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به نام خدا
 -1اهداف 
از تدوين اين دستورالعمل ،حصول به سه هدف اصلي ذيل مدنظر بوده است.
 -1-1رعايت اصل يكسانسازي در تهيه ،تدوين و تحويل گزارشهاي ذكر شده در دامنه كاربرد اين
دستورالعمل
 -1-1سهولت استفاده و افزايش راندمان در تهيه و بازبيني گزارش
 -3-1افزايش كيفيت و زيبايي گزارشهاي تهيه شده
 -2دامنهکاربرد 
دامنه كاربرد اين دستورالعمل ،كليه گزارشهاي حاصل از طرحهاي پژوهشي و گزارشهاي تحليلي
مؤسسه را شامل ميشود.
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 -3واژگانوتعاريف 
 -1-3مؤسسه :مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
 -1-3گزاش پيشرفت يا گزارش مرحلهاي ،گزارشي است كه براي اعالم وضعيت پيشرفت پروژه يا
طرح اعالم ميگردد.
 -3-3گزارش نهايي :گزارش پاياني هر پروژه يا طرح كه به تاييد كارفرما/موسسه رسيده است.
 -4مسئوليتواختيارات 
 -1-4نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل برعهده دفتر طرح و برنامه ميباشد.
 -1-4اجراي اين دستورالعمل بر عهده كليه واحدهاي سازماني مؤسسه ميباشد.
 -3-4كليه واحدهاي سازماني ميتوانند نقطهنظرات اصالحي و تكميلي خود در مورد اين گزارش را
به دفتر طرح و برنامه ارسال نمايند.
 -4-4تدوين ،بازبيني و تحويلدهي گزارشات بايد بر اساس مفاد اين دستورالعمل صورت گيرد.
 -5شرحروش/فرآيند 
به منظور سهولت استفاده و رعايت مفاد اين دستورالعمل ،يك الگو ( )Templateبر اساس آن تهيه
شده كه فايل آن در اختيار استفادهكنندگان قرار ميگيرد .نمونه چاپي اين الگو پيوست دستورالعمل
شده است .در ادامه شرح تنظيمات و روشهاي مورد استفاده در تهيه گزارش آورده شده است.
 -1-5ترتيب صفحات/مطالب گزارش
ترتيب صفحات گزارش به شرح زير ميباشند:
 -1صفحات جلد
اگر گزارش مرحلهاي باشد:
 oصفحه جلد مطابق برگ  1پيوست
توجه  :1در صفحه جلد (برگ  1پيوست) ،عبارت ذيل عنوان ،عبارت "ويرايش اوليه -غيرقابل انتشار"
انتخاب گردد.
توجه  :1در گزارشهاي مرحلهاي نيازي به استفاده از صفحه جلد (برگ  1پيوست) نميباشد.
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اگر گزارش نهايي باشد:
 oصفحه روي جلد زركوب مطابق برگ  1پيوست

