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  آموزشی و ژپوهشی معاونت
 
 
 
 
 

(همراه با ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی، تحویل فرم شناسه طرح پژوهشی الزامی است)  

 

 
 

تدوین و تنظیم شیوه نامه نحوه 

های نهایی طرح گزارش

 تحقیقاتی 

 مراغهدانشگاه 

طرح پژوهشي   
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 تماعیش شخصی به دانش اجنوشتن در واقع سهیم کردن دیگران در اندیشه ها و آراء خویش است. تبدیل دان         

انسان مایل است که از آراء و اندیشه هاای دیگاران آهااه شاود و      تن وا می دارد.انگیزه ای است که افراد را به نوش 

 دیگران را نیز از نیات درونی خود مطلع کند.

.در بدست آورندرا  مهر مالکیت زدن به اندیشه ای بدیع است که هر آن ممکن است دیگران آن ،انگیزه دیگر نوشتن

نوشتن و تولید مکتوب علمی شار  اساسای بارای  شال شا ل یاا        یپژوهشام های دانشگاهی و مراکز ظبسیاری از ن

 ارتقاء به مراتب باالتر علمی است.

 ها    رشته مجامع و به تبع آن  یات علمی پژوهشیکه  یات علمی اعضای آموزشی و  نگیزه خود سبب شده استااین 

 ضه می کنند.و  وزه های علمی آنها وابسته به کم و کیف نوشته هایی باشد که تولید و عر
 

 ضرورت نگارش علمی -
دیدهاهها و آراء هر فرد تا زمانی که آزادانه در اختیار دیگران قرار نگیرد ارزیابی نخواهد شد.  تی صا ب اندیشه 

های علمی انجام تحقیق مهم تر از مدون و  پژوهشنیز خود نمی تواند به طور دقیق و علمی به داوری آن بنشیند. در 

 برای مطالعه و ارزیابی دیگران نیست.مکتوب کردن آن 

و دریافت نوشته و امکان ایجاد ارتبا  ماورر باا    کنیت افزایش قابلیت در تدابیری که در نگارش به کار می رود به

 توجه به ساختار نوشته علمی در واقع فراهم کردن شرایط ارتبا  با سایر فلذا  ؛  پیش بینی شده است  مخاطبان

 بکه ای علمی است.در ش مندان عالقه 
  

 هزارش پیشرفت-
مجری طرح موظف است ،تصویب می شوند دانشگاه پژوهشی هایدر طرح های تحقیقاتی که در چارچوب برنامه 

از چگونگی انجام کار مطلع و دانشگاه را  تصویب طرح تهیهپس از  هزارش هایی را بصورت ادواری )هر شش ماه(
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گزارش پیشرفت  حترم طرحهای پژوهشی و همکاران برابر مفاد قرارداد بعد از ارائهپرداخت حق التحقیق مجریان م.  نماید

 .باشد امکان پذیر می
 

 گزارش تحقیقی ) گزارش نهایی(  ءاجزا

 عنوان ) موضوع( (1
ام کار کاه معماوال از سار جماع     جای انبرمخاطبان و زمان برآورد شده  ،به دلیل محدودیتهای ا تمالی ناشی از منابع

کارهاای آزمایشاگاهی و یاا    ،وریآهرد،ای تعلق یافته به بخش های مختلف کار از قبیل مادت برناماه ریازی    زمانه

موضاو  ماورد نظار در     ،ائه هزارش نهایی  اصل می شودرن و اویتجزیه و تحلیل یافته ها و نیز مدت تد صحرائی،

 ییشی در قالاب عناوان و سرفصال هاا    هردد. معموال چنین تعر میچارچوبی مشخص و در بیانی کوتاه و فشرده بیان 

معموال عنوان مقادماتی   ،ارر است. در نوشته های علمیهیرد. عنوان هر ارر جلوه ای از هویت آن  نوشته صورت می

یا موقت پیش از آنکه بقیه نوشته شکل هیرد به تعیین چارچوب نوشته کمک می کند. باید عنوانی را صورت بندی 

کند. در این مر له نباید چندان پایبند طول عنوان بود زیرا در مرا ل بعادی مای    کرد که موضو  اصلی را توصیف

 توان آنرا اصالح کرد. در تهیه عنوان موارد زیر را باید مد نظر داشت:

