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 -1هدف و دامنه كاربرد:
به منظور ايجاد هماهنگي در تهية گزارشات طرحهاي پژوهشي باشگاه در سطح ششطور و افطزاي شطاربري و
استفاده گزارشات ،ضروريست شه مجريان محترم طرح ها گزارشات خود را محابق با ايط دسطتورامعمت تهيطه و
تحويت نمايند.
 -2تعاريف واختصارات
ندارد.
 -3مراجع وماخذ
-

روش اجرايي شنترل مستندات وسوابق

-

دستورامعمت اجرائي طرحهاي پژوهشي باشگاه

-

پرسشنامه طرح پژوهشي

 -4شرح اقدامات
1- 4

گزارشاتي شه تهيه مي شوند الزم است در قحع  A4بوده و مت آنها بطا اسطتفاده از نطرم افطزار Word

تهيه گردد .حاشيه نوشته ها از سه سمت باال ،پايي و چپ برابر  2سانتيمتر و از سمت راست برابطر 3
سانتيمتر باشد .چنانچه گزارش به صورت پشت و رو (هر دو روي ورق) تهيه مي شود ،براي صطفحات
زوج حاشيه از سمت چپ  3سانتيمتر و از سمت راست  2سانتيمتر باشد.
 2- 4بططراي مططت فارسططي از فونططت نططازني ) (Nazaninبططا سططايز  14و بططراي مططت التططي از فونططت
) (Times New Romanبا سايز  12استفاده شود .فاصله خحوط نيطز برابطر  1در نظطر گرفتطه شطود.
فاصله سحر اول هر پارگراف از سحر آخر پارگراف قبلي 6 ،فونت بيشتر باشد
 3- 4گزارشات مرحله اي شه در پرسشنامه طرح پژوهشي پي بيني شده است ،در دو نسطهه و همطراه بطا
نسهة نرمافزاري اصت (پي دي اف نشود) تهيه و بطراي باشطگاه پژوهشطگران جطوان واحطد دانشطگاهي
ارسال گردد .صحافي اي گزارشات مي تواند با فنرهاي پالستيكي و با جلد مقوايي باشد.
 4- 4گزارش نهايي الزم است با جلد گامينگور در سه نسهه به رنگ آبي تهيه و همراه با نسهة نرم افطزاري
(به صورت  )CDتهيه و براي باشگاه پژوهشگران جطوان واحطد دانشطگاهي ارسطال يطا تحويطت گطردد.
گزارش نهايي بايد جامع شليه گزارشات قبلي باشد ،به نحوي شه با محامعه آن نيطازي بطه مراجعطه بطه
گزارشات قبلي نباشد.
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 5- 4صفحة جلدگزارشها اعم از گزارشات دوره اي و پاياني ،به شرح نمونه در ضميمه  1ايط دسطتورامعمت
تهيه گردد.
 6- 4صفحة دوم شه شناسنامه گزارش و حاوي مشهصات طرح ،مجري و همكاران ميباشد به شرح نمونطه
در ضميمه  2دستورامعمت تهيه گردد.
 7- 4صفحة سوم در صورت عالقهمنطدي مجطري ،بطراي تقطدير و تشطكر از افطراد يطا نهادهطاي مطورد نظطر
اختصاص يابد.
 8- 4صفحة چهارم جهت ارائه چكيده يك صفحهاي از گزارش ميباشد .توصيه مي شطود يطك چكيطده بطه
زبان انگليسي نيز در انتهاي گزارش آورده شود.
 9- 4صفحة پنجم به بعد ،به ترتيب محتوي فهرست مندرجات ،مقدمه ،فصطتهطاي مهتلطگ گطزارش و در
نهايت مراجع مورد استفاده و سپس ضمايم گزارش ميباشد.
 11- 4شليه جداول و شكت ها باي د در جاي مناسب در مت گزارش گنجانطده شطده و داراي شطمارر ترتيطب
باشد .شماره و عنوان جداول در باال و شماره و عنوان شكتها در زير آنها الزم است درج گردد.
 11- 4در داخت مت  ،هر شجا شه از مرجعي استفاده شطده اسطت ،الزم اسطت ،شطمارر آن مرجطع در داخطت
شروشه ] [ نوشته شود و در پايان گزارش و در فصت مراجع ،مشهصات شامت مراجطع مطورد اسطتفاده
به ترتيب شماره هاي استفاده شده ،آورده شود .شماره مراجع الزم است به ترتيطب اسطتفاده در مطت
گزارش انتهاب و تهصيص يابد.
 12- 4همراه با گزارش نهايي طرج ،يك گزارش خالصه اسي نيز با تكميت فرم پيوست  3تهيه و تحويت مطي
گردد .اي گزارش براي اطالع رساني هاي باشگاه ،چاپ در گزارشات مربوط بطه فعاميتهطاي پژوهشطي
باشگاه و انعكاس به دستگاههاي اجرائي و صنعتي محتلگ مورد استفاده قرار مي گيرد ،بنطابراي الزم
است در تهيه و تكميت آن شمال دقت و توجه مبذول گردد .نسهه نرم افزاري اي خالصطه نيطز ،الزم
است به همراه نسهه نرم افزاري گزارش نهائي تحويت باشگاه در واحد دانشگاهي گردد .امبتطه مجطري
مي تواند ،نسبت به تكميت اي فرم در سايت باشگاه نيز اقدام نمايد ،شه مزيد تشكر و امتنان است.
 -5مستندات و پيوستها:
ضميمة  1نمايانگر آراي

و چگونگي صفحه جلد گزارشات

ضميمة  2بيانگر صفحه دوم گزارشات و به عنوان صفحه شناسنامه طرح
ضميمه  ،3فرم خالصه طرح پايان يافته

