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شيپگفتار


11

پيشگفتار

بنياد ملّی نخبگان بهعنوان نهادي حاکميتی در حوزة سياستتگتذاري و برنامتهریتزي بتراي
اجتماعات نخبگانی در جهت رشد و اعتالي نظام جمهوري اسالمی ایران فعاليت میکنتد.
یكی از وظایف بنياد مطالعه و پژوهش در حوزههاي مرتبط بتا فعاليتتهتا و نظتام نخبگتانی
است؛ از اینرو طبيعی است که هر سال گزارشهایی از این فعاليتهتا استتخراش شتود .بته
منظور رعایت همنتواختیگتزارشهتاي طترحهتاي پژوهشتی و مطالعتاتی رتروري استت
چارچوبی براي نگارش گزارشها تدوین گردد .هدف از تدوین این شيوهنامه ،بيان اصتول
نگارش گزارش و ارائۀ ساختاري همسان براي رعایت یكنواختی گتزارشهتاي حاصتل از
این فعاليتها است.
اللهم يسّر و تمم بالخير
غالمعلي منتظر
تابستان 1331
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مقدماتن گارشگزارشطرحژپوهشي

5

 .1مقدمات نگارش

این مجموعه با هدف همنواختیِ ظاهري گزارشهاي بنيتاد ملّتی نخبگتان تتدوین شتده
است .از همۀ پژوهشگران گرامی خواهشمند است مفاد این راهنما را به دقتت مطالعته و
رعایت فرمایند تا گزارشهاي علمی بنياد برپایۀ استانداردهاي یكسان تدوین شود.
 .2تعريفها

الزم است در تدوین گزارشها و نيز مطالعۀ ایتن گتزارش بته تعریتفهتاي زیتر توجته
شود:
الف .بنياد :بنياد ملّی نخبگان
ب .طرح پژوهشي :طرحهاي پژوهشی و مطالعاتی بنياد
ج .مجري :مجري طرح پژوهشی
د .همكار :فرد (یا افرادي) که در اجراي طرح پژوهشی نقش مهمی ایفا کرده باشد.
هـ .گزارش طرح پژوهشي :گزارش نهایی طرح پژوهشیکه بر اساس ایتن شتيوهنامته
به بنياد تحویل میشود.
 .3ساختارگزارش طرح پژوهشي

ساختار گزارش طرحهاي پژوهشتی شتامل اقالمتی استت کته در جتدول  1درش شتده
است .آوردن اقالم رروري در هر طرح پژوهشی الزم است اما در مواردي پژوهشتگر
حسب نياز ،موارد اختياري را به متن گزارش میافزاید.
در بخش دوم این شيوهنامه دربارة اقالم رروري طرحهاي پژوهشی و قواعد نگارشتی،
ساختاري و ظاهري الزم به رعایت دربارة آنها بحث خواهد شد.
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جدول :1اقالم ضروري و اختياري گزارش طرح پژوهشي
بخشهاي
اصلي

ضروري

 .1جلد



 .2عطف



اختياري

عناصر

اجزا

هدف /شرح

 نام و نشان بنياد

 عنوان مجموعه (براي گزارشهاي چندجلدي)
حفظ گزارش و ارائۀ اطالعات اصلی
دربارة آن

 عنوان اصلی گزارش
 عنوان فرعی گزارش

 شمارة جلد و تعداد کل مجلدات (براي گزارشهاي چند جلدي)

 پدیدآور (نام و نشان براي سازمانها  /نام و نام خانوادگی براي افراد)
 ماه/فصل و سال تدوین گزارش

 عنوان اصلی گزارش (عنوان مجموعه براي گزارشهاي چندجلدي)

بازشناسی و بازیابی راحتتر گزارش  شمارة جلد و تعداد کل مجلدات (براي گزارشهاي چند جلدي)
 سال تدوینگزارش

 .3صفحة بهنام خدا 

خرد هرکجا گنجی آرد پدید
ز نام ختتتتدا سازد آن راکليد

 نام و نشان بنياد

 عنوان مجموعه (براي گزارشهاي چندجلدي)
 عنوان اصلی گزارش

مواد آغازين

 .4صفحة عنوان



 .1صفحة حقوقي



ارائۀ اطالعات توصيفی و
کتابشناختیگزارش

 عنوان فرعی گزارش

 شمارة جلد و تعداد کل مجلدات (براي گزارشهاي چند جلدي)

 پدیدآور (نام و نشان براي سازمانها  /نام و نام خانوادگی براي افراد)

 شتترح محتتدودیتهتتاي توزیتتع بتتر استتاس مصتتوبۀ شتتوراي
پژوهشی (در صورت وجود)
 ماه و سال تدوینگزارش

 نام طرح پژوهشی؛

 شماره و تاریخ قرارداد  /توافقنامه؛

 نام شخصيتهاي ذيربط در طرح پژوهشی (کارفرما و مجري)؛

 شمارة جلد مستندات طرح پژوهشی (در صورت چندجلدي بودن)

 عبارت تعيينکننده مالكيت حقوقی:
حقوق :بنياد ملّی نخبگان« ،سال انتشار».

 این گتزارش و تمتامی حقتوق متادي آن بتر استاس «قتانون حمایتت حقتوق مالفتان و مصتنفان و
هنرمندان مصوب سال  1341و اصالحيههاي بعدي آن و همچنين آیيننامههاي اجرایی این قتانون»
متعلق به بنياد ملّی نخبگان است و هرگونه استفاده از همه یا پارهاي از آن شتامل نقتل قتول ،تك،يتر،
انتشار ،کاربرد نتایج ،تكميل ،و مانند آنها به صورت چاپی ،الكترونيكتی ،یتا وستایل دیگتر تنهتا بتا
اجازة کتبی بنياد امكانپذیر است .نقل قول در حد هتزار واژه در انتشتارات علمتی ماننتد کتتاب و
مقاله با درش اطالعات کامل کتابشناختی ،نيازي به مجوز بنياد ندارد.

مقدماتن گارشگزارشطرحژپوهشي
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جدول  :1ادامه
جدول :1اقالم ضروري و اختياري گزارش طرح پژوهشي
بخشهاي
اصلي

ضروري

اختياري

عناصر

اجزا

هدف /شرح

 مشخصات طرح
 .6صفحة تأييد بنياد 

تأیيد گزارش از سوي بنياد

 عنوان گزارش
 پدیدآور
 تأیيد

ارائتتۀ خالصتتهاي از گتتزارش بتتراي

 .7خالصه براي
مديران

 مدیرانی که امكان مطالعتۀ همتۀ آن را
ندارند

 موروع طرح پژوهشی
 نتایج طرح پژوهشی

 جمعبندي طرح پژوهشی
 توصيهها و پيشنهادها

 عنوان کامل طرح پژوهشی

 اطالعات جلد در صورت چندجلدي بودن طرح

مواد آغازين

 .8صفحة معرفي
مجري و
همكاران



 .3چكيده



 .11كليدواژهها



 مشخصات سازمانی مجري

ارائتتتۀ اطالعتتتات دربتتتارة مجتتتري و  نشانی پستی

 تلفن و دورنگار

همكاران

 نشانی وبگاه

 رایانامه (پست الكترونيكی)

 مشخصات سازمانی همكار(ان)
تشریح متوجزي از متتن گتزارش کته در
آن قالتتب متنتتی یتت صتتفحهاي نكتتات
اصتتلی گتتزارش شتتامل :پيشتتينۀ تحقيتتق،
هتتدف ،روش ،نتتتایج و جمتتعبنتتدي (بتتر
1

استاس الگتوي  )BPMRCذکتر شتتده
باشد.

 .11فهرست مطالب 
 .12فهرست
جدولها



 .13فهرست شكلها
و نمودارها



براي استفاده در نمایه سازي طرح

 مهم ترین کليدواژهها طرح با رعایت اصول انتخاب کليدواژه

ارائۀ ساختار گتزارش و تستهيل دسترستی  عنوانهاي اصلی
به محتواي آن
 شمارة صفحه
ارائتتۀ نتتام جتتدولهتتاي موجتتود در گتتزارش و

 عنوان جدولها

تسهيل دسترسی به آنها (رتروري در صتورت

 شمارة صفحه

ارائۀ نام تصتویرها و نمودارهتاي موجتود در

 عنوان شكلها

وجود)
گتتتزارش و تستتتهيل دسترستتتی بتتته آنهتتتا
(رروري در صورت وجود)

 شمارة صفحه

)1 . Background, Purpose, Method, Result, Conclusion (BPMRC

1
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جدول :1ادامه
بخشهاي
اصلي

ضروري

 .14فهرست نقشهها



 .11فهرست عكسها



 .16فهرست مواد
همراه



 .17فهرست عنوان
جلدهاي ديگرگزارش



 .18فهرست اختصارات،
سرواژهها و نشانهها



 .13فهرست مجوزها



اختياري

عناصر

هدف /شرح

ارائۀ نتام نقشتههتاي موجتود در گتزارش و
تستتهيل دسترستتی بتته آنهتتا (رتتروري در
صورت وجود)