  

  ها و تعابیر دقیق واژهاستشاده از 

  ایجاد وزن و آهنگ خاص در کل عبارت موضو 

  (مترادف های واژهکوتاه و مختصر بودن ) عدم بکارهیری 

 رعایت سالست و بالغت 

 غیر سوالی بیان کردن عبارت 

 بصورت جمله ناقص بیان شدن 

  با توجه به روش تحقیق انتخاب شده ...و « طرا ی» ، «تبیین» ، «مطالعه »، «بررسی »هایی چون واژهبکارهیری دقیق 

 مشخص کردن جامعه آماری 

 ( فهرست مطالب2
ت که در متن مورد بحث قرار هرفته و به همان ترتیب در سر فصال هاای   فهرست مطالب در واقع رئوس مطالبی اس

بدناه اصالی و ساایر     یبخش ها و زیر بخش ها ،مختلف متن منعکس هردیده است. در فهرست مطالب کلیه فصول

 ،از عنااوین فهرسات منادرجات    فپیوستها و ... منعکس می شوند. در مقابال هار ردیا   ،نامه واژه ،اجزا از قبیل ماخذ

 هردد. اره صشحه آغاز آن فصل ذکر میشم
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 ( پیشگفتار3
گر را برای روی آوردن به چناین تحقیقای برانگیختاه ذکار مای      پژوهشدر این بخش انگیزه ها و راهنمایی هایی که 

کاافی  ،یا به دالیلی آنهاا را در مقدماه مطارح کارده     گر مطلبی برای طرح در پیشگشتار را ندارد پژوهششود. هر هاه 

گر را یااری  پژوهشا به سپاسگزاری بپردازد. در جریان تحقیق ممکن است بسیاری از افراد و یا سازمان هاا   ااست تنه

به نیکی یاد کناد. در چناین وضاعی بایاد از      اگر منصف الزم می بیند از یاری و همکاری آنهپژوهشکرده باشند که 

 کافی است.  «یارزسپاسگ »عنوان ذکر پرهیز کرد و تنها «پیشگشتار »  بکار بردن لشل

 ( مقدهم4
را  پاژوهش خود یادآور شود. این نکات دالیلی هستند کاه   پژوهشگر می کوشد نکاتی را درباره پژوهشدر مقدمه 

 ه در مقدمه طرح می شودکموجه می سازند و دشواری و امکانات را مورد اشاره قرار می دهند. بنابراین مواردی را 

 چنین برشمرد: توان می

  باید به روشنی بیان شود. پژوهشو دلیل انجام ماهیت مساله 

  از طریق تبیین دقیق مساله محدود شود. پژوهشدامنه موضوعی 

  و مزایای دستیابی به پاسخ بیان شود. پژوهشدالیل انجام 

 .در تشریح مساله به ابعاد مختلف موضو  پرداخته شود 

   با مسائل موجود تصریح شود. پژوهشارتبا 

 یق بیان شود.مقصد نهایی از تحق 

 کلی هویی و  اشیه روی اجتناب شود.از 

 ( چکیده5
کلمه( از هزارش تحقیق است. در چکیده به مسئله اساسی یا فرضیه، روش  200تا  150چکیده خالصه بسیار فشرده)

اشااره  مت یرها ی مورد مطالعه، صشات اندازه هیری شده، نتایج و یافته های اصالی   ،تحقیق، تعداد و انوا  آزمودنیها

 می شود. در تهیه چکیده موارد زیر همواره باید مد نظر باشد :

 اطالعاتی به چکیده راه پیدا نکند که در نوشته اصلی وجود نداشته است؛ 

 تناسبی میان  جم چکیده و متن اصلی وجود داشته باشد؛ 

 با نثری سلیس و روان نگاشته شود؛ 

 ر با پژوهشگر و دیدهاههای او آشنا سازد؛بر نکات تازه ای تاکید شود که خواننده را بیشت 
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 بر ابعادی از هزارش تاکید شود که خواننده را به مطالعه کل هزارش تشویق کند؛ 

 نباید به نام ساده سازی دقت الزم اعمال  نشود؛ 

 جامعیت داشته باشد به طوری که تمام ابعاد مهم هزارش نهایی در چکیده پوشش داده شود؛

 ( مروری رب منابع6
گر به روش جمع آوری منابع علمی و اطالعات اشاره و سپس با ایجاد ارتباطی منطقی باا بیاان   پژوهشر این قسمت د

ذکار آنهاا بار     تیبرشد موضو  را نشان می دهد. منابع مورد استشاده باید به روز بوده وتر ،نتایج و دستاوردهای آنها

منابع ضروری باوده و از طریاق ذکار ناام محقاق و        سب سال باشد. مرتبط نمودن مندرجات این قسمت به فهرست

 سال تحقیق انجام می شود.

