شيوه نامه تهيه گزارشهاي پژوهشي

پژوهشكده سنگ آهن و فوالد

هدف:
هدف از اين آيين نامه ارائه چارچوب مناسب و يكنواخت براي تدوين گزارش طرحهاي پژوهشي ميباشد.

دامنه کاربرد:
اين دستورالعمل در مورد کليه طرح هاي پژوهشي مصوب در پژوهشكده که بر اساس تفاهم نامه يا
قرارداد جهت اجرا به مجري طرح ابالغ گرديده است ،کاربرد دارد.

انواع گزارش ها:
 گزارش مرحله ای) پیشرفت کار( :گزارش هاي مرحله اي بايد بر اساس پيشرفت
کار و در چارچوب تعيين شده در قرارداد تهيه و ارسال گردند .ارائه گزارش مرحله اي
براي دريافت اعتبارات بعدي ،ضروري مي باشد.



-گزارش کلی)نهايی (طرح  :يک نسخه گزارش کامل صحافی شده به همراه نسخه

الکترونیکی آن ) WORDو  )PDFاز تمام مراحل اجراي طرح که حاوي عناصر اصلي يک
تحقيق مانند )بيان مسئله ،گزاره هاي تحقيق ،بررسي پيشينه ،روش و مواد ،نتايج و بحث)
در آن رعايت شده باشد .گزارش نهائي بايد دربرگيرنده کليه گزارش هاي قبلي باشد
بنحويکه با مطالعه آن نياز به مراجعه به گزارش هاي قبلي فازهاي مختلف نباشد.
 گزارش برای مديران :ارائۀ خالصهاي از گزارش براي مديراني که امكان مطالعۀ تمام
آن را ندارند و شامل موضوع طرح  ،نتايج طرح  ،جمع بندي طرح پژوهشي و توصيهها و
پيشنهادها ميشود.

تبصره:

محدوديتي در تعداد صفحات گزارش هاي فازهاي مختلف و نهايي نيست ولي گزارش

مديريتي بايد در کمتر از 10صفحه تهيه گردد.

نکته

مهم :مسئوليت تهيه ،تكميل و ارائه گزارش بر عهده مجري طرح مي باشد .همچنين

مجري بايد توجه داشته باشد که گزارش کلي طرح پس از انجام تعهدها و ارائه آن به پژوهشكده در
معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت بنابراين مسئوليت ماهوي و شكلي پژوهش و هر گونه اِشكال
نوشتاري و علمي در گزارش به عهده مجري طرح خواهد بود.
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ساختار گزارش
گزارش بايد با رعايت و استانداردهاي معمول نظير نحوه ارائه شكلها ،جداول و مراجع) به ترتيب
زير تدوين و به طور کامل تايپ شود.
 .1روی جلد :حاوي آرم و نام پژوهشكده و موسسه پژوهشي طرف قرارداد ،عنوان پژوهش،
شماره گزارش ،مجري طرح ،تاريخ تهيه گزارش به زبانهاي فارسي و انگليسي (مطابق
پيوست شماره )1
 .2شناسنامه طرح :شامل عنوان ،موسسه تحقيقاتي طرف قرارداد ،مجري ،شماره قرارداد،
تاريخ شروع و پايان ،ناظر پروژه (پيوست شماره)2
تبصره :براي روي جلد پاياننامه هاي کارشناسي ارشد و رسالههاي دکتري مطايق پيوست شماره
 3عمل شود.
 .3چکیده :چكيده گزيدهاي کامل و در عين حال کوتاه از گزارش طرح پژوهشي و در
برگيرندة هدف اجراي تحقيق ،مراحل و نتايج اصلي پژوهش است .چكيده بايد دريک صفحه
با حداکثر حجم  500کلمه باشد .کليد واژهها درانتهاي چكيده ذکر ميشود .حداکثر تعداد
کليد واژهها پنج واژه است .صفحه چكيده انگليسي در انتهاي گزارش و قبل از صفحه عنوان
انگليسي ميآيد .چكيدة انگليسي از نظر معنا و مفهوم بايد همانند چكيدة فارسي باشد.
همانندي کليد واژهها انگليسـي بـا کليـد واژههاي فارسي از نظر معنا و مفهوم از نكات مؤکد
است.
 .4فهرست مطالب :شامل فصلها  ،بخشها ،زير بخشها ،فهرست جداول  ،اشكال و
نمودارها
 .5مقدمه :شامل طرح موضوع يا مشكل و داليل يا سوابقي که منجر به طرح موضوع شدهاند.
هدف و اهميت موضوع ،نوع پژوهش (کاربردي ،نظري ،بنيادي يا توسعهاي) و نتايج مورد
انتظار
 .6بخش اصلی:اين بخش از چند فصل ،با توجه به نوع پژوهش تشكيل ميشود به عنوان
مثال ميتواند شامل موارد زير باشد:
 مواد و روش تحقيق
 ارائه نتايج و تحليل يافتهها
 .7جمع بندی و پیشنهادها :شامل مواردي از جمله جمع بندي کلي نتايج به دست
آمده ،ارزيابي روشهاي نظري و عملي به کار گرفته شده ،ارائه نقاط قوت و ضعف روشهاي
ياد شده و پيشنهاد براي ادامه پژوهش در آينده.
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 .8مراجع :با رعايت قواعد مربوط و بر اساس روش . APA
 .9پیوستها (در صورت نیاز) :شامل جدولها و شكلها ،پرسشنامهها و نتايج آنها،
فرهنگ لغات و اصطالحات و برنامههاي کامپيوتري به صورت سي دي و غيره.