 عنوان نقشهها

 شمارة صفحه

ارائتتۀ نتتام عك ت هتتاي موجتتود در گتتزارش و
تسهيل دسترسی به آنهتا (رتروري در صتورت

 عنوان عك ها

وجود)

 شمارة صفحه

ارائۀ فهرست مواد همراه گزارش (نقشته ،عكت   ،عنوان مواد

ماکت ،و  )...که مكمتل گتزارش هستتند ولتی بته

 مشخصات مواد (اندازه ،بستهبندي ،شرایط حملونقتل،
هر دليل داخل گزارش قرار نگرفتتهانتد (رتروري
شرایط نگهداري ،و)...
در صورت وجود)

مواد آغازين

ارائتتتۀ ستتتاختار کتتتل گتتتزارش (رتتتروري در  عنوان جلدها
صورت وجود)
 شمارة جلدها

راهنمتتایی خواننتتدگان بتتراي در بهتتتر محتتتواي  عنوان
گزارش (رروري در صورت وجود)
 شرح
ارائۀمجوزهاومستنداتحقتوقیالزمبتراياببتاترعایتت
حقتوقومالكيتتمعنتتويمتواداستتتفادهشتدهدرگتزارش
(رروريدرصورتوجود)
 آشنایی کلی با زمينه و موروع گزارش

 .21پيشدرامد
 .21پيشگفتار



 .22سپاسگزاري



ارائتتتتتۀ هتتتتتدف و محتتتتتدودة گتتتتتزارش؛ و
سپاسگزاريهاي کوتاه
ستتپاسگتتزاري از مشتتارکت ستتازمانهتتا و
افراد غير پدیدآورنده در تدوینگزارش

 .23مقدمه



توريحی کوتاه ازهدف،محدوده ،وساختار گزارش

 .24تشريح موضوع يا
مسئله



تشریح موروع یا مسئلۀ اصلی پتروژه و اهميتت
و ررورت انجام آن

 .21پيشينه



متن

 .26روش



 .27نتايج و بحث
دربارة آنها



 .28نتيجهگيري



تشریح مطالعات انجام شده در زمينۀ پتروژه
(در صورت وجود)
توصيف روش انجام پروژه
توصتيف یافتتههتا یتا نتتایج پتروژه و بحتتث
پيرامون درستی و اعتبارآنها
ارائتتۀ یافتتتههتتا یتتا نتتتایج اصتتلی و مهتتم پتتروژه،
استلزامهاي آنها و دیدگاههاي پدیدآورنده
 پيشنهادهاي پدیدآورنده براي اقدامهاي بعدي

 .23پيشنهادها
 .31فهرست منابع

اجزا



ارائتتۀ منتتابع اطالعتتات استتتفاده شتتده در
گزارش (در صورت وجود)

 عنوان مواد

 مجوز یا مستند حقوقی

مقدماتن گارشگزارشطرحژپوهشي
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جدول :1ادامه
بخشهاي اصلي

ضروري

 .31پيوستها



اختياري

عناصر

هدف /شرح

اجزا

اطالعات مكملی کته وجتود آنهتا در متتن
رروري نباشد (در صورت وجود)
ارائتتۀ منتتابع اطالعتتاتی کتته در متتتن از آنهتتا

 استفاده اي نشده ولی آگاهی از آنها ممكتن
است براي خوانندة گزارش مفيد باشد

 .32كتابنامه

 .33وبنامه



 .34واژهنامة توصيفي



ارائۀ نشانی پایگاههتاي وب کته در متتن از
آنها استفاده اي نشتده ولتی آگتاهی از آنهتا
ممكن است بتراي خواننتدة گتزارش مفيتد
باشد
توصتيف و تورتتيح واژههتتا و اصتتطالحات

مواد پاياني

ناآشنا
ارائۀ واژه هاي انگليسی به کار رفته در متتن

 .31واژهنامة فارسي
به انگليسي

 و معادل هاي فارسی آنها به ترتيب حتروف
الفباي فارسی
ارائتتۀ واژههتتاي انگليستتی بتته کتتار رفتتته در متتتن و
 معادلهاي فارسی آنهتا بته ترتيتب حتروف الفبتاي
انگليسی

 .36واژهنامة انگليسي
به فارسي

ارائۀ فهرستی از مهمترین عنتوانهتاي متتن

( مورتوعهتتا ،افتتراد ،مكتتانهتتا ،و  )...بتتراي
گزارشهاي بيشتر از  50صفحه

 .37نمايه
 .38چكيده به زبان
انگيسي
 .33صفحة عنوان به
زبان انگليسي



تسهيل اشاعۀ اطالعات در سطح بينالمللی



تسهيل اشاعۀ اطالعات در سطح بينالمللی

مانند جزئيات صفحۀ عنوان فارسی
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فصل دوم
اصولكلي نگارشگزارش
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 .1اصولكلي نگارشگزارش طرح پژوهشي

در نگارش گزارشهاي طرح پژوهشی الزم است پژوهشگران به نكات زیر توجه کنند:
الف .حروفچينی گزارش ،باید برکاغذ ی

رو و چاپ آن به وسيلۀ چتاپگر ليتزري

و با بهترین کيفيت صورت پذیرد؛
ب .گزارش طرحهاي پژوهش روي کاغذ آت چهار ی

روي پورتره نوشته میشتود،

مگر براي جدولها و نمودارهایی که به صورت پورتره قابل ارائه نيستند؛
ش .صفحات گزارش باید از ی

جن

وترجيحاً کاغذ تحریر هفتاد گرمی باشد؛

د .از بهکار بردن تزیينات در اطراف متن یتا پت

زمينتۀ صتفحههتاي متتن ختودداري

شود؛
هت  .حاشيۀ همۀ صفحات گتزارش عبتارت استت از :حاشتيۀ بتاال  ،3cmحاشتيۀ پتایين
 ،3cmحاشيۀ راست  5/3cmو حاشيۀ چپ 3cm؛
و .حاشيۀ صفحات مربوط به نمودارها ،جتدولهتا ،نقشتههتا ،عكت هتا ،فهرستتهتا
وشكلها باید ازمشخصات حاشيۀ متن پيرويکند؛
ز .محدودة خطوط همۀ صفحات باید یكسان باشد؛
ح .توريح جدولها درباالي آنها و وسط چين قرار میگيرد؛
ط .توريح شكلها ،عك ها و نمودارها در زیر آنها و وسطچين قرار میگيرد؛
ي .انتتدازة قلتتمهتتا ،فاصتتلۀ ستتطرها ،فصتتلبنتتدي وصتتفحهآرایتتی گتتزارش براستتاس
ویژگیهاي مذکور دراین راهنما تنظيم میشود؛
 .صفحه آرایی متن باید بتا ستياقی یكستان انجتام شتود؛ رعایتت تسلستل در درش
بخشهاي مختلف گزارش و پرهيز ازقراردادن فضتاي ستفيدب بتیاستتفاده ،بستيار
مهم است.
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 .2اصول نگارش متن



در نگارش متن ،تهيۀ جدولها و شكلها توجه به نكات زیر رروري است:
الف .نگارش متن و انتخاب واژهها بر اساس دستتور ختط فرهنگستتان زبتان فارستی،
(قابتتتتتتتل دستتتتتتتترس در وبگتتتتتتتاه فرهنگستتتتتتتتان بتتتتتتته نشتتتتتتتانی
 )http://www.persianacademy.ir/fa/dastoorpdf.aspxصورت پذیرد؛
ب .در نگتتارش متتتن بيشتتترین کتتاربرد واژههتتاي فارستتی وکمتتترین واژههتتاي عربتتی
(نمونه« :پيشگفته» به جاي «فوقالذکر»« ،به شتكل مستتقيم» بته جتاي «مستتقيماً»،
«دستورعمل» به جاي «دستورالعمل») صورت گيرد.
ش .استفاده از حرفهاي الفباي فارسی یا «ابجد» براي شمارش عنتوانهتا (التف ،ب،
پ ،ت.)... ،
د .استتتفاده از عالمتتتهتتاي جمتتع فارستتی «هتتا» و «ان» (ماننتتد« :ماسستتههتتا» بتته جتتاي
«ماسسات» و «مهندسان» به جاي «مهندسين») به جز در مواردي کته متأنوس نباشتد
(مانند« :فهرست منبعها» به جاي «فهرست منابع»« ،جزءها» به جاي «اجزا»).
هت  .عدمکاربرد واژههاي التين در متتن بته جتز ارجتاعهتا .نگتارشِ فارستیِ هتر استمِ
خارجی بهصورت جداگانه داخل گيومه (« )»...باشد .درصورت نياز به پانوشتت،
شمارة پانوشت در خارش از گيومه (« )4»...قرار گيرد.
و .عالمتهاي سجاوندي (مانند  ،؛  ): .بدون فاصله ازکلمههاي پيشتين و ختطبفاصتله
بهجز در ميان عددها با «ت »Shift+نوشته شود.
ز .عددهاي «کوچ تر از ده» در متن ،با حرف و «ده و بزرگتر از ده» بتا رقتم ،تمتامی
شمارههاي جدولها و شكلها در عنوان آنها بتا رقتم و بتدون نگتارش واژة «شتماره»
(مانند :جدول  )2نوشته شود.
ح .ارجاع به تمامی جدولها و نمودارها با ذکر شمارة آنها در متن اصلی.

