
 

 

 

 

 ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم

 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

  توسعه فناوريمعاونت 

 

 

 

 

 هاي سازمان راهنماي تنظيم گزارش نهايي طرح



آنها -1  بخش و ترتيب 

هـا بايسـتي بـه     ايـن بخـش  . نامبرده در زير باشـند  هاي  ها بايد حاوي بخش گزارش نهايي طرح

 .نظيم شده باشندترتيب ذكر شده در زير ت

 صفحه عنوان  -

 )واژه 300حداكثر (چكيده فارسي  -

شـامل عنـاوين اصـلي و فرعـي و فصـل هـا ، عنـوان كتابنامـه و عنـاوين          (فهرست مطالب  -

 )ها پيوست

 ) در صورت وجود (فهرست جدول ها  -

 )در صورت وجود (فهرست شكل ها و نمودارها  -

  )در صورت وجود (فهرست عالئم و اختصارات  -

 )اختياري (و تشكر  تقدير -

 مقدمه -

P0Fي متن اصل -

*
P  

 )در صورت وجود(پي نويس ها  -

 چكيده التين  -

 منابع و ماخذ -

 )اختياري (فهرست اعالم  -

 )در صورت وجود(پيوست ها -

 

گارش  -2  شيوه ن

همچنـين قواعـد و مشخصـات    . آئين نگارش گزارش بايد مطابق روش مورد تأييد سازمان باشـد 

 .ل بايد رعايت شود تصريح شده در اين دستور العم

 
غذ و چاپ -3  كا

 0/21×7/29ابعـاد كاغـذ   . كليه قسمتهاي گزارش بايد بر روي كاغذ سفيد مرغـوب تايـپ گـردد   

تايپ گزارش با اسـتفاده  . تمامي متن ها فقط بر يك روي كاغذ تايپ شود. مي باشد (A4)سانتيمتر 

                                                
( خش هاي مورد نظر برحسب هر يك از زمينه هاي تخصصي و نوع طرحها طي دستورالعمل هاي جداگانه اي شاخص ها، سرفصل ها و ب *

 .مشخص و ابالغ خواهد شد) نيمه صنعتي / پژوهشي 



ــزار  ــرم اف ــازك  ( Wordاز ن ــم ميتــرا ن ــا قل ــا   و واژه 13مــتن فارســي ب ــين ب ــتن هــاي الت هــا و م

(Times.M10 انجام شود. 

 فاصله گذاري و حاشيه بندي -4

ر چكيـده  فاصله سطرها د. سانتيمتر در نظر گرفته شود  1فاصله سطرها در تمامي گزارش برابر 

سـانتيمتر و حاشـيه سـمت چـپ و      5/3حاشيه سمت راست و باال مساوي . سانتيمتر باشد 5/1برابر 

رتي كـه در  در صو. بايد در سرتاسر گزارش رعايت شوندها  اين حاشيه. تيمتر باشدسان 5/2پائين برابر 

، با كوچك كردن آنهـا و يـا   بزرگتر از فضاي داخل حاشيه باشد ها يا جداول برخي موارد اندازه شكل

 . حاشيه رعايت گردد) به صورت تاخورده( A3بااستفاده از كاغذ 

 شماره گذاري  -5

بـا اعـداد و بـه حـروف نوشـته شـود       ) اول گزارش تا اول متن اصلي از ( صفحات آغازينشماره 

شـود، بايـد    ، كه از مقدمه يا فصـل نخسـت شـروع مـي    تمامي صفحات متن اصلي. پنج، شش: دمانن

، منـابع و  ، جـدول هـاي محتـوي شـكل    گـذاري صـفحات شـامل صـفحه     شماره. شماره گذاري شوند

فاصله شـماره صـفحه در   . قرار گيرد صفحه وسطدر پائين و شماره صفحه . گردد ها نيز مي پيوست

. بـدون شـماره تايـپ گـردد    ) صـفحه عنـوان  (اولين صـفحه  . سانتيمتر از لبه پائين است 5/1د حدو

بطوريكه شماره فصل در سمت راسـت و شـماره   . ها به عدد شماره گذاري شوند زير بخشها و  بخش

 .از فصل سوم است 2از بخش  4خش يرببيان كننده ز 4-2-3آن آورده شود مثالً  بخش بعد از

 
 ها  ها و شكل جدول -6

ـ   و جدول...) تصويرها، نمودارها، منحني ها و (تمامي شكل ها  ا كيفيـت مناسـب تهيـه    ها بايـد ب

، نمودارهـا و  وح كافي برخـوردار باشـد و تصـويرها   اي كه تصوير تهيه شده از آنها از وض شوند به گونه

ظهـور در هـر فصـل    ها بايد بـه ترتيـب    و جدولها  تمامي شكل .ها با لفظ شكل ناميده شوند منحني

هـاي   بـراي جـدول   ...و 2-2، جـدول  1-2، جـدول  2براي جدولهاي فصل  مثالً. شماره گذاري شوند

 ....و 1-3، جدول 3فصل 

يـا شـكلي    چنانچه جدول. عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر گردد

همچنـين الزم اسـت بـه    . ع در عنوان جدول يـا شـكل ذكـر گـردد    ، مرجشده است از مرجعي آورده

 .ها در متن ارجاع شده باشد جدولها و  شكل تمامي

 

 



 
 پي نويس  -7

تـوان بـه    خاصـي داشـته باشـد، توضـيح را مـي     در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح 

ارت يا واژه توسط شـماره اي، كـه بـه    در اين صورت عب. صورت زير نويس در همان صفحه ارائه نمود

صورت كوچك در باال و سمت چپ آن تايپ مي شود، مشخص شده و در زيرنـويس توضـيح مربـوط    

انچه زير نويس بيش از سـه  چن. مطالب زير نويس نبايد از سه سطر بيشتر باشد. به آن شما ارائه شود