توجه :در صفحه جلد (برگ  1پيوست) ،عبارت ذيل عنوان ،عبارت "ويرايش
نهايي" انتخاب گردد.
 oصفحه عنوان داخل گزارش مطابق برگ  1پيوست
 -1صفحه "بسماهلل الرحمن الرحيم" مطابق برگ  3پيوست
 -3صفحه معرفي كارفرما (سفارشدهنده پروژه يا طرح) مطابق برگ  4پيوست
در اين قسمت بسته به اينكه سفارش يك طرح كاربردي است يا طرح پايه ،قسمت
مربوطه تكميل (و پاراگراف اضافي در الگو حذف) ميشود.
 -4چكيده فارسي ،حداكثر شامل  300كلمه از گزارش است كه به بيان مسئله اساسي ،نتايج و
يافتههاي اصلي اشاره مينمايد.
 -5فهرست مطالب ،فهرست عنوانها تا سطح سوم آورده شود .مطابق برگ  5پيوست.
 -6فهرست شكلها
 -7فهرست جداول
 -1فهرست نمودارها
توجه :هر فهرست بايد از ابتداي صفحه شروع شود .اگر گزارشي هر يك از موارد شكل،
جدول يا نمودار را نداشت ،فهرست مربوط به آن مورد حذف ميگردد.
 -9مقدمه
 -10متن گزارش
 -11منابع و مراجع
 -11پيوستها
 -13چكيده انگليسي ،هماهنگ و منطبق با چكيده فارسي بيان شود .بهتر است چكيده انگليسي
تا حد امكان ترجمه چكيده فارسي باشد.
 -14جلد داخلي به زبان انگليسي :هماهنگ و منطبق با جلد فارسي بيان شده و حد امكان ترجمه
جلد فارسي (برگ  1پيوست) باشد.
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 -1-5نحوه ارائه گزارش (صحافي ،محتويات  CDهمراه و )...
 -1-1-5صحافي
 در گزارشهاي نهايي ،گزارش به صورت گالينگور با رنگ زرشكي براي طرحهاي
كاربردي و رنگ خاكستري براي طرحهاي پايه صحافي شود.
 در گزارشهاي مرحلهاي ،گزارش با طلق سفيد و فنر سياه صحافي شود.
 -1-1-5گزارش بايد توسط نرمافزار  MS word 2007تهيه گردد.
 CD -3-1-5همراه هر گزارش بايد حاوي موارد ذيل باشد:
 فايل گزارش با فرمت ( DOCXفرمت فايلهاي  .)MS word 2007نام فايل بايد به
انگليسي باشد.
 فايل گزارش با فرمت  .pdfاين فايل بايد كامال منطبق با نسخه چاپ شده باشد.
توجه :كل گزارش بايد در قالب يك فايل آورده شود .مگر در گزارشهايي كه به علت
تعداد زياد صفحات ،در چند جلد تهيه ميگردد كه در اين صورت هر جلد بايد فايل
مربوط به خود را داشته باشد.
 -3-5فرمت و صفحهبندي گزارش (قلم ،اندازه قلم ،تنظيمات صفحه و)...
تمامي تنظيمات مورد نياز براي تهيه گزارش مطابق مفاد اين دستورالعمل در الگوي پيوست انجام
شده است و استفاده كننده نيازي به تغيير آنها ندارد .مقادر تنظيم شده در سبكهاي ( )Stylesالگو در
دستورالعمل تنظيمات اساسي در نرمافزارهاي  officeآورده شده است .در اين قسمت تنها براي
آشنايي ،مهمترين تنظيمات صورت گرفته در الگو آورده شده است.
 -1-3-5تنظيمات صفحه
 كاغذ مورد استفاده در گزارشات  A4ميباشد.
 حاشيههاي ( )marginصفحات از از لبههاي باال و چپ كاغذ  1.5 cmو از لبه پايين و
راست  3.5 cmميباشد.
 فاصله سربرگ ( )headerاز باال و تهبرگ ( )footerاز پايين  1.1 cmانتخاب شود.
 تنها صفحات جلد ،بسماهلل و معرفي كارفرما داراي قاب ميباشند .فاصله قاب از
لبههاي باال ،چپ و پايين كاغذ  1 cmو از لبه راست  1 cmباشد .بقيه صفحات بدون
قاب هستند.
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 الگوي گزارش حداقل از سه بخش ( )sectionتشكيل شده است:
 oبخش اول ،صفحات جلد ،بسماهلل و معرفي كارفرما كه فاقد سربرگ و تهبرگ
ميباشند.
 oبخش دوم ،صفحات چكيده ،مقدمه ،فهرست مطالب ،فهرست شكلها،
فهرست جداول و فهرست نمودارها كه داراي سربرگ و تهبرگ هستند.
 oبخش سوم ،مانند بخش دوم است با اين تفاوت كه سربرگ آنها با هم متفاوت
است.
همه بخشها داراي قاب ميباشند.
 -1-3-5فونتها


در تدوين گزارش تنها از دو فونت فارسي  Titrو  Lotusو يك فونت التين Times New

 Romanاستفاده ميشود .در جلدها از فونت  Titrو در بقيه از  Lotusاستفاده ميشود.
 براي اختصار تنها اندازه و فونتهاي فارسي براي قسمتهاي مختلف ذكر شده است .در هر
قسمت اندازه فونت التين دو اندازه از فونت فارسي كوچكتر است .به عنوان نمونه فونت فارسي
متن اصلي  Lotus 14و معادل التين آن  Times New Roman 12ميباشد.
 رنگ تمامي فونتها بايد مشكي انتخاب شود.


مطالب صفحات جلد و صفحه تقديم (برگهاي  1 ،1و  3از پيوست) همگي Titr 14

به جز عنوان كه  Titr 20 Bاست.


