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تدوین و تنظیم نحوه شیوه نامه
نهاییگزارش

اتی هاي تحقیقطرح
مراغهدانشگاه 



٢

تماعیش شخصی به دانش اجتبدیل دان. نوشتن در واقع سهیم کردن دیگران در اندیشه ها و آراء خویش است

انسان مایل اسـت کـه از آراء و اندیـشه هـاي دیگـران آگـاه شـود و        .انگیزه اي است که افراد را به نوشتن وا می دارد    

.را نیز از نیات درونی خود مطلع کنددیگران

در .بدست آورنـد را مهر مالکیت زدن به اندیشه اي بدیع است که هر آن ممکن است دیگران آن       ،انگیزه دیگر نوشتن  

نوشتن و تولید مکتـوب علمـی شـرط اساسـی بـراي حفـظ شـغل یـا               پژوهشیام هاي دانشگاهی و مراکز      ظبسیاري از ن  

.می استارتقاء به مراتب باالتر عل

ها   رشتهمجامع و به تبع آن حیات علمیپژوهشیکه حیات علمی اعضاي آموزشی و نگیزه خود سبب شده استااین 

.و حوزه هاي علمی آنها وابسته به کم و کیف نوشته هایی باشد که تولید و عرضه می کنند

ضرورت نگارش علمی-

حتی صـاحب اندیـشه   . اختیار دیگران قرار نگیرد ارزیابی نخواهد شددیدگاهها و آراء هر فرد تا زمانی که آزادانه در        

هاي علمی انجام تحقیق مهم تـر از مـدون و   پژوهشدر . نیز خود نمی تواند به طور دقیق و علمی به داوري آن بنشیند       

.مکتوب کردن آن براي مطالعه و ارزیابی دیگران نیست

و دریافت نوشته و امکـان ایجـاد ارتبـاط مـوثر بـا      كزایش قابلیت درنیت افتدابیري که در نگارش به کار می رود به   

توجه به ساختار نوشته علمی در واقع فراهم کردن شرایط ارتباط با سایرفلذا ؛ پیش بینی شده استمخاطبان

.در شبکه اي علمی استمندانعالقه

گزارش پیشرفت-

مجري طرح موظف است ،تصویب می شونددانشگاهژوهشیپهايدر طرح هاي تحقیقاتی که در چارچوب برنامه 

از چگونگی انجام کار مطلع و دانشگاه را تصویب طرح تهیهپس از )هر شش ماه(گزارش هایی را بصورت ادواري 

گزارش پیشرفت پرداخت حق التحقیق مجریان محترم طرحهاي پژوهشی و همکاران برابر مفاد قرارداد بعد از ارائه. نماید

.باشدن پذیر میامکا

) گزارش نهایی( گزارش تحقیقی ءاجزا

ن )١ وع( او )و
ام کـار کـه معمـوال از سـر جمـع      جـ اي انبرمخاطبان و زمان برآورد شده ،به دلیل محدودیتهاي احتمالی ناشی از منابع     

ایـشگاهی و یـا   کارهـاي آزم ،وريآگرد،زمانهاي تعلق یافته به بخش هاي مختلـف کـار از قبیـل مـدت برنامـه ریـزي        



٣

موضـوع مـورد نظـر در    ،ائه گزارش نهایی حاصل مـی شـود  رن و اویتجزیه و تحلیل یافته ها و نیز مدت تد         صحرائی،

يمعموال چنـین تعریفـی در قالـب عنـوان و سرفـصل هـا      . گرددمیچارچوبی مشخص و در بیانی کوتاه و فشرده بیان   

معمـوال عنـوان مقـدماتی    ،در نوشته هاي علمی. اثر استآن عنوان هر اثر جلوه اي از هویت      . گیردنوشته صورت می  

باید عنوانی را صـورت بنـدي   . یا موقت پیش از آنکه بقیه نوشته شکل گیرد به تعیین چارچوب نوشته کمک می کند        

در این مرحله نباید چندان پایبند طول عنوان بود زیـرا در مراحـل بعـدي مـی     . کرد که موضوع اصلی را توصیف کند  

