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 بسمه تعالي
 

 هاي تحقيقاتي هاي نهايي طرحتدوين و تنظيم گزارش دستورالعمل
 جيرفتدانشگاه 
 

هاي علمي و پژوهشي خود، پژوهان در نحوه ارايه يافتهدر راستاي توسعه مرزهاي دانش و تقويت بنيه دانش         
چگونگي تنظيم و تدوين يكنواخت . است آشنايي با نحوه نگارش و تنظيم مطالب علمي از اهميت فراواني برخوردار

اي واحد در سطح دانشگاه مستلزم رعايت نكاتي است كه در اين راهنما هاي تحقيقاتي و اتخاذ رويههاي طرحگزارش
 .شرح داده شده است

هاي تحقيقاتي دانشگاه، نحوه تنظيم صفحات اين راهنما در چهار بخش تحت عناوين، مشخصات اصلي طرح
 .نويسي منابع تنطيم شده استشخصات متن اصلي طرح، صفحات پس از متن و فهرستمقدماتي، م
 .ت مورد مطالعه قرار گيردقها اين راهنما به دگردد قبل از شروع به نگارش يافتهتوصيه مي

 هاي تحقيقاتي دانشگاهمشخصات اصلي طرح -الف
 .متر باشدسانتي 21×5/29و قطع آن  )ايهرمس(آبي تيره  گالينكورمصوبه شوراي پژوهشي  رنگ جلد، بر اساس -1
» باشدمحفوظ مي جيرفتپژوهشي دانشگاه  آموزشي و كليه حقوق طرح براي معاونت«در داخل جلد عبارت  -2

 .درج گردد
 .تنظيم گردد) ج و فرم الف( مطابق نمونه پيوست  و پشت جلد روي جلد -3
 .صورت پذيرد 14نازنين  نگارش متن با قلم -4
 .متر در نظر گرفته شودانتيس 3حاشيه صفحات  -5
 .تايپ شود 5/1بين دو خط با فاصله  -
 .در قسمت عطف طرح عنوان، نام مجريان و سال اجرا نوشته شود -
 .صفحه تهيه گردد 30گزارش نهايي حداقل در  -6

 :نحوه تنظيم صفحات مقدماتي -ب
 .در ابتدا و انتهاي هر طرح يك صفحه سفيد قرار داده شود: صفحه سفيد -1
 فرم الف مطابق :عنوان فارسي صفحه -2
 الرحمن الرحيم... صفحه بسم ا -3
 )در صورت لزوم( صفحه تقديم  -4
 )در صورت لزوم(  قدردانيصفحه تشكر و  -5
. شوددر فهرست طرح، عناوين صفحات اوليه نظير تقديم و تشكر ذكر نمي: يا صفحات فهرست مطالب صفحه و -6

 .باشدهاي هر فصل ميشها و زيربخفهرست مطالب شامل عناوين فصول، بخش
براي جلوگيري از خطاي . كر شده در فهرست مطالب بايستي عينًا با عناوين متن مطابقت داشته باشدذعناوين 

در صورتي كه يك عنوان از . چين درج شودچشم، بين عنوان و شماره صفحه مربوطه، در فهرست مطالب نقطه
 .ره صفحه مربوطه در خط دوم ذكر گرددچين و شماتشكيل شده باشد، نقطه ربيش از يك سط
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 )در صورت وجود(صفحه يا صفحات فهرست جداول  -7
 )درصورت وجود( صفحه و يا صفحات فهرست نمودارها و تصاوير  -8
 )در صورت وجود(ها و تصاوير صفحه و يا صفحات فهرست شكل -9

 فهرست عالئم اختصاري -10
 هاپيوستفهرست   -11
 فهرست منابع فارسي  -12
 بع التينفهرست منا  -13
 )در صورت لزوم(موضوعي نمايه   -14
به نحوي در طرح مورد  كه... ها، مطالب مكمل، آمار و ارقام و ها، بررسينامهها، نمونه پرسشنامه: هاپيوست  -15

ها داراي در صورتي كه اين پيوست. شوندهاي جداگانه آورده مياند به صورت پيوستفاده قرار گرفتهتاس
اگر در موقع نگارش  .شوندآورده مي...  2، 1بندي شده و تحت عنوان پيوست دسته موضوعات مختلفي باشد

. الزامي است پارانتزيا مراجعه گردد درج شماره پيوست در داخل  ها اشاره ومتن طرح الزم باشد به اين پيوست
 .گيرديوست همانند بقيه صفحات متن صورت ميپآرايش صفحات 

