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پروژهایی گزارش نهتدویننحوه تهیه و 

هاي تخصصی در رشته مربوط آشنا کردن دانشجو با فرایند پژوهش،پروژهی انجام تحقیق و سیر نگارش هاي اصلیکی از هدف
رود لذا انتظار می. درج شده استکارشناسیبه منظوراستفاده دانشجویان دوره هايپروژهو تدوین نحوه تهیهدر این مجموعه. است

خود عایت این چارچوب نسبت به تدوین گزارش نهایی تحقیق ضمن رنظر استاد یا استادان راهنما و مشاوردانشجویان گرامی زیر
.اقدام کنند

)نگارندهنام (و ذکر نام "شنگار"کلمه -1
.)شودخودداري... خانم ، جناب آقا و سرکاربارتعاز ذکر (راهنمااستادان و ذکر نام استاد یا"استاد راهنما"عبارت -2
)شودخودداري ... از ذکر عبارات سرکار خانم ، جناب آقا و (و ذکر نام استاد یا استادان مشاور"مشاوراستاد"عبارت-3
.نوشته شودپروژهبا تاریخ دفاع از ، سال تحصیلی مطابقپایاندر -4
.ذکر کلمه دکتر براي اساتید راهنما و مشاوري که داراي مدرك تحصیلی دکتري هستند، ضروري می باشد-5

شماره گذاري.2
شماره گذاري صفحات. 2-1

. استبا حروف ابحد ) پروژهصفحات ابتدایی (شماره گذاري صفحات فرعی -

). در صورت تمایل(است » ه تقدیم ب« مربوط به  » و«صفحه-
ها ، فصل)فارسی و انگلیسی(فهرست مطالب شامل چکیده. به فهرست مطالب اختصاص دارند...) ز،ح،ط،ي،(صفحات بعدي-

الزم است شماره صفحه . استها ها، فهرست منابع و پیوستها و همچنین زیر بخشها و عنوان بخشها، بخشو عنوان فصل
ها، فهرست ترتیب فهرست جدولدر صورت نیاز، بعد از فهرست مطالب، به. اوین فهرست قید شوددر مقابل هر یک از عن
.ها تنظیم شودها و فهرست نقشهنمودارها، فهرست شکل

مشخص 1است که با شماره ) یا خالصه فارسی(اولین صفحه اصلی، چکیده. شودگذاري صفحات اصلی با اعداد فارسی انجام میشماره
متر از سانتی5/1شماره صفحات با رعایت فاصله .می یابدتا به آخر ادامه )2،3،4،5،( ....پروژهذاري بقیه صفحات و شماره گمی شود 

.پایین صفحه و کامالً در وسط صفحه قرار گیرد
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شماره گذاري صفحات
شماره صفحهصفحه

بدون شماره صفحه سفید
آحمن الرحیمبسم اهللا الر
هگزاريسپاس

وبهتقدیم 
ها، عناوین شامل عناوین اصلی و فرعی فصل(فهرست مطالب

)هاپیوست
ادامه حروف ابجد

اي که شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه(هافهرست جدول
)جدول در آن درج شده است

ادامه حروف ابجد

شکل ها و شماره گزارش کار عملی،(نمودارها،تصویرهافهرست 
در آن درج شکل ها و نمودار اي که ، عنوان و شماره صفحهودارنم

)شده است

ادامه حروف ابجد

،  در صورت (Abbreviations)کلمات اختصاريعالئم وفهرست
ضرورت

ادامه حروف ابجد

1چکیده فارسی
-و نتیجه) ها و بحثیافته(هاي اصلی شامل مقدمه، فصل: متن اصلی

باشدگیري می
داد فارسیادامه اع

ادامه اعداد فارسیتحت یک بخش) ابتدا منابع فارسی سپس منابع انگلیسی(فهرست منابع
ادامه اعداد فارسیهاپیوست

ادامه اعداد فارسیواژه نامه توصیفی
ادامه اعداد فارسیواژه نامه فارسی به انگلیسی
ادامه اعداد فارسیواژه نامه انگلیسی به فارسی

ادامه اعداد فارسیهاپروژهله هاي برگرفته از فهرست مقا
ادامه اعداد فارسیچکیده انگلیسی

ادامه اعداد فارسیصفحه انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسی
بدون شمارهصفحه سفید

