
 اعضاء هيأت علمي دستورالعمل تدوین گزارش تحقيقاتي فرصت مطالعاتي

  

 شد.بافرصت مطالعاتي اعضاء هیأت علمي دانشگاه مي هدف از این آئین نامه ارائه چارچوب یكنواخت برای تدوین و ارزیابي گزارش

 

 فرمت گزارش

 

گزارش فرصت مطالعاتي بایستي به طور کامل تایپ شده باشد و استانداردهای معمول )نظیر نحوه ارائه شكلها، جدولها ومراجع( در 

 های اصلي گزارش بایستي به صورت زیر باشد:عایت شود. ترتیب صفحات و مطالب و محتوای بخشتدوین آن ر

حاوی آرم و نام دانشگاه و دانشكده، محل انجام فرصت مطالعاتي، عنوان موضوع فرصت مطالعاتي، نام و نام  صفحه عنوان:. ۱

 خانوادگي عضو هیأت علمي و تاریخ تهیه گزارش

ک صفحه بدون ذکر فرمول، جدول، شكل یا مرجع و حاوی اطالعاتي در مورد تعریف موضوع تحقیق، حداکثر دری خالصه:. ۲

 کارهای انجام شده و نتایج به دست آمده

 طبقه( ۴شامل فصلها، بخشها، زیر بخشها و زیرزیربخشها) حداکثر فهرست مطالب:. ۳

یگران، ارتباط موضوع پژوهش با کارهای انجام شده قبلي، شامل مطالبي از جمله تاریخچه کارهای انجام شده توسط د مقدمه:. ۴

 ای( و نتایج مورد انتظارهدف و اهمیت موضوع، نوع پژوهش)نظری، کاربردی، بنیادی، توسعه

شامل عناویني ازجمله موضوعها و مفاهیم علمي و فني مرتبط با موضوع تحقیق، روشهای به کارگرفته شده، نتایج  متن اصلي:. ۵

ده و تجزیه و تحلیل این نتایج است. در موارد الزم روند ساخت، روشهای پیشنهادی برای نیمه صنعتي و صنعتي نمودن به دست آم

 نتایج تحقیق و روند انتقال دانش فني نیز باید ارائه شود

ه، و ه کارگرفته شدبندی کلي نتایج به دست آمده، ارزیابي روشهای تئوریک و عملي بشامل مواردی از جمله جمع گيری:نتيجه. ۶

 پیشنهاد برای ادامه تحقیق در آینده

 هابا رعایت قواعد مربوط به پایان نامه مراجع:. ۷

های شامل جدولها و شكلهای مفصل، پرسشنامه ها و نتایج آنها، فرهنگ لغات و اصطالحات و برنامه پيوستها)در صورت نياز(:. ۸

 کامپیوتری به صورت دیسكت؛

 

 یر در هنگام تایپ کردن گزارش رعایت شود.الزم است موارد ز

 ( باشد.single spaceو خطوط تک فاصله ) ۲۱با اندازه  BZarفونت متن اصلي     

 استفاده شود. ۲۱،۲۴،۲۱های فونت تیترها همه بولد باشد و از اندازه    

 باشد. ۲۱توضیح جدولها در باال و توضیح شكلها در پائین شكل و هر دو با اندازه     

 گذاری مجزا باشند.شماره صفحات از اولین صفحه فصل اول شروع و تا آخر ادامه یابد و صفحات اولیه دارای شماره    

 سانتمتر باشد مگر اولین صفحه هر فصل که صفحه در باال و حاوی شماره و اسم فصل باشد. 5/۱یه چهار طرف کاغذ حاش    

 ای التین به صورت زیر نویس ارائه شوند.های التین در بین متن استفاده نشود و در موارد ضروری معادلهاالمكان از کلمهحتي    

 شكلها و جدولها در نزدیكترین محل به اولین رجوع به آنها گذاشته شود.    