شکل ظاهری گزارش
 .1جلد گزارش مقطعي طرح ،از جنس مقوا و به همراه طلق بصورت
شيرازه سيم فنري يا پالستيكي و جلد گزارشات نهائي از جنس گالينگور در قطع
 30*22سانتيمتر تهيه شود.
 .2رنگ جلد گزارش نهايي مي بايست قرمز رنگ باشد.
 .3مكتوبات روي جلد گزارش نهائي بصورت طالکوب و با قلم بينازنين ضخيم مطابق با
پيوست شماره  1درج ميگردد .در قسمت شيرازه مي بايست نام موسسه پژوهشي  ،نام
مجري و حداقل  4کلمه ابتدايي عنوان طرح بصورت طالکوب با قلم نازنين  18ضخيم
از باال به پائين درج شود.
تبصره :براي گزراشهاي باالي  200صفحه تهيه گزارش در قالب دو جلد تهيه و
تنظيم گردد.
 .4قلم :براي متن اصلي فارسي از قلم بينازنين اندازه 14عادي و براي متون اصلي
انگليسي از قلم ) Times New Roman 12حروف انگليسي همواره  1شماره
کوچک تر از اندازه فونت فارسي( با رعايت  1سانتيمتر فاصله سطور از هم استفاده
شود( .براي سطرهايي که لزوماً در بين سطرها از فرمول شكل و نمودار استفاده
ميکنند فاصله  .)1.5براي درج عناوين و زير عناوين فارسي نيز از قلم بينازنين  16و
 14الي  15ضخيم و براي موارد انگليسي از قلم  Times New Roman 14و 12
الي  13ضخيم استفاده گردد.
 .5قطع کاغذ مورد استفاده در گزارشات در قطع  A4و به رنگ سفيد و از جنس مرغوب
انتخاب گردد و در موارد خاص مثل درج جداول ،نمودارها و اشكال بزرگتر ،استفاده از
قطع  A3و بزرگتر مجاز ميباشد مشروط براينكه پس از صحافي طوري تاخورده شود
که به قطع  A4درآيد.
 .6سربرگ صفحات :درج عنوان طرح/پروژه در صفحات فرد و نام پژوهشكده سنگ آهن و
فوالد گل گهر در صفحات زوج و در قسمت راست باالي هر صفحه و شماره صفحات
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درقسمت چپ باالئي آن و محصوردر داخل کادري به ابعاد  1/5*15و به فاصله 3/5
سانتيمتر از سمت راست و  2/5سانتيمتر از سمت چپ و  2/5سانتيمتر از باالي صفحه
با قلم  12ضخيم مطابق شكل زير الزامي است:
شماره صفحه

