به نام خداوند جان و خرد

آئين نامه اجرايي تدوين
پروژه هاي زبان تخصصي

روش اخذ و انجام پروژه زبان تخصصي
 - 1انتخاب موضوع پروژه بر اساس رشته تخصصي  ،عالقه دانشجو و با نظر استاد راهنما مي باشد .
( فرم شماره ) 1
 - 2پروژه مي بايست توسط يك نفر انجام شود .
 - 3موضوع پروژه مي بايست توسط شورای آموزشي و پژوهشي مورد تاييد قرار گيرد.
 – 4هماهنگي با استاد به منظور تهيه و جمع آوری اطالعات علمي در رابطه با موضوع پروژه
 - 5تهيه  ،تدوين و گرد آوری پروژه بر اساس استاندارد مشخص شده در آئين نامه اجرايي .
 - 6ارايه دو نسخه تايپ و صحافي شده ( گالينگور ) از پروژه به همرراه لروف فشررده آ (  .) CDو
نوشتن مشخصات کامل موضوع پروژه ،درس ،استاد و مشخصات دانشجو :نام و نام خانوادگي ،رشته،
سال ورود ،تلفن ،نشاني بر روی لوف فشرده قابدار ( ) CD
 – 7در صورت عدم تحويل موارد ذکر شده در بند  6نمره آزمو پاياني درس زبا تخصصري اعرالم
نخواهد شد .
 - 8هماهنگي با دفتر آموزش و مديريت امور دانشجويي پس از اتمام پروژه جهرت برگرراری جلسره
دفاعيه .
 - 9تكميل فرم دفاع و تصويب پروژه ( فرم شماره  ) 2که در صفحه سوم پروژه بايد ارايه گردد .
 – 10حضور در کالس های مشاوره و راهنمايي زبا تخصصي بر اساس جدول زمانبندی از طرف
موسسه الراميست .
 – 11دانشجو موظف است پروژه خود را تا تاريخ تعيين شده و قبل از آزمو پاياني ترم ارايه  ،دفاع
و به دفتر آموزش تحويل نمايد .
 -12فراگيرا نيمه اول سال موظفند پروژه های خود را تا تاريخ پرانرده شرهريور مراه و فراگيررا
نيمه دوم سال تا تاريخ پانرده بهمن ماه به موسسه تحويل دهند .
 -13از فراگيرا در مصاحبه پاياني و جلسه دفاعيه پنج آزمو و توانايي به عمل مي آيد و معدل
کل اين پنج توانايي نمره درس زبا تخصصي محسوب مي گردد الزم به ذکر است در صورتي که
نمره يكي از اين توانايي ها زير  10گردد حتي با توجه به اين که معدل کل اين  5توانايي باالی 10
شود نمره زبا تخصصي اعالم نخواهد شد.
( توانايي ها  – 1 :خواند  – 2نوشتن  – 3گفت و شنود  – 4نمره پروژه کتبي  – 5نمره
دفاع از پروژه ) .
 – 14منابع و مآخذ استفاده شده برای گردآوری پروژه مي بايست از دو منبع بيشتر باشد .
 – 15در روی جلد پروژه  ،نياز به ذکر شماره فرم نمي باشد .
 -16عكس پرسنلي رنگي اسكن شده با فرمت TIF- PSD
 -17اعالم نمره پروژه زبا تخصصي به دفتر برنامه ريری آموزشي  -سازما ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگری و موسسه معرفي کننده دانشجو

روش تدوين  ،تنظيم و نگارش پروژه
 - 1پروژه مي بايست بر روی کاغذ سفيد  A4و يكرو تايپ شود .
 - 2روش نگارش :
 - 2 - 1حاشيه سمت راست صفحه  3 :سانتي متر
 - 2 - 2حاشيه سمت چپ صفحه  2 :سانتي متر
 - 2 - 3حاشيه باالی صفحه  3 :سانتي متر
 - 2 - 4حاشيه پايين صفحه  3 :سانتي متر
 3ر تعداد خطوط  :در هر صفحه  20سطر باشد .
 - 4اندازه حروف متن 14 PT :
 - 5نوع فونت :
 -5-1برای متن های فارسي از فونت :نازنين
 -5-2برای متن های انگليسي از فونت Times New Roman :
استفاده گردد .
 – 6عناوين:
عناوين هر بخش از ابتدای ستو و پر رنگ تر از بقيه خطوط تايپ شود و با اندازه حروف بررگ تر
از  14و بر اساس تعداد زير مجموعه های آ بخش يا عنوا اندازه عناوين تعيين مي گردد
( 20-18-16و  ، ) ...همچنين برای عنوا جعبه  ،خط زير و ساير اشكال ترييني به کار برده نشود .
 – 7سيستم واحدها  :سيست واحد قابل قبول سيست بين المللي (  ) SIبوده و در مواقع ضروری
معادل آ در سيست واحدهای ديگر در داخل پرانتر بكار رود .
 – 8اشكال و جداول :
 - 8 – 1کليه شكل ها  ،جدول ها  ،دياگرام ها و عكس ها در محل مناسب به همراه متن مي توا
چاپ کرد و يا بر روی صفحات چسباند .
 - 8 - 2تمامي جدول ها و شكل ها بايد به ترتيب برا عردد شرماره گرذاری شروند شركل هرا بايرد
زيرنويس و جدول ها بايد باال نويس داشته باشد .
 – 8 - 3عكس ها سياه و سفيد يا رنگي با چاپ شفاف و دارای نمای خوب باشد .
 - 8 - 4بين خط پاياني توضيح اشكال  ،جداول و عكس ها و ادامه متن بايد يرك خرط خرالي رهرا
شود .
 -8-5عكس ها و تصاوير مي بايست با فرمت  PSD-TIFدر لوف فشرده ارايه گردند.