اصولكلين گارش
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ط .ترسيم نمودارهاي جهتدار :از راست به چپ باشد.
ي .شمارة پانوشتهاي انگليسی به زبان انگليسی و فارسی به زبان فارسی باشد.
 .قبل از «و» و «یا» در هنگام وصل سه کلمه و بيشتر :کاربرد « »،پتيش از «و» و «یتا»
[ ،... ،... ،...و/یا .]...
ل .رعایت فاصلۀ ميان اجزاي کلمههاي مرکّب (ماننتد «چنتانکته» و «متیتوانتد») بتا
.Shift+Space
م .پرهيز از کاربرد «ء» در انتهاي واژههایی مانند «امضا» و «اهدا» تتکتاربرد حتمتی «ء»
به عنوان همزه (مانند :ساال ،ماسسه ،مأموریت.)... ،
ن .شمارهگذاري بخش آغتازین بتا حتروف الفبتاي فارستی /ابجتد و متتن اصتلی بتا
شمارههاي عددي ( ،)... ،1،2صفحه « »1از اول متن اصلی.
س .شمارهگذاري پيوستها با حتروف الفبتاي فارستی (پيوستت «التف» ،پيوستت
«ب» .)... ،شمارهگذاري صفحههاي «پيوستها» در ادامۀ متتن اصتلی باشتد و
الزم است تمامی پيوستها در متن اصلی ارجاع داده شود.
 .3قلم ،فاصلهها ،سرصفحه و...

دربارة انتخاب قلم و فاصلههاي متن توجه به نكات زیر الزامی است:
الف .عنوانهاي اصلی ،بیزر ( 14 )B Zarسياهب راستچين با شماره « »1به بعد؛
ب .عنوانهاي فرعی اول ،بیزر  12سياهب راستتچتين بتدون نگتارش در مقابتل آنهتا و
بدون تورفتگی با شمارة مرکّب []... ،.2-1 ،.1-1؛
ش .عنوانهاي فرعی دوم به بعد ،بیزر  12سياهب راستچين با نقطته و نگتارش در مقابتل
آنها و بدون تورفتگی با شمارة مرکّب []... ،.2-1-1 ،.1-1-1؛
د .قبل از عنوانهاي اصلی 12pt ،فاصله و پ

از آنها  6ptفاصله؛

شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)
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هت .قبل از تمامی عنوانهاي فرعی 6pt ،
فاصله و پ

از آنها بدون فاصله؛

و .آغاز اولين صفحۀ کليدواژهها ،پتيشگفتتار ،فهرستتهتا ،خالصته بتراي متدیران ،و
فصلها از خط هشتم به بعد؛
ز .متن فارسی ،بیزر (14 )B Zar؛ واژههاي انگليسی متن.Times New Roman 12 ،

ح .فهرستها و شمارة صفحهها ،بیزر 12؛
ط .فاصلۀ خطها ،ی

؛

ي .پانوشتها (آغاز از شمارة ی

در هتر صتفحه) :زر  10و Times New Roman 10؛

حتترف اول پانوشتتتهتتاي انگليستتی (بتته جتتز استتمهتتاي ختتار ،ستترواژههتتا،
وکوتهنوشتها) کوچ

؛

 .تنظيم خطوط پاراگراف با استفاده از گزینۀ « » justify lowاز امكانتات ویرایشتگر
«وُرد» انجام شود؛
ل .داخل جدولها و شكلها :عنوانهاي اصلی زر  1ستياه ت محتتوا زر ( 11در صتورت
زیاد بودن محتواي جدولها و نمودارهتا انتدازه قلتمهتا تتا  1قابتل کتاهش استت).
عنوان جدولها و شكلها با قلم زر  10سياه و وسطچين نوشته شود.
نكتة مهم :باید تمامی جدولها و شكلها در متن اصلی ارجاع داده شود.
م Bullets .و  :Numberingراستچين و بدون تورفتگی (خط دوم به بعد با تتورفتگی
تا تراز نوشتۀ خط اول)  Bulletsبته شتكل «□» از مجموعتۀ  Wingdings 2بتا انتدازة
قلم  1؛
ن .سرصفحه براي هر صفحه شامل «عنوان گزارش طرح پژوهشی» است کته بته فاصتله
 2cmازلبۀ باالي کاغذ سمت چپ با چند فاصله از «شمارة صفحه» جدا میشود؛
س .صفحۀ عنوان هر فصل سرصفحه ندارد.

ع .قلم انتخابی براي سرصفحه  12بینازنين ( )B Nazaninاست.

اصولكلين گارش
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ف .در صورت طوالنی بودن عنتوان هتا نوشتتن دو یتا سته کلمته از عنتوان کلتی طترح
پژوهشی در قسمت سرصفحه کافی است.
 .4جدولها و نمودارها

در طراحی و استفاده از جدول ها و نمودارهتا در متتن گتزارش توجته بته نكتات زیتر
الزامی است:
الف .جدولها ،نمودارها و شكلها بایدخوانا ،دقيق ،مرتب ومستقل باشند؛
ب .هرجدول ،نمودار و تصویر باید بتواند بتدون نيتاز بته مراجعته بته متتن ،اطالعتات
مورد نظر را ارائه دهد بنتابراین الزم استت تورتيح هریت

ال گویتا
از آنهتا کتام ً

باشد؛
ش .هر جدول باید داراي شمارة وابسته به فصل مرتبط باشد ،ابتـدا شـمارة فصـل و

سپس شمارة جـدول ،پت

ازختط تيتره متیآیتد (م،تال :جتدول  ،5 -2یعنتی

پنجمين جدول ازفصل دوم)؛
د .شمارة جدول و عنـوان آن بـه صـورت وسـ چـين در بـا ي جـدول درج
ميشود؛

هت  .در صورت طوالنی بودن جدول و انتقال بخشی از آن به صفحات بعد ،عبتارت
«ادامۀ جدول  »...در صفحات بعدي ذکر میشود؛
و .جدولها و نمودارها از راست بته چتپ و در وستط و بتدون نگتارش متتن در
اطراف آنها ( .)In line with textقبتل و بعتد از جتدولهتا و نمودارهتا یت
فاصله با اندازة قلم  1درش شود .اندازه جتدولهتا و نمودارهتا از حاشتيۀ متتن
خارش نشود؛
ز .عنوان جدول باید مختصر ،مفيد وکامل باشد؛
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ح .ممكن است در بعضی جتدولهتا ذکتر پتاورقی و عالئتم اختصتاري رتروري
باشد؛
ط .شماره و عنوان هر شكل ،نمودار ،عكس و نقشه به صورت وسـ چـين در زيـر
آن درج ميشود؛

ي .هرشكل ،نمودار ،عك

ونقشه باید داراي شمارة وابسته به فصتل مترتبط باشتد؛

ابتدا شمارة فصل ،سپس شمارة شكل ،پس ازخ تيره مـيآيـد (م،تال :شتكل
3ت 1یعنی اولين شكل از فصل سوم)؛
 .عنوان هرشكل ،نمودار ،عك و نقشه باید مختصر مفيد وکامل باشد؛
ل .در متون فارسی همۀ نوشتههاي جدولهتا و شتكلهتا (محورهتا ،دروننتوی

و

توريحات) باید حتماً به فارسی باشند.
 .1شمارهگذاري

شمارهگذاري گزارش شامل شمارهگذاري صفحهها ،فصلها ،پيوستتهتا ،شتكلهتا و
جدولهاست که در ادامه به اصول الزامیِ آن اشاره شده است:
الف .شمارهگذاري صفحهها :در شمارهگذاري صفحهها توجه به نكات زیر الزامی است:
التتف ت ت .1صــفحههــاي قبــل از فهرســتهــا بــا حــروف الفبــاي فـــارسي /ابج ـد

شمارهگذاري ميشوند .در متن انگليسی این صفحات با حتروف «یونتانی»
شمارهگذاري میشوند؛
الف ت .2شمارهگذاري از اولين صتفحۀ متتن اصتلی (مقدمته یتا پتيشگفتتار) آغتتتتاز
میشود و تا آخرین صفحۀ گزارش ادامته مییابد؛
الف ت .3شمارة صتفحات بایتد درگوشتۀ چتپ ،در بتاالي هتر یت
سرصفحه (عنوان گزارش) با ی

از صتفحات از

عالمت « »جدا میشود؛
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الفت .4صفحۀ عنوان هر فصل شمارهگذاري نمیشتود امتا شتمارة آن در مجمتوع
صفحات محسوب میشود.
ب .شمارهگذاري فصلها :در شمارهگذاري فصلها توجه به نكات زیر الزامی است:
ب ت .1هر فصلِ گزارش به چند «بخش» تقسيم میشود؛
ب ت .2هر ی

از بخشهاي هر فصل با دو شمارهکه با خط فاصله از یكدیگر جتدا

شدهاند ،مشخص میشتود .عدد سمت راست بيانگر شـمارة فصـل و عـدد
سمت چپ ،شمارة ترتيب بخش موردنظر است؛

