توضاهح مطلا و روش هاایى کاه در رابطاه باا ایا قساات ماورد اسانحاده قارار گرفناه اسات و بار
شارد نکاتى که بایى کش ،و دانسنه شود ،آغاز ناود.

• نتیجه گیری
پهشناادا ،ننهجه گهرى با توجه به مطال عنوا شىه به ویژه در مقىمه به نگارش درآیى  .مقایسه ننهجه هاى بىست آمىه با هاىفااى
از قبل تعهه شىه در مقىمه و دسنهابى هاى نوی در ای فصل ذکر شىه و مورد تجزیه و تحلهل قرار می گهرنى.

• مراجع
پس از اتاام بخش آخر ،بایى مراجع درج گردد  .چنانچه براى مطلبى از منبعى اسنحاده شود ،ذکر آ مرجع در لهست مراجع پروژه
الزامی می باشى .در اینگونه موارد مطلبى که مسنقهاا ا از آ منبع نقل شود ،به دو گهومه نوشنه می شود و بالفاصله بعى از آ
عالمت ] [ درج می گردد .در داخل آ شااره منبع ماکور به ترته
منابع اسنحاده شىه بعى از ذکر مطل

عىدى از اول پروژه قرار می گهرد.مثال پانزدهاه شااره

مربوطه در داخل گهومه اینگونه آورده می شود ]  ،: [ 15در قسات مراجع شااره مرجع

در
براکت ] [ نوشنه مى شود و بعى از آ نام خانوادگى نویسنىه سپس حرف اول نام که به وسهله عالمت " ،از یکىیگر جىا می گردنى
آورده مى شود  .در مراجع فارسى نام نویسنىه بطور کامل ذکر می شود .اگر موضوع داراى چنى نویسنىه باشى .نام هاى ایشا با
عالمت " " ،از هم جىا مى گردد .بعى از نام نویسنىه ،عنوا کناب یا مقاله آورده مى شود .و در ادامه چنانچه کناب یا مقاله منرجم
داشنه باشى  ،نام و نام خانوادگى منرجم ذکر می شود .اگر مطل

مورد نظر از کناب اخا شىه باشى ،نام موسسه اننشاراتى ،سال
نگاشنه مجله باشى جلى ) ، ( Vol

اننشار  ،شااره فصل و صححه یا صححا ،مورد رجوع ذکر مى شود .چنانچه مطل

شااره )،) noسال اننشار  ،شااره فصل و شااره صححه خواهى آمى  .براى ناونه به مثال هاى زیر توجه کنهى.
] [ 1طاهرى  ،جاهل و پاکزاد  ،حسه  ،موج و پىیىه هاى ارتعاشى ،اننشارا ،دانشگاه علم وصنعت ایارا  ،1360 ،ص217-
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[2] Timoshenko , S . P. , And Gere , J.M. Theory of elastic stability, McGraw – Hill , 1985 ,
pp. 105 – 115. [3] - Sanders , J.L. , Nonlinear Theories for thin shells , Q. appl. Mech. , Vol
10, No.1 , 1963 , pp. 21-36.
[3] Griffin , D.S. , Design filmits for buching of elevated temperature components .
Proceedings ASME-PVP conference , Hawaii , July , 1989 ,pp. 25-27 .
در ترته مراجع ،ابنىا موارد فارسى ،سپس خارجى ها و در ناایت موارد ایننرننى مطر می شونى  .در تخصهص شااره مرجاع
به مطال  ،بایى توجه ناود که چنانچه به ی
ی

مرجع چنى بار ارجاع داده شود ،هاا اوله شااره تکرار مى گردد و نهز چنانچه باه

کناب که قبالا تحت صححا ،خاص ،ارجاع شىه ،مجىداا مراجعه گردد  .اگر هاا صاححا ،قبلاى ماىنظر باشاى از هااا شاااره

قبل و در غهر ای صور ،ی

شااره جىیى تعلق مى گهرد.

• پیوست ها
در اننااى پروژه  ،پهوست ها قرار مى گهرنى .هاانگونه در من اصلى ذکر گردیى .پهوسات بگوناه اى اننخااب ماى شاود کاه ضاا
نهاز به وجود آناا ،قارار داد آنااا در مان اصالى باعا از باه رفان انساجام و پهوسانگى مطلا ماى گاردد .هار پهوسات باه یا
موضوع اخنصاص مى یابى .به منظور مرت ناود پهوسناا ،ترته

زیر پهشنااد مى گردد:

پهوست  1-منحنى هاى حاصل و یا تاهه شىه از اسنانىارد در صورتى که تعىاد آناا زیاد باشى.
پهوست  2-جىاول حاصل و یا تاهه شىه از اسنانىارد در صورتى که تعىاد آناا زیاد باشى.
پهوست  3-اثبا ،قضایا
پهوست  4-دسنورالعال اسنحاده از برنامه کامپهوترى تاهه شىه
پهوست  5-لهست برنامه کامپهوترى

پهوست  6-نقشه هاى تاهه شىه تزم به ذکراست پهوسنااى نرم افزارى داخل جلى در پاکت ویژه اى چسابانىه مای شاونى .در صاححه
اول هر پهوست ،در بات و وسط کادر کلاه پهوست و شااره ترته آ درج شىه و سپس با یا

خاط فاصاله در وساط کاادر عناوا

مربوط به آ پهوست آورده مى شود.

محتواى فصول پایان نامه
فصل اول
• کلها ،تحقهق
• مقىمه
• هىف
• ضرور ،تحقهق
• بها مسئله
• سوات ،تحقهق
• مراحل تحقهق
•عنوا روش تحقهق
• روش جاع آورى اطالعا،
• ابزار جاع آورى اطالعا،
• روش تجزیه و تحلهل
• محىودیت هاى احناالى تحقهق
• تعاری ،واژه هاى اصلى تحقهق
فصل دوم
• مرور ادبها ،تحقهق اهم مباح نظرى پهرامو موضوع تحقهق که در ی تا چنى بخش جىاگانه به نقل قاول از مناابع معنبار) باه
هااراه آدر دهاى مناابع ماورد اسانحاده در مان و درج مشخصاا ،مناابع ماورد اسانحاده باه ترتها اسانحاده در انناااى فصال درج
مى گرد (توسط محقق گردآورى ،دسنه بنىى ،تنظهم و نگارش مى یابى.
فصل سوم
• روش تحقهق
• عنوا روش تحقهق
• معرفى روش ناونه بردارى یا بررسى جامعه موردنظر یا روش مطالعه موردى
• معرفى روشاا و ابزار گردآورى اطالعا ،کاى یا کهحى
• معرفى الگوها یا مىل مورد اسنحاده براى تحلهل مسئله
• معرفى جزئها ،روشااى تجزیه و تحلهل اطالعا،
• روش سنجش اعنبار و پایائى تحقهق کاى و یا صحت و تعاهم پایرى تحقهق کهحى
فصل چهارم
• جزئها ،مراحل پهاده سازى روش تحقهق براى حل مسئله و پاسخگویى به سوات ،تحقهق
فصل پنجم
• جاع بنىى و ننهجه گهرى و موضوعا ،پهشناادى براى تحقهقا ،آتى
• فارست منابع و مأخا
• چکهىه تته پهوست ها
• پرسشنامه
• جزئها ،محاسبا ،تجزیه و تحلهل اطالعا،

بسمه تعالی

دااگشنه آزاداسالمي بندرعباس

پروژه مالي
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