طرح است كه به زبان فارسي نگارش شده و در عين اختصار، اصل مطلب را چكيده بخشي از : چكيده طرح  -16
. باشد ي طرحچكيده بايستي به عبارات روشن و روان مزين بوده و به تنهايي گويا. نمايدبه خواننده منتقل مي

ر ترين نكات روش كار ددر يك يا دو جمله ابتدايي چكيده، اهميت و هدف تحقيق ذكر شده و پس از آن مهم
مهمترين نتايج اخذ شده و در نهايت نتيجه كلي تحقيق، چند جمله انتهايي . شونديكي دو جمله آورده مي

 .دهندچكيده را تشكيل مي
هاي بديهي ذكر شوند و به جاي آنها بر روي اطالعات جديد، در چكيده نبايد تاريخچه، زمينه تحقيق و تكنيك

 .كلمه باشد 250-300چكيده در يك پاراگراف و حداكثر شامل الزم است . ها و نتايج تأكيد گرددفرضيه
در طرح است لذا بايد در حد  كلمه 4-5حداكثر در  راهنماي نكات مهم موجود :هاي كليديكلمات يا واژه -17

 .وضوع روشن نمايده امكان كلماتي انتخاب شوند كه ماهيت و محتواي آن را ب
 )پيوست فرم ب(

 مشخصات متن اصلي طرح -ج
تهيه گرديده و شامل مقدمه و هدف، بررسي منابع  )اختياري(يا به انگليسي  متن اصلي الزم است به زبان فارسي

 .گيري و پيشنهادها باشد، مواد و روش كار، نتايج، بحث و نتيجه)بر تحقيقات انجام شده يمرور(
 مقدمه و هدف: فصل اول

ه ذهني خواننده بايستي موضوع تحقيق به زباني ساده و جهت در اين فصل با هدف آماده نمودن زمين            
در . سازدرا مجذوب نموده و اهميت موضوع را آشكار مي همقدمه مطالب، خوانند. يافته به خواننده معرفي شود

خواننده را جهت داد و به سوي هدف ) با ذكر مأخذ(مقدمه بايستي با ارائه سوابق، شواهد تحقيق و اطالعات موجود 
 .تحقيق هدايت كرد

هاي در اين فصل با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجام شده توسط ساير محققين، دانستههمچنين          
در نگارش اين فصل بايستي از حاشيه روي خودداري . گيرند، مورد مطالعه قرار ميموجود در مورد موضوع تحقيق

 .موضوع مورد مطالعه پرداختنموده و صرفاً به توضيح مطالب مربوط به 
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 مواد و روش كار: فصل دوم

در اين فصل وسايل مورد استفاده با ذكر مدل، شركت و كشور سازنده و نيز مواد استفاده شده با ذكر           
هاي در اين فصل از ذكر روش. شوندروش تحقيق توضيح داده مي نيز مشخصات آن نظير شركت و كشور سازنده و

هاي جديد بايستي دقيقاً شرح داده روش. ها بسنده گردددداري نموده و تنها به ذكر مأخذ اين گونه روشمعمول خو
 .شوند

 و بحث نتايج: فصل سوم
ً توضيح داده ش توان از وع ميـدن بهتر موضـده و براي روشن شـدر اين فصل نتايج اخذ شده از تحقيق دقيقا

هاي ساير محققين هاي تحقيق به تفكيك با يافتهيافته .ي استفاده نمودجداول، نمودارها و تصاوير به نحو مطلوب
 . شوندمقايسه شده و در صورت وجود اختالف، داليل آن با استفاده از منابع علمي توضيح داده مي

 .توان قسمت بحث را به صورت جداگانه و تحت عنوان فصل چهارم تهيه نموددر صورت تمايل مي: توجه
 گيري و پيشنهادهاتيجهن: فصل چهارم

 .شوداخذ شده از تحقيق آورده مي) نتايج(مهمترين نتيجه  در اين فصل
هاي مطالعه خود و با هدف روشن شدن زواياي تاريك آن يا هدايت تحقيقات محقق بر اساس يافته: پيشنهادات

 .دهدبعدي پيشنهادات خود را ارائه مي
 
االمكان ترجمه چكيده فارسي و شامل كلمات كه حتي) ب(مطابق فرم  :ليسيگچكيده به زبان ان -د

