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دستورالعمل نحوه تنظیم گزارش علمی در مفاد

هنوز تعیین شده

 - 1ساختار شکلی گزارش علمی
بايد به ترتيب و شرح زير تنظيم شود:

 صفحهي عنوان فارسي روي جلد گزارش علمي
 صفحه سفيد خالي

 صفحهي عنوان فارسي داخل گزارش علمي
 صفحهي نام خداوند متعال

 تقديم (( (Dedicationاختياري)

 قدرداني )(Acknowledgements

 صفحهي چكيدهي فارسي

 فهرست مطالب )(Table of contents

 فهرست جداول )( (List of tablesدر صورت وجود)
 فهرست نمودارها ،شكلها و نقشه ها )( (Table of graph, figures and mapsدر
صورت وجود)
 فهرست عالئم و اختصارها )( (Abbreviationدر صورت وجود)
 متن اصلي -محتواي گزارش علمي (عناوين وسرفصل هاي کليات يا چارچوب تحقيق)
 منابع و مراجع
 پيوستها

 صفحهي چكيدهي انگليسي

 صفحهي عنوان انگليسي داخل گزارش علمي
 صفحه سفيد خالي


صفحهي عنوان انگليسي پشت جلد گزارش علمي

 .1 – 1مشخصات صفحهی فارسی روی جلد گزارش علمی
 روي جلد مطابق با فرم هاي (پ  )1-1و (پ  )2-1شامل عناوين زير است:
 عبارت "وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري"
 نام و آرم دانشگاه (آرم در ابعاد  4×3سانتيمتر)
 نام دانشكده
 عنوان گزارش علمي
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 نام مجري(بدون عنوان علمي)
 نام ماه و سال اتمام طرح
دقت شود در روی جلد نام گروه آموزشی و نام همکاران آورده
نمی شود.
 بر روي شيرازه (عطف) نيز مطابق با فرم (پ  ،)3-1صرفاً عنوان گزارش علمي (حداکثر  5کلمه
ابتداي عنوان) ،کد گزارش علمي و نام مجري سلفوني يا زرکوب شود.
 جنس و رنگ روي جلد
 جلد از نوع گالينگور مي باشد.

 رنگ جلد براي گزارش علمي براي کلیه دانشکده ها مطابق جدول زير باشد:
معماری

علوم پایه

علوم انسانی-اجتماعی و

فنی مهندسی

علوم تحقیقات ومرکز زبان
رنگ مشکی

سرمه ای

زرشکی

یشمی

 نوشته هاي رو و پشت جلد به صورت سلفوني يا زرکوب چاپ ميگردد.
 .2 – 1صفحهی مشخصات صفحه فارسی داخل گزارش علمی
اين صفحه مشابه روي جلد است ،با اين تفاوت که مطابق فرم (پ  )4-1نام گروه آموزشی و ناام
همکاران نيز در آن قيد ميشود.
 .3–1صفحهی خالی
 .4– 1صفحهی نام خداوند متعال (تهیه به سلیقه شخصی)
 .5 – 1صفحهی قدردانی
الزم است مجري در اين صفحه (بخش "تقدير و تشكر" يا " )"Acknowledgementجمله «اين اثر
با حمايت مالي دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) انجام گرفته است» يا معادل آن به زبان فارسي
با زبانهاي ديگر ذکر شود .قدرداني و تشكر کند.
 6 – 1صفحهی چکیده فارسی
اين صفحه شامل چكيدهي گزارش علمي است.
 .7 – 1فهرست مطالب ،شکل ها ،جدول ها و ...


