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 مقدمه  -1

ی م پروژه کارشناسی یکی از دروس مقطع کارشناسی مهندسی صنایع است و عمومأ در آخرین سال تحصیلی اخذ

آورد تا در قالب یک پروژه درسی از ابتدا تا انتهای یک گردد. این درس فرصت مناسبی برای دانشجویان فراهم می

پروژه را با هدایت استاد راهنمای منتخب خود تجربه نمایند. انجام منظم پروژه کارشناسی و ارائه یک گزارش 

ه بر اساس مصوبه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی نام باشد. این شیوهمنسجم و استاندارد حائز اهمیت می

است. دانشجویان مقطع ارائه یک ساختار استاندارد و یکسان تهیه شدهدانشکده مهندسی صنایع و با هدف 

کارشناسی با استفاده از این شیوه نامه، روال منسجمی را برای تهیه گزارش پروژه کارشناسی در اختیار خواهند 

طع مق های ائه و دفاع از نتایج پروژه کارشناسی را با کیفیت مناسبی طی خواهند نمود. پروژهداشت و فرایند ار

 باشند.ای و کاربردی قابل تقسیم میکارشناسی در یک دسته بندی کلی به دو نوع توسعه

 :ایتوسعه کارشناسی پروژه تعریف

محور قرار دادن یک یا چند مقاله )یا پایان این نوع از پروژه دربرگیرنده یک پروژه تئوریک است که دانشجو با 

 پژوهشی دارد.-نماید. این پروژه ماهیتی کامأل علمینامه( نسبت به توسعه یک پژوهش قبلی اقدام می

 :کاربردی کارشناسی پروژه تعریف

. صنعتی/خدماتی استاین نوع از پروژه در برگیرنده استفاده از ابزار های مهندسی صنایع برای یک مسأله واقعی 

گیری از ابزارهای در این پروژه دانشجو در یک محیط واقعی نسبت به تعریف مسأله و ارائه راهکار حل با بهره

 کند. مهندسی صنایع اقدام می

 یکه پروژه ها یانیدانشجو یباشند و برا یاز نوع کاربرد یکارشناس یگردد پروژه ها یم یداک یهتوص :  1 نکته

  .در نمره لحاظ خواهد شد یمثبت یازاتامت یند،انتخاب نما یکاربرد
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 پروژه کارشناسی نحوه نگارش و ساختار  -2 

   :های فنی پردیس دانشکدهو تهران صفحه اول )و جلد( پروژه باید حاوی آرم دانشگاه صفحه عنوان پروژه

نام استاد راهنما و تاریخ ، شماره دانشجویی  خانوادگی دانشجو،و سپس عنوان کامل پروژه، نام و نام باشد

 (.1تحویل پروژه باشد )مطابق پیوست 

  چکیده-2-1

 هدف (الف

ای هیافتهو  های به کار گرفته شده( فعالیت انجام شده )به ویژه روشتعریف مسئله و اهمیت آن،  چکیدهدر 

عبارت دیگر، ضمن د.  بهنکه گویای محتوای گزارش باشگونه ای  د بهنشوپروژه به طور مختصر ارائه می اصلی

 .شود صورت خالصه آوردهبه معرفی کارهای انجام شده در پروژه دستاورد انجام پروژه

 چکیده نگارش( ضوابط ب

 و در یک صفحه مستقل   ترجیحاً یک پاراگراف ،(صفحهک حداکثر یکلمه )  300 درچکیده باید حداکثر 

 تنظیم شود.

  باشد.در این قسمت مجاز نمی فرمول، شکل و مرجعارائه 

 چکیده نیاز به شماره صفحه ندارد 

  استپنج کلمه یا عبارت مندرج در ذیل چکیده حداکثر  تعداد کلمات یا عبارات کلیدی. 

