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دفتر طرح های پژوهشی
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ویرایش اول
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دستور العمل نحوه ارائه گزارش طرح به موسسه
 -1هدف:
هدف از این دستورالعمل تشریح نحوه تکميل و ارائه گزارشهای مرحلهای و نهایی طرحهای مصوب موسسه میباشد.
 -2دامنه کاربرد:
این دستورالعمل در مورد کليه طرحهای مصوب شورای پژوهشی که بر اساس قرارداد جهت اجرا بهه مرهری ابهگر گردیهده اسهت
کاربرد دارد.
 - ٣مسئولیتها:
مسئوليت تهيه تکميل و ارائه گزارش بر عهده مرری پروژه میباشد.
تبصره  :1نسخ تهيه شده توسط مرری باید طی نامهای (رسمی) از طرف مرری در دو نسخه به دفتر طرحهای پژوهشهی تحویهل
داده شود.
تبصره :2فایل الکترونيکی گزارش هر مرحله بر روی لوح فشرده به صورت wordو  pdfهمراه گزارش ارائه گردد .که بایهد شهامل
 -1طرح روی جلد  -2فهرست  -3مقدمه  -4فصول طرح  -5منابع و ماخذ  -6نسخه کامل طرح
تبصره  :٣ارائه گزارش برای دریافت اعتبارات بعدی ضروری می باشد.
تبصره  :4در تهيه گزارش هر مرحله تطابق کامل و صریح بين رئوس شهرح خهدمات و سرفصهلهها رعایهت گهردد .فصللبنلدی
گزارشها باید مشابه رئوس شرح خدمات باشد.
 - 4گزارشها:
 -1گزارش مرحله ای ،پیشرفت کار :گزارشهای مرحلهای که تعداد آنها براساس تقسهي بنهدی شهرح خهدمات ارائهه شهده در
پروپزال مصوب تعيين میگردد بایستی در دو نسخه صحافی شهده مطهابق اسهتانداردهای صه حهآرایهی تحویهل شهوند (بهه شهرح
پيوست)1
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 -2گزارش نهایی :دو نسخه صحافی شده به همراه لوح فشرده حاوی فایل گهزارش فایهل دادهههای مهورد اسهت اده در تحقيهق و
پيوستها تحویل شود( .به شرح پيوست )1
 - ٥شکل ظاهری گزارشها:
 - ٥-1رنگ جلد :رنگ جلد گزارش و موارد ثبت شده روی آن بایستی مطابق جدول زیر باشد.
موضوع تحقیق

رنگ جلد

اقتصادی

زرشکی

حقوقی

قهوهای

مدیریتی

آبی

سایر

مشکی

تبصره  :٥طرح روی جلد گزارشات نهایی و مرحلهای باید بصورت نمونه ارائه شده در زیر باشند.
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معاونت پژوهشی

دفتر طرحهای پژوهشی

عنوان طرح پژوهشی

مرری
تاریخ
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همچنين در ارسال گزارش نهایی طرح (صحافی شده پس از تایيد ناظر) بایستی فرم زیر تکميل و قبل از صه حه فهرسهت مطاله
قرار گيرد.

عنوان طرح:

مدیر طرح:
مرتبه علمی مدیر طرح:
ناظر طرح پژوهشی:
کارفرما:

همکاران طرح

تاریخ شروع:

تاریخ پایان:

واژگان کلیدی:
فارسی
English:
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توجه :در خصوص گزارشهای مرحلهای طرح روی جلد گزارش مربوط به ناظر طرح باید بدون درج نام مرری باشد.
 - ٥-2تایپ :تایپ مدارک بایستی توسط نرم افزار  Word 2007یا  Word 2010صورت گيرد.
تبصره  :6برای لغات فنی دارای معادل فارسی حتی المقدور از معادلهای فارسی است اده شود ليکن در همان ص حه به صورت
پاورقی معادل انگليسی آن ذکر شود.
تبصره  :7رعایت دستور زبان و آئين نگارش صحيح در تهيه هر گزارش ضروری است.
تبصره  :8گزارش هر مرحله تا حد امکان فاقد اشتباهات تایپی باشد.

