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 الزاميگزارش نهايي رعايت نكات ذيل در ارائه هاي پژوهشي، گزارش نهايي طرح در تدوين يكپارچگيبه منظور 

  ست.ا

  

 نهاييگزارش مشخصات كلي و ظاهري 

 و روش كارطرح  ، همكارانمجريمشخصات عنوان طرح، اعم از طرح پژوهشي تمامي مشخصات مربوط به  -1

  باشد. مطابق با پروپوزال تصويب شده بايد

 .انتخاب گردد 12سايز  Times New Romanو قلم متن انگليسي  13 سايزمعمولي  B Zar قلم متن فارسي -2

روي  هاينوشتهاز نوع گالينگور انتخاب شود و بايد  )شوراي پژوهشي دانشگاهاز تأييد  پس( گزارش نهايي. جلد 4

: دانشكده كشاورزي به صورت زير است رنگ جلد گزارش نهايي هر دانشكده( جلد به شكل زركوب چاپ شوند

قرمز؛  و هنر، علوم تربيتي و روانشناسي ، علوم ورزشيهاي ادبيات و علوم انساني، سبز؛ دانشكده ،و منابع طبيعي

  ).هاي علوم و علوم رياضي، مشكي ، آبي؛ دانشكدهو مهندسي برق و كامپيوتر هاي مهندسيدانشكده

  

    زارش نهاييهاي مختلف گبخش

  )پيوست و فارسي، مطابق نمونه بصورت زركوب( گزارش نهاييروي جلد  -1

   اهللا الرحمن الرحيم بسم صفحه -2

  ) طرح روي جلدمشابه ( به زبان فارسيگزارش نهايي صفحه عنوان  -3

  )پيوست (مطابق نمونه شوراي پژوهشي دانشگاه دراختتام طرح  تاييد صفحه -4

  سپاسگزاري -5

و  گيرينتيجه ،ها، يافتهشناسي، اهداف، روششامل مقدمه به صورت ساختار يافته (مبسوط) چكيده فارسي -6

   در يك صفحه) كلمه 250(حداكثر  اصالت

  كلمه  5تا  3بين  :فارسي هاي كليديواژه -7

  به تفكيك فصل  مطالبتفصيلي فهرست  -8

   (در صورت وجود)ها اول و شكلفهرست جد -9

   ها (در صورت وجود)فهرست نمودار - 10

  به ترتيب زير بايد باشد: فصول گزارش نهايي - 11

هاي ، اهميت و ضرورت و كاربردهاي پژوهش و گزارهبيان مسأله، مقدمهشامل ( پژوهشفصل اول: كليات  -

  هاي پژوهش)متغير سواالت و اهداف، فرضيه ها/شامل  پژوهش

هاي قبلي انجام شده در موضوع تحقيق و بيان مباني فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته (شامل بررسي پژوهش -

  نظري تحقيق) 

و  ، روشگيريو روش نمونه نوع پژوهش، جامعه پژوهشي، حجم نمونه(شامل  روش شناسي پژوهش وم:سفصل  -

  هاي پژوهش)ها و محدوديتها، تعيين اعتبار و روايي ابزار پژوهش، روش تجزيه و تحليل دادهگردآوري داده ابزار

  بحث آنها)تحليل و هاي پژوهش و نتايج و بحث (ارايه يافته: چهارم فصل -

  هاپيشنهادو گيري : نتيجهپنجمفصل  -
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   فارسي و غير فارسي)(فهرست منابع  - 12

  (در صورت وجود) هاپيوست - 13

، Introduction ،Purpose شامل) Extendedبه صورت ساختار يافته ( چكيده انگليسي - 14

Methodology ،Findings/ Results و Originality  در يك صفحه) كلمه 250(حداكثر   

   كلمه 5تا  3بين  :التين هاي كليديواژه - 15

  )جلد پشتطرح مشابه ( انگليسيصفحه عنوان به زبان  - 15

  )پيوست ، مطابق نمونهانگليسيو بصورت زركوب (نهايي  گزارش پشت جلد - 16

  

  در نگارش متن جانبياطالعات 

  ها و بين خطوط فاصله حاشيه -الف

هاي باال و پايين از لبه ميلي متر و 20لبه سمت چپ  از ،ميلي متر 30لبه سمت راست  از گزارش نهاييفاصله متن  -

 20 شماره سرصفحه تا باالي صفحهفاصله  و (فاصله شماره صفحه تا پايين صفحه ميلي متر در نظر گرفته شود 30

  ).در نظر گرفته شودميلي متر 

  متن بر يك روي كاغذ تايپ شود. تايپ شوند.border) (حاشيه بدون صفحات متن بايستي  -

  ترجيحاً متون هر فصل داراي سرصفحه مجزا باشد. -

  در نظر گرفته شود.سانتيمتر  5/1برابر فاصله بين خطوط  -

  

  شماره گذاري -ب

الفبايي (الف، آغازين (از ابتداي گزارش تا اول متن اصلي) به حروف صفحات شماره  گذاري صفحات:شماره -

-گذاري شود. شمارهشود) بايد شماره(كه از فصل نخست شروع ميشوند. تمامي متن اصلي نوشته ميب، پ و ...) 