فهرست مطالب
 کلمهي «فهرست» در وسط و باالي کليهي صفحات مربوط تايپ ميشود.
 عناوين اصلي با حروف ضخيم ( )Boldاز عناوين فرعي مشخص ميشود.
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شمارهي عناوين فرعي حداکثر به صورت ( z-y-xمانندد  )9-5-3ذکدر شدوند ( Xشدمارهي
فصل y ،شمارهي عنوان فرعي و  zزيرمجموعهي عنوان فرعي است).
عناوين اصلي از منتهي اليه سمت راست هر سطر ،عناوين فرعي بده انددازهي چهدار حدرف
داخلتر از عنوان اصلي و عناوين فرعيتر به اندازهي هشت حرف داخلتدر از عندوان اصدلي
نوشته ميشود.
فاصله خطوط بين عناوين اصلي بيشتر از فاصله خطوط يک عنوان اصلي و عنداوين فرعدي
آن در نظر گرفته مي شود تا عناوين اصلي از يكديگر متمايز شوند.
در فهرست مطالب ،صفحات اوليه گزارش علمدي ( مشخصدات گدزارش علمدي ،قددرداني و
غيره) ذکر نمي شود.
عناوين ذکر شده در فهرست مطالب (شامل شماره عنوان ،نقطه گذاري ،ندازگي يدا ضدخيم
بودن کلمات و غيره) بايد کامال مشابه عناوين متن باشد.
شمارهي صفحه نيز در منتهي اليه سمت چپ درج ميشود.








 فهرست جداول
فهرست جداول نيز به صورتي که براي نمودارها شرح داده شد ،جداگانه بعد از فهرست نمودارها
و شكلها ارائه ميشود.
 فهرست نمودارها و شکلها
فهرست نمودارها و شكلها نيز با درج شمارهي نمودار يا شكل و عنوان اصلي و صفحهي آن ها
درج ميشود.
 فهرست عالئم و اختصارها
 اين فهرست عبارت است از کليهي عالئم و اختصارهايي که در متن به کدار رفتده اسدت.
اين عالئم و اختصارها بايد متعارف باشد.
 در اين فهرست ،عالئم و اختصارهاي التين و يوناني و توضدي آن هدا در سدمت چدپ؛ و
عالئم و اختصارهاي فارسي و عربي و توضي آنها در سمت راست درج ميشود.
 در ترتيب قرارگرفتن عالئم و اختصار ها ،ابتدا فارسي و سپس به ترتيب عربي ،انگليسدي
و يوناني نوشته ميشود.
 .8 – 1متن اصلی (محتوای گزارش علمی)  -عناوین و سرفصل های کلیات یاا چاارچوب
تحقیق
متن اصلي گزارش علمي مشتمل است بر مقدمه ،متن و نتيجه گيدري .مدتن همدان هسدته اصدلي
گزارش علمي است که مي تواند در چند فصل تهيه و تنظيم شود .تمام صفحات گزارش علمدي بده
صورت پشت و رو (مانند کتاب) تنظيم مي شود.
 1-8-1طرح مسئله یا تشریح موضوع تحقیق ( در یک صفحه)
6

 -2-8-1سئواالت تحقیق
 -3-8-1فرضیات تحقیق (در صورت مطرح بودن)
 -4-8-1اهداف تحقیق
 -5-8-1چارچوب نظری تحقیق
 -6-8-1شرح مختصر پیشینه تحقیق و منابع اصلی پژوهش
 -7-8-1توجیه اهمیت و ضرورت تحقیق (اختیاری)
 -8-8-1شرح روش تحقیق
 -9-8-1شرح روش (های) جمع آوری و تحلیل اطالعات
 -10-8-1معرفی متغیرهای تحقیق (در صورت نیاز)
 -11-8-1معرفی جامعه مورد مطالعه
 -12-8-1شرح روش نمونه گیری (در صورت نیاز)
 -13 -8-1شرح اعتبار علمی تحقیق (اختیاری)
 -14-8-1امکانات و محدودیتهای تحقیق
 .9 – 1منابع و مراجع
پس از اتمام متن اصلي ،مراجع استفادهشده در گزارش علمي ،ارائه ميشود .استانداردهاي متعددي
براي ارائه ي مشخصات منابع در فهرست منابع پاياني وجود دارد کده مجدري محتدرم مديتواندد بده
اطالعات کاملي در اين زمينه با مطالعهي نرم افزار  Endnoteدستيابد .به منظور يكسانسازي روش
ارائهي مشخصات منابع ,توصيه ميشود از روش "هاروارد "1استفاده شود.
 .10 – 1پیوستها
پيوستها که با شماره از نظر موضوعي تفكيک ميشوند ،شامل شرح کامل يا اثبات فرمولها ،نقشده
ها ،جزئيات برنامهي کامپيوتري ،عكسها ،جزئيات نتايج آزمايشگاهي و نمونههدايي از نتدايج آمداري
(اگر در متن زياد باشند) ،ميباشند.

