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هاي پژوهشیدستورالعمل تهیه گزارشات طرح

ها از سه سمت باال، پائین و حاشیه نوشته. تهیه گرددWordافزار بوده و متن آنها با استفاده از نرمA4شوند الزم است در قطع گزارشاتی که تهیه می-1

شود، براي صفحات زوج، تهیه می) هر دو روي ورق(چنانچه گزارش به صورت پشت و رو . سانتیمتر باشد3سانتیمتر و از سمت راست برابر 2چپ برابر

.سانتیمتر باشد2سانتیمتر و از سمت راست 3حاشیه از سمت چپ 

. استفاده شود12با سایز ) Times New Roman(از فونت و براي متن التین14با سایز ) B-Nazanin(نازنین -براي متن فارسی از فونت ب-2

.فونت بیشتر باشد6فاصله سطر اول هر پاراگراف از سطر آخر پاراگراف قبلی، . سانتیمتر در نظر گرفته شود1فاصله خطوط نیز برابر 

تهیه و براي باشگاه ) نشودPDF(افزاري اصل ا نسخه نرماست، در دو نسخه و همراه ببینی شدهاي که در پرسشنامه طرح پژوهشی پیشگزارشات مرحله-3

.تواند با فنرهاي پالستیکی و با جلد مقوایی باشدصحافی این گزارشات می. پژوهشگران جوان واحد دانشگاهی ارسال گردد

تهیه و براي ) CD، به صورت PDFو Wordفایل (افزاري گزارش نهایی الزم است با جلد گالینگور در سه نسخه به رنگ آبی تهیه و همراه با نسخه نرم-4

گزارش نهایی باید جامع کلیه گزارشات قبلی باشد، به نحوي که با مطالعه آن نیازي به . باشگاه پژوهشگران جوان واحد دانشگاهی ارسال یا تحویل گردد

.مراجعه به گزارشات قبلی نباشد

.این دستورالعمل تهیه گردد1ي و پایانی، به شرح نمونه در ضمیمه اصفحه جلد گزارشها اعم از گزارشات دوره-5

.دستورالعمل تهیه گردد2باشد، به شرح نمونه در ضمیمه صفحه دوم که شناسنامه گزارش و حاوي مشخصات طرح، مجري و همکاران می-6

.مورد نظر اختصاص یابدمندي مجري، براي تقدیر و تشکر از افراد یا نهادهاي صفحه سوم در صورت عالقه-7

.شود یک چکیده به زبان انگلیسی نیز در انتهاي گزارش آورده شودتوصیه می. باشداي از گزارش میصفحه چهارم جهت ارائه چکیده یک صفحه-8

ه و سپس ضمایم گزارش میهاي مختلف گزارش و در نهایت مراجع مورد استفادصفحه پنجم به بعد، به ترتیب محتوي فهرست مندرجات، مقدمه، فصل-9

.باشد

شماره و عنوان جداول در باال و شماره و عنوان . ها باید در جاي مناسب در متن گزارش گنجانده شده و داراي شماره ترتیب باشدکلیه جداول و شکل-10

.ها در زیر آنها الزم است درج گرددشکل
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نوشته شود و در پایان گزارش و در فصل [ ] الزم است شماره آن مرجع در داخل کروشه در داخل متن، هر کجا که از مرجعی استفاده شده است،-11

شماره مراجع الزم است به ترتیب استفاده در متن گزارش . هاي استفاده شده، آورده شودمراجع، مشخصات کامل مراجع مورد استفاده به ترتیب شماره

.انتخاب و تخصیص یابد

هاي باشگاه، چاپ رسانیاین گزارش براي اطالع. گرددتهیه و تحویل می3اي نیز با تکمیل فرم پیوست طرح، یک گزارش خالصههمراه با گزارش نهایی -12

بنابراین الزم است در تهیه . گیرددر گزارشات مربوط به فعالیتهاي پژوهشی باشگاه و انعکاس به دستگاههاي اجرایی و صنعتی مختلف، مورد استفاده قرار می

افزاري گزارش نهایی تحویل باشگاه در واحد افزاري این خالصه نیز الزم است به همراه نسخه نرمنسخه نرم. تکمیل آن دقت و توجه کافی مبذول گرددو 

.تواند نسبت به تکمیل این فرم در سایت باشگاه نیز اقدام نماید که مزید تشکر و امتنان استالبته مجري می. دانشگاهی گردد
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