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

ها و تعابیر دقیقواژهاستفاده از §

ایجاد وزن و آهنگ خاص در کل عبارت موضوع§

)هاي مترادفواژهعدم بکارگیري ( کوتاه و مختصر بودن §

رعایت سالست و بالغت§

غیر سوالی بیان کردن عبارت§

نبصورت جمله ناقص بیان شد§

با توجه به روش تحقیق انتخاب شده...و » طراحی« ، »تبیین« ، »مطالعه«، »بررسی«هایی چونواژهبکارگیري دقیق §

مشخص کردن جامعه آماري§

طا) ٢ ت 
فهرست مطالب در واقع رئوس مطالبی است که در متن مورد بحث قرار گرفته و به همان ترتیـب در سـر فـصل هـاي               

بدنـه اصـلی و سـایر    يبخش ها و زیر بخـش هـا    ،در فهرست مطالب کلیه فصول    . گردیده است مختلف متن منعکس    

،از عنـاوین فهرسـت منـدرجات   فدر مقابـل هـر ردیـ   . منعکس مـی شـوند  ... پیوستها و  ،نامه واژه،اجزا از قبیل ماخذ   

.گرددشماره صفحه آغاز آن فصل ذکر می

تار) ٣
گر را بـراي روي آوردن بـه چنـین تحقیقـی برانگیختـه ذکـر مـی          پژوهشهایی که    در این بخش انگیزه ها و راهنمایی      

کـافی  ،یا بـه دالیلـی آنهـا را در مقدمـه مطـرح کـرده       گر مطلبی براي طرح در پیشگفتار را ندارد پژوهشهر گاه   . شود

گر را یـاري  ژوهـش پدر جریان تحقیق ممکن است بسیاري از افراد و یـا سـازمان هـا       . به سپاسگزاري بپردازد   ااست تنه 

در چنـین وضـعی بایـد از    . به نیکـی یـاد کنـد   اگر منصف الزم می بیند از یاري و همکاري آنه     پژوهشکرده باشند که    

. کافی است»اريزسپاسگ«عنوانذکرپرهیز کرد و تنها»پیشگفتار«بکار بردن لفظ



٤

قد) ٤
را پـژوهش این نکات دالیلـی هـستند کـه    . ور شودخود یادآپژوهشگر می کوشد نکاتی را درباره     پژوهشدر مقدمه   

ه در مقدمه طـرح مـی شـود   کبنابراین مواردي را . موجه می سازند و دشواري و امکانات را مورد اشاره قرار می دهند  

:چنین برشمردتوانمی

.باید به روشنی بیان شودپژوهشماهیت مساله و دلیل انجام §

.یق مساله محدود شوداز طریق تبیین دقپژوهشدامنه موضوعی §

.و مزایاي دستیابی به پاسخ بیان شودپژوهشدالیل انجام §

.در تشریح مساله به ابعاد مختلف موضوع پرداخته شود§

.با مسائل موجود تصریح شودپژوهشارتباط §

.مقصد نهایی از تحقیق بیان شود§

.کلی گویی و حاشیه روي اجتناب شوداز§

یده) ٥ چ
در چکیده به مسئله اساسی یـا فرضـیه، روش   . از گزارش تحقیق است) کلمه200تا 150(دهچکیده خالصه بسیار فشر 

متغیرها ي مورد مطالعه، صفات اندازه گیري شده، نتایج و یافتـه هـاي اصـلی اشـاره           ،تحقیق، تعداد و انواع آزمودنیها    

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

یده راه پیدا نکند که در نوشته اصلی وجود نداشته است؛اطالعاتی به چک§

تناسبی میان حجم چکیده و متن اصلی وجود داشته باشد؛§

با نثري سلیس و روان نگاشته شود؛§

بر نکات تازه اي تاکید شود که خواننده را بیشتر با پژوهشگر و دیدگاههاي او آشنا سازد؛§

