وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکس آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)

شیَُ ًاهِ ًگارش ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ
هقطع کارشٌاسي
کلیِ رشتِ ّا

تهیه وتنظیم :
مرکس آموزش علمی کاربردی کوشا (واحد تهران)

یکی اص اّذاف ًگبسش پشٍطُ پبیبًی  ،آضٌبیی داًطدَیبى ثب ًحَُ ًگبسش ٍ تٌظین هطبلت دسثبسُ یک هَضَع
ػلوی است ،دس ایٌدب ثشای ایدبد ّوبٌّگی دس ًگبسش پشٍطُ ّب الصم است داًطدَیبى گشاهی ًکتِ ّبی رکش
ضذُ دس ریل سا سػبیت کٌٌذ.

الف ) تخش اٍل :
(هشخصات ظاّزی پاياى ًاهِ)
 -1جلذ پاياى ًاهِ
 -2تزتیة صفحات
 -3دستَرالعول ًگارش پاياى ًاهِ

ب ) تخش دٍم :
تزتیة قزار گیزی هطالة (فصل تٌذی)
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تخش اٍل
 -1جلذ پایاى ًاهِ ( :صحافی )
* رًگ جلذ صحافی تزای داًشجَياى هقطع کارشٌاسی کلیِ رشتِ ّا ( ،سرشکی )هی تاشذ .
 -2ترتیة صفحات پایاى ًاهِ
 -1صفحاتی کِ تذٍى شوارُ تِ تزتیة سيز در اتتذای پاياى ًاهِ قزار هی گیزًذ:
 غفحِ ثسن ا... غفحِ ػٌَاى ضبهل ( :آسم هشکض کَضبً ،بم هشکض کَضب ،ػٌَاى پشٍطًُ ،بم داًطدَ،استبد ساٌّوب ،سضتِ ٍ سبلتحػیلی) (فًَت  B Titrسایز (14
 تقذین (اختیاری) (فًَت  BTitrسایز (14 تشکر ٍ قذر داًي (اختیاری ) (فًَت  BTitrسایز (14 -چکیذُ فبسسی (فًَت  BNazaninسبیض ( (16حذاکثش  6سطش)

 فْشست هطبلت (فًَت  Bnazaninسبیض ) 16 - 2صفحاتی کِ تا عذد شوارُ گذاری هی شًَذ :
 اص غفحِ هقذهِ ضوبسُ گزاسی ثب اػذاد ضشٍع هی ضَد ٍ دس اًتْبی پبیبى ًبهًِ ،تیدِ گیشی ٍ فْشستهٌبثغ ٍ هبخز قشاس هی گیشد ( .فًَت  Bnazaninسبیض  ، 14تیتش ّب سبیض )16
* سٍی خلذ پشٍطُ هطخػبتی ضبهل ( :آسم هشکض کَضب ً ،بم هشکض ثِ غَست کبهل (هشکض آهَصش ػلوی
کبسثشدی ضشکت غٌؼتی کَضب ٍاحذ تْشاى) ،ػٌَاى پشٍطًُ ،بم داًطدَ ،استبد ساٌّوب ،سضتِ تحػیلی ٍ سبل
تحػیلی) ثبیذ رکش گشدد.
-3دستَر العول ًگارش گزارش پایاى ًاهِ
کبغزی کِ خْت ًگبسش هَسد استفبدُ قشاس هی گیشد ثبیذ کبغز  A4ثِ غَست یک سٍ ثبضذ.
کلیِ ثخص ّبی پبیبى ًبهِ کبهالً سبدُ ٍ ثذٍى کبدس ثبضذ .قجل اص ضشٍع ّش فػل ٍ ّوچٌیي قجل اص ضشٍع
ثخص هٌبثغ ،یک غفحِ سفیذ ثذٍى کبدس کِ ضوبسُ ٍ ًبم فػل ٍ ػٌَاى هٌبثغ ثب اًذاصُ دسضت ٍ خَاًب دس آى
دسج ضذُ قشاس گیشد .ضوبسُ غفحبت ثبیذ دس پبییي غفحِ ٍ دس ٍسط قشاس گیشد ٍ اص پبییي غفحِ  1/5سبًتی
هتش فبغلِ داضتِ ثبضذ.
فبغلِ ثیي سطشّبی هتي یک سبًتی هتش ثبضذ.
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حبضیِ هتي اص سوت ساست ٍ چپ ّش غفحِ پبیبى ًبهِ  2/5سبًتی هتش ٍ  0/5سبًتی هتش ًیض ثشای ضیشاصُ دس
ًظش گشفتِ ضَد ٍ حبضیِ ی ثبال ٍ پبییي ًیض ثبیذ  2/5سبًتی هتش ثبضذ.
فًَت هتي اصلي پایاى ًاهِ  B nazaninسایز  12تاشذ.
ب ) تخش دوم

