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 -1هدف و دامنه كاربرد:
به من ظور اي جاد ه ماهنگي در ته ية گزار شات طرح هاي پژوه شي
باشگاه در سطح كشور و افزايش كاربري و استفاده گزارشات،
ضروريست كه مجريان محترم طرح ها گزارشات خود را مطابق با
اين دستورالعمل تهيه و تحويل نمايند.
 -2تعاريف واختصارات
ندارد.
 -3مراجع وماخذ
-

روش اجرايي كنترل مستندات وسوابق

-

دستورالعمل اجرائي طرحهاي پژوهشي باشگاه

-

پرسشنامه طرح پژوهشي

 -4شرح اقدامات
 1-4گزارشاتي كه تهيه مي شوند الزم است در قطع  A4بوده و
متن آنها با استفاده از نرم افزار  Wordتهيهه گهردد.
حا شيه نو شتهها از سه سمت باال ،پايين و چپ برا بر 2
سانتيمتر و از سمت را ست برا بر  3سانتيمتر با شد.
چنان چه گزارش به صورت پ شت و رو ( هر دو روي ورق)
ته يه مي شود ،براي صفحات زوج حا شيه از سمت چپ 3
سانتيمتر و از سمت راست  2سانتيمتر باشد.
 2-4براي متن فارسي از فونت نازنين ) (Nazaninبا سايز  14و
هههههههت
هههههههين از فونه
هههههههتن الته
هههههههراي مه
به
) (Times New Romanبا سايز  12استفاده شود .فاصههه خطهو
ن يز برا بر  1در ن ظر گرف ته شود .فا صهه سطر اول هر
پارگراف از سطر آ خر پارگراف قب هي 6 ،فو نت بي شتر
باشد
 3-4گزارشههات مرحهههه اي كههه در پرسشههنامه طههرح پژوهشههي
پيشبي ني شده ا ست ،در دو ن سخه و ه مراه با ن سخة
نرما فزاري ا صل ( پي دي اف ن شود) ته يه و براي با شگاه
پژوه شگران جوان وا حد دان شگاهي ار سال گردد .صحافي
ا ين گزار شات ميتوا ند با فنر هاي پال ستيكي و با ج هد
مقوايي باشد.
 4-4گزارش نهايي الزم است با جهد گالينگور در سه نسخه به
رنگ آبي تهيه و همراه با نسخة نرم افزاري (به صورت
 )CDتهيههه و بههراي باشههگاه پژوهشههگران جههوان واحههد
دان شگاهي ار سال يا تحو يل گردد .گزارش ن هايي با يد
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جامع كهيه گزارشات قبهي باشد ،به نحوي كه با مطالعه
آن نيازي به مراجعه به گزارشات قبهي نباشد.
 5-4صفحة جهدگزار شها ا عم از گزار شات دوره اي و پا ياني،
به شرح نمونه در ضميمه  1اين دستورالعمل تهيه گردد.
 6-4صفحة دوم كه شنا سنامه گزارش و حاوي مشخ صات طرح،
م جري و هم كاران ميبا شد به شرح نمو نه در ضميمه 2
دستورالعمل تهيه گردد.
 7-4صفحة سوم در صورت عالقهمندي مجري ،براي تقدير و تشكر
از افراد يا نهادهاي مورد نظر اختصاص يابد.
 8-4صفحة چ هارم ج هت ارا ئه چك يده يك صفحهاي از گزارش
ميباشد .توصيه مي شود يك چكيده به زبان انگهيسي نيز
در انتهاي گزارش آورده شود.
 9-4صفحة پنجم به ب عد ،به ترت يب مح توي فهر ست م ندرجات،
مقد مه ،ف صلهاي مخت هف گزارش و در نها يت مرا جع مورد
استفاده و سپس ضمايم گزارش ميباشد.
كه يه جداول و شكلها با يد در جاي منا سب در متن
11-4
گزارش گنجانده شده و داراي شمارة ترتيب باشد .شماره
و عنوان جداول در باال و شماره و عنوان شكلها در زير
آنها الزم است درج گردد.
در دا خل متن ،هر ك جا كه از مرج عي ا ستفاده شده
11-4
است ،الزم است ،شمارة آن مرجع در داخل كروشه ] [ نوشته
شود و در پا يان گزارش و در ف صل مرا جع ،مشخ صات كا مل
مراجع مورد استفاده به ترتيب شمارههاي استفاده شده،
آورده شود .شماره مرا جع الزم ا ست به ترت يب ا ستفاده
در متن گزارش انتخاب و تخصيص يابد.
ه مراه با گزارش ن هايي طرج ،يك گزارش خال صه ا سي
12-4
ن يز با تكم يل فرم پيو ست  3ته يه و تحو يل مي گردد.
ا ين گزارش براي ا طالع ر ساني هاي با شگاه ،چاپ در
گزارشات مربو به فعاليتهاي پژوهشي باشگاه و انعكاس
به د ستگاههاي اجرا ئي و صنعتي محت هف مورد ا ستفاده
قرار مي گيرد ،بنابراين الزم است در تهيه و تكميل آن
ك مال د قت و تو جه م بذول گردد .ن سخه نرم ا فزاري ا ين
خالصه نيز ،الزم است به همراه نسخه نرم افزاري گزارش
ن هائي تحو يل با شگاه در وا حد دان شگاهي گردد .الب ته
م جري مي توا ند ،ن سبت به تكم يل ا ين فرم در سايت
با شگاه ن يز ا قدام نما يد ،كه مز يد ت شكر و امت نان
است.
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 -5مستندات و پيوستها:
 ضميمة  1نمايانگر آرايش و چگونگي صفحه جهد گزارشات ضميمة  2ب يانگر صفحه دوم گزار شات و به ع نوان صفحهشناسنامه طرح
 -ضميمه  ،3فرم خالصه طرح پايان يافته
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