ب ت .3در صورتتتیکه بخش داراي زیربخش باشتتتد ،شمارة هر زیربخش در ستمت
چپ عدد فوق قرار میگيرد؛ به عنوان م،ال اگر «برنامهریتزي بنيادهتاي استتانی»
دومين زیربخش از بخش چهارم در فصتل ستوم باشتد ،بته صتورت3« :تت4تت.2
برنامهریزي بنيادهاي استانی» نوشته میشود.
ج .شمارهگذاري شكلها وجدولهـا :نكتات مهتم در شتمارهگتذاري شتكلهتا و
جدولها عبارتند از:
ش ت .1شمارهگذاري شكلها و جدولها نيز از قاعدة باال تبعيت میکنتد؛ بته عنتوان
م،ال هفتمين شكل از فصل دوم به صورت« :شكل  »7-2نوشته میشود.
ش ت .2شمارهگذاري «جدولها» و «شكلها» مستقل از یكدیگر انجام میشود.
د .شمارهگذاري پيوستها :در شمارهگذاري پيوستها توجه به نكات زیر الزامی است:
دت .1پيوست گزارش با حروف الفباي فارسی نامگذاري میشوند (پيوستت التف) و
همۀ صفحات آنها در شمارش پياپیِ صفحات گزارش محاسبه میشوند؛
دت .2شمارهگذاري پيوست به همان ترتيب متن اصلی گزارش است؛
دت .3شكلها و جدولهاي هرپيوست با توجه به شمارة پيوستت مربتوط شتمارهگتذاري
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میشود ،به عنوان م،ال دومين جدول در پيوست الف به صتورت «جتدول التف ت»2
نوشته میشود.

ه .شمارهگذاري رابطهها و فرمولهـا :نكتات مهتم در شتمارهگتذاري رابطتههتا و
فرمولها عبارتند از:
ه ت .1هری

از رابطههاي ریاری موجود در متتن بتا دو شتماره ،کته بتاخط فاصتله از

یكدیگتر جدا میشود ،مشخص میگردند .عدد ستمت راستت بيتانگر شتمارة
فصل و عدد سمت چپ شمارة رابطتۀ متوردنظر استت .مت،الً دهمتين رابطته در
فصل هفتم به صورت (7ت )10نوشته میشود .شتمارة روابتط و فرمتولهتا درون
پرانتز و راستچين نوشته میشود.
هت ت .2روابطیکه در پيوست آمده است با توجته بته حتروف الفبتاي آن پيوستت و
درون پرانتز ،شمتارهگتذاري میشود ،مانند( :الف ت.)2

اصولكلين گارش
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 .6صفحة «بهنام خدا»

الف .این صفحه ،به صورت مستقل عبارت «بهنتام ختدا ،بستم اهلل الترحمن الترحيم،
و » ...را به شكل وسط در وسط در بر میگيرد؛
ب .این صفحه فاقد سرصفحه و شمارة صفحه است.
 .7صفحة عنوان فارسي

این صفحه دربرگيرندة اطالعات الزم براي معرفی اجمالی طرح پژوهشتی بتا عنتاوین
وترتيب زیر است:
الف .نام و نشان بنياد؛
ب .عنوان مجموعه (براي گزارشهاي چندجلدي)؛
ش .عنوان اصلی گزارش؛
د .عنوان فرعی گزارش؛
هت  .شمارة جلد و تعداد کل مجلدات (براي گزارشهاي چند جلدي)؛
و .پدیدآور (نام و نشان براي سازمانها و نام و نام خانوادگی براي افراد)؛
ز .شرح محدودیتهاي توزیع بر اساس مقررات بنياد (در صورت وجود)؛
ح .ماه و سال تدوین گزارش.
يادآوري :این صفحه فاقد سرصفحه است.
يادآوري :نمونهاي از«صفحۀ عنتوان فارستی» در پيوستت  1آمتده استت .انتدازة قلتم و
فاصلۀ سطرها بر اساس نمونه انتخاب میشود.
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شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)


پيوست  :1نمونهاي از صفحة عنوان طرح پژوهشي

طرح پژوهشي

Bزر  11سياه

اخالق نخبگي در جوامع اسالمي

Bتيتر  22سياه

جلد اول

Bزر  12سياه

مباني موضوع

Bزر  14سياه

مجري

Bزر  14سياه

دكتر مرتضي سرابندي

Bزر  11سياه

ارديبهشت 1334

Bزر  14سياه

اصولكلين گارش
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 .8صفحة حقوقي

این صفحه معرّف توافقنامۀ حقوقی (م،الً قرارداد) حاکم بر اجراي طرح پژوهشتی
است .مفاد این صفحه دربرگيرندة موارد زیر است:
الف .نام طرح پژوهشی؛
ب .شماره و تاریخ قرارداد /توافقنامه؛
ش .نام شخصيتهاي ذيربط در طرح پژوهشی (کارفرما و مجري)؛
د .شمارة جلد مستندات طرح پژوهشی (در صورت چندجلدي بودن)؛
هت  .عبارت تعيينکنندة مالكيت حقوقی طرح پژوهشی که در جدول ی

آمتده

است.
مندرجات اين صفحه در  1پاياني صفحه قرار مـيگيـرد و صـفحه فاقـد سرصـفحه
است.

4

يادآوري :نمونه اي از «صفحۀ حقوقی» در پيوست 2آمده است؛ اندازه قلم و فاصلۀ
سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.

24

شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)


پيوست  :2نمونهاي از صفحة حقوقي

Bزر  12سياه

Bزر 11

حقوق :بنياد ملّي نخبگان
طرح پژوهشی «اخالق نخبگی در جوامع اسالمی» پيرو قرارداد شتمارة  2571متور 1314/1/25ميتان بنيتاد ملّتی
نخبگان(کارفرما) و آقاي دکتر مرتضی سرابندي (مجري) اجرا شده است .گزارش حارر جلد اول از مستتندات
این طرح است.
این گزارش و تمامی حقوق مادي آن بر اساس «قانون حمایت حقتوق مالفتان و مصتنّفان و هنرمنتدان» مصتوب
سال  1341و اصالحيههاي بعدي آن و همچنين آیيننامه هاي اجرایی این قانون متعلق به بنياد ملّی نخبگتان استت
و هر گونه استفاده از تمامی یا پارهاي از آن ،شامل :نقل قول ،تك،ير ،انتشار ،کاربرد نتایج ،تكميل و مانند آنها بته
صورت چاپی ،الكترونيكی یا وسایل دیگر فقط با اجازة کتبی بنياد امكانپذیر است .نقل قول در حتد هتزار واژه
در انتشارات علمی مانند کتاب و مقاله با درش اطالعات کامل کتابشناختی ،نيازي به مجوز بنياد ندارد.
صحت مندرجات گزارش برعهدة مجري طرح پژوهشی است.

اصولكلين گارش
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 .3صفحة تأييد بنياد

این صفحه نشاندهندة تأیيد بنياد بهعنوان کارفرماي طترح پژوهشتی استت کته پت
تأیيد طی نامهاي به مجري طرح ابال غ میشود .این صفحه شامل اجزاي زیر است:
الف .مشخصات طرح؛
ب .عنوان گزارش؛
ش .پدیدآور؛
د .تأیيد.

از

24

شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)


پيوست  :3نمونهاي از صفحة تأييد بنياد براي طرحهاي پژوهشي

جناب آقاي دكتر سرابندي
مجري محترم طرح پژوهشيِ « اخالق نخبگي در جوامع اسالمي»

رتتمن عتترم ستتالم و ادب ،بتتا توجتته بتته مفتتاد قتترارداد شتتمارة  15/15115متتور
 1314/1/25و حسب دریافت گزارشهاي نهتایی طترح پژوهشتی فتوق و تصتویب در
جلسۀ دوازدهم شوراي پژوهش ونظارت بنياد ملی نخبگان در تتاریخ ،1314/12/3ایتن
طرح خاتمه یافته تلقتی متیشتود .الزم استت از حستن همكتاري و تعهتد جنابعتالی در
اجراي طرح مذکور صميمانه تشكرکنم.
توفيق روز افزون حضرتعالی را از خداوند بزرگ خواستارم.
شایان ذکر است طرح مذکور با شمارة بازیابی  12544در مجموعۀ طرحهاي پژوهشتی
در مرکز اطالعات و پایش فعاليتهاي نخبگانی بنياد ملّتی نخبگتان نمایته شتده و قابتل
بازیابی است.

با تقديم احترام
.............
معاون برنامهريزي و نظارت

اصولكلين گارش
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 .11صفحة معرفي مجري و همكاران طرح پژوهشي

این صفحه نشاندهندة اطالعات مجري و همكاران طرح پژوهشی و شامل اطالعتات زیتر
است:
الف .عنوان کامل طرح پژوهشی؛
ب .اطالعات جلد در صورت چندجلدي بودن طرح؛
ش .مشخصات سازمانی مجري طرح؛
د .نشانی شتامل :نشتانی کامتل پستتی ،تلفتن ،دورنگتار ،پيتام نگتار ،نشتانی وبگتاه و
رایانامه؛
هت  .مشخصات سازمانی همكار(ان) طرح.
مندرجات اين صفحه در  1پاياني صفحه قرار ميگيرد و فاقد سرصفحه است.
3

يادآوري :نمونهاي از «صفحۀ معرفی مجري و همكتاران طترح پژوهشتی» در پيوستت4

آمده است؛ اندازه قلم و نوع آن بر اساس نمونه انتخاب میشود.