 مواد و روش اه( 7
پژوهش،جامعه آماری،جمع آوری داده ها و روش های تجزیه و تحلیل را بیان در این قسمت پژوهشگر روش انجام 

 کند. می

 بحث ( نتایج و8
 هاست. بخاش نتاایج در واقاع عصااره    بحث خش نتایج و ب ،معموال یکی از آخرین اجزاء پیکره اصلی نوشته تحقیقی

د. نتیجه هیری باید  اوی نظرات مختلاف و از جملاه نظارات خاود محقاق      یزوهش است و باید از دل یافته ها برخپژ

 .است صل شدهلعه آن  ا ا باشد و باید کلیاتی را بدست دهد طوری که خواننده دریابد که چه چیزی از مط

 پیشنهاداه(9

 پیشنهادها پژوهشگر باید توجه داشته باشد که : در مورد

 ؛پیشنهاد ها برخاسته از نتایج باشد و نه بی ربط به مساله تحقیق   

 ؛برای رفع کمبودها و از میان برداشتن نقا  ضعشی باشد که درپیکره اصلی تحقیق به آنها اشاره شده است 

 ؛در شرایط معمول یا با تمهیداتی اندک انجام پذیر باشد 

 ( فهرست منابع10
 بایاد  فهرسات مناابع   درآوردن استنادها دربخاش  آنچه مورد استشاده قرار هرفته درج می شود. ادر فهرست منابع تنه

 :کلی توجه کردنکتهچندبه
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 کلیه استنادها باید به صورت الشبایی نام مولف در بخش فهرست مآخذ مرتب شوند؛ 

 باشد؛ لزومی به درج شماره ردیف در ابتدای مآخذ نمی 

  در صورتی که یک استناد فضایی بیش از یک سطر را به خود اختصاص دهد، سطرهای بعدی باید دارای تورفتگی

 ( باشند؛first line) cm 0.6به اندازه چهار فاصله 

 

شیوة  در ادامه  های تحقیقاتی،ها و طرحاستناد در پروژه نحوهبا توجه به اهمیت هماهنگی و یکنواختی در       

 بصورتستشاده و درج ارجاعات در متن، استناد به منابع اطالعاتی چاپی و استناد به منابع اطالعاتی الکترونیکی ا

 مورد بحث قرار خواهد هرفت.  و همراه با ذکر مثال، جداهانه

 
 استناد به مقاالت مجالت : (10-1

ل نام کوچاک مولشاان درج هاردد، نظیار     در استناد به منابع التین ،پس از ذکر نام خانوادهی تنها باید  رف او

.R ,Klimoski           ،اما در استناد به منابع فارسی نام کوچک مولشاان را بایاد باه صاورت کامال ذکار کارد )نظیار

 محمدی،  سین(.

 
 نام و نام خانوادهی مولشان           سال انتشار                                 عنوان مقاله               نام منبع)مجله(                            شماره صشحه  )شماره(جلد                 

   

 
Adamic, L.,  & Adar, E. 2003. Friends and neighbors on the Web, Social Networks, 25(3), 211-230 

 

 

مولف( درج  5م آنها ) تمامیخانوداهی و نانویسنده باشد، نام 5ای دارای بیش از لهنکته: در صورتی که مقا

 شود: هردد و بعد از آن برای منابع فارسی و التین به صورت زیر عمل میمی

 
 .1365قارونی، منوچهر؛ یزدی، تقی؛ ناظم زاده،  سین؛  ائریان، سعید؛ مقدم، هادی؛ همدانی،  مید و دیگران. 

, Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. 1967.         .     Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L  
 

 

 

 :استناد به مقاالت مجالت بدون مولف 

 
 عنوان مقاله                                                                                               

 

 Anonymous.1991. Countering the negative impact of intercell flow in cellular manufacturing. 