 

 کلیات )فصل اول(-2-2

 هدف الف(

 باشد ومی شامل اهمیت و ضرورت انجام پروژه و جایگاه آن در ایران و جهان، ارتباط و استفاده آن در صنعت 

 گردد.میارائه های بعدی )روش و مراحل تحقیق( ای از محتوای فصلخالصه
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 ب(محتوا 

 باشد:به ترتیب شامل موارد زیر میفصل محتوای کلی این 

  :های کاربردی الزم است صنف مورد بررسی به اجمال معرفی شود. معرفی شرکت هدف، در پروژهتعریف مسأله

 شود.  در فصل دوم انجام می

  شودانجام تحقیق جاری پرداخته میدالیل و اهمیت ضرورت تحقیق: به ارائه 

 د که پس از انجام تحقیق رد یا اثبات نتحقیق مطرح می گردی در این بخش پرسش ها تحقیق: های پرسش

 آنها پاسخ داده می شود . )یک پاراگراف(

  یک پاراگراف(خواهد شد. ) استفادهروش تحقیق: ذکر روشی که برای تحقیق 

 :کلیاتپ( ضوابط بخش 

 خودداری شود. در این فصل از ذکر هر گونه منابع

 باشد.صفحه می 10حداکثر این فصل 

 

 (دومفصل )/ پیشینه تحقیقمروری بر ادبیات موضوع -2-3

 ایهای کارشناسی توسعهمرور ادبیات در پروژه-2-3-1

مقاالت پایه برگزیده را بصورت کامل تشریح نماید. سپس با توجه به / الزم است ابتدا دانشجو مقاله فصل این در

سال )منتهی به سال انجام پروژه(  را در دایرکتوری های مناسب جستجو  5بازه حداقل کلمات کلیدی منتخب یک 

وان عنبندی کند و سپس به معرفی موارد قابل توسعه در مقاله پایه تحت بندی، ارائه و جمعها را دستهو یافته

 شکاف تحقیقاتی بپردازد.

گیرد. مثأل اگر در : در صورت لزوم و در ابتدای این فصل معرفی واژگان و عبارات کلیدی پروژه صورت می2 نکته

 وجود دارد، الزم است منظور از این عبارت در فصل دوم تشریح شود. "عدم قطعیت"عنوان پروژه عبارت 

قالب یک جدول که دربرگیرنده نام محققان قبلی/ سال انتشار پژوهش بندی فصل دوم ترجیحأ در : جمع3 نکته

 نکات مورد عالقه باشد. به منظور درج / مفروضات کلیدی  / نوع روش حل و یک ستون توضیحات 
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 های کارشناسی کاربردی معرفی شرکت و پیشینه تحقیق در پروژه -2-3-2

معرفی شود. این معرفی در قسمت کلی )تاریخچه شرکت،  در این فصل الزم است ابتدا شرکت هدف بصورت کامل

بازار محصوالت، آمارهای کلی از فروش، تعداد پرسنل، تعداد خطوط تولید و....( و قسمت جزئی با تمرکز بر بخش 

و یا واحدی از شرکت که پروژه کارشناسی در آن انجام خواهد شد، صورت پذیرد. معرفی جزئی با تمرکز بر مسأله 

 باشد.ی میانتخاب

 د.نمسأله انتخابی در شرکت و تبعات آن شرح داده شوهمچنین در این فصل الزم است تاریخچه نحوه مواجهه با 

 صفحه است.  25این فصل حداکثر 

 

 )فصل سوم(  قیتحق یشناس روش  -2-4

 الف( هدف

ارائه یک فلوچارت که روند تحقیق را نشان دهد بسیار  شود.روش تحقیق به طور کامل شرح داده میفصل در این 

 مناسب خواهد بود. به نمونه زیر توجه کنید:

               

            

      

مطالعه ی  موردی 

 تحلیل حساسیت ارائه ی جواب بهینه

 آنالیز سناریو

تحلیل دینامیک 
مسأله

 نتیجه گیری و جمع بندی

مدل جدید ارائه شده 
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 است الزم ایتوسعه هایپروژه در: 

 الف( اگر مدل ریاضی توسعه داده شود:

( تعریف 3ها( مطابق پیوست )ف و محدودیتها، پارامترها، متغیرهای تصمیم و روابط ریاضی )تابع هدتمامی اندیس

 و تشریح شوند و موارد تغییر در مقاله پایه نیز شفاف ذکر شوند.