عنوان طرح /پروژه
(براي صفحات فرد)
پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

شماره صفحه

(براي صفحات زوج)
 .7چاپ :نوع چاپ متون پر رنگ و با کيفيت خوب (پرينت ليزري با وضوح حداقل
 )DPI300انتخاب شود اشكال و نمودارها واضح و روشن و بصورت رنگي چاپ گردد.
 .8پاورقی :تشريح کلمات  ،اصالحات و لغات انگليسي مشروط به خودداري از ارائه
منابع و شرح هاي طوالني در آن با قلم بينازنين نازك  12و با رعايت حفظ فاصله 2/5
سانتيمتر از پائين صفحه بالمانع است.
 .9اشکال ،نمودارها و جداول :عناوين جداول با قلم بينازنين 12ضخيم در باالي
جدول و عناوين اشكال و نمودارها با همان وضعيت در زير شكل درج ميشود ضمن ًا
توضيح داخل جداول با قلم بينازنين 12نازك خواهد بود کليه جداول  ،اشكال و
نمودارها داراي شماره ترتيب مجزا بوده بطوريكه شماره جداول در باال و شماره اشكال
و نمودارها در زير آنها با قلم نازنين 12عادي درج شود .شكلها و جدولها بايد در
نزديكترين محل به اولين رجوع آنها قرار گيرد.
 .10شروع هر فصل با درج عبارت" فصل"........در يک سطر و عنوان آن فصل در سطر
زير آن و در وسط صحفه مجزا حسب مورد درصحفه فرد يا زوج با قلم  22ضخيم باشد.
 .11پشت جلد گزارش نهائی به زبان انگليسي و عينا" مشابه روي جلد فارسي آن و
با رعايت امانتداري در ترجمه درج گردد.

ترتیب نگارش بخش های مختلف:
 -1صفحه اول گزارش نهائي همانند صفحه جلد آن تهيه شود.
 -2صفحه دوم ،شناسنامه گزارش نهائي ميباشد که ميبايست به شرح نمونه پيوست
شماره  2باشد.
 -3صفحه سوم در صورت عالقمندي مجري /مجريان ،به تشكر و تقدير از فرد يا هر
سازمان /مؤسسه موردنظر آنان تعلق دارد.
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 -4صفحه چهارم متعلق به ارائه خالصه (چكيده) گزارش ميباشد
تبصره :شماره بندي صفحات دوم،سوم وچهارم بصورت فارسي و درکادر باالي صفحات مربوط
به "شماره صفحه"درج گردد.
تبصره:صفحه اول ،کادر باالي صفحه و شماره صفحه ندارد.
تبصره :براي شماره بندي صفحات مربوط به فهرست مطالب ،اشكال ،جداول و نمودارها از
حروف الفباي فارسي استفاده شود .در صورت بيشتر بودن صفحات مذکور از تعداد حروف
الفباي فارسي از تكرار حروف بصورت دوتائي استفاده گردد .اين حروف در کادر مربوط "شماره
صفحه"درج گردد.
 -5از صفحه پنجم به بعد بترتيب با فهرست مطالب ،جداول  ،اشكال و نمودارها ،سپس
مقدمه و فصول گزارش آغاز ميشود و با فهرست منابع گزارش به پايان ميرسد.
 -7متن اصلی گزارش :بايد در قطع  A4و با رعايت حاشيههاي صفحات مطابق نمونه زير
درج گردد:
3/5