21

شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)


پيوست  :4نمونهاي از صفحة معرفي مجري و همكاران طرح پژوهشي

Bزر  14سياه

اخالق نخبگي در جوامع اسالمي

Bزر  14سياه

جلد اوّل
منابع موضوع

Bزر  12سياه

Bزر  10سياه

مدير طرح پژوهشي  :دکتر مرتضی سرابندي ،دانشگاه ت ربيت مدر س

Bزر 12

نشاني :تهران ،تقاطع بزرگراههاي جالل آل احمد و شهيد چمران
صندوق پستي 14115 - 111 :تلفن ، 021 - 12110 :دورنگار021 - 12110 :
وبگاه www.modares.ac.ir :
رايانامهsarabandi@modares.ac.ir :

همكار(ان) اصلي :مریم صبوري ،کارشناس ارشد تاریخ

اصولكلين گارش
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 .11چكيدة فارسي

چكيده گزیدهايکامل و در عين حال کوتاه از گزارش طرح پژوهشتی و در برگيرنتدة
هدف از اجراي تحقيق ،مراحل و نتایج اصلی پژوهش است.
الف .چكيده باید ترجيحاً در ی

صفحه ،با حداک،ر حجم  500کلمه باشد؛

ب .در نوشتن چكيده باید سعی شود متن مزین به کلمهها و عبارتهاي ستلي  ،آشتنا،
بامعنی و روشن باشد؛
ش .چكيده باید مستقل از متن گزارشِ اصلی و بهتنهاییگویا باشد؛
د .در چكيده باید از ذکر منابع ،اشاره به جدولها و نمودارها اجتناب شود؛
هت  .در خصور اوزان و مقادیر ،استفاده از سيستم «متری » رروري است؛
و .پرهيز از غلطهاي نگارشی ،رعایتت دستتور زبتان فارستی و نيتز دقتت و تسلستل در
روند نگارش چكيده مهم است؛
ز .کليدواژهها در انتهاي چكيده ذکتر متیشتود ،حتداک،ر تعتداد ایتن واژههتا پتنج واژه
است؛
ح .محتواي چكيده بر اساس موروع وگرایش پژوهش طبقهبنتدي متیشتود؛ بتههمتين
دليل وجود کلمات شاخص و کليدي ،مراکتز اطالعتاتی را در طبقتهبنتدي دقيتق و
سریع اطالعات یاري میدهد؛
ط .پيشينۀ تحقيق ،هدف ،روش ،نتایج و جمعبندي (بر اساس الگتوي  )BPMRCذکتر
شده باشد ،به این ترتيب که در چكيتده دربتارة اهميتت مورتوع و اهتداف اصتلی
آن ،روش انجام مطالعه ،یافتههاي اصلی شامل یافتههاي آماري و توصتيفی و نتتایج
بهطور مختصر ،اما کافی ،اطالعاتی در اختيار خواننده قرارگيرد؛
ي .در چكيده به است،ناي مقياسهاي استاندارد نباید از کلمات اختصتاري استتفاده کترد
(سرنامها از این قاعده مست،نا هستند؛ مانند )FAO ،WHO؛

30

شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)

 .درسرصفحۀ اینصفحه عنوان جلد 
طرح پژوهشی درش میشود.
يادآوري :نمونهاي از «صفحۀ چكيتده» در پيوستت  5آمتده استت .نتوع وانتدازة قلتم و
فاصلۀ سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.

اصولكلين گارش
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پيوست  :1نمونة چكيده

 7فاصله

Bزر  14سياه

چكيده
اهميت مباحث نظري در آن است که استفاده از ی

ی

الگوهاي نظري مناسب اجتازه

فریب حُسن تصادفات پدیده را نمی دهد و ما را به سمت الگويِ مناستب نظتري هتدایت
میکند و از طریق هدایت و مشاهدات تجربی می تواند بته کشتف روابتط بتين پدیتدههتا
منجر شود .این گزارش به طور کلی بر نظام نخبگانی و نظریههاي نخبگتان تمرکتز دارد.
در این گزارش ابتدا نظام نخبگانی متورد بحتث و بررستی قترار گرفتته و در ادامته نظتام
نخبگانی از دیتدگاههتاي مختلتف روانشناستانه ،جامعتهشناستانه ،آموزشتی و نظریتههتاي
نخبگانی مورد بررسی قرار گرفته است.

Bزر 12

كليدواژهها :نخبه ،تيزهوشی ،استعداد درخشان ،نظریههاي استعداد ،نظریههاي نخبگان

Bزر  12سياه
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شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)

 .12فهرستها

پ



از چكيده به ترتيب موارد زیر قرار میگيرد:
الف .فهرست مطالب؛
ب .فهرست عالیم و نشانههتتا؛
ش .فهرست جدولها؛
د .فهرست شكلها و...

دربارة فهرست توجه به نكات زیر رروري است:
الف .فهرست مطالب شامل عناوین فصول ،بخشها و زیربخشهاي هر فصتل بتا
ذکر شمارة صفحۀ آغازین هر عنوان است؛
ب .عنتتاوین ذکتتر شتتده در فهرستتت مطالتتب (از نظتتتر شتتيوة نتتتتتگارش عنتتوانهتتا،
شمارهگذاري ،نقطهگذاري و  )...باید دقيقتتاً مطابق با عناوین متن باشتد ،بته عبتارت
دیگر فهرست عناوین بایدکامالً همانند عنوانهاي درون متن اصلی باشد؛
ش .فهرست عالیم و نشانهها ،جدولهتا ،شتكلهتا و ستایر فهرستتهتا بتهترتيتب
بهدنبال یكدیگر ذکتتر میشتوند؛
د .صفحات فهرست با حروف الفباي فارسی (یا ابجد) شمارهگذاري میشود؛
هت  .صفحۀ اول فهرست مطالب ،فاقد سرصفحه است.
يادآوري :نمونه اي از «صفحۀ فهرست» درپيوست  4آمده است .نوع و انتدازة قلتم
وفاصلۀ سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.

اصولكلين گارش
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پيوست  :6نمونهاي از فهرست مطالب

 7فاصله

Bزر  12سياه

Bزر  12سياه

فهرست مطالب

عنوان  ...........................................................................................شمارة صفحه
خالصه براي مدیران ........................................................................................................الف
چكيده..............................................................................................................................ب
فهرست مطالب ..................................................................................................................پ
فهرست جدولها................................................................................................................ت
فهرست شكلها.................................................................................................................ث
مقدمه1 .................................................................................................................................
فصل اول :مديريت آموزش 4 ......................................... ................................ ................................

 .1-1دورههاي آموزشی آزاد4 ...............................................................................................
 .2-1دورههاي آموزشی کارکنان14 .......................................................................................
 .3-1ارزیابی عملكرد مدیریت آموزش14 ...............................................................................
 .1-3-1دورههاي آموزش آزاد17 ..........................................................................................
 .2-3-1دورههاي آموزش کارکنان17 ....................................................................................
فصل دوم :كتابخانه 18 ....................................................................................................

 .1-2امانت11 .......................................................................................................................
 .2-2فراهمآوري و سفارش20 ...............................................................................................

Bزر 12
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شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)

 .13صفحة عنوان هر فصل



الف .این صتفحه در آغتاز هتر فصتل بتهصتورت یت

صتفحۀ مستتقل قترار

میگيرد؛
ب .شماره و عنوان فصتل بته صتورت وستط در وستط در ایتن صتفحه درش
میشود؛
ش .این صفحه فاقد شمارة صفحه است اما درشمارش صفحات ،شمارة آن به
حساب میآید.
يادآوري :نمونه اي از «صفحۀ عنوان» در پيوست  7آمده است؛ اندازة قلم و فاصتلۀ
سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.

اصولكلين گارش
پيوست :7نمونة صفحة عنوان فصل

فصل اول

 Bتيتر  24سياه
سياه

 1فاصله

بررسي مفاهیم موضوع پژوهش
 Bتيتر  24سياه
سياه
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شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)

 .14صفحة مقدمه



الف .در مقدمه باید هدف از نگارش فصل و هدف کلی طرح پژوهشتی مشتخص
شود؛
ب .هدف از نوشتن مقدمه ،فراهمکردن زمينۀ اطالعاتی الزم براي خواننده استت و
در این خصور باید به بيان موروع تحقيق با زبانی روشن ،عميق وجهتتیافتته
اهتمام ورزید؛
ش .در مقدمه باید به صورت خالصه بته پرستشهتا و فررتيههتاي پتژوهش اشتاره
کرد؛
د .در مقدمه شرح هتدف و ذکتر دالیتل انجتام پتژوهش و در واقتع علتت اجتراي
پژوهش الزامی است؛
هت  .الزم است روشن شود محقق با چه اطالعتات و دانستتههتایی تصتميم بته انجتام
پژوهش و پاسخ به پرسش پژوهش گرفته است؛
و .در مقدمه باید با ارائۀ سوابق ،شواهد تحقيقتی واطالعتات موجتود (بتاذکر منبتع)
به روشتی متنظم ،منطقتی و هدفتدار خواننتده را جهتت داد و بتهستوي راه حتل
موردنظر هدایت کرد؛
ز .مقدمه ،اولين بخش از ساختار هر فصل را تشكيل ميدهد؛

ح .مقدمه باید خواننده را مجذوب و اهميت موروع تحقيق را آشكار کند؛
ط .متن این صفحه با  7فاصله از باالي صفحه آغاز میشود.
يادآوري :نمونهاي از مقدمه در پيوست  1آمده است .نوع و اندازة قلم و فاصله ستطرها
بر اساس نمونه انتخاب میشود.