در پايين صفحه گردد. شماره صفحه ها نيز ميگذاري صفحات شامل صفحات حاوي شكل، جدول، منابع و پيوست

  گيرد. در وسط قرار مي

گذاري شوند. شماره معادله بايد در امتداد خط شماره گزارش نهاييمعادالت بايد از اول  گذاري معادالت:شماره -

  حاوي معادله، با رها كردن دو فاصله از حاشيه سمت راست و در پرانتز قيد شود. 

ممكن هاي هر فصل يك از بخش . هرصفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود ها:گذاري موضوعشماره -

يكديگر جدا شده اند مشخص گردد. عدد سمت راست بيانگر شماره شماره كه با خط تيره از دو يا چند با است 

بخش باشد،  فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتي كه هر بخش داراي زير

 ومساز بخش  چهارميعني زير بخش  4- 3-2 مثال ؛ماره مذكور قرار مي گيردر زير بخش در سمت چپ شهشماره 

  فصل دوم.

ها مانند ها و نقشهها، نمودارجدول ها،گذاري شكلشماره ها:ها و نقشهها، نمودارها، جدولگذاري شكلشماره -

  .شودمي نوشته) 10-3 شكلم به صورت (روال قبلي است. مثالً دهمين شكل در فصل سو

دو شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا  با گزارش نهاييهر رابطه در متن  ها:شماره گذاري روابط و فرمول -

 رابطه مورد نظر است. شماره ،گردد. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپشوند مشخص ميمي

 .شودينوشته م )8-6( مثالً هشتمين رابطه در فصل ششم به صورت

 



٣ 

 

  جداول و اشكال -ج

جداول بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند به گونه اي كه كپي تهيه ها) و تمامي اشكال (تصاوير، نمودارها، منحني -

شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد. تصاوير و نمودارها و منحني ها با لفظ شكل ناميده مي شوند. تمامي 

 1-2، جدول 2گذاري شوند. مثالً براي اولين جدول فصل اشكال و جداول بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره

گردد. چنانچه جدول يا شكلي از ها در پايين ذكر ميها در باالي آنها و عنوان شكلاستفاده شود. عنوان جدول

ها و گردد. همچنين الزم است به كليه شكلمرجعي آورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شكل ذگر مي

  ها، در متن ارجاع شده باشد.جدول

 12الي  8هاي جدول از اندازه قلم هاي جدول استفاده شود. براي نوشتهبراي مولفه هاي ساده و خوانااز فونت -

  استفاده شود.

  ته شوند.نوش 11سايز  B Zar نازكها با قلم شكل و هاعناوين جدول -

  .شود نوشته Math11  عالئم رياضي و يوناني با -

  

  هانوشتو پي هاپانويس - د

نويس در همان پاتوان به صورت نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را ميدر صورتيكه يك عبارت يا واژه 

صفحه ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي كه به صورت كوچك در باال و سمت چپ آن 

نويس نبايد از سه پاشود. مطالب نويس توضيح مربوط به آن شماره ارائه ميپاچاپ مي شود، مشخص شده و در 

 ها در آخر گزارش منتقل گردد.نوشتنويس بيش از سه سطر است، بايد به بخش پيپاسطر بيشتر شود. چنانچه 

ها به صورت مسلسل آورده نوشتگذاري پيجداگانه و شمارهبه صورت ها در هر صفحه گذاري پانويسشماره

  شود.

  

  سيستم واحدها -ه

باشد. در صورتيكه مورد استفاده در گزارش، سيستم بين المللي متريك مي سيستم واحدها: سيستم واحدهاي

  استفاده از واحدهاي ديگر الزم باشد، معادل متريك آن در پرانتز درج گردد.

  

  نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع - و

ر متن و فهرست منابع به گيرد اشاره شود. نحوه ارجاع دالزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي

  بايد باشد.(مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و قابل دسترس در سايت دانشگاه)  APA مرجع نويسي شيوه

  

مورد تصويب قرار گرفت و از اين تاريخ جايگزين  28/4/95اين دستورالعمل در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 

    دستورالعمل قبلي شده و مفاد آن الزم االجرا است.
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   صفحه تاييد اختتام طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه

  

  
  

  

  تاييد گزارش نهايي طرح پژوهشي

  

با عنوان.................................................... در قالب طرح پژوهشي به شماره ابالغ........... مورخ........  اين پژوهش

قرار  بررسيمورد و در شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ..........  با استفاده از اعتبارات دانشگاه بيرجند انجام شده

 د.موافقت گردياختتام آن  با و گرفت
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