را به مطالعه کل گزارش تشویق کند؛بر ابعادي از گزارش تاکید شود که خواننده§

نباید به نام ساده سازي دقت الزم اعمال  نشود؛§

جامعیت داشته باشد به طوري که تمام ابعاد مهم گزارش نهایی در چکیده پوشش داده شود؛

ع) ٦ نا وری  
رتبـاطی منطقـی بـا بیـان     گر به روش جمع آوري منابع علمی و اطالعات اشاره و سپس با ایجاد ا پژوهشدر این قسمت    

ذکـر آنهـا بـر    تیـب منابع مورد استفاده باید به روز بـوده وتر . رشد موضوع را نشان می دهد    ،نتایج و دستاوردهاي آنها   

مرتبط نمودن مندرجات این قسمت به فهرست منـابع ضـروري بـوده و از طریـق ذکـر نـام محقـق و          . حسب سال باشد  

.سال تحقیق انجام می شود



٥

د و ر) ٧ وش او
پژوهش،جامعه آماري،جمع آوري داده ها و روش هاي تجزیه و تحلیل را بیـان       در این قسمت پژوهشگر روش انجام       

.کندمی

ج و) ٨ ثتا
بخـش نتـایج در واقـع عـصاره    . هاسـت بحـث  بخش نتایج و ،معموال یکی از آخرین اجزاء پیکره اصلی نوشته تحقیقی 

نتیجه گیري باید حـاوي نظـرات مختلـف و از جملـه نظـرات خـود محقـق        . دیزرخوهش است و باید از دل یافته ها ب     پژ

.استصل شدهلعه آن حا ا باشد و باید کلیاتی را بدست دهد طوري که خواننده دریابد که چه چیزي از مط

ھاد)٩
:در مورد پیشنهادها پژوهشگر باید توجه داشته باشد که 

؛و نه بی ربط به مساله تحقیقپیشنهاد ها برخاسته از نتایج باشد §

؛براي رفع کمبودها و از میان برداشتن نقاط ضعفی باشد که درپیکره اصلی تحقیق به آنها اشاره شده است§

؛در شرایط معمول یا با تمهیداتی اندك انجام پذیر باشد§

ع) ١٠ نا ت 
بایـد فهرسـت منـابع  وردن اسـتنادها دربخـش  درآ.آنچه مورد استفاده قرار گرفته درج می شـود     ادر فهرست منابع تنه   

:کلی توجه کردنکتهچندبه

کلیه استنادها باید به صورت الفبایی نام مولف در بخش فهرست مآخذ مرتب شوند؛§

باشد؛لزومی به درج شماره ردیف در ابتداي مآخذ نمی§

بعدي باید داراي تورفتگی در صورتی که یک استناد فضایی بیش از یک سطر را به خود اختصاص دهد، سطرهاي   §

باشند؛) cm)first line ٠٫٦به اندازه چهار فاصله 

شیوة در ادامه هاي تحقیقاتی،ها و طرحاستناد در پروژهنحوهبا توجه به اهمیت هماهنگی و یکنواختی در

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

. مورد بحث قرار خواهد گرفتو همراه با ذکر مثال،جداگانه

:استناد به مقاالت مجالت )10-1
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در استناد به منابع التین ،پس از ذکر نام خانوادگی تنها باید حـرف اول نـام کوچـک مولفـان درج گـردد، نظیـر                 

.R,Klimoski  نظیـر،  (م کوچـک مولفـان را بایـد بـه صـورت کامـل ذکـر کـرد         اما در استناد به منابع فارسـی نـا

).محمدي، حسین

نام و نام خانوادگی مولفانسال انتشارعنوان مقاله)                     مجله(نام منبعجلد)شماره(شماره صفحه  

Adamic, L.,  & Adar, E. ٢٠٠٣. Friends and neighbors on the Web, Social Networks, (٣)٢٥, ٢٣٠-٢١١

درج ) مولف5تمامی( خانوداگی و نام آنها نویسنده باشد، نام5اي داراي بیش از لهدر صورتی که مقا: نکته

: شودزیر عمل میگردد و بعد از آن براي منابع فارسی و التین به صورتمی

.1365. قارونی، منوچهر؛ یزدي، تقی؛ ناظم زاده، حسین؛ حائریان، سعید؛ مقدم، هادي؛ همدانی، حمید و دیگران

, Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. ١٩٦٧..     Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L

:مولفاستناد به مقاالت مجالت بدون§

عنوان مقاله

 Anonymous.١٩٩١. Countering the negative impact of intercell flow in cellular manufacturing.
Journal of Operations Management, (١) ١٠, ١١٨-٩٢.