 -6شماره گذاری مطالب:
 - 6-1فصول :در صورت نياز به شمارهگذاری بخشهای هر فصل به ترتي از شماره ”  “ 1شمارهگذاری شوند.
 شماره هر فصل قسمت یا بند و فرمولها به ترتي از راست به چپ نوشته می شوند مانند:- 3-1
- 1-3-1
 - 6-2شکلها :بایستی دارای شماره باشند .شماره شکل در زیر شکل و در وسط ص حه به ترتي زیر نوشته شود
(شماره شکل ه شماره فصل)
 - 6-٣جداول :بایستی دارای شماره باشند .شماره جدول در باالی آن و در وسط ص حه به ترتي زیر نوشته شود
(شماره جدول ه شماره فصل)
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 -6-4فرمولها ،معادالت و روابط :بایستی دارای شماره باشند .شماره آنها در انتهای سمت راست صه حه و در داخهل پرانتهز بهه
ترتي زیر نوشته شود
(شماره معادله ه شماره فصل)
 - 6-٥صفحات :شماره ص حات در پایين هر ص حه و در وسط تایپ شود (ضمائ نيز بایستی دارای شماره ص حه باشند).
 - 7ترتیب موضوعات:
ترتي موضوعات بر اساس موارد زیر است:
 - 7-1صفحه عنوان
 - 7-2چکیده
 - 7-٣فهرست مطالب
 - 7-4فهرست جداول
 - 7-٥فهرست نمودارها
 - 7-6نشانههای ریاضی و عالئم اختصاری
 - 7-7تشکر و قدردانی
 - 7-8مقدمه
 - 7-٩فصول گزارش
 - 7-1١منابع و ماخذ
 - 7-11چکیده التین
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 - 7-12مراجع
 - 7-1٣پیوستها
 -8محتویات گزارش:
 - 8-1صفحه عنوان :شامل نام پروژه به فارسی و انگليسی است که بایستی نام مرری پروژه در زیر عنوان آورده شود.
 - 8-2چکیده :چکيده گزارش باید حداکثر در  3٣٣کلمه و یک ص حه باشد که به خواننده تصویری کلهی و واضهح از چگهونگی و
اهداف طرح را ارائه نماید .در چکيده باید به سواالت زیر پاسخ داده شود


تحقيق از کرا منشا گرفته است؟ (ذکر مسئله مورد تحقيق و فرضيات اساسی)



چرا این تحقيق انرام شده است؟ (توجيه مختصر ضرورت انرام تحقيق)



چگونه این تحقيق انرام شده است؟ (ذکر روش مورد است اده در تحقيق)



تحقيق به چه نتيره ای رسيده است؟ (الگوهای کلی مگحظه شده دادههای حاصل از تحقيق)