 :شود داده توسعه یکم ریغ یریگ میتصم مدل ای و یمفهوم مدل اگر( ب

وه شیکمی، گیری غیر مدل پیشنهادی و نحوه دستیابی به آن شرح داده شود و در صورت توسعه مدل تصمیم

 و دالیل انتخاب آن شرح داده شوند. انتخاب

 است الزم است کاربردی نوع از کارشناسی پروژه چنانچه: 

 روش برگزیده برای حل مسأله شرح داده شود. (الف

 های موجود و دالیل انتخاب روش برگزیده شرح داده شوند.ب(  سایر روش

 پ( متدولوژی کار در قالب یک مثال توضیح داده شود. 

 صفحه است. 20فصل حداکثر این 

 

 (چهارم فصل) آنها ریو تفس جینتا  -2-5

 
 باید رعایت گردد به شرح زیر آمده است:فصل داده ها و نتایج ارائه می شوند. نکاتی که در این فصل در این 

 استفادهدر ارائه نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار هاو جداول 

 شده تخراجاس علمی نتایج مبنای بر بلکه باشد، گمان و حدس اساس بر نباید تحلیل و تفسیرهمچنین  د.نشو

 و شوند ارائه گزارش ضمیمه قالب در است بهتر ،است  زیاد هاداده حجم که صورتی در .دنگرد ارائه تحقیق از

 .دنشو آورده متن در هانمونه فقط
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 همچنین عالوه بر ارائه د. نحل و نتایج آن ارائه می گردمناسب ارائه شده در ابعاد  مدلای های توسعهدر پروژه

ورد مو نتایج حاصله نتایج،  تحلیل حساسیت بسیار حائز اهمیت است. در واقع تاثیر پارامترهای مهم در مدل 

 استفاده از نرم افزارهای مناسب ضرورت دارد.  د. نبررسی قرار می گیر

 های خام و محاسبات احتمالی در کاربردی نتایج در قالب جداول و نمودارها ارائه شوند. داده هایدر پروژه

 در  ای) ارزیابی مقایسه شوندهای کاربردی با وضع موجود گزارش پیوست  ارائه شوند.  مقایسه نتایج پروژه

 . (رودبضاعت اطالعات قابل دسترسی از محل پروژه انتظار می

 .استصفحه  30حداکثر این فصل 

 

 پنجم(فصل ) جمع بندی و پیشنهادها  -2-6

 محتوای این بخش شامل موارد زیر می باشد:

 توان به ها و نتایج را مییافته و دست آورد های تحقیق جاری است. جمع بندی: خالصه ای از تمام یافته ها

 قسمت علمی و مدیریتی تقسیم نمود.دو 

 دهید می پیشنهاد را موضوعاتی و عناوین آتی تحقیقات برای: پیشنهادها. 

 استصفحه  5حداکثر این فصل 
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 و قواعد نگارشی پروژهساختار کلی  -3

 و ترتیب آنها  پروژهبخش های 1-3- 

 :است شده آورده ترتیب به که دنباش زیر هایبخش حاوی باید شوند،می داده تحویل که هایی پروژه کلی طور به

 (1 پیوست) عنوان صفحه 

 ( واژه کلیدی 5حداکثر  همراه به واژه 300 حداکثر) فارسی چکیده 

 (2 پیوست)  ها فصل فرعی و اصلی عناوین شامل: مطالب فهرست 

 جداول فهرست  

 ها شکل فهرست  

 اختصارات و عالیم فهرست  

 اصلی متن  

 مأخذ و منابع  

 ها پیوست  

 ینالت چکیده (Abstract)  ینالت یدیکل کلماتبه همراه (keywords) 