سربرگها و تهبرگها Lotus 12



عنوان اول متنLotus 16 B :



عنوانهاي بعدي متنLotus 14 B :

 عناوين "چكيده ،مقدمه ،فهرست مطالب ،فهرست شكلها ،فهرست جداول ،فهرست
نمودارها و منابع و مراجع"Lotus 14 B :


متنهاي چكيده ،مقدمه و متن گزارشLotus 14 :



عناوين شكلها ،جداول ،نمودارها و غيره Lotus 12 B

 -3-3-5فاصله خطوط براي متن گزارش  (line spacing: 1.5lines) 1/5ميباشد.
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 -4-3-5فاصله بين پاراگرافها در سبك متن گزارش ( 6pt ،)Body Testپس از هر پاراگراف
ميباشد.
 -4-5سربرگها و تهبرگها
 -1-4-5سربرگها ،در بخش دوم تنها شامل عنوان اصلي و در بخش سوم شامل عنوان اصلي و
عنوان فصل ميباشد.
 -1-4-5تهبرگها ،در تمامي بخشها بجز بخش اول ،شامل لوگوي موسسه ،كارفرما ،مجري،
ويرايش (نهايي يا مرحلهاي) ،تاريخ و شماره صفحه ميباشد.
 -5-5شمارهگذاري (صفحات ،اشكال ،جداول و عناوين)

گذاریهادرگزارشبايدبهصورتاتوماتيكايجادشود .


تماميشماره

 -1-5-5شمارهگذاري صفحات،
 صفحات بخش اول شماره صفحه نميخورد.
 صفحات همه بخشها بجز بخش اول به طور پيوسته و شمارهگذاري ... ،1 ،1
شمارهگذاري ميشوند.
 -1-5-5شمارهگذاري عناوين
 عناويني كه جزو متن اصلي گزارش نميباشند شمارهگذاري نميشوند .اين عناوين
شامل چكيده ،مقدمه ،فهرست مطالب ،فهرست شكلها ،فهرست جداول ،فهرست
نمودارها و منابع و مراجع ميباشند.
 براي شمارهگذاري عناوين متن اصلي گزارش از اعداد استفاده ميشود.
 شمارهگذاري عناوين متن اصلي گزارش تا سطح چهارم ( )level 4انجام ميشود.
 عناوين متن اصلي گزارش به صورت ذيل شمارهگذاري ميشوند:
 -1عنوان اول (اصلي)
 -1-1عنوان دوم
 -1-1عنوان دوم
 -1-1-1عنوان سوم
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 -1-1-1-1عنوان چهارم
 -3-5-5شمارهگذاري شكلها ،جداول و غيره
 شكلها ،جداول و غيره و عناوين آنها به صورت وسطچين قرار ميگيرند.
 عناوين جداول باالي آنها و در شكلها و نمودارها زير آنها و براي معادالت در سمت
راست آنها قرار ميگيرد.
 شماره عناوين شكلها ،جداول و غيره بايد شامل شماره فصل نيز باشد .به عنوان نمونه
دومين شكل فصل سوم به صورت "شكل  "...... :1-3شمارهگذاري خواهد شد.
 فاصله عنوان از شكل  ،جدول و غيره بايد كمتر از فاصله آنها تا متن قبل يا بعد باشد.
اين تنظيمات در الگوي گزارش صورت گرفته است.
 شمارهگذاري شكلها ،جداول و غيره بايد از طريق ابزار  insert captionانجام شود
 ارجاع به شكلها ،جداول و غيره بايد از طريق ابزار  cross referenceصورت گيرد.
 -6-5استفاده از شكلها ،جداول و غيره
بهتر است تا حد امكان مراحل آمادهسازي تصاوير ،عكسها ،نمودارها و غيره در نرمافزارهاي
ديگر انجام شود و سپس به نرمافزار  wordوارد شوند .در صورتيكه شكل يا نمودار داخل
نرمافزار  wordعالمتگذاري شد ،براي جلوگيري از جابجا شدن شكلها و عالمتها ،اجزاي
اضافه شده به يك  Groupتبديل شوند.
 -7-5رعايت نگارش و دستور زبان فارسي
شرح مفصلتر اصول نگارش و دستور زبان فارسي در دستورالعمل  ...آورده شده است .در اين
قسمت براي استفاده سريعتر ،چند بند از موارد مهم و پركاربرد اين دستورالعمل آورده شده
است.

