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  باسمه تعالی
  احد اهوازوآموزشکده فنی و حرفه ای سما 

  )رشته کامپیوتر( ژه  راهنمای گزارش پرو
  

 طرح روی جلد 
  

 طرح . باشندBold و بصورت Blotusتمام مطالب در وسط صفحه نوشته شده و فونتها 
  :روی جلد شامل موارد زیر می باشد

  

   
  ما واحد اهواز              آموزشکده فنی و حرفه ای س
  پروژه پایانی

  :موضوع 
  )عنوان پروژه(

  :ارائه شده به
  )نام استاد(

  :تهیه کننده
  )نام دانشجو(

  کاردانی کامپیوتر
  )فصل تحویل  سال تحویل(

 فونت متن 
  Blotus -14           متن فارسی -
  Times New Roman -12         متن انگلیسی -
  Blotus-Bold -16            عناوین    -
  Header   (14- Blotus ( سر صفحه-

  
  
  

 حاشیه صفحات 
                       Top=2.54cm                          Bottom=2.54cm  

           Left =2cm                                  Right =1.5cm  
Gutter =1.5cm                Gutter Position=Right  

  )18اندازه فونت  ( 

  )20اندازه فونت  ( 

  )22  اندازه فونت( 

  )18اندازه فونت  ( 

  )18اندازه فونت  ( 

  )22  اندازه فونت( 

  )18اندازه فونت  ( 

  )22  اندازه فونت( 

  )18اندازه فونت  ( 

  )22  اندازه فونت( 



 ٢

  
 پروژهترتیب صفحات گزارش  

 .رعایت مطالب زیر و انجام دادن آنها ضروری می باشد

  جلد گزارش پروژه -1
 صفحه سفید -2

 بسم اهللا الرحمن الرحیم -3

 ...تقدیم به  -4

 تشکر و قدردانی -5

 فهرست مطالب -6

 فهرست شکلها -7

 فهرست جداول -8

 چکیده -9

  مقدمه -10
 )موضوع فصل با فونت بزرگذکر عنوان فصل و (رگه جداسازی هرفصلب -11

  مطالب فصل اول و سایر فصلها -12
  فهرست منابع -13
  )موجود در همین گزارشبرگه ( قراردادن برگه گزارش پروژه -14

  

 فهرست منابع 
و فهرست بصورت زیر تنظـیم      : ) بدون  (عنوان فهرست منابع باید وسط صفحه نوشته شود         

  :گردد
o نام سایت های استفاده شده 

o    نـام کتـاب، شـهر       )با کاما از هم جدا مـی شـوند        (نام نویسنده یا نویسندگان ،
 انتشار، نام انتشارات، سال انتشار

o             ،درصورتیکه منبع ترجمه شده باشد باید نام نویسنده یا نویسندگان، نام مترجم
 نام کتاب، شهر انتشار، نام انتشارات، سال انتشار

  
  
  

   جداول به فهرست شکلهادن شکلها و          در صورت کم بو
 .             فهرست جداول نیازی نیستو          



 ٣

 
 چکیده 

  :رای نوشتن و تنظیم چکیده رعایت موارد زیر الزامی استب
  )بیش از یک صفحه نشود(  کلمه می باشد 250 تا 50 یک پاراگراف بین -1
  . چکیده نباید شماره صفحه داشته باشد-2
  Italic فونت متن چکیده همان فونت متن است فقط به صورت -3
  :ت زیر ذکر شوند در پایان صفحه چکیده باید کلمات کلیدی به صور-4

  )      با فونت بزرگتر:(کلمات کلیدی
  )CRM(مدیریت ارتباطات مشتری: مثال 

  

  :تذکر
  . کلمه کلیدی وجود دارد5 تا 4معموال در متن  -
 .چکیده در فهرست مطالب نباید ذکر شود -

 .می باشد) آنچه خواننده قرار است بخواند(چکیده توضیح مختصری در مورد مطالب  -

 . نداردچکیده پاورقی -

 .خط اول چکیده و مقدمه یکی است -

 .الزم نیست: بعد از عنوان چکیده در باالی صفحه  -
  

 مقدمه 
  .الزم نیست: بعد از عنوان مقدمه در باالی صفحه 

  . صفحه باید باشد2مقدمه حداکثر 
  .شماره صفحه از مقدمه شروع می شود ولی شماره صفحه در مقدمه ذکر نمی شود

  

  )Header (سرصفحه 
   موضوع فصل                                 شماره صفحه-اره فصلشم

  
  :بطور مثال

  3                                    امنیت شبکه                                      -1فصل
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 فهرست مطالب 
  :)بدون .(عنوان فهرست مطالب باید در وسط نوشته شود -
 Bold بدون Blotus 14 باشد ولی بقیه متون Boldعنوان فصلها باید  -

 . باشد12شماره صفحه باید با فونت  -

 .الزم نیست) 00000000000000(در فاصله بین عنوان تا شماره صفحه نقطه چین  -

 .گذاشته شود: بعد از عنوان فصلها باید  -

 .در پایان فهرست مطالب باید شماره صفحه فهرست منابع نیز ذکر شود -

ن در باالی عنوان فصلها و کلمه صفحه در باالی شـماره صـفحه ضـروری                ذکر کلمه عنوا   -
 .است

  

  :مثال
  عنوان                                                                                         صفحه

  3    آشنایی با مکان کارآموزی                                                    : فصل اول
  6تاریخچه سازمان                                                                        : 1-1
1-2..................... :   

  25ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموز                                       : فصل دوم
  30                                         موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی    : 2-1
2-2.................... :   

  50آزمون آموخته ها و منابع                                                       : فصل سوم
  51ریز پردازنده                                                                           : 3-1
...  

  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی و یا پروژه را اخذ نموده اند از اول ترم 
به مدت پنج ماه برای تحویل گزارش نهایی خود فرصت دارند، در غیر اینصورت طبق 
بخشنامه آموزشی کارآموزی و یا پروژه آنها ناتمام اعالم شده و دوباره در ترم بعد باید 

برای اطالعات و توجیه بیشتر الزم می باشد به دانشجویان همچنین . ایندآنرا انتخاب نم
  .نمایند خود مراجعه کارآموزی و یا استاد پروژهاستاد 

  

دانشجویان رشته کامپیوتر الزم می باشد بعد از تایید پروژه خود، توسط استاد راهنما 
  .جلد صحافی باید سرمه ای باشد. آنرا صحافی کرده و تحویل دهند

  



 ٥

  فرم انتخاب پروژه فارغ التحصیلی
  گروه کامپیوتر

  

  : .............................................................عنوان پروژه 
  : ..........................................زمان تقریبی انجام پروژه 

  

  :مشخصات دانشجویان 
  اخذ پروژهتاریخ  شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی ردیف

1        
2        

  

  :خالصه پروژه 
  
  
  

  

  :شورای تصویب پروژه 
  تاریخ و امضا  نام و نام خانوادگی  سمت ردیف

  

1  
  

  استاد راهنما
  

    

  

  

2  
  

  مدیر گروه
  

    

  

  

3  
  

  مدیر پژوهشی
  

    
  

  

   ........................:کد ثبت شده در کتابخانه 
  

می باشد و دانشجویان باید یک ) آبی تیره(سرمه ای رنگ جلد صحافی پروژه : توجه 
 . به استاد راهنما تحویل دهندCDنسخه از پروژه را به همراه 

  مهر و امضا
 مسئول کتابخانه