 .باشدكليدي مي

 
 رعايت نكات كُلي در نگارش متن

براي مثال به . شود كه در نگارش به جاي افعال معلوم از افعال مجهول استفاده گرددالمقدور توصيه ميحتي -1
 .استفاده شود» تزريق گرديد. ..سي داروي از جمله ـ دو سي» تزريق نمودم... سي داروي دو سي«جاي 

، تميز و مرتب بودن متن، امالي صحيح كلمات، پنويسنده بايستي در مواردي از قبيل انتخاب كاغذ و نوع تاي -2
 .گذاري و عالمات ديگر توجه كافي مبذول نمايدرعايت قواعد و اصول نگارش و دستور زبان، نقطه

براي  در نظر گرفته شده و نازنين  14 قلم ،اي متن طرحاندازه حروف انتخابي برطوري كه اشاره شد  همان -3
و لوح فشرده  پتاي Word XPدر محيط گزارش نهايي طرح . سياه استفاده گردد نازنين 16قلم عناوين از 

(CD)  پژوهشي دانشگاه ارسال گردد مديريتحوزه به  ،)گرفتنقبل جلد (چاپ شده آن به همراه يك نسخه. 
فارسي  Letexيا   Texتوانند جهت نگارش گزارش نهايي طرح از برنامهيوتر ميپكام هاي علوم رياضي ورشته -4

 .استفاده كنند
 .تناسب بين اندازه عناوين و حروف بايستي رعايت گردد -5
 .كاراكتر فاصله خالي درج شود 8اولين سطر هر پاراگراف با رعايت  -6
 .فاصله بين دو پاراگراف برابر فاصله معمولي بين دو سطر باشد -7
 .هاي متنوع يك واژه در متن خودداري نموداز به كار بردن معادل -8
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 گذاري صفحاتشماره

 .شوندگذاري نمييك از صفحات قبل از فهرست مطالب، شماره هيچ -1
-گذاري مييا نمادهاي رومي شماره...) ، و، ز، ه الف، ب، ج، د، (صفحات اوليه و چكيده فارسي با حروف ابجد  -2

 .شوند
 .يابدي با عدد از اولين صفحه مقدمه و هدف شروع شده  و تا آخرين صفحه ادامه ميگذارشماره -3
 .صفحه درج گردد و وسطهاي صفحات در پائين شماره -4

 گذاري عناوينشماره
 . رددگها از اعداد استفاده زير بخشو  هاي هر فصلگذاري عناوين بخشبراي شماره -1

 ......، ) روري بر تحقيقات انجام شدهم(پيشينه طرح  -1-1مقدمه،  -1: براي مثال
 .دـار عدد بيشتر باشـماره عناوين نبايستي از چهـده در شـاده شـام استفـثر ارقـحداك -2
 نقش هيپوفيز -1-2-3-1 :براي مثال 
 .تر از متن تايپ نمودتوان آخرين عنوان را كمي درشتبندي بيشتر ميدر صورت نياز به تقسيم -3

 
 استفاده از جداول، نمودارها و تصاوير

براي استفاده از جداول، نمودارها و تصاوير بايستي ابتدا اختصاراً در متن به آنها اشاره نمود يا به مهمترين  -1
در اين صورت بايستي جدول يا . نمود اشاره كرد طتوان از آن جدول، نمودار يا تصوير استنبااي كه مينتيجه

 .در اولين فضاي مناسب درج نمود نمودار يا تصوير را
نمودار، يا تصوير بايستي بدون نياز به  ،هر جدول. جداول، نمودارها و تصاوير بايستي خوانا، دقيق و مرتب باشند -2

 .هاي موجود در آن قابل تجزيه و تحليل باشنده و يافتهدداا ارائه مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر ر
 .تايپ گردد 12كه بايد با قلم نازنين  باشدتصوير داراي شماره و عنوان ميهر جدول، نمودار يا  -3
 .باشدشماره جدول، نمودارها و تصاوير مستقل از يكديگر مي -4
 .ها بايستي در عين اختصار، مفيد و كامل باشدعناوين جداول، نمودارها يا عكس -5
 .نمودارها و تصاوير در زير آنها درج گرددها و عناوين داول در باالي آنها و شمارهجها و عناوين شماره -6
 .سطر در نظر گرفته شود 5/1نويسي جدول و زيرنويسي نمودار و تصوير برابر فاصله باال -7
هاي موجود در جمالت متن اصلي طرح الزم است داراي مأخذ هر جمله در انتهاي آن در داخل پرانتز نقل قول -8

