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 -1هدف
ايجاد يكپارچگي و وحدت رويه در گزارشهاي پاياني طرحها

 -2نحوه ارائه گزارش نهايي طرح
پژوهشگر بايد موارد ذيل را جهت كاربست طرح به مديريت توسعه و پژوهش تحويل دهد:
 -2-1سه نسخه مجلد گزارش نهايي طرح پژوهشي(مي تواند به صورت پشت و رو پرينت و تهیه گردد)
 -2-2فرم تكمیل شده FR/529/036
 -2-3يک نسخه سي دي حاوي فايل كامل گزارش طرح پژوهشي ،مقاله ،كاربست ،خالصه مديريتي  ،شناسنامه طرح را با فرمت  wordو ، pdf
ديتاها ( )Dataو پرسشنامه هاي مربوط به طرح ،فايل پاورپوينت از دستاوردها و نتايج ،نرم افزار خروجي طرح (در صورت وجود) را ارائه نمايد.

 -3نحوه تهيه گزارش نهايي طرح
با توجه به اهمیت يكسان بودن تدوين گزارشها ،مجريان طرحها ملزم به رعايت دقیق موارد ذيل براي نگارش و تدوين گزارشها مي باشند.
 -3-1ترتيب صفحات گزارش
 .1صفحه جلد
 .2صفحه معرفي پژوهشگر(حقیقي يا حقوقي) و همكاران (اختیاري) در صورت تمايل با آرم شركت براي بخش حقوقي
 .3صفحه قدرداني و تشكر(اختیاري)
 .4چكیده گزارش)(Abstract
 .5فهرست
 .6مقدمه
 .7فصول گزارش
 .8نتیجه گیري
 .9منابع
.10

پیوستها و ضمائم

 -3-2صفحه جلد
موارد قید شده روي جلد گزارشها بصورت شكل زير باشد:
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گزارش طرح پژوهشي
…………………………………………

مجري
..........
ناظر علمي
...........
ناظر اجرایي
............
فصل و سال اتمام گزارش

الزم است رنگ جلد گزارش طرحهاي مربوط به حوزه هاي مختلف از جدول زير تبعیت نمايد:
رنگ

حوزه
معاونت برنامه ريزي و توسعه

آبي(روشن)

معاونت فني و عمران

قهوه اي

معاونت شهرسازي

مشكي

معاونت خدمات شهري

سبز (روشن)

معاونت اداري و مالي

طوسي

معاونت حمل و نقل

زرشكي

معاونت فرهنگي و اجتماعي

سورمه اي(آبي تیره)

حوزه شهردار

سبز تیره

 -3-3چکيده گزارش)(Abstract
چكیده گزارش بايستي شامل شرح موضوعات مورد بررسي ،هدفهاي اصلي و فرعي از انجام تحقیق ،روش تحقیق و مراحل انجام كار و نتیجهگیري
كلي باشد .بطوريكه خواننده با مطالعه آن درک درست و صحیحي از اقدامات انجام گرفته در طرح تحقیقاتي را داشته باشد .متن چكیده بايستي
روي يک صفحه و با قلم مشابه  Zarنازک  12باشد.
 -3-4فهرست
در اين قسمت فصول مختلف به همراه شماره صفحات آن نوشته شود .در صورت نیاز ،عالئم ) (Notationsبعد از فهرست و همراه با مفهوم آنها
در يک صفحه جداگانه بیان شوند.
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 -3-5مقدمه
مقدمه شامل قسمتهاي زير است:
 چگونگي شروع مطالعه مشتمل بر مشخصات و نیاز درخواست كننده  /مشاركت كننده
 شرح كلي از تمام فصول گزارش
 -3-6فصول گزارش
متن اصلي گزارش بايد روي يک طرف كاغذ  A4با قلم مشابه  Zarنازک  14بوده و حواشي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد.



صفحات اول هر فصل بدون سرصفحه و شماره صفحه باشد.



سر صفحه صفحات بعدي هر فصل و مكان شماره صفحه مطابق پیوست باشد.



فصول گزارش بايستي با شماره و عنوان مشخص گردد.



در صورت نیاز به شماره گذاري بخشهاي هر فصل به ترتیب از شماره " "1شماره گذاري شوند.
شماره هر فصل ،بخش يابند و فرمولها به ترتیب از راست به چپ نوشته ميشود .مانند:
-1-3
-1-3-2

تبصره  :1شماره و عنوان هر فصل با قلم مشابه  Zarسیاه  14بخشهاي مختلف فصول با قلم مشابه  Zarسیاه  12و زير بخشها با قلم مشابه Zar
سیاه  10تايپ شود.