:هاها و نقشهتصویرها، نمودارها، گذاري و عنوان جدولشماره.2-2
و یا پنجمین تصویرپنجمین مثالً. گردندشوند، مشخص میدا میجکه با خط تیره از یکدیگر ،شمارهها با دونقشهها وتصویرنمودارها، ها،جدول

ها باید در پایین آنها و ها و نمودارها و نقشهشکلعنوانضمناً. شودنوشته می) .5-3جدول (یا و) .5-3تصویر(صورتجدول در فصل سوم به
.آنها آورده شودها در بااليعنوان جدول
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چنانچه جداول یا تصاویر . شودباید در انتهاي عنوان جدول یا شکل ذکر ،و یا تصویري از مرجعی آورده شده باشدچنانچه جدول
.نیازي به ذکر این مطلب نیست،توسط نویسنده تهیه شده باشد

 ارائه شوند) یا جدولتصویر(نتایج عددي یک موضوع، تنها به یک صورت .
 هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا . شودها و متن جدول تشکیل میجدول از شماره، عنوان، سرستونهر

در داخل متن . سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. شودمی
"جدول"براي درج عنوان، پس از کلمه . در باالي آن درج شودعنوان هر جدول.ودجداول از درج خطوط عمودي و افقی خودداري ش

. و سپس عنوان ذکر گرددنقطهو شماره آن، 
تصویربراي درج عنوان هر . در زیر آن درج شودنامگذاري شده و عنوان "تصویر"با واژه شکل ها، نمودارها و تصویرها تمامی ،

. و سپس عنوان ذکر گرددنقطه آن، و شماره تصویرپس از کلمه 
گیري شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در تعیین و محل قرارپروژهبه ترتیب ارائه نتایج آنها در ) ها(تصویرو ) ها(شماره جدول

.باشدمتن می
منجر به اختالف % 1و % 5چنانچه محاسبات آماري در سطوح . علمی منعکس شوندهايروشهاي آماري به یکی از نتایج و بررسی
.مشخص شوندnsدار نباشد با عالمت که اختالف معنیدار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتیمعنی
جداول، شکل ها و نمودارها با کیفیت باال، اندازه و چیدمان مناسب به صورت وسط چین تنظیم شود.

:هافرمولگذاري روابط و شماره.2-3
هفتمین رابطه یا فرمول در فصل مثالً. گرددشوند، مشخص مییکدیگر جدا میاز اي که با خط تیره،، با دو شمارهپروژهیا فرمول در متن ههر رابط

.راست رابطه در همان خط نوشته شودگذاري در سمت الزم است این شماره. شودنوشته می) 7-4(صورتچهارم به

پروژهفصل بندي .3

بندي متن بر معموالً فصل. باشدگیري و پیشنهادات میها، بحث و نتیجه، یافتهمتناسب با موضوع و رشته تحصیلیهاي اصلیشامل فصل: متن●
توصیه . گیردهاي تاریخی، تقسیمات موضوعی و مضمونی و یا ترکیبی از هر دو صورت میاساس گسترة زمانی و دوره

:شود می
گردد و باید را دارد که به صورت تفصیلی ارایه میپروژهاین فصل در واقع همان ساختار پروپوزال . ارایه گردد״لیات یا طرح تحقیقک״فصل اول 

. باشد... و ضرورت تحقیق، چارچوب نظري، فرضیه و سواالت، روش تحقیق ومواردي چون بیان مسئله، اهدافشامل
ولی ،تواند باشدبندي موضوعی هم میدسته(تحقیقهنه و پیشیقمبانی، سابها ومستندات، چارچوبوادبیات شامل پیشینه تحقیق:صل دومف

.)شرط زیر هم رعایت شود
توجه به این نکته (، روش و نتایج تحقیقاتیا در صورت لزوم مکان تحقیقدقیقسال تحقیقبا ذکر ) قدیم به جدیداز(منابع داخلی

.)منبع داخلی محسوب می شود،ایرانی استآن در ایران کار شده و نویسنده صورتی کهدرکه مقاالت انگلیسی شود 
روش و نتایج تحقیقاتسال تحقیق دقیق یا در صورت لزوم مکان تحقیق) از قدیم به جدید(منابع خارجی ،

صفحهیا دو ک بندي خالصه و ذکر ارتباط مطالب با هم و موضوع تحقیق در یجمع بندي از منابع با دسته

هاي انجام شده ها و تجزیه و تحلیلیافتهروش تحقیق انجام شده و به بیان بر اساس روش پژوهش در رشته تحصیلی هاسایر فصل
. اختصاص خواهد داشت
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لبدون ذکر عنوان فص"فصل دوم"مثال. هر فصل یک صفحه سفید در نظر گرفته و بر روي آن فقط شماره قصل ذکر شودشروعدر
شماره و عنوان فصل، قبل از شروع مطالب فصل جدید ذکر شود.
 از چکیده به بعد به صورت پشت و رو چاپ شودپروژهمطالب.
صفحه تنظیم شود150حداکثر در پروژه.