Harvard
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توجه :در صورتي که نتايج آزمايشگاهي در متن اصلي به صورت نمودار يا منحني ارائه شده باشدند،
ريز نتايج بايد در پيوست ،به صورت جدول ارائه شود.
 .11 -1صفحهی چکیدهی انگلیسی
بعد از پيوستها ،چكيدهي انگليسي که عيناّ ترجمه چكيدهي فارسي مي باشد آورده ميشود.
 .12 -1صفحهی عنوان انگلیسی داخل گزارش علمی
اين صفحه مطابق با فرم (پ  5-1پيوست) ،ترجمهي انگليسي صفحهي عنوان فارسي داخل گزارش
علمي با اندازه مشابه و با فونت  Times New Romanاست.
 .13 -1صفحهی خالی
 .14 -1صفحهی عنوان انگلیسی پشت جلد گزارش علمی
اين صفحه مطابق با فرم (پ  6-1پيوست) تهيه مي شود .ترجمهي انگليسي صفحهي عنوان فارسي
جلد گزارش علمي با اندازه مشابه و با فونت  Times New Romanاست.

 .2ویرایش و پیکربندی متن
 حواشي باال و پايين کاغذ 3 ،سانتيمتر و حواشي راست و چپ ،به ترتيدب  4و  2/5سدانتيمتدر
باشد.
 براي حروف فارسي ،از قلم بي زر با اندازهي ( 13يک نوع قلم در کدل گدزارش علمدي) و بدراي
حروف انگليسي از قلم Times New Romanبا اندازهي  11استفاده شود.
 عناوين اصلي و فرعي متن با فونت بي زر با اندازهي 13و به صورت ضخيم ( )boldباشد.
 عنوان هر فصل در يک صفحه مستقل و در وسط آن با فونت  B Titrو اندازه 20تايپ شود.
 از کادر بندي صفحات و آوردن شكل ها و نمودارهاي تزييني و غير ضروري خودداري شود.

 .3صفحه آرایی
 .1 –3پیکربندی عناوین ،خطوط و  ...در صفحه
مثال:

عنوان اصلي در فصل اول -3 :مروری بر مفاهیم پایهی شبکه
عنوان فرعي در فصل اول -1-3 :تعاریف و مفاهیم اولیه
عنوان فرعيتر در فصل اول -1-1-3 :کاربردهای شبکه
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 فاصلهي بين خطوط در متن فارسي 1/2 ،و در متن انگليسي  1سانتيمتر باشد.

 فاصله بين عناوين با متن ،قبل از عنوان  30پوينت ( )ptو بعد از عنوان  24پوينت ( )ptباشد.


بين متن و جداول و فرمولها نيز 30،پوينت ( )ptفاصله درنظر گرفته شود.

 براي عناوين جداول و اشكال از قلم استفادهشده در متن با اندازه  12استفاده شود.
 از ارائهي پاراگرافهاي تک جملهاي اجتناب شود.

 .2-3پاورقی
 از آوردن کلمات انگليسي در متن خودداري شود و در صورت نياز در پاورقي ذکر گردد.

 در مواردي که الزم است از حروف اختصار انگليسي در متن استفاده شود ،ابتدا معدادل فارسدي
آورده ميشود و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار ميگيرد و با شمارهگذاري در باالي پرانتدز،
اصل کلمه يا عبارت انگليسي ،در پاورقي ارائه ميشود.
 براي پاورقي با اندازهي  10براي فارسي و  8براي انگليسي استفاده شود.

 پاورقي فارسي از سمت راست و پاورقي انگليسي از سمت چپ درج شود.