Journal of Operations Management, 10 (1), 92-118.    
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 ها:استناد به مجموعه مقاالت چاپ شده کنفرانس(10-2
 

شهریور  4-8)مثال ، روز، ماه و سالنام کنفرانسنام خانوادگی، نام مولف. سال انتشار مجموعه مقاله. عنوان مقاله. 

 باید ذکر هردد. برگزاری کنفرانس، نام شهر، کشور برگزار کننده کنفرانس، شماره صفحه ، تاریخ(1375
 

 نام مولف             سال انتشار                                                                                         عنوان مقاله                                                                                                                         

 

The Relationship between Scholarly Publishing and the Counts of Academic .Kousha, K. 2004 

Inlinks to Iranian University Web Sites: Exploring Academic Link Creation Motivations.   

In Proceedings of International Workshop on Webometrics,Informetrics and Scientometrics,     

 March 2-5, 2004, Roorkee: Indian Institute of Technology, India, 136-149  

  
   

 تاریخ برهزاری کنشرانس                           محل برهزاری کنشرانسشهر/                        کشور     شماره صشحه                                                                

 استناد به کتاب : (10-3

 :به طور کلی در شیوه استناد به کتاب، عناصر اطالعاتی زیر را باید درج کرد

 تعداد صفحه.محل نشر: ناشر. .عنوان کتاب .سال انتشارکتاب .م خانوادگی، نام پدیدآورنده کتابنا

ذکر است در خصوص کتاب های دارای دو یا چند مولف و نیز کتابهای بدون مولف، بایدنظیر استناد به  شایان

 مقاالت مجالت که قبالً به آن اشاره شده، عمل کرد.
 

 کتاب نام مولشانو  نام خانوادهی                    سال انتشار                                                             عنوان کتاب                                                                                           

 

 

Hayes, R.H& Wheelwright, S.C. 1984 Restoring Our Competitive Edge: Competing through 

Manufacturing, New York: John Wiley &Sons, pp. 256.  

  
   

  نشر محلناشر                                                                                                                                                                                                                                 

 صشحه. 325.در وب. تهران: نشر کتابدارها و امکانات جستجو . ابزارهای کاوش اینترنت: اصول، مهارت1381کوشا، کیوان.        

 

 :استناد به کتاب با پدیدآورنده سازمانی 

 
 کتاب د آورندهسازمان به عنوان پدینام                                                     عنوان کتاب                              محل نشر                 ناشر                                               

 

 

Institute of Financial Education. 1982. Managing personal funds. Chicago: Midwestern, pp. 44  
  

 .دارونامه. تهران1364: شرکت سهامی دارو پخش              
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  :استناد به مجموعه مقاالت/فصلی از کتاب 
کتاب مشابه استناد به کتاب است، با این تشاوت که عنوان  کلیه اصول استناد به مجموعه مقاالت یا فصلی از

به  مقاله یا فصل مورد نظر از کتاب و نام ویراستار مجموعه مقاالت )در صورت داشتن ویراستار( نیز باید

 عناصر استنادی افزوده شوند: 
 

 مولف اررنام                                     نام مقاله/فصل                                     نام ویراستار                                          یا کتاب نام مجموعه مقاالت                                

 
 

Ramirez, L. 1996. Mexican Americans In P. A. Minarik (Eds.), Culture and nursing care: A 

pocket guide. San Francisco: USCF Nursing Press, pp.203-221 

  

 
 ناشر                           محل نشر                                          شماره صشحه                                                     

 

 :استناد به کتاب بدون نویسنده 
 هردد:ب در ابتدای استناد درج میکتانویسنده مشخصی نباشد، عنوان که کتابی دارایدر صورتی

 

 .شرکت ج رافیایی و کارتوهرافی ایران .اطلس تشریح بدن انسان. تهران . 1365 بی نام.
نکته: در صورتی که کتابی دارای مولف نباشد اما ویرایشگر داشته باشد، نام ویرایشگر در ابتدای استناد 

 شود.درج می
 :استناد به کتاب ترجمه شده 

ی که کتاب ترجمه شده دارای نویسنده مشخصی باشد، عناصر استنادی به صورت زیر درج در صورت