اصولكلين گارش
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پيوست  :8نمونة صفحة مقدمه

 Bزر  14سياه

 7فاصله

سياه

مقدمه
موروع نمایشگاه بينالمللی اختراعات و نوآوريها موروعی است که در چنتد ستال اخيتر
بسيار مطرح شده است و مخترعان زیادي عالقتهمنتد بته حضتور در ایتن نمایشتگاههتا هستتند.
بهرغم مزایاي بیشماري که نمایشگاههاي بينالمللی دارد ،تهدیداتی را نيز بته همتراه دارد کته
گاهی براي نظامگران تمام میشود .بنابراین از ی ستو تعتداد متقارتيان روز بته روز در حتال
افزایش است و از سوي دیگر امكان جلوگيري از اعزام وجود ندارد .لتذا بهتترین چتاره بتراي
این موروع مدیریت و ساماندهی حضور در این نمایشگاههتا استت .در تحقيتق حارتر در تتالش
هستيم به پرسشهاي کليدي ذیل پاسخ دهيم:
 نمایشگاههاي بينالمللی اختراعات؛ حضور یا عدم حضور؟ کدام نمایشگاهها؟
 نقش حاکميت و متوليان در موروع نمایشگاههاي بينالمللی اختراعات
 نقش و روابط بين دستگاهی در موروع نمایشگاههاي بينالمللی اختراعات
 نقش بخش خصوصی در موروع نمایشگاههاي بينالمللی اختراعات
 نقش مخترعان و مبتكران در موروع نمایشگاههاي بينالمللی اختراعات
بنابراین در ی

جمله هدف از پژوهش حارر «شناسایی و ساماندهیکارگزاران ،جهت دهتی

م خترعان و نظارت عاليته حاکميتت در بته حتداقل رستاندن تبعتات احتمتالی اعتزام مخترعتان بته
نمایشگاههاي بينالمللی اختراعات و نوآوريها» خواهد بود .
 Bزر 14
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 .11بدنة هر فصل



بدنۀ هرفصل دربرگيرندة عناوین ،فررتيههتا ،شتيوة تحقيتق ،متواد و روشکتار دربتارة
موروع مورد بحث است .در نگارش بدنۀ هر فصل توجه به نكات زیر رروري است:
الف .در نگارش هری

از اجزاي بدنۀ فصل باید سعی شود متن آراستته بته واژههتا و

عبارتهاي سلي  ،آشنا ،بامعنا و روشن باشد؛
ب .پرهيز از خطاهاي نگارشی ،رعایت دستور زبان فارسی و نيتز دقتت و تسلستل در
روند نگارش بدنۀ فصل از نكات مهم است؛
ش .درخصور اوزان و مقادیر ،استفاده از سيستم «متری » رروري است؛
د .در بدنتتۀ فصتتل بتته استتت،ناي مقيتتاسهتتاي استتتاندارد نبایتتد ازکلمتتات اختصتتاري
استفادهکرد (سرنامها از این قاعده مست،نا هستند مانند)WHO ، FAO :؛
هت  .نكتۀ بسيار مهم ،مستند بودن متن به مراجع متقن و اطـالق مراجـع بـه مـتن

است ،بدین معنا که هرجا مطلبی از منبعی بيان شد باید اطالعات آن منبع نيتز بيتان

شود .شيوة ارجاع به منابع به روش(نویسنده ت تتاریخ) و بته روش شتيوهنامتۀ ایتران
برگرفته از شيوهنامۀ شيكاگو*استکه در همينگزارش به آن اشاره خواهد شد؛

و .محل درش شكلها ،نمودارها ،جدولهتا و ...بایتد در نزدیت

تترین محتل ارجتاع

خود در متن باشد .پرهيتز از ارجتاع متوارد متذکور بتا فاصتلۀ نادرستت از محتل
مربوط به خود (قبل یا بسيار بعد) رروري است؛
ز .در سر صفحۀ همۀ صفحات مربوط به بدنۀ هرفصل ،عنوان طرح پژوهشتی تكترار خواهتد
شد.
*

این شيوهنامه از نظر کارکرد و استناد به منابع اطالعاتی به شيوهنامۀ هاروارد و « »APAیتا همتان شتيوهنامتۀ انجمتن
روانشناسان امریكا شباهت دارد و اختتالف آنهتا در جزیيتات نشتانهگتذاري استتنادها و متواردي از ایتن دستت
است.
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يادآوري  :1نمونهاي از «بدنۀ متن» در پيوست  1آمتده استت .نتوع و انتدازة قلتم و
فاصلۀ سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.
يادآوري  :2نمونه اي از نمودارهاي کاربردي در متن ،در پيوست  10آمتده استت.
نوع و اندازة قلم و فاصلۀ سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.
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پيوست  :3نمونة بدنة گزارش به همراه جدول
 Bزر  12سياه
سياه

 Bزر  14سياه

 .1بازيابي اطالعات علمي

از مهمترین مباح،ی که در عصر حارر قابل توجه و تأمل استت،سياهاستتفاده از اطالعتات موجتود و
توليد اطالعات جدید است .با توجه به اینكه شبكۀ جهتانی وب درحتال حارتر حجتم زیتادي از
اطالعات را در اختيار کاربران قرار میدهد ،چگونگی دسترسی به اطالعات این رسانۀ عظتيم کته
مرتباً درحال رشد است ،مبحتث قابتل تتوجهی استت .مهتمتترین مستئله در بازیتابی اطالعتات از
اینترنت آشنایی با روشهاي جستوجو و استتفاده از اصتطالحات مناستب بتراي تشتكيل ستاال
جستوجوست و اصطالحنامۀ پيوسته به عنوان منبعی بتراي انتختاب اصتطالحات بتراي تشتكيل
ساال جستوجو مطرح میشود.
 .1-1نظام ذخيره و بازيابي اطالعات
فعاليتهایی که براي تحليل و سازماندهی مدار

و منابع صورت میگيرد ذخيترة اطالعتات،

یا چنتد متدر

ذخيتره شتده انجتام

و تالش هایی که براي یافتن ی

از ميتان انبتوه متدار

میشود بازیابی اطالعات نام دارد .نظامهایی که این جریانها در آنها روي میدهتد نظتامهتاي
ذخيره و بازیابی اطالعات خوانده میشتود (بهمتنآبتادي .)1310 ،جتدول  1انتواع نظتامهتاي
ذخيره و بازیابی اطالعات را نشان میدهد.
 1فاصله

رديف
1
2

 Bزر  10سياه
سياه

جدول  .1انواع نظامهاي ذخيره و بازيابي اطالعات
نام نظام
نظامهاي ذخيره و بازیابی ماشين مدار
نظامهاي ذخيره و بازیابی تعاملی

ويژگيها
وجتتود یتت

سيستتتم ماشتتينی در ر س

فعاليتهاي ذخيره و بازیابی اطالعات
دخالتتت انستتان و ماشتتين در طراحتتی و
عملكرد نظام ذخيره و بازیابی اطالعات

 Bزر 10

سال
1111
2002
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پيوست  :11نمونة بدنة گزارش با شكل يا نمودار

فراوردة کلی این فرایند ممكن است ی

مدلِ یادگيري الكترونيكی با طراحی مناستب باشتد.