 .3-3جداول و شکل ها
 جداول و شكل ها بايد داراي شماره باشند و شمارهگذاري بايد مطابق بدا الگدوي  YY-Xانجدام
شود X .شماره فصل و  YYشماره ترتيب جداول يا شكل ها (به صورت مستقل) ميباشد.
 در شكل ها ،محورهاي افقي و عمودي بايد کامالً مشخص باشند و در صورتي که شكل بيش از
يک منحني داشته باشد ،به راهنما نياز دارد .در صورت استفاده از چاپ سياه و سفيد ،منحنيها
بايد با بهکارگيري طيف رنگ خاکستري و نمادهاي مختلف از يكديگر متمايز شوند.
 عنوان جداول در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ،درج شود .جددول ( )1-1و نمدودار ( )1-2بده









صورت نمونه ارائه شده است.
جداول و اشكال بايد به اندازه کافي واض و نوشته هاي آن ها خوانا باشد.
جداول و اشكال معموال عالوه بر عنوان نياز به توضي دارند .توضي حتي االمكان بايد به نحدوي باشدد
که براي فهم آن نياز به مراجعه به متن نباشد .اين توضي ممكن است شامل واژه ها ،عبارات ،نكدات و
اختصارهاي خاص عالمت گذاري شده در جداول و اشكال باشد.
اگر جداول و اشكال نتيجه کار دانشجو نبوده و از مرجع ديگري استفاده شده باشد الزم است در پايدان
توضي آن ها به مرجع مورد استفاده اشاره شود.
در ارايه ي شكل ها و حداول حتي المقدور از استفاده صفحه هاي بزرگ خودداري شود ولي در صدورت
اجتناب ناپذير بودن (حداکثر در قطع  A3و  ،A2بخصوص در رشته هاي معماري ،شهر سازي ،عمران
و طراحي) بايد با دقت آن صفحه را به داخل پاياننامه به گونه اي تا نمود که لبه آن از ديگر صدفحه هدا
بيرون نزند.
شمارهي جداول و اشكال داخل پرانتز بيايد.
از درج اعداد و کلمات انگليسي در جداول و نمودارها خودداري شود .تمام اعداد و کلمات به فارسي نوشته شود.
]]
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 -4-3فرمولها

 واحد فرمولها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق بدا سيسدتم  SIارائده شدود؛ در
موارد خاص که از سيستمهاي ديگر استفاده ميشود ،معادل آن بايد در سيستم  SIدر پداورقي
ارائه شود.
 فرمولها نيز مانند جداول و نمودارها بايد شمارهگذاري شود .شماره فرمولهدا بايدد مطدابق بدا
الگوي  YY-Xانجام شود X .شماره فصل و  YYشماره ترتيب فرمول در فصل مربوطه باشد.
 براي درج واحدها بايد از نمادهاي استاندارد و براي درج فرمولها از نمادهاي متعدارف اسدتفاده
شود.
 اجزاي هر فرمول که نخستين بار در متن استفاده ميشود ،بايد تعريف شود.
 شيوهي نگارش فرمولها بايد در تمام متن ،يكنواخت باشد.

 -5-3تعداد صفحه و شمارهگذاری صفحات
 صفحات عنوان گزارش علمي و نام خداوند متعال شمارهگذاري نميشوند.

 از صفحهي تقديم تا صفحه ي آغاز مدتن بده ترتيدب حدروف الفبداي فارسدي يدا حدروف ابجدد
شمارهگذاري ميشود.
 حداقل تعداد صفحات براي گزارش علمي  50صفحه بايد باشد که از صفحهي شروع متن اصلي
تا آخرين صفحه شمارهگذاري ميشود.
 شمارهي هر صفحه در وسط و پايين آن صفحه با قلم استفادهشده در متن و اندازه  12درج مي
شود.

