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 دستور العمل نحوه تهيه گزارش نهايي طرحهاي پژوهشي

 :هطخػاذ رٍی خلذ 

 :رٍی خلذ تِ زززية اس تاال تِ خائيي ( الف

  هؼاًٍر خژٍّطي تاضذ  –آرم داًطگاُ آساد اسالهي ٍ ػٌَاى داًطگاُ آساد اسالهي هطْذ 

  ػٌَاى طزح خژٍّطي 

  ًِام هدزی ٍ گزٍُ آهَسضي هزتَط 

  ًام ّوناراى طزح خژٍّطي تِ زززية درخِ ّوناری 

 سال ّای اخزای طزح خژٍّطي 

   در قسور ػطف ػٌَاى طزح تػَرذ خالغِ ٍ ًام هدزی طزح 

 .تاضذ( خامسسزی) طَسي ًَع گاليٌگَ تا رًگ گشارش ًْايي خلذ( ب

        ًسثر تِ دٍ طزف چح ٍ راسر آى تايذ در ٍسط قزار گيزد رٍی خلذ  زوام هٌذرخاذ ( ج

 .در قسور سور چح تاالی خلذ قزاردادُ ضَد 3.5cmٍ ػزؼ  4.5cmآرم داًطگاُ تِ طَل (  د

 : هطخػاذ غفحاذ داخلي

  هطخػاذ فزػي( الف 

ساًسيوسز تاالزز اس خاييي غفحِ ٍ اس دٍطزف يل ٍ ًين  اسر مِ تايذ . . . (   -ج   -ب   -الف ) ضوارُ غفحاذ فزػي تػَرذ     .1

      .درٍسط غفحِ قزار گيزد ماهالً 

 تسن اهلل الزحوي الزحين تاضذ ٍ تا ضوارُ غفحِ فزػي الف ضوارُ گذاری ضَد  اس خلذ ٍ غفحِ سفيذ اٍليي غفحِ خس     .2

 .رٍی خلذ در غفحِ ب قزار گيزد  ٍی خلذ تا ّواى زززية فاغلِ مليِ هٌذرخاذ ر   .3

ساًسيوسز خائيي زز اس تاالی غفحِ ٍ اس دٍ طزف ماهالً ٍسط 9/5زيسز سداسگذاری . تِ سداسگشاريْا اخسػاظ دارد "ج"غفحِ     .4

         .سر سياُ ًَضسِ ضَد  16 فًَرغفحِ ٍ تا 

سر سياُ ًَضسِ ٍ فاغلِ آى اس تاال ًثايذ اس يل غفحِ  12 فًَرتا  "زقذين تِ  "اظ دارد زيسز اخسػ "زقذين تِ "قسور تؼذی تِ     .5

         .زداٍس مٌذ

اسر ٍ ًسثر تِ دٍ طزف غفحِ  ساًسيوسز 11ًسثر تِ تاال  "زيسز  "فاغلِ . غفحِ تؼذی تِ فْزسر هطالة اخسػاظ دارد     .6

سر سياُ  10 فًَرخائيي زز اس زيسز فْزسر ، تا  يل ساًسي هسز. سياُ ًَضسِ ضَد  12 فًَر لَزَسدر ٍسط قزار هي گيزيذ ٍ تا    ماهالً

ٍ فاغلِ غفحِ زاسور راسر غفحِ  3cmفاغلِ ػٌَاى زا سور راسر غفحِ . ًَضسِ ضَد  "غفحِ  "ٍ  "َاى ػٌ    "ملواذ 

18cm 5  .تاضذcm  هقذهِ ، تخص ّا ، : فْزسر ضاهل . ماهديَسر سياُ ، ضوارُ غفحاذ ًَضسِ ضَد  14خائيي زز اس ػٌَاى ٍ تا خٌط

ٍ ػٌَاى . . . ( فػل دٍم   -فػل اٍل ) ، فػل ّا تا ػٌَاى ّز فػل ( اى ّوزاُ تا ػٌَ. . . تخص دٍم   -تخص اٍل ) ػٌَاى تخص 

 . ًَضسِ ضَد . . . (1ٍ2ٍ3ٍ)  هحسَياذ فػل تِ غَرذ ضوارُ گذاری
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 غفحاذ اغلي ( ب 

اٍليي غفحِ اغلي )  گشارش ًْايي طزحخالغِ فارسي  . زددتز اساس طزح خيطٌْادی سيز زٌظين گ گشارش ًْاييزَالي غفحاذ اغلي 

 ( .زايح ضَد  لَزَس  12فًَرغفحِ ٍ تا  2هطخع هي ضَد ٍ حذامثز در  1مِ تا ضوارُ غفحِ 

  ِخالغ 

  ِهقذه 

  هزٍری تز زحقيقاذ گذضسِ: فػل اٍل  . 

  رٍش ّا هَاد: فػل دٍم ٍ . 

  ًسايح زحقيق : فػل سَم. 

  تحث ٍ ًسيدِ گيزی ٍ خيطٌْاداذ : فػل چْارم. 

 ْزسر ٍ هٌاتغ فارسي ٍ الزيي خيَسر ّا ٍ ف. 

 Summary  اًگليسي  . 

  (ًقطِ ّا ٍ ػنس ّا ٍ غيزُ )ضوائن 

 : زذمزاذ هْن ( ج 

در غفحاذ اغلي طَل ّز سطز . غفحاذ اغلي هي تايسر تػَرذ سادُ ٍ تذٍى اسسفادُ اس مادر ٍ يا سزغفحِ زايح ضَد     .1

16cm  1ٍ فاغلِ سطزّا اس ينذيگزcm   سطز  24لَزَس ًاسك ٍ زؼذاد سطزّا در ّز غفحِ  14 فًَرهسي آى تا . در ًظز گزفسِ ضَد

ٍ فاغلِ   3cmفاغلِ اٍليي سطز اس تاالی غفحِ . تاضذ  2cm، اس سور چح  3cmفاغلِ ّز سطز اس سور راسر ماغذ . تاضذ 

ضوٌاً . تاضذ ٍ ماهالً در ٍسط غفحِ قزارگيزد  1.5cmفاغلِ ضوارُ غفحِ زا خاييي غفحِ .تاضذ  2.5cmآخزيي سطز اس خاييي غفحِ 

     .تاضذ  3cmٍ اس سور چح  2cmمِ هسي تِ ستاى اًگليسي هيثاضذ ، فاغلِ ّز سطز اس سور راسر ماغذ  در غَرزي

 : ٌّگام ًَضسي فْزسر هٌاتغ تِ هسائل سيز زَخِ ضَد        .2

 .زززية ًَضسي فْزسر تِ زززية حزٍف الفثا تاضذ ( الف 

 : ّز يل اس هٌاتغ ًيش تايذ تِ زززية سيز تاضذ   (ب 

  ًام فاهيل. 

  ًُام مَچل ًَيسٌذ. 

  سال اًسطارتِ اسسثٌاء تزخي اس رضسِ ّای ػلَم اًساًي مِ هسٌاسة تا ًَع رضسِ،سال اًسطاردر آخز آٍردُ هيطَد 

  ِػٌَاى مساب يا هقال 

  ( سال هدلِ قيذ ضَدضوارُ ٍ )ًام ًاضز يا هدلِ ای مِ هقالِ چاج ضذُ اسر 

  غفحازي مِ هطلة هَرد ًظز اس اى اسسخزاج ضذُ اسر. 