بهطور خالصه فرایند توسعۀ یادگيري الكترونيكتی را متیتتوان بته دو فراینتد توستعۀ محتتوا و
دریافت و نگهداري در محيط یادگيري تقسيم کرد .چهار گروه اول در بخش توسعۀ محتتوا و
گروه پنجم در بخش نگهداري و تحویل قرار میگيرند (شكل .(Khan and Joshi 2006, 61) )2

Times New Roman12
)12(Headings CS

شكل.2

 Bزر  10سياه

فرايند توسعة يادگيري الكترونيكي )(Khan and Joshi 2006, 61

Times New Roman8
)12(Headings CS
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 .16بحث



دراین بخش پژوهشگر باید با توجه به پژوهشهاي قبلیویافتههاي پژوهش فعلی بحتث
خود را دربارة پژوهش ارائه دهد .در نگارش بحث باید به نكات زیر توجه شود:
الف .بحثب شامل نكات مهم یافتهها و مقایسۀ آن با یافتتههتاي حاصتل از مطالعتات
دیگر ،توجيه و تفسير موارد مشتر

و موارد اختالف است؛

ب .بحثب خوب آن است که نتایج را بحتث کنتد نته اینكته آنهتا را دوبتاره تكترار
کند؛
ش .پژوهشگر در بحث باید بكوشد تا هرگونه است،نا یا عدم ارتباط (بين دو متغيتر) و
نكات حل نشده را مشخص کند؛
د .پژوهشگر باید نشان دهد نتایج و تفسيرهاي حاصتل از پتژوهشِ وي مطتابق و یتا
مخالف کارهاي قبلی است؛
هت  .پژوهشگر باید فواید نظريکار ختود و همچنتين هرگونتهکتاربرد عملتی آن را
بحث کند.
 .17نتيجهگيري

در این بخش پژوهشگر باید با توجته بته پتژوهشهتاي قبلتی و یافتتههتاي پتژوهش فعلتی
نتيجهگيري خود را از پژوهش ارائه دهد .در نگتارش نتيجتهگيتري توجته بته نكتات زیتر
الزامی است:
التتف .نتتتایج اصتتلی و یافتتتههتتاي مربتتوط بتته فصتتل متتورد نظتتر پ ت

از دستتتهبنتتدي

بهطورخالصه و بهوروح بيان شود؛
ب .یافتهها باید بهمنظور ارائۀ مهمترین نكات و دستاوردهاي هر فصل باشد؛
ش .در بخش نتيجهگيريکلی الزم است جمعبندي از نتایج همۀ فصلهاي پتژوهش ارائته
شود؛
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د .نتيجهگيري تكرار يافتههاي پژوهش نيست بلكه استد ل و تحليل پژوهشـگر از
يافتههاي كمّي و كيفي پژوهش انجام شده است؛

هت  .در نتيجهگيري باید تتالشکترد بتا توجته بته یافتتههتاي پتژوهش،کارکردهتاي
تحقيق در زمينۀ موروعیخود بيان شود؛
و .نتایج باید وارح و طبقهبندي شده ارائته شتوند و شتواهد کتافی بتراي هتر نتيجته
آورده شود؛
ز .پژوهشگر باید بكوشد اصول ،رابطهها و تعميمهایی را که نتتایج ارائته متیکننتد،
مطرح کند؛
ح .الزم است بخشهاي مبهم و قابل بررسی،کته در گتزارش جتاي پترداختن بته آن
نبوده ،براي بررسیهاي بيشتر و پيشنهاد براي پژوهشهاي آتی مشخص شود.
ط .شمارهگذاري بخش نتيجهگيري و فصل در ادامۀ شمارهگتذاري سرفصتلهتاي
هر فصل است.
يادآوري :هر فصل گزارش و نيز کلگزارش باید نتيجهگيري داشته باشد اما بحث تنهتا
براي کل گزارش نگاشته میشود.
يادآوري :نمونهاي از «صفحۀ نتيجهگيري» در پيوست  11آمده است .نوع و انتدازة قلتم

و فاصلۀ سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.

44

شيوهانهمگزارشنويسيبنياد(شي گان)


پيوست :11نمونه صفحة نتيجهگيري

 7فاصله
 Bزر  14سياه
 Bزر 14

 .7نتيجهگيري
با مشاهدة پيشرانهاي سياسی ،میتوان دریافت که عالوه بر پيشرانهتاي مطترح شتده در ایتن
قسمت موارد مهم دیگري نيز در حوزه سياسی وجود دارند که بهطور مستقيم یا غير مستقيم ،نظام
نخبگانی کشور را تحت تأبير قرار خواهد داد؛ از جمله آنها میتوان به «تقسيمات سياسی و عتدم
یكپارچگی سياسی»« ،گسترش پروژههاي جهانی» و غيره اشاره کرد کته در گتزارش بعتد ،شترح
مبسوطتري از آنها ارائه خواهد شد.
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 .18فهرست منابع

در تهيۀ فهرست منابع توجه به نكات زیر رروري است:
الف .استنادهاي درونمتن به صورت (نويسنده ـ تاريخ) تهيه شوند؛
ب .ارجاع به منابع انگليسي به صورت انگليسي و براي منابع فارسـي بـه فارسـي در
متن ارائه شود؛

ش .ذکر منبع جدولها و شكلها در عنوان آنها (در صورت وجود) الزامی است؛
د .پرانتز در ارجاعهاي درونمتنی انگليسی با قلتم انگليستی و فارستی بتا قلتم فارستی
نگاشته شود؛
هتتت .فهرستتت منتتابع پایتتان گتتزارش ،بتته ترتيتتب فارستتی (راستتتچتتين) و انگليستتی
(چپچين) نگاشته شود؛
و .خط دوم به بعد هر منبع ،سه کاراکتر به داخل تورفتگی داشته باشد؛
ز .منابع به ترتيب الفبايي نام نويسنده در فهرست منابع مرتب مي شوند؛

ح .قاعدة تهيۀ فهرست منابع و ارجاعات درونمتنی بر اساس شيوهنامۀ شيكاگو تنظتيم
شود (این شيوهنامه بهتفصيل در شيوهنامۀ ایران :راهنماي استناد به منتابع اطالعتاتی
فارسی و انگليسی ذکر شده است).
در ادامه الگوي استناد رایج ترین منتابع اطالعتاتی کته ممكتن استت پژوهشتگر بتا آنهتا
روبهرو شود بر اساس این شيوهنامه ارائه شده است.

كتاببايكنويسنده 
شيوة نگارش در فهرست منابع :فرشاد ،مهدي .1344 .ساختمانهاي پوستهاي .شيراز :دانشگاه شيراز.
شيوة استناد درونمتني( :فرشاد )11 ،1344
 : Adams, Hanry. 1918. The education of Henryشيوة نگـارش در فهرسـت منـابع
Adams: An autobiography. Boston: Houghton Mifflin
): (Adams, 1918شيوة استناد درونمتني
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كتاببادونويسنده 

شيوة نگارش در فهرست منابع :دیتانی ،محمدحستين ،و محمدررتا داورپنتاه .1311 .مفتاهيم و
روشهاي بازیابی اطالعات در نظامهاي کتابخانههتاي رایانتهاي ایتران .مشتهد:
دانشگاه فردوسی ،ماسسۀ چاپ و انتشارات.
شيوة استناد درونمتني( :دیانی و داورپناه )1311
: Unwin, Liam P., and Joseph Galway. 1984. Calmشيوة نگارش در فهرست منابع
in Ireland. Boston: Stronghope Press.
): (Unwin and Galway, 1984, 23, 28-29شيوة استناد درونمتني

كتابباهسنويسنده 

شيوة نگارش در فهرست منابع :صارمی ،کتایون ،عباس رفيعی فراهانی ،و فریدون امانی.
 .1372موزههاي ایران .تهران :سازمان ميراث فرهنگی کشور.
شيوة استناد درونمتني( :صارمی ،رفيعی ،و امانی )11 ،51-54 ،1372
: Brett, R. D., S. W. Johnson, and C. R. T. Bach.شيوة نگارش در فهرست منابع
1989. Mastering string quartets. San Francisco: Amati Press.
): (Brett, Johnson, and Bach 1989, 33شيوة استناد درونمتني

كتابباشيبازهسنويسنده 

شيوة نگارش در فهرست منابع :اکبري ،محمدتقی ،احمد رروانی ،محمدتقی منشی طوسی،
حسن سلطانیفر ،و احمد نمایی .1372 .فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن
اسالمی :انگليسی ت فارسی .مشهد :بنياد پژوهشهاي آستان قدس رروي.
شيوة استناد درونمتني( :اکبري و دیگران )1372
: Sanders, G. S., T. R. Brice, V. L. de Santid, andشيوة نگارش در فهرست منابع
C. C. Ryder. 1989. Prediction and prevention of famine. Los
Angeles: Timothy Peters.
) : (Sanders et al. 1989شيوة استناد درونمتني
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كتابرتجمهشدههبافرسي 
شيوة نگارش در فهرست منـابع :خليتل ،طتارق .1113 .متدیریت تكنولتوژي :رمتز موفقيتت در
رقابت و خلق بروت .ترجمۀ سيد محمد اعرابی و داود ایزدي .1311 .تهتران:
دفتر پژوهشهاي فرهنگی.
شيوة استناد درونمتني( :خليل )53 ،1113

كتابالكترونيكي 
شيوة نگارش در فهرست منابع :بابایی ،محمود .1312 .نشتر الكترونيكتی .ویراستتۀ علتیحستين
قاستتتتمی .تهتتتتران :مرکتتتتز اطالعتتتتات و متتتتدار علمتتتتی ایتتتتران.
( http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htmدسترستتتتتی
در .)1315/5/1
شيوة استناد درونمتني( :بابایی )1312

مقاهلبايكنويسنده 
شيوة نگارش در فهرست منابع :بنیاسدي ،نازنين .1313 .مدیریت مشارکتی معلمان و
ارتباط آن با رفتار جامعۀ مدنی دانشآموزان .مجلۀ روانشناسی و علوم
تربيتی .14-45 :)2( 34
شيوة استناد درونمتني( :بنیاسدي )1313
 : Bennett, John W. 1946. The interpretation ofشـيوة نگـارش در فهرسـت منـابع
Puebio culture: A question of values. Southwestern
Journal of Anthropolgy 27 (3): 361-374.
) : (Bennett 1946شيوة استناد درونمتني
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مقاهلالكترونيكي 

شيوة نگارش در فهرست منابع :گزنی ،علی .1371 .طراحی سيستمهاي بازیتابی اطالعتات بهينته
در نرمافزارهاي کتابخانتهاي و اطتالعرستانی .علتوماطتالعرستانی .)2-1( 14
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm

(دسترسی در .)1311/7/3
شيوة استناد درونمتني( :گزنی )1371

مدا ركموجودردوب 

شيوة نگـارش در فهرسـت منـابع :پتازوکی ،زهترا .1314 .مقدمتهاي بتر دیابتت (مترم قنتد).
( http://www.bpums.com/bimariha/ diabet/diabet.htmدسترستتتی در
.)1311/7/11
شيوة استناد درونمتني( :پازوکی )1314
 : Ajzen, Icek. 2002. The theory of planned behavior.شيوة نگـارش در فهرسـت منـابع
http://www.people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html
(acceced 20 Feb. 2005).
) : (Ajzen 2002شيوة استناد درونمتني

يادآوري :دربارة مدار

وبی که نویسنده ندارند نام سازمان تهيۀ کنندة مدر

در صورت نبود این نام ،عنوان مدر
قرار میگيرد.