 ترتية قرارگيري مطالة(فصل تنذي)
- 1فزم سرکَب رٍی جلذ فارسی
- 2فزم داخلی جلذ فارسی
- 3تسن ااهلل الزحوي الزحین
- 4تقذين ٍ تشکز (اختیاری)
- 5چکیذُ
- 6فْزست هطالة
- 7فْزست جذٍلْاً ،وَدارّا ٍ شکل ّا
- 8هتي پاياى ًاهِ
- 9تحث ٍ ًتیجِ گیزی
- 10هزجع ّا
- 11پیَستْا ( ضویوِ ، 1ضویوِ ). . . ٍ 2
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فصل اٍل
هقذهِ
ضبهل ّ( :ذف اص اًتخبة پشٍطُ فَق چِ ثَدُ است؟
رکش تبسیخچِ ٍ تَضیحبتی دس خػَظ ایٌکِ چِ کبسّبی دیگشی دس صهیٌِ پشٍطُ ی سبختِ ضذُ تب کٌَى
اًدبم ضذُ است ؟ چِ کبسثشدی داسد؟ چِ خالقیتی دس سبخت آى ثِ کبس گشفتِ ضذُ است ٍیب چگًَِ
هی تَاى ػولکشد آى سا ثْجَد ثخطیذ؟ )

فصل دٍم
رٍش کار
دس ایي فػل کلیِ هشاحل آهبدُ سبصی ،ضکل گیشی ٍ ػولیبت غَست گشفتِ دس طَل سبخت پشٍطُ ،اػن اص
لَاصم هَسد استفبدُ ،هشاحل سبخت ،تْیِ ًقطِ  ،ثذست آٍسدى ًوَداس ٍیب هحبسجبت غَست گشفتِ ٍ ّوچٌیي
ّضیٌِ سبخت ٍ ...
ثِ غَست تئَسی ثیبى هی گشدد ٍ ًتبیح حبغلِ احتوبلی اص پشٍطُ آٍسدُ ضَد.

فصل سَم
ثحث ٍ ًتیدِ گیشی
ًتبیح کلی حبغلِ اص ایي کبس هَسد ثحث قشاس گشفتِ ٍ ًتیدِ ًْبیی حبغلِ اسايو مي شٌد .با تٌجو بو ىدفياي
از قبل تعيين شده در مقدمو  ،دستيابي ىاي نٌين نٌين در اين فصل ذکر مي شٌند ً مٌرد تجسيو ً
تحليل قرار مي گيرند .ىمچنين پيشنياداتي براي تحقيقات بعدي در اين زمينو ارايو مي شٌد.

فصل چْارم
هٌبثغ ٍ هبخز
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چٌبًچِ اص هٌجؼی ثشای اسایِ هطلجی استفبدُ ضَد ،رکش هبخز الصم است  .دس ایي گًَِ هَاسد هطلت ثیي دٍ

گیَهِ" " ًَ ،ضتِ هی ضَد ٍ ثالفبغلِ ثؼذ اص آى [ ] ثبص هی گشدد ٍ هٌجغ هزکَس ثِ تشتیت
ػذدی اص اثتذای پبیبى ًبهِ دس آى قشاس هی گیشد .هثال دّویي هٌجغ استفبدُ ضذُ ثؼذ اص رکش
هطلت هشتجط ایٌگًَِ آٍسدُ هی ضَد ] 10[ :

گبّی دس ًقل خالغِ یک هقبلِ یب کتبة کِ تَسط ضخع خبغی ًگبسش یبفتِ است دس یک
خولِ رکش هی ضَد کِ دسایي گًَِ هَاسد ثِ ضشح ریل اقذام هی کٌین :
هحوَدی ٍ ّوکبساًص [

]

ً ،یشٍی ٍاسدُ سا ثِ طَس هیبًگیي  1200Nدس ًظش گشفتِ اًذ.

پيوستها
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