نتيره تحقيقات چه کاربردی دارد؟

 - 8-٣مقدمه :
این بخش بيان ساختار کلی گزارش میباشد که به محقق کمک میکند تا تمام مطال الزم را تشریح کند و آنها را در کوتهاهتهرین
جمگت سازمان دهی کند .هدف از این بخش عبارت است از بيان مبانی نظری و چهارچوب فکری اسهت کهه تحقيهق بهر پایهه آنهها
پیریزی شده است .این کار با مرور منابع مختلف و تحقيقات گذشته و در نهایت مشخص کردن مباحه ارزشهمند بهرای تحقيهق
مسائل مورد اختگف و سواالتی که تاکنون پاسخ داده نشده اند انرام میگيرد .منابع و مطال اعگم شهده در مهتن مقدمهه بایهد بها
شماره رفرنس مشخص گردد.
 - 8-4فصول گزارش :فصول گزارش هر مرحله بایستی مطابق با شرحخدمات مصوب تهيه گردد.
 -8-٥خالصه مدیریتی:
درخگصهی مدیریتی نکات اساسی کليدی و جاذبههای طرح عنوان میگردد .معموالً خگصهی مدیریتی اولين و گاه تنها بخشی
است که سياستگذار و یا مدیرانعالی آن را می خوانند لذا از اهميت بسياری برخوردار است .با توجه به محدودیت وقت
مدیرانعالی و سياستگذاران باید از جمگت مختصر و م يدی که به طور فشرده حاوی نکات اصلی تحقيق باشد است اده شود.
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مطال باید به شکلی جذاب بيان شده و در عين حال باید دارای استداللهای کافی و قانعکننده باشند .خگصهی مدیریتی باید به
صورت یک متن روان و پيوسته تهيه شده و دارای یک قال منسر و یکپارچه باشد .در نهایت خگصهی مدیریتی باید به شکلی
تهيه شود که مخاط نسبت به مطالعهی اصل گزارش راغ گردد.
بهتر است خگصه مدیریتی حس حر گزارش بين  3تا حداکثر  15ص حه تهيه شود.
 - ٩ارجاعات:
از روش ) American Psychological Association (APA styleاست اده شود( .به شرح پيوست )2
– 1١پیوستها:
به منظور دسترسی آسان پيوستها در انتهای پروژه قرار میگيرند زیرا قرار دادن پيوستهها در مهتن اصهلی باعه از بهين رفهتن
انسرام و پيوستگی مطل ارائه شده میگردد.
در ص حه اول هر پيوست در باال و وسط کادر کلمه پيوست و شماره ترتي آن درج شده و سپس با یک خهط فاصهله و در وسهط
کادر عنوان مربوطه آورده شود .بمنظور مرت نمودن پيوستها ترتي زیر پيشنهاد میگردد
پیوست  - 1منحنیها
پیوست - 2جداول
پیوست  - ٣قضایا و اثبات آنها
پیوست  - 4کدهای مورد است اده برای تخمين مدلها
پیوست  -٥خروجیهای نرمافزار مربوط به آزمون و تخمين مدلها
پیوست  -6جداول دادههای مورد است اده در تحقيق
خواهشمند است در صورت وجود هرگونه سؤال با دفتر طرحهای پژوهشی با شماره تل ن  26116٩١٣تماس حاصل نمایيد.
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پیوست شماره  :1جدول راهنمای رس الخط نگارش
رديف

بخش

مشخصات

2

کاغذ

ابعاد کاغذ  92*92/7سانتيمتر (کاغذ  ) A4میباشد.

9

متن

تعداد سطرها
3

فونت ب ميترا نازک با اندازه  -21عناوين و عبارات مورد نظر براي درشت نمايی  :ب ميترا  21بولد -ارجاعات داخل متن  :ب ميترا نازک
 -22نقل قولها  :ب ميترا نازک  21با رعايت فرورفتگی  2سانتيمتر نسبت به متن

 92سطر (بدون احتساب سرصفحه) ،فاصله سطرها  SINGLEاست .حاشيه سمت راست و باال مساوي  3/5سانتيمتر و حاشيهً سمت چپ
و پايين برابر  9/5سانتيمترمیباشد .اين حاشيهها بايد در سرتاسر گزارش رعايت شود.

عناوين فصل :فونت ياقوت با اندازه  22بولد -تيترهاي اصلی متن :فونت ب ميترا با اندازه 22بولد
1

تيترهاي متن
عناوين جداول و نمودارها :فونت ب ميترا با اندازه  21وبولد -اطالعات و اعداد و ارقام جداول فونت ب ميترا با اندازه  2يا 21معمولی

5

فهرست مطالب با ذکر
شماره صفحه

عناوين فصول :فونت ب ميترا با اندازه  29وبولد -زير عناوين فصول :فونت ب ميترا با اندازه  29ومعمولی
عناوين پيوستها  -منابع و واژهنامه و.....فونت ب ميترا با اندازه  29و بولد

اعداد ارجاع به پا
6

صفحه

واژه نامه
7

از طريق فونت نوت و با فونت ب ميترا با اندازه29و بولد -شمارهگذاري بصورت صفحه به صفحه
تيتر :فونت ب ميترا با انداز ه  22و بولد -کلمات التين :فونت تايمز نيو رومن با اندازه 21و معمولی -کلمات فارسی :فونت ب ميترا با
اندازه  29و معمولی
تيتر :فونت ب ميترا با اندازه  21و بولد -عناوين نوع منابع (کتابها ,مقاالت و )....فونت تايمز با اندازه  29و بولد (انگليسی)

2

2

21

منابع و ماخذ

و فونت ب ميترا  29و بولد (فارسی) -فهرست منابع :فونت تايمز با اندازه  22و معمولی (انگليسی)
و فونت ب ميترا  29و معمولی (فارسی)
کلمات التين :فونت تايمز نيو رومن با اندازه 22و معمولی