می که از آنها بحث هاي مهدر اینجا، شرح فصول و یافته. بندي تحقیق داردنتیجه در حقیقت نقش بسیار مهم و ظریفی در جمع:گیرينتیجه●
اند و به جواب ماندهتواند مسایلی را که بیمحقق همچنین می. شودگیري میشده به صورت خالصه عرضه شده و از مجموع تحقیق، نتیجه

. هاي به دست آمده نسبی یا قطعی را گزارش کندحلپژوهشهاي بعدي نیاز دارند فهرست کند و راه

منابعو مأخذآوري.4
ترجیحاً انتشارات مرکز نشر (این بخش باید با تبعیت از منابع معتبر انتشار یافته در این زمینه :درون متنارش و مأخذآوريشیوه نگ

ضرورت دارد تمامی منابعی که مورد استفاده . صورت پذیرد...) دانشگاهی، سمت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران و 
نامه انتخابی شیوه استناد به منابع ، با توجه به نظر استاد راهنما و شیوه. دارانه در متن ارایه شوندستند و امانتاند به صورت مقرار گرفته

. هاي پذیرفته شده در مجامع علمی صورت پذیردبه یکی از روش
 روش بر اساس فارسی و منابع غیرفهرست منابع فارسی. شودنامه آورده میدر آخر پایان: فهرست منابع)APA1 یا

VANCOVERبراساس نام اول نویسنده مرتبهو پشت سر هم ولی پیوسته ،باید مجزا از هم نوشته شوندتهیه و )متناسب با رشته
ترتیب بر حسب تقدم حروف الفباي فارسی نام خانوادگی نویسنده اول و التین نیز فارسی بهمنابع غیرفهرست منابع فارسی و. شوند

:شودصورت زیر تنظیم میده اول بهنوادگی نویسنحرف اول نام خا
مثال ها
:با یک نویسنده: کتاب

ص345.نشر ارسبان: تهران). چاپ یازدهم(نظریه ها، مفاهیم و کاربردها : شناسی اجتماعیروان). 1382(.کریمی، ي-
.ارات پژوهشگاه علوم و معارف اسالمیانتش: قم). 1386(محمد هادي شهاب : ترجمه. )2010(عقل و دل). بی تا(.وین رایت، و-

.ص341
Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in education. Crawley, W.A: UWA

Publishing.

:کتاب با دو نویسنده
انتشارات دفتر : تهران) 1377(ید محمد اعرابی علی پارسائیان و س: ترجمه. روش تحقیق کیفی). 1995. (و راسمن، گ. مارشال، ك-

. پژوهش هاي فرهنگی
Page, A. C., & Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed

practice(2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

:و بیشترنده سینوکتاب با سه 

١Associations Physiological American
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.انتشارات آگه: تهران. روش هاي تحقیق در علوم رفتاري). 1376. (حجازي، الف. . ، بازرگان، ع.سرمد، ز-
Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural

competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.

1در کتاب هاي ویراستاري شده: مقاله

). 9-26(بهبود یادگیري دانش آموز ) ویراستار(کریس راست .ده سال بهبود یادگیري دانش آموز). 2003(گیبس، گراهام -
.دانشگاه آکسفورد: بریتانیا

Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. In S. Knipe (Ed.), Middle years

schooling: Reframing adolescence (pp. 151-170). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia..

مجله: مقاله
بررسی میزان مردودي و قبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ). 1372. (، و سلیمانی، ب.، یعقوبی، م.اسدالهی، ق-

، 2پژوهش هاي روان شناختی، دوره . 1366-67ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی سهر اصفهان در سال تحصیلی 
.32-26، ص2شماره 

. هاي حوزه آبخیز سد زاینده روددبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراههبررسی). 1381. (مهدوي م ع. جهرمی، ن-
.1025-1316ص 3، شماره 55مجله منابع طبیعی ایران، دوره 

Sohrabi, H. R., Weinborn, M., Badcock, J., Bates, K. A., Clarnette, R., Trivedi, D., Martins, R. N. (2011). New lexicon

and criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease. Lancet Neurology, 10(4), 299-300.