 . و بر اساس ليست منابع درج گردد
 .ها منابع آنها را ذكر نمودبايستي در انتهاي هر يك از پاراگرافترجيحاً  -9

در صورت نياز به ذكر نام محقق يا محققين و ضمن رعايت اصول پانويسي، بايستي پس از ذكر آنها، سال  -10
شده جدا » و « نام آنها با  در صورتي كه محققين دو نفر باشند. انتشار مقاله در داخل پرانتز بالفاصله آورده شود

 .گرددذكر مي» و همكاران « انضمام  ولي در مورد محققين بيش از دو نفر فقط نام محقق اول به
 :هامثال

 )1992(تامسون و همكاران ) 1981(، تامسون و جاويتز )1978(تامسون 
 هاپانويس
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ين بايستي همراه با كلمات و اصطالحات الت. از درج كلمات التين خودداري نمودحتي االمكان در متن طرح بايستي 
دهنده به اين ترتيب كه در كنار معادل يا تلفظ فارسي مناسب آن، عدد نشان. پانويس مربوطه استفاده گردند

ها از متن اصلي پانويس. ودـشدرج شده و در زير متن در جلوي آن عدد، كلمه التين با امالي صحيح نوشته پانويس 
در هر حال پانويس بايستي در كادر اصلي . شوندله دارد جدا ميـدو سطر فاصن به اندازه ـط خط افقي كه تا متـتوس

هاي يك صفحه زياد و هر كدام كوتاه چنانچه تعداد پانويس. متري لبه پاييني كاغذ خاتمه يابدسانتي 3يعني تا 
 .قل درج گرددهاي هر صفحه مستشماره پانويس .توان آنها را در سطر افقي و پشت سر هم درج نمودباشند مي

) در پانويس يا در ليست منابع(المللي چه به شكل فارسي و به شكل التين هاي علمي براساس مقررات بيننام
 .بايستي به صورت ايتاليك نوشته شود

 سيستم واحد
در صورتي كه استفاده از واحدهاي . باشدمي SIالمللي متريك ، سيستم بينطرحسيستم واحد مورد استفاده در 

 .گر الزم است معادل هر يك اعداد در پرانتز درج گردددي
 

 : منابع مورد استفاده
 :دستورالعمل ذيل گزارش گرددمطابق استفاده  مورد منابع علمي

مشخصات  .نوشته شوند  كليه منابعي كه در متن ذكر شده اند، بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل      
 :استناد شده است مي تواند به شرح زير باشدبه آنها  گزارشمنابعي كه در طول 

 :آدرس مقاله از مجله علمي با يك نويسنده و يا بيش از يك نويسنده  -1
شامل (مشخصات مجله . موضوع . سال انتشار ) نامحرف اول نام خانوادگي (نويسندگان ) اسامي(اسم   -

در مورد خالصه نام مجله به نوشتارهاي . به ترتيب تايپ مي گردد) شماره ، دوره ، صفحه خالصه نام مجله،
 .مجله مربوطه مراجعه شود

 : مثال ها 

Eaton R.A. 1972. Fungi growing on wood in water cooling towers, Int. Biodetn. Bull., 8:39-48.  

ريق اپي دورال در ارزيابي مقايسه اي از بيحسي ليدوكائين و زايالزين از ط ،1370 .و مألوفي ف .نوروزيان ا      
 . 35-36:36) 2(مجله دانشكده دامپزشكي، . گاو

Hugheus P.C.R. and Tanner J.M. 1973. Radiographic study of the growth of the rat hormone, J. 
Anat., 114(3): 439-448.  

Eroksuz Y., Ilhan N., Cevik A., Yaman I. and Ceribasi A.O. 2002. Toxicity of dietary Heliotropium 
dolosum seed to Japanese quail, Vet. Hum. Toxicol., 44: 264-268 

كتاب مجموعه مقاله است و هر مقاله  -ب  كتاب مجموعه مقاله نيست -الف: آدرس مقاله از كتاب  -2
 . يك نويسنده دارد
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چندمين چاپ، نام ناشر، محل نشر، صفحه جلد، مترجم، . موضوع. نويسندگان، سال انتشار) اسامي(اسم  -الف      
 . مي بايست ذكر گردد

 : مثال ها 

تهران، انتشارات  ،جراحي نشخواركنندگان. 1348 .و انصاري پ .، حسينيون م.، شهراسبي ح.پ حكمتي      
 . 210چهره، صفحه 

 Satchell G.H. 1971. Circulation in fishes, Cambridge University press, pp. 273-280.  
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