ﻧﮑﺎت ﻻزم در ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﮋه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺮوﮋه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اوﻟﯿﺎء

ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯽ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ "ﺣﻞ ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ واﻗﻌﯽ" ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ،
ﻣﺪﻟﻬﺎ و روﺷﻬﺎی ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره اﺳﺖ.
ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﻮب ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻧﻈﺮات او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اراﺋﻪ ﮐﻞ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ
آﺧﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﺟﻊ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و وﺿﻮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﻮل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﮔﺮ ﻓﺮم ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ و
ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد.
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﮔﺮدد از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻠﻤﺎت واﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻨﺎب
ﮔﺮدد و از ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﯿﺪ
ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪ ”ﻣﻘﺪﻣﻪ“ در
اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺖ ”ﻋﻨﻮان“ آن ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ واﺣﺪی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮ ﭘﺎراﮔﺮاف ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ اﯾﺪه ﯾﺎ ﻓﮑﺮ را ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﺎ و وﯾﺮﮔﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﭽﺴﺒﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ در اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎت را
دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ!
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ﭼﮑﯿﺪه
•
•
•
•

ﭼﮑﯿﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﺪف ،روش و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده
ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  300ﺗﺎ  400ﮐﻠﻤﻪ و در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﮑﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آوردن ﺟﻤﻼت ﻻﺗﯿﻦ ،ﻣﺨﻔﻒﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ و اﻋﺪاد در ﭼﮑﯿﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.
ﭼﮑﯿﺪه ﻗﺒﻞ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪای از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ آن ﻣﺒﺬول ﻣﯽدارد .ﻟﺬا در ﻧﮕﺎرش آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻓﺼﻞ  -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
• ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،و
ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮوری ,ﻣﺨﺘﺼﺮ ,ﻣﻔﯿﺪ ,ﺻﺤﯿﺢ ,ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
• اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ  -2ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه
•
•
•
•
•

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮد.
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و دﯾﺎﮔﺮاﻣﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ  -3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮع
• در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
• اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﮕﺎرش ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
• ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.
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• ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺳﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ) (flowﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﻮﯾﯽ ,دوﺑﺎره ﮔﻮﯾﯽ ,و اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن
ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
• ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و از زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
• در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ  -4ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ /ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪﻟﻬﺎ
•
•
•
•

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد )ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﮑﯽ از
ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎﺳﺖ(.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ،ﻣﺪﻟﻬﺎ ،ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ،و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﺟﺪوﻟﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﺼﻞ و ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻫﺪف از ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ ،درک
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آوردن آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎوی ﺟﺪولﻫﺎی آﻣﺎری ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻓﺮمﻫﺎ ،ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ  -5ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
•
•
•
•
•
•

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ در ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ )ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ )ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد( ﺟﺪا ﺷﻮد.

ﻧﮑﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ اوﻟﯿﺎء ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد

٣