 ( 4 پیوست) انگلیسی عنوان صفحه 

 

 قواعد و شیوه نگارشی -3-2

 . شود رعایت باید عمل دستور این رد موجود مشخصات و قواعد و نگارش آیین

 : قلم نوع( الف

 هابخش زیر ها،فصل سر در هافونت اندازه همچنین(. 1-3 جدول) است یکنواخت متن تمامی در استفاده موردقلم  

 . استشده آورده دیگر هایبخش در قواعد ادامه همچنین .شود رعایت اصلی متن و
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 پروژه های مختلف . نوع قلم، اندازه و فاصله خطوط در بخش1-3جدول 

 فاصله خطوط اندازه نوع قلم نوع متن

 سانتی متر 15/1 14 نازنینB متن فارسی

  18 زرB عنوان فصل

  16 زر سیاهB یا نازنینB لوتوس یا B تیترهای اصلی

  14 زر سیاهB یا نازنینB لوتوس یا B تیترهای فرعی

 سانتی متر 1 12 زر نازکB یا نازنینB لوتوس یا B چکیده فارسی

  12 زر سیاهB عنوان جدول یا شکل

  12-10 زر نازکB یا نازنینB لوتوس یا B متن جدول

  10-8 زر نازکB یا نازنینB لوتوس یا B زیرنویس جدول

  10 زر نازکB یا نازنینB لوتوس یا B پاورقی فارسی

  Time New Roman 8 پاورقی انگلیسی

  Time New Roman Bold 12 عنوان چکیده انگلیسی

 سانتی متر Time New Roman 10-12 1 متن چکیده انگلیسی

  12 زر نازکB یا نازنینB لوتوس یا B فهرست منابع فارسی

  Time New Roman 10-12 فهرست منابع انگلیسی

 

 گذاری فاصله و بندی حاشیه(  ب

، حاشیه سمت باشدمیسانتی متر  1در چکیده برابر  سانتی متر است، اما فاصله سطرها 15/1فاصله سطرها برابر 

 است. این حاشیه ها باید در سر تا سر 5/2و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  سانتی متر 3راست و باال مساوی 

 (5)پیوست پروژه رعایت شود. 

 



10 
 

 گذاری ( شمارهپ

 و ، ...ب ، الف به عنوان مثال:   الفبا صورت گیرد حروفبا شماره صفحات آغازین )از اول پروژه تا اول متن اصلی( 

 شود باید شماره گذاری شوند.تمام صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع می

 شود. ، شکل، جدول، منابع و پیوست نیز میا های محتوگذاری صفحات شامل صفحه شماره : 4 نکته

از لبه پایین سانتی متر  5/1گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود و وسط قرار میصفحه در پایین  شماره:  5 نکته

 صفحه است.

، به طوری که شماره فصل در سمت راست و شوندها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می بخش : 6 نکته

  3از فصل  2از بخش  4نشان دهنده زیربخش  -4-2-3شود به عنوان نمونه: مینوشته شماره بخش بعد از آن 

 باشد. می

 

 هاها و شکل( جدولت

 گذاری شوند. مثال جدولجداول با کیفیت مناسب تهیه شوند و به ترتیب حضور در فصل شماره ها وتمامی شکل

و... ذکر شود. عنوان جدول ها باالی جدول و عنوان شکل زیر آن نوشته شود. 2-2و  1-2، جدول 2های فصل 

  چنانچه جدول یا شکلی از مرجع آمده باشد ذکر منبع الزامی است.

 .استفاده نمودزیرنویس برای توضیح یک واژه یا عبارت می توان در پایین همان صفحه از  زیر نویس: (ث

 

 روابط ریاضی ( ث

( شماره ماره فرمول سمت چپ )شماره فصل سمت راست و ش 1-4ر هر فصل به طور جداگانه مانندد روابط ریاضی

 گداری شوند .

