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 راهنما 

آن را حذف کنید. راهنما فقط برای اطالع  فرمایید و پس از تکمیل گزارشت مطالعه لطفا این بخش را به دق 

 شود نباید شامل این بخش باشد.نهایی که ارسال می گزارششماست و 

تدوین شده است. چنانچه مقاالت منتج از طرح،  های تحقیقاتیاین فرم به منظور تسهیل ارائه گزارش نهایی طرح

دستیابی به اهداف اولیه در نظر گرفته شده برای مطالعه هستند، در این فرم فقط  در برگیرنده اطالعات مناسبی از

شود و برای اطالعات بیشتر خواننده به مقاالت منتشر شده ارجاع داده ای از روش مطالعه و نتایج ذکر میخالصه

ارائه گزارش نهایی، مقاالت منتشر اند یا در زمان نتایج در مقاالت منتشر شده بازگو نشدهکه شود. در شرایطی می

اند الزم است گزارش به صورت مبسوط نگاشته شود. در هر حال، پژوهشگران ارجمند باید توجه داشته باشند نشده

که انتشار نتایج تحقیق و اشتراک آنها با جامعه علمی و پاسخگویی به مرجع حمایت کننده بخش الینفکی از فرایند 

همچنین، در صورتی ا اطالعات دقیق، کامل و گویا حائز اهمیت است. ، تکمیل این فرم بپژوهش است و از این رو

که به هر دلیل مطالعه به بخشی از اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته است، ذکر فرایند اجرا، ارائه و تفسیر 

ن استفاده از این تجربیات برای تا امکانتایج دور از انتظار یا دالیل عدم موفقیت باید به صورت مبسوط نوشته شود 

 سایر پژوهشگران فراهم شود. 

رود و تدوین ای به کار مینامههای تحقیقاتی غیر پایانشایان ذکر است، این فرم فقط برای ارائه گزارش نهایی طرح

 اعالم شده است.  ای است که قبالًها بر اساس ضوابط و راهنماهای جداگانهنامهپایان

 در تهیه گزارش نهایی مطالب زیر را مورد توجه قرار دهید:  خواهشمند است

 :گزارشهاي الف. بخش

کار بردن هر گونه اهلل الرحمن الرحیم در وسط صفحه قرار گرفته و از بهعبارت بسم اهلل الرحمن الرحیم:صفحه بسم

 کادر تزئینی خودداری شود.

 طرح.  انیپا خیطرح، همکار)ان( طرح، تار یآرم دانشگاه، شماره طرح، عنوان طرح، مجر صفحه عنوان به فارسی:

ها، ها، یافتهچکیده فارسی به صورت ساختاریافته و در یك صفحه شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش  فارسی:  چکیده

دار )بدون محاسبه حروف ربط و اضافه( تهیه شود. زمان کلمه معنی  300گیری، و کلیدواژها بوده و حداکثر تا  نتیجه

باشد که می 7تا  ۴ها بین باشد. تعداد کلیدواژهگذشته می ه،چکید یهاافتهیها و کلیه افعال در هدف، مواد و روش

 شوند. درج و به وسیله ویرگول از همدیگر جدا می ییالفبا بیبه ترت

مساله و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش،   انیب،  شامل مقدمه  ییساختار خالصه گزارش نها  :ییگزارش نها  متن

 .   باشدیم یریگجهیبحث و نت ها،افتهیروش اجرا، 

از  یکیتنظیم شود. کلیه منابع باید توسط  یسیونکوور و به زبان انگلالگوی منابع  بایستی بر اساس  :منابع فهرست

 تهیه شود.  Endnote ریمنابع نظ تیریمد یهاافزارنرم



  4 
 

 شامل آدرس مقاله و لینك آن در داده پایگاه نمایه کننده پژوهش: منتشر شده از نتایجمقالت 

: چکیده انگلیسی باید دقیقاً ترجمه چکیده فارسی به زبان انگلیسی باشد. به عبارت دیگر، متن و انگلیسی چکیده

 قالب چکیده انگلیسی باید عیناً مانند چکیده فارسی باشد. 

 باشد. ها باید عیناً مانند صفحه عنوان فارسی میاطالعات مندرج در این صفحه، و فاصله عنوان به انگلیسی: صفحه

 

 پیب. شیوه نگارش و تا

 مترسانتی 3، پایین صفحه: 3، باالی صفحه 5/2چپ ، سمت 3راست ها: سمت اندازه حاشیه

 .متر استسانتی 15/1ی متن برابر فاصله سطرها در تمام

ها در باالی آنها و شماره و عنوان جدول  شمارهها باید دارای شماره و عنوان باشند.  ها، نمودارها و شکلجدول  تمامی

 شود. ها در زیر آنها نوشته میو عنوان نمودارها و سایر شکل

 شوند. ها در هر صفحه به صورت مستقل انجام میپانویس گذاریشماره

باشد. کلیه منابع مورد استفاده به ترتیب استناد و نامه ونکوور می، روش استناددهی بر اساس شیوهدر تمام متن

 شوند.گذاری میظهور در متن، با استفاده از اعداد، در داخل پرانتز شماره

 باشد: قلم نگارش متن بر اساس جدول زیر می

 اندازه قلم نوع متن
 B Nazanin 1۴ متن اصلی فارسی

 B Nazanin (Bold) 12 عنوان جدول یا شکل
 12حداکثر  B Nazanin متن داخل جدول

 B Nazanin 12 چکیده فارسی
 Times New Roman 12 چکیده انگلیسی

 Times New Roman 13 عنوان چکیده انگلیسی
 B Nazanin 10 پانویس فارسی

 Times New Roman 8 پانویس انگلیسی
 Times New Roman 12 انگلیسیفهرست منابع 

 

 ج. روش ارسال گزارش

 قاتیبه معاونت تحق   اریسامانه پژوهش  قیاز طر  Wordرا به صورت یك فایل  تکمیل شده  نسخه الکترونیکی گزارش   

 .گرددمیدانشگاه ارسال  یو فناور
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 گیري:نتیجه

 

 ها:  کلیدواژه
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 پژوهش اجراي ضرورت  و  مسأله بیان، مقدمه. ۱

 

 

 

 

 اهداف پژوهش. ۳
 

 

 

 

 

 پژوهش اجراي روش . ۴

 

 

 

   هایافته. ۵

 

 

 . بحث ۶

 

 

 

 گیري. نتیجه۷
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 . پیشنهادهاي پژوهش۸

 

 

 

 فهرست منابع. 9

 

 

 

 نتایج پژوهش:  ازمقاالت منتشر شده . ۱0

 پایگاه نمایه کننده )نویسندگان، عنوان مقاله، مجله، سال( به همراه لینك مقاله در دادهاطالعات مقاله 
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