 هردند:می
 

 تعداد صشحات                 ناشر                  محل نشر            عنوان کتاب                                                         نام مترجمان کتاب                
 

  

  صشحه. 152مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد..مشاهیم بازیابی اطالعات . 1378(.ترجمه) .اسداله آزاد و ر مت اله فتا ی  
 
 استناد به طرح تحقیقاتی اجرا شده )گزارشات نهایی(: (10-4
 تحقیقاتی، عناصراطالعاتی زیر را باید به ترتیب در استناد ذکر کرد:هایحطرهزارشاتطورکلی، درشیوه استناد بهبه

 

 . محل انجام طرح: سازمان مجریعنوان طرح تحقیقاتینام خانوادگی، نام مجری طرح. سال انتشار گزارش نهایی طرح.   

  بودن( طرح، کد طرح )در صورت موجود
  

. تهران: معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندهی، سته معاونت آموزش و تحقیقات. طرح تعیین مجالت ه1377محسنی،  مید.         

01 -1400000000-77.  
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 های دانشگاهی:نامهاستناد به پایان (10-5

 کرد:های دانشگاهی بایدعناصر اطالعاتی زیررا به ترتیب در استناد درجنامهدرشیوه استناد به پایان
 

 تعداد صفحه. . مقطع تحصیلی، نام دانشکده/دانشگاه.نامهعنوان پایاننامه. سال خاتمه. ه کننده پایاننام خانوادگی، نام تهی
 

نامه وز برگ مرکبات و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان خوزستان. پایانینژی مو. بررسی بیول1377زاده، محمد رضا. ملک

 .صشحه 143ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.کارشناسی
 
 

Crow, G. K. 1988. Toward a theory of therapeutic syncretism: The Southeast Asian experience. 

Doctoral dissertation, University of Utah.                                                                                         
 

 ابع الکترونیکی در فهرست مآخذ:شیوه درج استناد به من (10-6
را نیز در  به طور کلی کلیه اصول استناد به منابع اینترنتی نظیر منابع چاپی است با این تشاوت که باید دو نکته مهم 

 هنگام درج استنادها در بخش فهرست مآخذ آرار علمی مورد توجه قرار داد:
 

 یقاتی و غیره در استنادهای اینترنتی ضروری است.آوردن نشانی اینترنتی مقاله، کتاب، هزارش تحق    ▪

تاریخ دسترسی )یا مشاهده( مقاله، کتاب، هزارش تحقیقاتی و غیره در اینترنت را باید در هنگام درج استناد به    ▪

 .منابع اینترنتی ذکر کرد

 
 استناد به مقاالت مجالت الکترونیکی )بدون نمونه چاپی(: (10-7

امکان درج شماره لذا باشند، شوند، دارای شماره صشحه نمیدر قالب الکترونیکی منتشر میاغلب مجالتی که تنها 

 صشحه برای این نو  از مجالت وجود ندارد. 
 

شماره جلد )شماره مجله(. نشانی اینترنتی، تاریخ دسترسی  . نام مجله،نام خانوادگی، نام مولف. سال انتشار مقاله. عنوان مقاله

  روز، ماه و سال
 

Rudner, L. M., Gellmann, J. S. & Miller-Whitehead, M. 2002. Who is reading on-line education 

journals? Why? And what are they reading? D-Lib Magazine,  9 (12). Available:               

http://www.dlib.org/dlib/december02/rudner/12rudner.html/, accessed 18 December, 2002.    

 

 (نشانی دسترسی:3)1. مقایسه ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی. مجله الکترونیکی کتابدار. 1382کوشا، کیوان.  
http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=25  ،3  1383اسشند. 

 
 رای نمونه چاپی:استناد به مقاالت مجالت الکترونیکی دا( 10-8
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باید شماره صشحه  لذا دهنداینگونه مجالت در واقع نمونه الکترونیکی نسخه چاپی خود را در دسترس قرار می

  .مقاالت نیز ذکر شود
     

شماره جلد )شماره مجله(. شماره صفحه مقاله، نشانی  . نام مجله،عنوان مقاله .نام خانوادگی، نام مولف. سال انتشار مقاله

 .ترنتی، تاریخ دسترسی روز، ماه و سالاین
 

Vanden, G., Knapp, S.,& Doe, J. 2001. Role of reference elements in the selection of    

resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5(4),117-123.  