4-1 𝐹 = 𝑚𝑎 
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 پ( نحوه ارجاع در متن و فهرست 

های به کار رفته در بسیاری آیند و ضرورت انجام مطالعه و روشبه حساب میدانشجو اساس تحقیق  پروژهمنابع 

از منابع  شودباید سعی  گزارشدر استفاده از مراجع علمی در گیرد. های آن به کمک منابع صورت میاز قسمت

 شود.میپروژه کاهش اعتبار  موجب های چاپ نشده،ارجاع به داده . گرددچاپ شده و مهم استفاده 

 نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر است:

د. در این روش مراجع به ترتیب حروف نشماره گذاری می شوه به ترتیب در متن می آیند مراجعی ک -1

 د.ندر فهرست منابع ذکر می شواول  نویسنده  نام الفبای

، در این روش مراجع (Taylor, 2005)عنوان مثال، بهنبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار مذکر   -2

 د.نذکر می شو اول نویسندهنام به ترتیب حروف الفبای 

ت جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع سدر صورت استفاده از هر یک از این دو روش الزم ا

به موارد زیر به عنوان مثال توجه  باشد. APAمنطبق با یکی از شیوه های معروف و شناخته شده برای مثال 
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 ها پارامتر و ها اندیسشیوه تعریف -3 پیوست 

 

(: لیست مجموعه ها و اندیس ها1جدول )  

 ت   ف  ج  ع  ه 

J       ج  ع     ت ت    ج ع آ    ش  

Q   ن   گ     ق ه        نظ        ج  ع   ح  

E  ج  ع  ظ ف ت       حص الت  ن ژ  

K  ج  ع  ح الت      ح     نق  

F  ج  عخ  حص الت  ن ژ  

V  ج  ع     ک       نظ       تق ض  

T ه      نی      

 

 

(: لیست پارامترها2جدول )  

 ت   ف      ت ه 

𝑈𝑗
𝐶  jح    ال  ظ ف ت    ک  ج ع آ    چ ن ت ک      ح   

𝐿𝑗
𝐶  jح      ن ظ ف ت    ک  ج ع آ    چ ن ت ک      ح   

𝜓𝑗𝑡   ق    چ ن ت ک    ج       ح j  t      ن  

λ ع       گ 

𝐷𝐽𝑄𝑗𝑞   فت   ن  ح     ت ت     ح   j   q  ن   گ       ح   

𝐷𝑄𝑉𝑞𝑣   فت   ن ن   گ       ح   q   v    ک  تق ض    

𝐷𝐵𝑓𝑣𝑡    ح  کث  تق ض   حصf           v t      ن      )  ح   حص  ( 

𝜑𝑒  ظ ف ت   حe       ن   گ   

𝜗𝑓𝑡    ک  ظ ف ت  حصf  t      ن  

𝜔𝑓    ن خ ت     چ ن ت ک      حصf 
 ت   ف      ت ه    قتص   

𝑃𝑓𝑒𝑡 fه  ن  ت       ح   حص     e   چ ن ت ک     ن   گ      ظ ف ت    t      ن  

𝐶𝑗𝑡   ه  ن  حص    ک تن    چ ن ت ک      حj (MIRR/t) 

𝐼𝐶𝑞𝑒  ه  ن         گذ    ن   گ      ظ ف تe  q    ح   

𝜇𝑗𝑞     ح  کث     فت  ج     ن  ح  ج ع آ       ت تj       q    ن   گ   

𝜇𝑞𝑣   ح  کث     فت  ج     ن ن   گ    حq  v    ک  تق ض     

𝑓𝑝𝑒𝑡  ه  ن  ث  ت ع ل  ت ن   گ      ظ ف تq  t      ن  

𝜌𝑗𝑞𝑘𝑡     ه  ن  ح     نق    ن  ح     ت تj  q  ن   گ    ح   

𝜌𝑞𝑣𝑡    ه  ن  ح     نق    ن ن   گq  v    ک  تق ض    
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