 - 9منابع :
 -9 - 1منابع مراجعه در متن بايد توسط شماره هايي در داخل پرانترر ياکروشره نشرا داده شرود .
بديهي است مشخصات کامل منابع استفاده شده در پروژه در بخش منابع و مراجع ذکر مي شود .
به عنوا مثال ( )1در متن به معني استفاده اين بخش يا پاراگراف از منبع شرماره  1ذکرر شرده در
قسمت منابع مي باشد .
 - 9 - 2ترتيب قرار گرفتن منابع در بخش مراجع همانند ترتيب رجوع به آ منابع در مرتن پرروژه
مي باشد  ،به جر مراجع نامبرده شده در متن  ،مرجع ديگری در بخش مراجع نوشته نشود .
 - 9 – 3در ارتباط با مراجع فارسي زبا  ،بهتر است که در پروژه در يرك ليسرت  ،جردا از منرابع
خارجي قرار داده شود  .اين امر موجب جلوگيری از مغشوش شد فهرست منابع مي گردد .
 - 9 -4به هنگام تهيه فهرست مراجع بايستي دقت کافي به عمل آورده شود که شرماره رديرف هرر
مرجعي بطور صحيح و مطابق با شماره هايي که در متن پروژه به آ داده شده است گرارش گردد .
 – 9 - 5برای تدوين پروژه مي بايست بيش از دو منبع استفاده گردد .
 - 9 – 6در نوشتن متن مشخصات مراجع زبا فارسري يرا مراجرع زبرا هرای خرارجي بايرد ايرن
مشخصات رعايت شود :
كتاب :
شماره منبع  ،نام نويسنده  ،نام کتاب  ،نام ناشر  ،محل انتشار سال و صفحه .
مقاله :
شماره منبع نام نويسنده  ،عنوا مقاله  ،نام مجله  ،شماره جلد  ،سال و صفحه .
 - 10ضميمه :
اين بخش در بر گيرنده آمار و ارقام  ،اشكال و شرف مطالبي مي باشد که تكميل کننده بخش هرايي
از اطالعات تئوری و کاربردی مندرج در متن پروژه مي باشند که ترجيحا بره منظرور جلروگيری از
طوالني شد متن اصلي پروژه در اين بخش ارايه مي گردد ،محل قرار گرفتن ضميمه در انتها بعد از
مراجع مي باشد .

 – 11جلد پروژه :
بر روی جلد پروژه از سمت راست مشخصات پروژه ( متن فرم شماره  ) 3و از سمت چپ مشخصات
پروژه ( متن فرم شماره  ) 4به زبا انگليسي و در عطف پروژه ( در صورت امكا ) عنوا پرروژه و
نام دانشجو تايپ يا طالکوبي شود و در صورت موجود نبود بعضي از عنوا ها  ،نيازی به تايرپ آ
عنوا نمي باشد .
 – 12رنگ جلد گالينگور پروژه زبان تخصصي :
 - 12 - 1زبا فرانسه  :قهوه ای
 - 12 - 2زبا آلماني  :طوسي يا خاکستری
 - 12 - 3زبا ايتاليايي  :سبر
 - 12 - 4زبا اسپانيايي  :سرمه ای
 - 12 - 5زبا ژاپني  :مشكي
 - 12 - 6زبا عربي  :مشكي
 - 12 - 7زبا روسي  :قرمر
 - 12 - 8زبا فارسي  :کرم
- 12 - 9زبا انگليسي  :زرشكي
 -12-10ساير زبا ها  :هر رنگي به جر رنگ های فوق

ترتيب قرار گرفتن مطالب پروژه

از سمت راست :
 - 1صفحه اول  :سفيد .
 - 2صفحه دوم  :به نام خداوند جا و خرد يا بس اهلل الرحمن الرحي
 - 3صفحه سوم  :فرم شماره 2
 - 4صفحه چهارم  :مشخصات پروژه ( فرم شماره  3به زبا فارسي )
 -5صفحه پنج  :معرفي سازما ها و افرادی که در انجام پروژه همكاری داشته اند .
 - 6صفحه شش  :فهرست مطالب پروژه .
 - 7متن فارسي پروژه
 - 8منابع
 - 9ضميمه

از سمت چپ :
 - 1صفحه اول  :سفيد .
 - 2صفحه دوم  :به نام خدا (به زبا خارجي )
 – 3صفحه سوم  :فرم شماره 2
 -4صفحه چهارم  :مشخصات پروژه ( فرم شماره  4به زبا خارجي)
 - 5صفحه پنج  :معرفي سازما ها و افرادی که در انجام پروژه همكاری داشته اند .
(به زبا خارجي )
 -6صفحه شش  :فهرست مطالب پروژه به زبا خارجي
 - 7متن پروژه ( به زبا خارجي )
 – 8منابع (به زبا خارجي )
 - 9ضميمه (به زبا خارجي )

فرم شماره 2

به نام خدا

فرم دفاع پروژه

مؤسسه آموزشي مجمع
پروژه تحت عنوا  ................................................................:توسط فراگير ............................................... :
در تاريخ  ..................................:دفاع گرديد .
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مديريت فن آوری اطالعات
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