:هااستناد به مجموعه مقاالت چاپ شده کنفرانس)10-2

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

.باید ذکر گردد، تاریخ برگزاري کنفرانس، نام شهر، کشور برگزار کننده کنفرانس، شماره صفحه)1375

نام مولفسال انتشارعنوان مقاله

The Relationship between Scholarly Publishing and the Counts of Academic.Kousha, K. ٢٠٠٤
Inlinks to Iranian University Web Sites: Exploring Academic Link Creation Motivations.
In Proceedings of International Workshop on Webometrics,Informetrics and Scientometrics,
 March ٥-٢, ٢٠٠٤, Roorkee: Indian Institute of Technology, India, ١٤٩-١٣٦
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تاریخ برگزاري کنفرانسمحل برگزاري کنفرانس/شهرکشورشماره صفحه

:استناد به کتاب )10-3

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

.تعداد صفحه.ناشر: محل نشر.عنوان کتاب.ابسال انتشارکت.م خانوادگی، نام پدیدآورنده کتابنا

شایان ذکر است در خصوص کتاب هاي داراي دو یا چند مولف و نیز کتابهاي بدون مولف، بایدنظیر استناد به 

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

کتابنام مولفانو نام خانوادگیسال انتشارعنوان کتاب

Hayes, R.H& Wheelwright, S.C. ١٩٨٤ Restoring Our Competitive Edge: Competing through
Manufacturing, New York: John Wiley &Sons, pp. ٢٥٦.

نشرمحلناشر                               

.صفحه325.نشر کتابدار: تهران. ها و امکانات جستجو در وباصول، مهارت: ي کاوش اینترنتابزارها. 1381. کوشا، کیوان

:استناد به کتاب با پدیدآورنده سازمانی§

کتابسازمان به عنوان پدید آورندهنام عنوان کتابمحل نشرناشر 

Institute of Financial Education. ١٩٨٢. Managing personal funds. Chicago: Midwestern, pp. ٤٤

.تهران. دارونامه1364: شرکت سهامی دارو پخش

:بفصلی از کتا/استناد به مجموعه مقاالت§

کلیه اصول استناد به مجموعه مقاالت یا فصلی از کتاب مشابه استناد به کتاب است، با این تفاوت که عنوان 

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

: عناصر استنادي افزوده شوند

مولف اثرنام فصل/نام مقالهنام ویراستاریا کتابجموعه مقاالتنام م

Ramirez, L. ١٩٩٦. Mexican Americans In P. A. Minarik (Eds.), Culture and nursing care: A
pocket guide. San Francisco: USCF Nursing Press, pp.٢٢١-٢٠٣
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ناشر      محل نشر              شماره صفحه

:استناد به کتاب بدون نویسنده§

:گرددب در ابتداي استناد درج مینویسنده مشخصی نباشد، عنوان کتاکه کتابی دارايورتیدر ص

.شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران.تهران. اطلس تشریح بدن انسان. 1365.بی نام

د در صورتی که کتابی داراي مولف نباشد اما ویرایشگر داشته باشد، نام ویرایشگر در ابتداي استنا: نکته

.شوددرج می

:استناد به کتاب ترجمه شده§

در صورتی که کتاب ترجمه شده داراي نویسنده مشخصی باشد، عناصر استنادي به صورت زیر درج 

:گردندمی

تعداد صفحاتناشرمحل نشرعنوان کتابنام مترجمان کتاب

.صفحه152.دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد.مفاهیم بازیابی اطالعات. 1378).ترجمه(.اسداله آزاد و رحمت اله فتاحی

):گزارشات نهایی(استناد به طرح تحقیقاتی اجرا شده )10-4

:تحقیقاتی، عناصراطالعاتی زیر را باید به ترتیب در استناد ذکر کردهايحطرگزارشاتطورکلی، درشیوه استناد بهبه
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01-1400000000-77.