10

 .4دستورالعمل تهیه و ارائه نسخهی الکترونیکی گزارش علمی
به منظور سازماندهي گزارشهاي علمي و جهت دسترسدي الكترونيكدي بده آنهدا و حدذف تددريجي
دريافت نسخه چاپي ،اين دستورالعمل تنظيم ميگردد و در زمان تسويه حساب ،الزم اسدت مجدري
طبق آن عمل کند.
 -1متن کامل گزارش علمي با فرمت هاي  PDFو ( Docويرايش گر  )Office Wordباشد.
 -2نسخه الكترونيكي متن گزارش علمي بايد منطبق با نسخه چاپي نهايي که کارشناس پدژوهش
آن را تأييد کرده است باشد( .آخرين ويرايش و اصالحات)
 -3محتواي الكترونيكي گزارش علمي در يک نسخه به شرح زير تهيه گردد:
الف -چكيده فارسي و انگليسي به همراه کليد واژهها ،جداگانه در يک فايل با عنوان انگليسدي
" ." abstract
ب -فهرستها :شامل فهرست مطالب ،عاليم ،نشانهها ،جداول ،نمودارها ،عكسها ،نقشهها،
پيوستها و فهرست منابع تحت عنوان انگليسي "." Table of Content
ج -متن اصلي شامل مقدمه ،مروري بر منابع ،مواد و روشها ،نتايج و بحث ،و غيره .تحت
عنوان "."Text
 -4ورود اطالعات در سامانه گلستان و دريافت کد طرح
 الزم به توضي است که نسخهي الكترونيكي گزارش علمي بايد در لوح فشرده با ماندگاري باال( )Archival CDتهيه گردد.
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پیوست

فرمهای مشخصات فارسی و انگلیسی روی جلد و
داخل جلد گزارش علمی
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فرم پ : 1-1قالب صفحهی فارسی
روی جلد

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
آرم و نام دانشگاه
نام دانشكده

عنوان گزارش علمی

محل نام مجری

محل ماه و سال تنظیم
توضيحات:
 اندازه و فونت وزارت علوم و فناوري ...B Zar Bold-14
 اندازه و فونت نام دانشكدهB Zar :Bold-14
 اندازه و فونت عنوان گزارش علميB :Titr Bold 20-22
B
 اندازه و فونت نام مجري:Zar Bold-14
 اندازه و فونت ماه و سال:Zar Bold-12
 فاصله از باال  3 :سانتيمتر فاصله ازپايين  3 :سانتيمتر
 فاصله از چپ 3 :سانتيمتر فاصله ازراست  4 :سانتيمتر

B
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فرم پ : 3-1نمونهی مشخصات صفحهی فارسی روی جلد همراه
با مشخصات شیرازه

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان گزارش علمی

دانشكده ------

عنوان گزارش علمی
نام مجری
محل نام مجری

* کد گلستان طرح

ماه و سال تنظیم

* صدور کد گزارش علمي پس از ورو د اطالعات طرح پزوهشي در سيستم
گلستان انجام مي 14
گردد.

فرم پ :4 -1قالب صفحهی فارسی
داخل جلد

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشكده ----
گروه-----

عنوان گزارش علمی
کد گلستان طرح

محل نام مجری

همكاران:
توضيحات:
 اندازه و فونت وزارت علوم و فناوري ...B Zar Bold-14
 اندازه و فونت نام دانشكدهB Zar :Bold-14
B
 اندازه و فونت نام گروه:Zar Bold -12
 اندازه و فونت عنوان گزارش علميB :Titr Bold 20-22
B
 اندازه و فونت نام مجري:Zar Bold-14
B
 اندازه و فونت همكاران:Zar Bold-14
B
 اندازه و فونت ماه و سال:Zar Bold-12
 فاصله از باال  3 :سانتيمتر فاصله ازپايين  3 :سانتيمتر
 -فاصله از چپ 3 :سانتيمتر فاصله از

ماه و سال تنظیم
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 نمونه صفحهی عنوان:5-1فرم پ
انگلیسی داخل جلد گزارش علمی

Ministry of Science, Research and Technology

Imam Khomeini International University
Faculty of --Department of------

Title

By:----------------

participant:
-------------------------

July, 2009
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 نمونه صفحهی عنوان:6-1فرم پ
انگلیسی پشت جلد گزارش علمی

Ministry of Science, Research and Technology

Imam Khomeini International University
Faculty of -----

Title

By:------------------

July, 2009
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