:آنالین/مقاله اینترنتی
بازیابی . قاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایرانم. چالش ها و ضرورت ها: دانشگاه هاي مجازي. دیلمقانی، م-

.1385اردیبهشت 12شده در 
Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., van den Broeck, A., Aspeli, A. K., Westbye, C. (2015).

The Multidimensional Work Motivation Scale: Validation evidence in seven languages and nine countries. European
Journal of Work and Organizational Psychology, 24(2), 178-196. http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892

مجموعه مقاالت همایش ها: مقاله
دوره هاي دکتري در مجموعه مقاالت همایش تاملی بر. چالش هاي ایجاد برنامه هاي دکتري برخط). 1386. (خامسان، الف-

.، دانشگاه پیام نور1386الی، تهران، اردیبهشت موسسه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش ع). 24- 35ص (ایران 

رش شده ولی مسئولیت کل کتاب تنظیم کتاب بر عهده کتاب ویراستاري شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نوسینده نگا1
است  ) ان(ویراستار
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هاي کلیدي مقاله) 149-152ص (صفحه هاي . عوامل بیولوژیکی حاصلخیزي خاك هاي زراعی). 1373(.شکوري، ب-
.سومین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران دانشگاه تبریز، تبریز

Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson & J. F. H. V. Rappard (Eds.), Theoretical

issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference (pp. 3-
12). Sydney: Springer.

:استناد به اینترنت
Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse: Position statement. Retrieved from

http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/

ها و گزارش هاي پژوهشیپروژه
ی مقایسه اي ادراك خود در زمینه تحولی و سالمت روانی، پایاان نامه کارشناسی ارشد بررس). 1389. (خامسان، الف-

روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران
Lockhart, E. (2009). The physical education curriculum choices of Western Australian primary school teachers

(Unpublished master’s thesis). University of Western Australia.

:گزارش طرح هاي پژوهشی
. بررسی مشکالت و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند). 1391(، رسولی، م .کامبوزیا، ق-

.گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند
Western Australia. Department of Health Nursing and Midwifery Office. (2013). Aboriginal Nursing and Midwifery

Strategic Plan 2011-2015. Retrieved from http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/

یک نویسنده در یک سالمنبع نویسی از 
رشد: تهران. روانشناسی اجتماعی). الف1387. (کریمی، ي-
.آگه:تهران.روانشناسی شخصیت). ب1387. (کریمی، ي-

استانداردها یا اختراعات
Standards Australia. (1994). Information Processing - Text and office systems - Office Document Architecture (ODA) and
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 نام کامل مجله قید نام مخفف مورد استفاده قرار گیرد و در غیر اینصورت دارد، اي شناخته شدهمخفف نام اگر مجله مورد استفاده
.شوداف فهرست منابع دقت تنظیم پاراگردر. شود

ًparagraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mmباشد
ًباید ،شودباید در فهرست منابع آورده شود و آن منابعی نیز که در فهرست منابع آورده می،شودمنابعی که در متن استفاده میحتما

.یب الفبایی در فهرست منابع رعایت شودترتیب قدیم به جدید در متن و ترتاکیداً. در متن آمده باشد
توانید به یکی از اشکال زیر عمل کنیدکنید مینامه خود به آن استناد میکه در پروپوزال یا پایانبراي ارجاع خواننده  به منابعی:

و شماره م، سال انتشارکنید، اگر در اول جمله است، ضمن متن بیاورید و جلوي نااي را که به مطلب او استناد مینام نویسنده-1
:مثال،مقاله یا کتاب را در پرانتز ذکر کنیدصفحه

... )در پژوهشی(یا )کنداظهار می(دارد بیان می) 1385(احمدي
) 1385،42(احمدي و سمیعی: یا اگر دو نویسنده باشد

)... 1385،71(احمدي و همکاران : یا اگر بیش از دو نویسنده باشد
... داردبیان می) Morgan)2007,101:مثالًیدر منابع انگلیس

...کنند کهبیان می) 2007,202(و همکاران Morganیا 
توجه کنید که در این مورد . د پس از بیان مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشار را در پرانتز ذکر کنیدیتوانهمچنین می

:مثال. یا مقاله عالمت ویرگول قرار دهیدخاص باید بین نام نویسنده و سال انتشار کتاب 
و اگر بیش از ) 1389،301علوي و سنایی، (و اگر دو نویسنده باشد ) 1377،203علوي، (و نتایح این چنین بوده است ........