2/5

3/5

2/5

 -8منابع و ماخذ  :شيوه منبع نويسي بر اساس روش  APAمي باشد.
 -9پیوست ها:
پيوستها در انتهاي پروژه قرارگيرند در صفحه اول هر پيوست ،در باال و وسط کادر،کلمه پيوست و
شماره ترتيب آن درج شده و سپس با يک خط فاصله و در وسط کادر عنوان مربوطه آورده مي
شود .بمنظور مرتب نمودن پيوستها ،ترتيب زير پيشنهاد مي گردد.
پيوست  - 1منحني ها) در صورت ضرورت(
پيوست - 2منحني ها) در صورت ضرورت(
پيوست  - 3جداول) در صورت ضرورت(
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پيوست  - 4قضايا و اثبات آنها
پيوست  - 5دستورالعمل استفاده از برنامه کامپيوتري
پيوست  - 6ليست برنامه کامپيوتري
پيوست  - 7نقشه هاي تهيه شده
پيوست  – 8مقاالت )درصورتيكه تا زمان ارسال گزارش کامل مقاله پذيرش و چاپ شده باشد(
پیوست های ديگر:
کليه نرم افزارهاي تهيه شده بايستي همراه با دستورالعمل ،فهرست وروديها و خروجيها ،برنامههاي نوشته
شده و در ضميمه گزراش آورده شود و همچنين يک نسخه از ديسكت يا سي دي حاوي اصل
)(source
برنامه ها و اطالعات مربوطه به طرح تحويل گردد.
براي پروژه هايي که به ساخت دستگاهي منجر شده باشد الزم است: مشخصات فني ،نقشه هاي ساخت ،روش اجرايي  ،استانداردهاي مربوطه ،نتايج تست و
مشخصات مراکز تست کننده دستگاه به طور مشخص در گزارش آورده شود.
 دستورالعمل و فن آوري) تكنولوژي (ساخت براي استفاده در ساخت يک قطعه) مانند
مشخصات ريخته گري ،ماشين کاري ،عمليات حرارتي و (...ارائه گردد.
 طراحي هاي مفهومي ،مدلهاي رياضي و محاسبات شبيه سازي با ذکر منابع علمي مربوطه
ارائه شوند.

صفحه  6از 9

شيوه نامه تهيه گزارشهاي پژوهشي

پژوهشكده سنگ آهن و فوالد

(پیوست شماره )1
قلم نمونه جلد

آرم پژوهشكده

آرم واحد پژوهشي

آرم واحد پژوهشي
پژوهشكده سنگ آهن و فوالد
(قلم )14

(قلم )22

نام واحد پژوهشي
(قلم )14

گزارش :نهايی /مديريتی /فازهای مختلف

(قلم  )18پروژه پژوهشی  (.....................................................قلم )20

شماره قرارداد:

(قلم )16

( .........................................قلم )18

(قلم )16

مجری پروژه:

( .......................قلم )18

(قلم  )14تاريخ تنظیم:
(قلم  )14نام ماه -نام سال
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(پیوست شماره )2
نمونه صفحه دوم
بسمه تعالی
شناسنامه گزارش
عنوان طرح /پروژه:
شماره قرارداد:
مجری /مجريان:
همکاران مجری /مجريان:
نام واحد پژوهشی (محل اجرای پروژه):
تاريخ شروع براساس قرارداد:
تاريخ خاتمه براساس قراداد:
نوع گزارش:

مربوط به فاز............
نهائی

ويرايش:

مديريتی

ويرايش:

تاريخ ارائه گزارش:
(کليه سطور فوق باقلم  14و ضخيم درج شود)
اين گزارش در اجراي مفاد قرارداد پژوهشي به شماره  .....................................مورخ  ................................منعقده فيمابين
شرکت معدني و صنعتي گل گهر و  ................................تهيه شده است و هزينههاي اجراي آن را شرکت معدني و
صنعتي گل گهر تأمين و پرداخت نموده است.

(قلم پاراگراف فوق  12ميباشد)
نام و امضای مجری /مجريان طرح /پروژه
(قلم  12و ضخيم درج شود)

نام و امضای /ناظرين طرح /پروژه
(قلم  12و ضخيم درج شود)
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(پیوست شماره )3
قلم نمونه جلد

آرم پژوهشكده

آرم واحد پژوهشي

آرم واحد پژوهشي
پژوهشكده سنگ آهن و فوالد
(قلم )14

(قلم )22

نام واحد پژوهشي
(قلم )14

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد ( ) M.Aدر
رشته....................
(قلم  )18عنوان  (.....................................................قلم )20

(قلم )16

استاد راهنما

( .........................................قلم )18

مشاور صنعتی:

(قلم )16

( .......................قلم )18

(قلم )16

نگارش:

( .......................قلم )18
(قلم  )14تاريخ تنظیم:
(قلم  )14نام ماه -نام سال
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