:هاي دانشگاهینامهاستناد به پایان)10-5
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براي فهـم بهترگـزارش نهـایی ضـروري اسـت ولـی حـضور آن در پیکـره ا صـلی گـزارش ایجـاد                       هر گاه اطالعاتی  

ــی  ــستگی م ــی گس ــد م ــا    کن ــت ه ــش پیوس ــا را در بخ ــوان آنه ــا  .آوردت ــت ه ــاي   پیوس ــدول ه ــاوي ج ــوال ح معم

فرم پرسشنامه یا اطالعات مشابهی است که در متن اصـلی بـه گونـه اي بـه آنهـا اشـاره شـده               ،نقشه ها ،تصاویر،آماري

بهتـر اسـت در مـتن نوشـته     ،هر گاه این گونه موارد موضوع بحث نوشته است و باید مرتب به آنها رجوع شـود         . است

.جاي گیرد

ژه) ١٢  او
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ات فنی به کار رفته که ممکن است براي خواننـده تـازگی   حطالصه ا ژبوی ،اصطالحات خارجی  ،متن گزارش اگر در   

گـاه  . آیـد مـی پا نـویس در پـائین صـفحات   تبه صور،نگام تهیه دست نوشتهمعادل خارجی آنها در ه  ؛داشته باشند 

نامه هـا مـوارد زیـر را    واژهدر تهیه . یز بیاوردننوشته گر الزم می بیند این اصطالحات را یکجا در انتهاي دست      پژوهش

:باید پیوسته به یاد داشت

.ه به صورت پا نویس به کار رفته باشدنامه اصطالحاتی ظاهر نمی شود مگر اینکه در طول نوشتواژهدر §

.نه کلیه معانی و مترادف هاي احتمالی،فارسی آن اصطالح باید همانی باشد که در متن به کار رفته)هاي(معادل§

نه هرگونه اصطالحاتی که بارها در متون دیگر ظاهر شده و ،اصطالحات حاوي مواردي باشد که واقعا تازگی دارد §

.وه آشناستبراي مخاطبین بالق

ل هاي فارسی آنها در همان سطر از سمت راسـت نوشـته مـی    اداصطالحات خارجی از سمت چپ و مع ،نامه واژهدر  

. شود و ترتیب قرار گرفتن آنها معموال بر حسب ترتیب الفبایی اصطالحات خارجی است

.ضروري نیست-یی کم حجمخصوصا براي گزارش هاي نها-نامهواژهتهیه ،هرگاه تعداد نوشته ها زیاد نباشد

ی) ١٣ گیده  زبان ا چ
.باید هماهنگ و منطبق با آنچه در چکیده فارسی بیان شده باشد

ی) ١٤ ن  زبان ا و گه  ا
.مطابق نمونه پیوست نوشته شود

د) ١٥ جت 
باید از طرح ضـمیمه اسـتفاده   بدیهی است مثل روي جلد فارسی . وست تنظیم می شود  یبه زبان انگلیسی و عینا مشابه پ      

.شود

در تـدوین و تایـپ متـون و رعایـت تـوالی      ایجـاد همـاهنگی   ،آنچه در بیان نحوه تنظیم گزارش نهـایی مـدنظر اسـت         

جهت هماهنگی و یکپارچگی الزم است عالوه بـر مـوارد اشـاره    . منطقی اجزاء مهم و اساسی گزارش نهایی می باشد 

.رگیردنکات زیر مورد توجه دقیق قرا،شده

سـرمه  (و دانشکده علـوم پایـه بـه رنـگ آبـی تیـره      ) یشمی(گزارش نهایی دانشکده کشاورزي به رنگ سبز تیره  جلد-

.متر باشدسانتی21×5/29قطع آن و) اي

.به شرح زیر استفاده شود"B Zar"براي تایپ فارسی از قلم -

)Bold(  ضخیم 14-)اصلیيتیترها(عناوین -

)Bold(ضخیم 13-زیر عناوین -
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)Bold(ضخیم 12-عناوین فرعی -