 قلم مورد استفاده در زيـر نـويس   .ها در آخر گزارش منتقل گردد ه بخش پي نويس، بايد بسطر است

 .تواند با قلم متن اصلي متفاوت باشد مي

 
عداد در متن  -8  ذكر ا

هـر گـاه   ) غير از جـدول و نمودارهـا  (در مورد اعداد صحيحي كه در داخل متن نوشته مي شود 

 10و بزرگتـر از   10، و هرگاه باشد آن عدد با حروف نوشته شود، مثل چهار يا هفت 10عددكمتر از 

اسـتفاده   "/"براي مشخص كردن اعـداد اعشـاري از   . 13يا  46باشد به صورت عدد نوشته شود مثل 

 . %44استفاده شود مثل  "%"، و چنانچه درصد مورد نياز است از عالمت 4/12شود مثل 

 
ستم واحدها  -9  سي

در صـورتي كـه   . ي متريـك باشـد  رش، سيستم بين المللسيستم واحدهاي مورد استفاده در گزا

 .، معادل متريك آن در پرانتز درج گرددتفاده از واحدهاي ديگر الزم باشداس

 
 درج لغات التين در متن فارسي  -10

نوشـته   )يـا بـه خـط اصـلي    (همه نامهاي خارجي در متن به خط فارسي و در پانوشت به التين 

 .شود

 
 ها  روابط رياضي و فرمول -11

پرانتـز بـه عـدد     طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن مي آيد در داخل ها در هر فصل به فرمول

مـي   بطوريكه شماره فصل در سـمت راسـت و شـماره فرمـول بعـد از آن آورده     . شماره گذاري شوند

 :طبق نمونه زير . شود

F=ma                        (5-1) 



. بطه ها به مرجع آنها اشاره شود قبل از برخي از را. از فصل اول است  5كه بيان كننده رابطه 

 .بعداز هر رابطه كميتهاي مورد استفاده در آن توضيح داده شوند 

ع و مآخذ -12 ع در متن و فهرست مناب  نحوه ارجا

چنانچه در داخل . الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود 

ه پس از خاتمه جمله كروشه اي باز شود و مرجـع ذكـر   متن از يك منبع مطلبي نقل شود ، بالفاصل

 : نحوه ارجاع در متن به يكي از دو روش زير مي باشد . گردد

ف  به ترتيبي كه در متن مي آيند شماره گذاري مي شوند در اين روش مراجع به ترتيـب   مراجع –ال

 .د گرديد نشماره در فهرست منابع و ماخذ ذكر خواه

اين روش مراجع به ترتيب حـروف  به نام نويسنده و سال انتشار مي باشد در  ذكر منبع با ارجاع -ب

 .الفباي نام نويسنده در فهرست منابع ذكر مي گردند 

الزم است كه جزئيـات و شـيوه ذكـر منبـع در مـتن و در       ،در صورت استفاده از هر يك از دو روش

 .باشدفهرست مراجع منطبق بر يكي از شيوه هاي معروف و شناخته شده 

شخصات جلد گزارش  -13  م

ك   .باشد) گالينگور(ميليمتر ، با روكش چرم مصنوعي  3تا 2جنس جلد از مقوا با ضخامت  –ي

 :رنگ جلد براي گزارش مربوط به هريك از زمينه هاي علمي و فني به صورت زير است  -دو

 مشكي      مكانيك

 سبز    فناوري اطالعاتبرق و 

 اي  هسورم    هاي شيميايي فناوري

 قرمز     زيست فناوري

 زرشكي  پيشرفته و انرژيهاي نو         مواد 

 سبز تيره      كشاورزي 

 آبي     هاي نوين فناوري

 قهوه اي       ساير موارد 

 

 

 

 .قطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع كاغذ باشد –سه 



 ):مطابق پيوست(زير باشد ورت زركوب چاپ گردد و شامل مواردنوشته هاي روي جلد به ص –چهار

 نشان و نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 

 )و يا نام پژوهشكده و گروه علمي مربوطه(زمينه علمي و فني 

  ) ارجاعي  - نيمه صنعتي -پژوهشي  (نوع طرح 

 عنوان بطور كامل  

 كد طرح 

 نام مجري ، همكاران اصلي و ناظر

 ماه و سال 

ج  .نشان سازمان منقش و عنوان گزارش و نام مجري و سال نوشته شود در قسمت عطف ، -پن

 
كثير گزارش -14  ت

  نسـخه تكثيـر و همـراه بـا نسـخه نـرم افـزاري آن        4مجري موظف است گزارش را حـداقل در  

)CD ( به سازمان تحويل نمايد. 

 .ضروري است فرم خالصه وضعيت اجرايي طرح پس جلد اصلي گزارش قرار داده شود -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

علوم ، تحقيقات و فناوري  وزارت 

علمي و صنعتي ايران شهاي   سازمان پژوه
 

 عنوان كامل طرح

 

 )ارجاعي / پژوهشي (نوع طرح 
 

 نام مجري

 

 نام همكاران اصلي

 

 نام ناظر 

 

 

 نام پژوهشكده 



 

 

 

 

 سال  و ماه

 
 

 خالصه وضعيت اجرايي طرح
 

 :عنوان طرح 
 

 ارجاعي       شي             هپژو  :       نوع طرح  

 :كد طرح  

 : مدير اجراي طرح  

 :ناظر طرح  

 :زمان اجرا مدت 

 :تاريخ شروع 

 :تاريخ خاتمه 

 :تمديد زمان طرح 

 :اعتبار طرح 

 :سهم سازمان 

 :سهم مشاركت كننده 

 :نام مشاركت كننده 

 
 