Availibale: http://jbr.org/articles.html/, accessed 13 October, 2001.                                                                       

                                                                                                        

 های الکترونیکی:استناد به کتاب (10-9
 

 . محل نشر: ناشر. نشانی اینترنتی، عنوان کتابام پدیدآورنده کتاب/ ویراستار. سال انتشارکتاب. نام خانوادگی، ن

 تاریخ دسترسی روز، ماه و سال

 

Geissler, E. M. 1998. Pocket guide to cultural assessment, MO: Mosby.  

Available: http://jbr.org/articles.html/, accessed 1 February, 2001  

                                                                    

 استناد به مجموعه مقاالت الکترونیکی:( 10-10

، روز، ماه و سال تاریخ برگزاری نام کنفرانسنام خانوادگی، نام مولف. سال انتشار مجموعه مقاله. عنوان مقاله. 

تی، تاریخ اینترنصفحه )درصورت موجود بودن(.نشانیانس، شمارهشهر، کشوربرگزارکننده کنفرنام کنفرانس،

 دسترسی روز، ماه و سال

Liu, B., Ma, Y. & Yu,  P.S. 2001.  Discovering unexpected information from your competitors’   

web sites, Proceedings of the 7th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge 

Discovery and Data Mining, Aug. 26- 29,  2001, San Francisco, U.S.A.                                             

 Available: http://www.cs.buffalo.edu/~sbraynov/seminar/unexpected_information. pdf /, accessed 

1 February,2001.                 

 :از طریق اینترنت های دانشگاهینامهد به پایاناستنا( 10-11

. مقطع تحصیلی، نام دانشکده/دانشگاه. نشانی عنوان پایان نامهنام خانوادگی، نام تهیه کننده پایان نامه. سال خاتمه. 

 اینترنتی، تاریخ دسترسی روز، ماه و سال

Björneborn, L.  2003. Small-world link structures across an academic web space: a library and 

information science approach. Ph.D. Thesis. Royal School of Library and Information Science, 

Copenhagen, Denmark Available: www.db.dk/lb/phd/phd-thesis-ch8-conclusion.pdf/, accessed 

12March 2005. 

 ( ویپست اه11
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برای فهم بهترهزارش نهاایی ضاروری اسات ولای  ضاور آن در پیکاره ا صالی هازارش ایجااد           هر هاه اطالعاتی

معمااوال  اااوی جاادول هااای   آورد.پیوساات هااا  تااوان آنهااا را در بخااش پیوساات هااا    کنااد ماای  هسسااتگی ماای 

 فرم پرسشنامه یا اطالعات مشابهی است که در متن اصلی به هوناه ای باه آنهاا اشااره شاده      ،نقشه ها،تصاویر،آماری

بهتر اسات در ماتن نوشاته     ،است. هر هاه این هونه موارد موضو  بحث نوشته است و باید مرتب به آنها رجو  شود

 .جای هیرد

 

 انهم  واژه( 12
ات فنی به کار رفته که ممکن است برای خواننده تاازهی   طالصه اژبوی ،اصطال ات خارجی ،متن هزارشاهر در 

آیاد. هااه    مای    پا نویس در پائین صاشحات  تبه صور ،نگام تهیه دست نوشتهمعادل خارجی آنها در ه ؛داشته باشند

نامه ها موارد زیار را   واژهیز بیاورد. در تهیه ننوشته  گر الزم می بیند این اصطال ات را یکجا در انتهای دستپژوهش

 باید پیوسته به یاد داشت:

  ه به صورت پا نویس به کار رفته باشد.نامه اصطال اتی ظاهر نمی شود مگر اینکه در طول نوشت واژهدر 

 نه کلیه معانی و مترادف های ا تمالی ،فارسی آن اصطالح باید همانی باشد که در متن به کار رفته (های )معادل. 

 نه هرهونه اصطال اتی که بارها در متون دیگر ظاهر شاده و   ،اصطال ات  اوی مواردی باشد که واقعا تازهی دارد

 .وه آشناستبرای مخاطبین بالق

ل های فارسی آنها در همان سطر از سمت راست نوشته مای  اداصطال ات خارجی از سمت چپ و مع ،نامه واژهدر 

 شود و ترتیب قرار هرفتن آنها معموال بر  سب ترتیب الشبایی اصطال ات خارجی است. 