و

وب به جاي اطالعتات نویستنده
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 .13پيوستها

محل استقرار صفحات پيوست در بخش پایانیِ گزارش پ

از فهرست منابع است.

پيوستها در برگيرندة بخشهتایی ازگتزارش استت کته نبتود آن لطمتهاي اساستی بته
گتتزارش نمتتیزنتتد امتتا حضتتورآن موجتتب تكميتتل شتتدن استتتنادات گتتزارش استتت.
درگتتزارشهتتاي پژوهشتتی ،معمتتوالً پيوستتت شتتامل:پرستتشنامتتههتتاي پتتژوهش ،متتتن
دستورهاي برنامه ،مدار

بازیابی شده ازشبكۀ وب و ...است.

يادآوري :نمونهاي از «پيوستها» در پيوست  12آمده است .نوع و اندازة قلتم و فاصتلۀ
سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.
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پيوست  :12نمونة صفحة پيوست

پيوست الف
 Bزر 12

 Bزر  12سياه

پرسشنامه

صاحبنظر گرامي

با سالم و احترام؛
در پژوهشی که در حال اجرا است ،تأبير استفاده از اصطالحنامههاي پيوستۀ پایگاههتاي اطالعتاتی در
بازیابی اطالعات از این پایگاهها بررسی میشود.
پرسشنامهاي که پيشرو دارید به عنوان ابزار سنجش اوليه این پژوهش و ایجاد مقدمته بتراي ستایر بختشهتاي
پژوهش طراحی شده است .پرسشهاي این پرسشتنامه بتراي ستنجش مهتارتهتاي شتما در استتفاده و بازیتابی
اطالعات از شبكۀ جهانی وب است ،لذا یاري و همكاري شما در پاسخگویی دقيق به سااالت زمينۀ دستتيابی بته
نتایج مناسب را فراهم میکند .از اینكه با صرف وقت خود آن را مطالعه کرده ،پاسخ متیدهيتد کمتال تشتكر را
دارم.
به منظور برقراري تماس با شما براي بخشهاي بعدي این پژوهش داشتتن نتام و نشتانی رایانامتۀ شتما
رروري است .این اطالعات کامالً محرمانه بوده و کاربرد دیگري نخواهد داشت.
با تشكر فراوان
مریم صبوري
اطالعات شخصي
 .1-2سن:

 .1-1نام:

 .1-3جنس:

سال

زن مرد 

 .1-4نشاني رايانامه:
 .1-1رشتة تحصيلي:

شاغل تمام وقت 

 .1-6وضعيت اشتغال:

پاره وقت 

غيرشاغل

 .1از کدام مرورگر براي جستوجو در وب استفاده میکنيد؟
 .2وجه مشتر

 jpeg,html,doc,zip,exe,gifچيست؟

همگی در تعيين محل تصاویر بهکار میروند.

در نشانیهاي وب استفاده میشوند.

انواع مختلف پروندههاي الكترونيكی هستند.
در این رابطه اطالعاتی ندارم.

 URL .3چيست؟

کارساز پستی  .ی

نشانی وب منحصر به فرد فقط براي ی

وبگاه  .مكاننماي یكنواخت منابع .

 .4نظر شما دربارة استفاده از عملگر «و» براي ترکيب کليدواژهها چيست؟
موافق  ، مخالف  ، بیجواب 
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 .21چكيدة انگليسي

چكيدة انگليسی گزارش طرح پژوهشی؛گزیدهايکامل،کوتاه ،در برگيرنتدة هتدف از
اجراي طرح پژوهشی ،مراحل و نتایج آن به زبان انگليسی است.
الف .هر جلد ازگتزارش طترح پژوهشتی داراي یت

صتفحه چكيتده در ستمت

پایانیِ گزارش است؛
ب .چكيده باید دری

صفحه ،با حداک،ر حجم  500کلمه باشد؛

ش .در نوشتن چكيده ،باید سعی شود متتن متزین بته کلمتات و عبتارات ستلي

و

آشناي زبان انگليسی باشد؛
د .چكيده باید مستقل از متن ،داراي معنا و مفهومی روشن باشد؛
هت  .در چكيده باید از ذکر منابع ،اشاره به جدولها ونمودارها اجتناب شود؛
و .درخصور اوزان ومقادیر ،استفاده از سيستم متری

رروري است ؛

ز .پرهيز از غلطهاي نگارشی در زبان انگليسی ،رعایت دستور زبان انگليسی و نيتز
دقت وتسلسل در رونتد نگتارش چكيتده (بتا توجته بته ستب

نوشتتاري زبتان

انگليسی) ازنكات مهم است .چكيدة انگليسی از نظر معنا ومفهتوم بایتد هماننتد
چكيدة فارسی باشد؛
ح .کليدواژهها درانتهاي چكيده ذکر میشود .همانندي کليد واژههاي انگليسی بتا
کليد واژه هاي فارستی از نظتر معنتا ومفهتوم از نكتات ماکتد استت .حـداكرر
تعدادكليدواژهها پنج واژه است؛
ط .چكيدة انگليسي فاقد سرصفحه است.

يادآوري :نمونهاي از«چكيدة انگليسی» در پيوست  13آمده است .نتوع و انتدازة قلتم و

فاصله سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.
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 چكيدة انگليسي:13 پيوست

 فاصله7

ABSTRACT

Times New Roman14 B
)12(Headings CS

The International exhibition of inventions and innovations are a place for
supply and commercialization of inventions. In recent years, domestic
private companies and institutions, some inventors have been sent to the
exhibition. In this project, and to recognize problems inventors in the
exhibition, we were held with some meeting and sessions with Inventors (20
sessions) and experts of management and intellectual property law (7
sessions). Also, we examine the history of international exhibition of
inventions, agents and documents of The World Intellectual Property
Organization (WIPO) is a specialized agency of the United Nations. If we
do not have any planning and supervision to participate in exhibitions, we
will face many problems and challenges in the country, such as: possibility
of theft of valuable inventions unregistered, inventors to be converted into a
commercial business for domestic private companies and institutions, The
inventors expect government institutions (the National Foundation of the
Elites and Ministry of Science) to support their and etc. Finally, after
identifying and analyzing problems and challenges the international
exhibitions, we recommend a draft Regulations for agents - domestic
private companies and institutions.
Keywords: International exhibition of inventions, commercialization,
intellectual property, awards WIPO.
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 .21صفحة عنوان انگليسي

هرجلتتد ازگتتزارش طتترح پژوهشتتی داراي صتتفحۀ عنتتوان انگليستتی در ستتمت پایتتانی
مجموعه است؛ ایتن صتفحه دقيقت ًا هماننتد صتفحۀ عنتوان فارستی بتوده ،شتامل متوارد
زیراست:
الف .نام و نشان انگليسی بنياد ملّی نخبگان در وسط باالي صفحه؛
ب .عنوان مجموعه (براي گزارشهاي چندجلدي)؛
ش .عنوان اصلی گزارش؛
د .عنوان فرعی گزارش؛
هت  .شمارة جلد و تعداد کل مجلدات (براي گزارشهاي چند جلدي)؛
و .پدیدآور (نام و نشان براي سازمانها و نام و نام خانوادگی براي افراد)؛
ز .شرح محدودیت هاي توزیع بر اساس مصتوب شتوراي پتژوهش (در صتورت
وجود)؛
ح .برابري همة جزئيات صفحه عنوان انگليسي بـا صـفحه عنـوان فارسـي ضـروري
است؛
ط .اين صفحه فاقد سرصفحه است؛

يادآوري :نمونهاي از «صفحه عنتوان انگليستی» در پيوستت  14آمتده استت .نتوع،
اندازة قلم و فاصله سطرها براساس نمونه انتخاب میشود.
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 صفحة عنوان انگليسي:14 پيوست
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Elites and Ethics
(Code of Conducts)
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