فرمت پروژه تخصصی کارشناسی
دانشجويان محترم گروه مهندسی مکانیک الزم است موارد ذيل را در پاياننامه خود رعايت فرمايند:
 )1ارائه كل مطالب پاياننامه در حداكثر  40صفحه
 )2ارائه كل پاياننامه در سه فصل كلی زير:
فصل اول :پیشینه پژوهش ،فصل دوم :مواد و روشها ،فصل سوم :نتايج و بحث
 )3كلیه متون با  fontاندازه  12و فاصله خطوط  1/15با حاشیه حداكثر  2/5سانتی متر از اطراف
 )4استفاده از سطور و فضاي خالی بیش از اندازه در متن پاياننامه خودداري شود.
 )5نوشتن خالصه فارسی در ابتدا و خالصه انگلیسی در انتهاي پاياننامه
 )6نوشتن نتیجهگیري و پیشنهادات براي ادامه كار در انتهاي پاياننامه
 )7ارائه لیست عاليم ،تعريف پارامتر و واحد آن
 )8ارائه فهرست شکلها و جداول
 )9در صورت استفاده از مطالب ،شکلها و يا جداول از ساير منابع ،ذكر منابع و ارجاع در لیست مراجع
 )10نوشتن شماره منابع ،شکلها ،جداول و معادالت و صفحات با اعداد فارسی
 )11نوشتن شماره معادالت ،شکلها ،جداول به همراه شماره فصل يا بخش
 )12رعايت ترتیب مراجع و نوشتن مراجع كامل در انتها به ترتیب ارجاع
 )13بحث در مورد تمامی شکلها يا جداول ارائه شده در متن پاياننامه ها ،حداقل در چند سطر
 )14تمام اسامی دانشمندان و محققین خارجی به صورت فارسی نوشته شود و امالء انگلیسی آن به صورت زيرنويس در همان صفحه ارائه
شود.
 )15استفاده از كلمات خارجی مانند "رنج" يا " اپتیمم" خودداري شود و از معنی فارسی آنها استفاده شود .در صورت نیاز ترجمه انگلیسی
اين كلمات به صورت زير نويس در ذيل هر صفحه ارائه شود.
 )16از بکار بردن كلمات مانند" آقا" يا "جناب" قبل و بعد از اسامی محققین و منابع خودداري شود.
 )17تمامی اعداد در متن به صورت فارسی به همراه واحدها ارائه شود و حتما از عالمت ممیز استفاده شود و از بکار بردن نقطه يا ويرگول يا
كاما به جاي ممیز خودداري شود.
 )18جمالت علمی باد بصورت جمالت مجهول سوم شخص مفرد يا جمه نگارش شوند.

رعايت موارد فوق در پاياننامه ها الزامي مي باشد و در غير اينصورت مجوز هاي الزم
براي برگزاري دفاع صادر نخواهد شد.