 افعال به صورت سوم شخص و مجهول به كار برده شود .مانند "مطابق تحقيقات انجام
شده " ...
 از نوشتن جملههاي بلند كه فهم مطلب را دشوار ميسازد پرهيز شود.
 عالمتهاي سجاوندي مانند  : ، .و غيره بالفاصله پس از كلمه قبلي و با يك فاصله
نسبت به كلمه بعدي آورده شوند.
 بين هر دو كلمه يك فاصله وجود داشته باشد (صرفنظر از آنكه حرف آخر كلمه
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چسبان يا غير چسبان باشد).
 كلمات دو بخشي با فاصله مجازي نوشته شوند ،بدون آنكه به هم بچسبند و حرف
آخر كلمه كوچك نوشته شود .مانند "پيشبيني" به جاي "پيش بيني".
 اصل جدانويسي بخشهاي مختلف يك كلمه حفظ شود .مانند "كتابها" به جاي
"كتابها" و "ميشود" به جاي "ميشود".
" ب" التزامي به فعل بچسبد و كلمه "به" جداي از ديگر كلمهها و به صورت يك

كلمه جداگانه نوشته شود .مانند "بدست آورد" به جاي "به دست آورد" و "به
عبارتي" به جاي "بعبارتي".
 تا حد امكان از واژههاي فارسي استفاده شود .مانند "فهرست" به جاي "ليست"
 عددهاي يك رقمي به صورت عددي يا حرفي نوشته شود ولي عددهاي دو رقمي
حتما به صورت عددي نوشته شود.
 از بكار بردن معادلهاي متنوع يك واژه در متن خودداري شود.
 -1-5مرجعدهي در گزارش
 -1-1-5براي مرجعدهي بايد حتما از ابزارهاي  citation & bibliographyاستفاده شود.
 -1-1-5در متن از نقل قول عيني و كامل جمالت متون ديگر خودداري شود .در صورتي كه مطلبي
از منبعي نقل ميگردد ،آن مطلب بايد داخل گيومه قرار داده شود و در انتهاي مطلب منبع
آن معرفي گردد .معرفي منابع بايد از طريق ابزار  define sourceو ارجاع به منابع از طريق
ابزار  citationصورت گيرد.
 -3-1-5در صورتي كه نياز به توضيح اضافي در مورد مطلبي و يا اصطالح التين كلمهاي باشد ،بايد
از پاورقي ( )footnoteاستفاده شود .پاورقي از متن اصلي توسط يك خط افقي جدا
ميشود .بهتر است پاورقي در كادر اصلي خاتمه يابد .چنانچه مطالب پاورقي بيش از همان
صفحه باشد ،ادامه آن در صفحه بعد آورده ميشود.
 -4-1-5در فهرست منابع و مراجع ،فهرست تمام مراجعي كه در متن از آنها استفاده شده و يا به آنها
استناد گرديده ،بطور دقيق و كامل آورده ميشود .اين فهرست بايد از طريق ابزار
 bibliographyاستخراج شود .اين ابزار فهرست منابع و مراجع را مطابق  APAتهيه ميكند.
براي استفاده بهتر از اين ابزار به چند نكته ذيل توجه شود:
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 زبانمنبعحتماانتخابشود(فارسيياانگليسي)
 نوع منبع حتما درست انتخاب و تا حدامكان كامل تكميل شود تا فهرست
استخراج شده كامل و مطابق استانداردهاي موجود نظير  APAباشد .برخي از
منابع مهم عبارتند از:
 oكتابbook :

مقالهarticle :

 oمجموعه مقاالت كنفرانسconference proceeding :
 oگزارش (يا گزارش يك طرح)report :
 oمصاحبهinterview :

سايتsite :

 -9-5پيوستها
 -1-9-5هرگاه براي فهم بهتر قسمتي از متن گزارش كه از يك مرجع آورده شده است ،نياز به درج
اطالعات بيشتري باشد ولي حضور آن در متن اصلي باعث شلوغي و ايجاد گسستگي در
مفهوم و منظور متن نمايد ،ميتوان آن منابع و مراجع را در بخش پيوستها آورد.
پيوستها معموال حاوي جدولهاي آماري ،تصاوير ،نقشهها ،فرم پرسشنامهها يا اطالعات
مشابهي هستند كه در متن اصلي به گونهاي به آنها اشاره شده است.
 -1-9-5فهرست پيوستها در آخرين صفحه فايل ميآيد .آوردن پيوستها با فرمت گزارش الزامي
نيست و پيوستها ميتوانند با فرمت اصلي خود (و تنها با ذكر شماره يا عنوان آن كه در
فهرست آمده) در ادامه گزارش چاپ شده بيايد.
 -3-9-5سيستم اندازهگيري مورد استفاده در گزارش ،سيستم بينالمللي متريك  SIميباشد كه در
آن واحد طول "ميليمتر" ،واحد زمان "ثانيه" و واحد وزن "كيلوگرم" است .در صورتي كه
استفاده از واحدهاي ديگر ضروري باشد ،معادل متريك آن بايد داخل پرانتز درج گردد.
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پيوستها 
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 -1-6چاپ الگوي گزارش.
 -1-6فايل الگوي ( )templateگزارش
 -7سوابق 
 -1-7ندارد.