شكلها بايستي داراي شماره باشند شماره شكل در زير شكل و در وسط صفحه به ترتیب زير نوشته شود.
(شماره شكل – شماره فصل)

اشكالي كه در راستاي طولي كاغذ تنظیم مي شوند بايد طوري قرار گیرند كه متن پايین آن در سمت لبه گزارش قرار گیرد.


جداول بايستي داراي شماره باشند شماره جدول در باالي جدول و در وسط صفحه به ترتیب زير نوشته شود.
(شماره جدول  -شماره فصل)
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جداولي كه در راستاي طولي كاغذ تنظیم مي شوند بايد طوري قرار گیرند كه متن باالي آنها در سمت عطف گزارش قرار گیرد.
تبصره  :2شكلها و جداول حتي المقدور در نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شده ،آورده شوند.


فرمولها ،معادالت و روابط بايستي داراي شماره باشند ،شماره آنها در انتهاي سمت راست صفحه و در داخل پرانتز به ترتیب زير نوشته
شود:
(شماره معادله  -شماره فصل)



براي لغات فني داراي معادل فارسي ،حتي المقدور از معادلهاي فارسي استفاده شده و در هماان صافحه باه صاورت زيار ناويل معاادل
انگلیسي آنها با  Times New Romanذكر شود .زيرنويلها زير يک خط پر كه به فاصله  2/5سانتیمتر از لبه سماات چاپ كاغاذ
حداقل  3سانتیمتر از لبه پايیني و به طول مورد نیاز رسم ميشود ،نوشته شوند (در هر صورت الزم است  2/5سانتیمتر حاشایه پاايین
صفحه در متن رعايت شود).

 -3-7نتيجه گيري
در پايان گزارش طرح يک قسمت مجزا به نتیجه گیري اختصاص داده شود در اين قسمت عالوه بر ارائه نتايج طرح به موضوعات قابل انجام در
ادامه فعالیتهاي به عمل آمده و مسائلي كه بايستي در آينده مورد بررسي قرار گیرند نیز اشاره شود.
 -3-8منابع
شماره منابع داخل عالمت [] در متن گزارش درج گردد و در انتهاي گزارش نیز فهرست منابع آورده شود .منابع در آخر طرح با روش استاندارد
مرجع نويسي مطابق روش زير آورده شود:
 -3-8-1مقاالت مندرج در نشريات ادواري
نام خانوادگي ،نام مولف" ،عنوان مقاله" نام نشريه ،نام ناشر (در صورت وجود) ،شماره مجلد و شماره نشريه ،صفحات ،سال انتشار
[1] Jonas, J.J., " simulation of hot strip rolling " , ISIJ Int., Vol. 1, No.4, pp.34- 42،1994
 -3-8-2كتب
نام خانوادگي ،نام مولف (مترجم) ،نام كتاب ،شماره ويرايش ،ناشر و محل نشر ،تاريخ انتشار
[2] Ash, R., Information theory, john wiley, Newyork, 1985
 -3-8-3گزارشهاي علمي
نام خانوادگي ،حروف اول نام مولف ،عنوان گزارش ،دانشكده ،دانشگاه (ناشر) ،سال انتشار
][3منصوري ،س ،بررسي خوردگي در محیطهاي پوشیده ،دانشكده مهندسي مواد ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،گزارش علمي ،ش 1364 ،33
 -3-8-4مجموعه مقاالت در كنفرانلها

نام خانوادگي ،حروف اول نام مولف " ،عنوان مقاله" ،نام كنفرانل ،شماره مجله ،صفحات ،محل ،سال كنفرانل
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[4] Hodges, J.L. and Lehmann, E.L., " some application of the cramer- Rao inequality ",
proceeding of 2nd Berkely symposium on Mathematics, statistics and probaility, Vol.1, pp.13-22,
1951
 -3-9پيوستها و ضمائم
جهت دسترسي آسان ،پیوستها در انتهاي طرح قرار گیرند و هر پیوست به يک موضوع اختصاص يابد .در صفحه اول هر پیوست ،در باال و وسط
كادر ،كلمه پیوست و شماره ترتیب آن درج شده و سپل با يک خط فاصله و در وسط كادر عنوان مربوطه آورده شود .به منظور مرتب نمودن
پیوستها ،ترتیب زير پیشنهاد ميگردد:
پیوست  -1منحنيها
پیوست  -2جداول
پیوست  -3قضايا و اثبات
پیوست  -4دستور العمل استفاده از برنامه كامپیوتري
پیوست  -5لیست برنامه كامپیوتري
پیوست  -6نقشههاي تهیه شده
پیوست  -7مقاالت

 -4ضمائم
عنوان

كد

فرم شناسنامه طرحهاي پژوهشي
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