فهرست

کلمات فارسی :فونت ب ميترا با اندازه  29و معمولی

اعالم نمايه

شماره صفحات نمايه :فونت ب ميترا با اندازه  29و معمولی
شمارهگذاري جداول و نمودارها بصورت فصلی و به ترتيب ظهور انجام پذيرد

جداول و

متن بکار رفته در جداول و نمودارها بايد بصورت فارسی باشد

نمودارها

ذکر ماخذ الزامی است
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پیوست شماره :2نحوه ارجاع منابع و درون متنی به روش APA

 -1شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی براساس فرمت APA
 -1-1ارجاع منابع در پایان گزارش
 APAاز عبارت انرمن روانشناسی امریکا اقتباس شده است و امروزه مرسوم ترین شيوه مأخذنویسی در جهان
به شمار می رود و بر همهی شيوههای دیگر برتری دارد.این روش مورد قبول بسياری از مرلهها و انرمنهای
علمی معتبر بينالمللی است و بطور مداوم مورد بازنگری قرار میگيرد عمدهترین ارجاعات منابع در پایان گزارش
بانضمام مثال به شرح ذیل است
الف -ارجاع به کتاب با یک نویسنده:
 کریمی یوسف ( .)1335روانشناسی اجتماعی نظریهها م اهي و کاربردها .تهران نشر ارسباران.ب -ارجاع به کتاب با دو نویسنده:
 مارشال کاترین و راسمن گرچن ب .)1995( .روش تحقيق کي ی .ترجمه علی پارسائيان و سيد محمد اعرابی( .)1333تهران انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ج -ارجاع به مقاله :مجله
 اسدالهی قربانعلی؛ یعقوبی محمد و سليمانی بهرام ( .)1332بررسی ميزان مردودی و قبولی با رتبه تولد دردانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اص هان در سال تحصيلی  .1366-63پژوهشهای روانشناختی دوره 2شماره
 1و  2ص .32-26
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د -ارجاع به مقاله :مجموعه مقاالت همایشها
 خامسان احمد ( .)1336چالشهای ایراد برنامههای دکتری برخط .در مرموعه مقاالت همایش تأملی بردورههای دکتری ایران (ص  .)35-24موسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی تهران اردیبهشت 1336
دانشگاه پيام نور.

ه -ارجاع به مقاله :برخط (آنالین /اینترنتی)
 دیلمقانی ميترا (بیتا) .دانشگاههای مرازی چالشها و ضرورتها .مقاله ارائه شده به کن رانس آموزشالکترونيکی ایران .بازیابی شده در  12اردیبهشت 1335
و -استناد به اینترنت:
Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F. The death of biomedical
journal.BMJ.1995;310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com/bmj/archive.
Accessed September 26, 1996
در استناد به منابع اینترنتی تاریخ دسترسی به منبع نيز قيد میشود.
ز -ارجاع به منابع چاپ نشده :پایاننامهها و گزارشهای پژوهشی
 خامسان احمد ( .)1334بررسی مقایسهای ادراک خود در زمينه تحولی و سگمت روانی .پایاننامه کارشناسیارشد روانشناسی تربيتی دانشگاه تهران چاپ نشده.
 خامسان احمد؛ آیتی محسن و ت ضلی مقدم عباس ( .)133٣بررسی مشکگت و نحوه گذراندن اوقات فراغتدانشرویان دانشگاه بيرجند .گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بيرجند.
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ح -ارجاع به منابع از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال
 کریمی یوسف (1333الف) .روانشناسی اجتماعی .تهران رشد. کریمی یوسف (1333ب) .روانشناسی شخصيت .تهران آگه.ط -ارجاع به منبع وقتی نویسنده شخص نیست
 معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملی جوانان ( .)1333جوانان روابط خانوادگی و نسلی .تهران انتشاراتسازمان ملی جوانان.

 -1-2ارجاع درون متن به شیوه APA
در ارجاعات درون متنی توجه به نحوهی نگارش زیر ضروری است
 (محمدی )1333 (محمدی و احمدی )1333 -برای بيش از دو نویسنده (محمدی و همکاران )1333