عادي14-متن -

.بشرح زیر استفاده شودTimes New Romanبراي تایپ التین از قلم  

)Bold(ضخیم 14-) تیترهاي اصلی ( عناوین -

)Bold(ضخیم 13-زیر عناوین -

)Bold(ضخیم 12-عناوین فرعی -

عادي12-متن -

. شودItalicباالخص جنس و گونه الزم است قلم تایپ اسامی علمیبراي-

.باشدlines 1,5فاصله خطوط -

.قرار ندهیدText boxهیچ قسمت از متن یا عناوین را درون    -

گزینــهToolsالزم اسـت کـه در قـسمت   ... فواصـل، صـفحه بنـدي و   ،هــابـراي جلـوگیري از بـه هـم ریخـتن قلـم      -

Options و پس از آنSave   را کلیک کنیـد و قـسمتEmbed true type fonts    و در زیـر بخـش آن فقـط

Embed characters in use onlyرا عالمت بزنید.

درج انگلیـسی  اعـداد و در هنگـام تایـپ متـون انگلیـسی       فارسـی  اعـداد در هنگام تایپ متون فارسی     براي این که  -

را کلیـک کنیـد و در   Complexscriptآنو پـس از  Optionsینـه  گزTools منـوي الزم اسـت کـه در   ،شوند

.را انتخاب نماییدContextگزینه،Numeralدرزیر بخش آنوGeneral قسمت 

.الزامی است CDبه همراه PDFهمچنین فایل ویا باالتر٢٠٠٣WORDتایپ شده در ارائه فایل گزارش -

.وارد شودWordآن، به صورت دیجیتال در جاي خود در فایل ها، نمودارها، و امثالکلیه تصاویر، عکس-

صفحه عنوان، چکیده، متن، جداول ، نمودارها، مآخذ، صفحه عنـوان بـه انگلیـسی ،     : حتماً کل متن گزارش، شامل    -

.منظم گرددیمطالب و صفحه ها مانند نسخه چاپفقط در درون یک فایل قرار گیردو... چکیده به انگلیسی و

شـود و صـفحات پـیش از آن    صفحه شمار مسلسل معموال از نخستین صفحه مقدمه آغاز می        .ه شمار زده شود   صفح -

باید توجه داشت که صفحات آغاز هر فصل در شمارش محاسبه می شـوند       . کنندرا با نشانه هاي دیگري مشخص می      

.گیرندولی صفحه شمار نمی

:گزارش نهایینحوه تنظیم صفحات 
.در ابتدا و انتهاي هر طرح یک صفحه سفید قرارگیرد: دصفحه سفی)1

الرحمن الرحیم ... صفحه بسم ا)2

مطابق فرم ب: صفحه عنوان فارسی)3
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صفحه و یا صفحات فهرست مطالب )4

)در صورت وجود(فهرست جدول ها )5

)در صورت وجود(و نمودارهافهرست تصاویر)6

)در صورت لزوم( تار یا سپاسگزاريپیشگف)7

مقدمه)8

ارسیچکیده ف)9

مروري 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

:و سر آخر اینکه 

ابتدا باید سه نسخه از گـزارش  ،دانشگاه یپژوهشوسط شوراي تو تایید  گزارش هاي نهایی  جهت سیر مراحل داوري   

پـس  . دانشگاه ارسـال شـوند  پژوهشینهادي تنظیم و از طریق گروه به امور  هایی با جلد طلق و شیرازه طبق فرمت پیش        

تعداد مشخص نسبت به تکثیر و تجلید طبق فرمت پیشنهادي با جلد گالینگور مرغـوب اقـدام        به  باید   ،از تایید گزارش  

.ارسال گردندپژوهشیامور مدیریتو از طریق گروه آموزشی به

:ها پیوست

)فارسی(جلدرويطرح - فرم الف)1

الرحمن الرحیم... انمونه بسم)2

)فارسی( صفحه عنوان -بفرم ) 3

تنظیم چکیده انگلیسی-جفرم )4
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