 ضروری نیست. -یی کم  جمخصوصا برای هزارش های نها -نامه واژهتهیه  ،هرهاه تعداد نوشته ها زیاد نباشد

گلیسی13  ( چکیده هب زبان ان
 باید هماهنگ و منطبق با آنچه در چکیده فارسی بیان شده باشد.

گلیسی14  ( صفحه عنوان هب زبان ان
 مطابق نمونه پیوست نوشته شود.

 ( پشت جلد15
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باید از طرح ضمیمه استشاده وست تنظیم می شود. بدیهی است مثل روی جلد فارسی یبه زبان انگلیسی و عینا مشابه پ

 شود.

در تادوین و تایاپ متاون و رعایات تاوالی      ایجااد همااهنگی    ،آنچه در بیان نحوه تنظیم هزارش نهایی مدنظر اسات 

منطقی اجزاء مهم و اساسی هزارش نهایی می باشد. جهت هماهنگی و یکپارچگی الزم است عالوه بر موارد اشااره  

 رهیرد.نکات زیر مورد توجه دقیق قرا،شده

هزارش نهایی دانشکده کشاورزی به رنگ سبز تیره)یشمی( و دانشکده علوم پایه باه رناگ آبای تیره)سارمه     جلد -

 .متر باشدسانتی 21×5/29قطع آن  ای( و

 به شرح زیر استشاده شود. "B Zar"برای تایپ فارسی از قلم  -

 ( Boldضخیم )   14 -(اصلی یتیترها)عناوین  -

 ( Boldضخیم ) 13 -زیر عناوین   -

 ( Boldضخیم ) 12 -عناوین فرعی   -

 عادی 14 -متن  -

 بشرح زیر استشاده شود.   Times New Romanبرای تایپ التین از قلم  

 (Boldضخیم ) 14  -عناوین ) تیترهای اصلی (  -

 (Boldضخیم ) 13 -زیر عناوین  -

 (Boldضخیم ) 12 -عناوین فرعی  -

 عادی 12 -متن  -

 شود.   Italicباالخص جنس و هونه الزم است قلم  تایپ اسامی علمی برای -

 .باشد lines 1.5فاصله خطو   -

 قرار ندهید.       Text boxهیچ قسمت از متن یا عناوین را درون     -

 هزیناه  Toolsفواصال، صاشحه بنادی و... الزم اسات کاه در قسامت       ،هاا برای جلوهیری از به هام ریخاتن قلام    -

Options   و پس از آنSave  را کلیک کنید و قسمتEmbed true type fonts    و در زیر بخاش آن فقاط

Embed characters in use only را عالمت بزنید. 

درج  انگلیسای   اعاداد  و در هنگاام تایاپ متاون انگلیسای     فارسی اعداد در هنگام تایپ متون فارسی برای این که -

را کلیاک کنیاد و در    Complex scriptآنو پاس از    Optionsیناه  هزTools مناوی الزم است که در  ،شوند

 را انتخاب نمایید. Contextهزینه، Numeralدرزیر بخش آنوGeneral قسمت 

 الزامی است . CDبه همراه  PDFهمچنین فایل و یا باالتر WORD  2003تایپ شده در ارائه فایل هزارش  -

 .وارد شود Wordآن، به صورت دیجیتال در جای خود در فایل  ها، نمودارها، و امثالکلیه تصاویر، عکس -
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 تماً کل متن هزارش، شامل: صشحه عنوان، چکیده، متن، جداول ، نمودارها، مآخذ، صشحه عنوان به انگلیسای ،   -

 منظم هردد. یمطالب و صشحه ها مانند نسخه چاپ چکیده به انگلیسی و... فقط در درون یک فایل قرار هیردو

شود و صاشحات پایش از آن    ه شمار زده شود.صشحه شمار مسلسل معموال از نخستین صشحه مقدمه آغاز میصشح -

کنند. باید توجه داشت که صشحات آغاز هر فصل در شمارش محاسبه می شوند  را با نشانه های دیگری مشخص می

 هیرند. ولی صشحه شمار نمی

 

 

 

 

 

 :گزارش نهایینحوه تنظیم صفحات        
 سشید: در ابتدا و انتهای هر طرح یک صشحه سشید قرارهیرد. صشحه (1

