
  دستورالعمل تدوين گزارش تحقيقاتي فرصت مطالعاتي 

  اعضاء هيأت علمي 

  
  

فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمـي دانشـگاه    هدف از اين آئين نامه ارائه چارچوب يكنواخت براي تدوين و ارزيابي گزارش

  .باشدمي

  

  فرمت گزارش 

) جدولها ومراجعنظير نحوه ارائه شكلها، (بايستي به طور كامل تايپ شده باشد و استانداردهاي معمول  فرصت مطالعاتيگزارش   

  :ورت زير باشدهاي اصلي گزارش بايستي به ص ترتيب صفحات و مطالب و محتواي بخش. در تدوين آن رعايت شود

حاوي آرم و نام دانشگاه و دانشكده، محل انجام فرصت مطالعاتي، عنوان موضوع فرصت مطالعاتي، نام و نام : صفحه عنوان  .1

  خانوادگي عضو هيأت علمي و تاريخ تهيه گزارش

ضوع تحقيق، كارهاي حداكثر دريك صفحه بدون ذكر فرمول، جدول، شكل يا مرجع و حاوي اطالعاتي در مورد تعريف مو: خالصه  .2

 انجام شده و نتايج به دست آمده 

 )طبقه 4حداكثر( شامل فصلها، بخشها، زير بخشها و زيرزيربخشها: فهرست مطالب .3

شامل مطالبي از جمله تاريخچه كارهاي انجام شده توسط ديگران، ارتباط موضوع پژوهش با كارهاي انجام شده قبلي،  :مقدمه   .4

 و نتايج مورد انتظار) اي نظري، كاربردي، بنيادي، توسعه(ژوهشهدف و اهميت موضوع، نوع پ

شامل عناويني ازجمله موضوعها و مفاهيم علمي و فني مرتبط با موضوع تحقيق، روشهاي به كارگرفته شده، نتايج به : متن اصلي   .5

اي نيمه صنعتي و صنعتي نمودن در موارد الزم روند ساخت، روشهاي پيشنهادي بر. دست آمده و تجزيه و تحليل اين نتايج است

 نتايج تحقيق و روند انتقال دانش فني نيز بايد ارائه شود

بندي كلي نتايج به دست آمده، ارزيابي روشهاي تئوريك و عملي به كارگرفته شده، و  شامل مواردي از جمله جمع :گيري نتيجه  .6

 پيشنهاد براي ادامه تحقيق در آينده

 ها به پايان نامه با رعايت قواعد مربوط :مراجع .7

هاي  شامل جدولها و شكلهاي مفصل، پرسشنامه ها و نتايج آنها، فرهنگ لغات و اصطالحات و برنامه): در صورت نياز(پيوستها .8

 ديسكت؛به صورت  كامپيوتري

  .الزم است موارد زير در هنگام تايپ كردن گزارش رعايت شود

 .باشد (single space)و خطوط تك فاصله  12با اندازه BZarفونت متن اصلي  ••••

 .استفاده شود 16،14،12هاي  فونت تيترها همه بولد باشد و از اندازه ••••

 .باشد 12توضيح جدولها در باال و توضيح شكلها در پائين شكل و هر دو با اندازه  ••••

 .باشندگذاري مجزا  شماره صفحات از اولين صفحه فصل اول شروع و تا آخر ادامه يابد و صفحات اوليه داراي شماره ••••

سانتمتر باشد مگر اولين صفحه هر فصل كه  5/2حاشيه چهار طرف كاغذ  ••••
3

1
صفحه در باال و حاوي شماره و اسم فصل  

 .باشد

هاي التين در بين متن استفاده نشود و در موارد ضروري معادلهاي التين به صورت زير نويس ارائه  االمكان از كلمه حتي ••••

 .شوند

 .و جدولها در نزديكترين محل به اولين رجوع به آنها گذاشته شودشكلها  ••••

  

 
 