 صشحه بسم ا... الر من الر یم  (2

 صشحه عنوان فارسی: مطابق فرم ب (3

 صشحه و یا صشحات فهرست مطالب  (4

 )در صورت وجود(فهرست جدول ها  (5

 و نمودارها)در صورت وجود( فهرست تصاویر (6

 تار یا سپاسگزاری) در صورت لزوم(پیشگش (7

 مقدمه (8

 ده فارسیچکی (9

 مروری بر منابع (10

 مواد و روش ها (11

 نتایج و بحث (12

 پیشنهاد ها (13

 فهرست منابع (14

 پیوست ها (15

 واژه نامه (16

 چکیده انگلیسی (17
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 و سر آخر اینکه :

ابتدا باید سه نسخه از هزارش  ،دانشگاه  یپژوهشوسط شورای تو تایید هزارش های نهایی جهت سیر مرا ل داوری

دانشگاه ارسال شوند. پاس   پژوهشیپیشنهادی تنظیم و از طریق هروه به امور هایی با جلد طلق و شیرازه طبق فرمت 

تعداد مشخص نسبت به تکثیر و تجلید طبق فرمت پیشنهادی با جلد هالینگور مرغوب اقدام به باید  ،از تایید هزارش

 ارسال هردند. پژوهشیامور  مدیریت و از طریق هروه آموزشی به

 ها : پیوست

  )فارسی( روی جلدطرح   -فرم الف (1
 ا... الر من الر یم نمونه بسم (2

 صشحه عنوان ) فارسی( -بفرم ( 3

 طرح پشت جلد ) انگلیسی( -دفرم ( 5      تنظیم چکیده انگلیسی -جفرم  (4

 

 
 

 دانشگاه مراغه

 (16تیره، اندازه  B Zar)قلم 
 حوزه معاونت پژوهشی

 (14اندازه تیره، B Zar)قلم 

 

تحقيقاتي گزارش نهايي طرح  

 (14اندازه تیره ، B Titr)قلم 
 

 پژوهشيطرح  عنوان
 )نوشتن عبارت فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است( 

                   روی جلد -فرم الف
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 (16اندازه تیره، B Titr)قلم 
 

 : مجری )مجریان( طرح

 (14اندازه تیره، B Zar)قلم 


 گروه ، دانشکده

 (13اندازه تیره، B Zar)قلم  

 
 .تصویب و حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مراغه اجرا گردیده استاین طرح با 

 (12اندازه تیره، B Zar)قلم  

 تاریخ:

 (12اندازه تیره، B Zar)قلم 

 
 

 دانشگاه مراغه

 (16تیره، اندازه  B Titr)قلم 
 معاونت آموزشی و پژوهشی

 (18، اندازه  B Zar)قلم 
 

 گزارش نهايي طرح تحقيقاتي

پژوهشیطرح  عنوان  
)نوشتن عبارت فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است(   

 (20اندازه ، B Zar)قلم 
 

 شماره مصوب طرح: -

 صفحه عنوان                   -بفرم 



 16  

 

 

 هاي ملی ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگی مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 خانوداگی مجري/مجريان :نام ونام -

 خانوادگی همكاران:و نامنام -

 خانوادگی مشاور)ان(:و ناممنا -

 دانشکده: -

 محل اجرا: -

 تاريخ شروع: -

 : خاتمهتاريخ  -

 مدت اجرا:                 سال و        ماه -

 اعتبار مصوب: -

 تنظیم چکیده انگلیسی -فرم ج

 

 
Title 

  )نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است(
(Time new roman, Size 16, Bold) 

 Author (s) 
  )نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است(

(Time new roman, Size14, Italic & Bold) 

 
Abstract/Summary  

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 

 

Key words:  

(Time new roaman, Size 12, Plain) 
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Final Report of Research Project  
(Times New Roman, Size 14  Bold) 
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  )نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است(
(Times New Roman, Size 16, Bold) 

 

 Researcher (s) 
(Times New Roman, Size 14, Bold) 

 )نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ اسامی نویسنده )هان( است که بجای 

  (کردنیز استشاده  Byآن می توان از کلمه 
 

Department of 
 (Time new roman, Size 14, Bold) 

 پشت جلد                   -دفرم 
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