) Morgan,2007,201(نتایح این چنین بوده است .......و براي منابع انگلیسی) 1390علوي و همکارن (دو نویسنده باشد
2007,301and(د ناگر دو نویسنده باش MorphyMorgan (اگر بیش از دو نویسنده باشد)Morgan et al.,2007,201(

.از ذکر ماه میالدي براي مرجع در کنار سال انتشار خودداري کنید: 4تذکر
با رعایت امانت، منبع اصلی ذکر ،هاي انگلیسی هستندد و حاوي نامنمطالبی که از یک منبع ترجمه شده نقل می شو: 5تذکر

.صورت انگلیسی درج گرددهشده و ب
از افراد خارجی نام می برد، نام افراد به صورت فارسی نوشته شود و در پانوشت پروژهدر صورتی که دانشجو در متن •

.التین آن ذکر شود

چکیده.5
300و حداکثر 150نوشته شود و شامل حداقل ) رافصورت یک پاراگهب(باید به صورت ممتد) خالصه فارسی(چکیده

بدون بحث و ذکر (هدف، روش شناسی پژوهش، یافته ها و نتیجه گیريدر چکیده باید ،)حداکثر یک صفحه(کلمه باشد
، استکلمه 6و حداکثر3که حداقل ،در انتهاي چکیده فارسی، کلمات کلیدي. شوندترین شکل خود ارائه در کلی) منبع
نامه آورده شود باید ترجمه چکیده فارسی باشد و در انتهاي پایان) Abstract(چکیده به زبان انگلیسی. شودوده میافز
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میافزوده، استکلمه 6و حداکثر 3در انتهاي چکیده انگلیسی، کلمات کلیدي انگلیسی که حداقل ) یک صفحهدر حداکثر (
)ترجمه کلمات کلیدي فارسی(گردد

پروژهقلم جهت نگارش متن اندازه.6
.از جدول زیر پیروي کنیدپروژهجهت نگارش متن 

اندازهنوع قلمنوع متن
Bمتن فارسی Lotus13

Time New Roman11متن و کلمات انگلیسی  در متن
B Titr18صلفهر عنوان 

Bتیترهاي اصلی Zar bold14
Bتیترهاي فرعی Zar bold12
Bارسیعنوان چکیده ف Zar bold14
Bچیکده فارسی Lotus14

Bعنوان جدول یا شکل Lotus bold12
12حداکثر B Lotusمتن جدول

12حداکثر B Lotusزیرنویس جدول
B Lotus12پاورقی فارسی

Time New Roman10پاورقی انگلیسی
Time New Roman bold12عنوان چکیده انگلیسی

Time New Roman12یسیمتن چکیده انگل
B Lotus14منابع فارسی

Time New Roman12منابع انگلیسی

حاشیه بندي و فاصله گذاري.7
نامه پایاناین حاشیه باید در سرتاسر. متر باشدسانتی5/2و چپباال و پایینهايمتر، حاشیهسانتی5/3هاي سمت راستحاشیه-

.رعایت شود
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حاشیه رعایت کردن آنهاتر از فضاي داخل حاشیه باشد، با کوچکها بزرگها یا جدولخی موارد اندازه شکلدر صورتی که در بر-
.شودمی

.سطر باشد23و حداقل 27تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر -
.استWordدر Singleمعادل مترسانتی1ها برابر پروژهدر تمامی فاصله سطرها -
.فاصله نیاز نداردبعد یک سطر و با متن ،قبلفاصله بین عناوین با متن-
.و جدول فاصله نیاز ندارد) نقشه/شکل(بین عنوان جدول-
در وسط صفحه و کامالًباشد سانتی متر 5/1فاصله آن تا پایین صفحه و شماره صفحات اصلی به صورت اعداد فارسی تایپ شده -

.قرار گیرد

 )B Nazanin 20 boldمؤسسه آموزش عالی ارم شیراز)اندازه قلم
یک سطر فاصله

)B Nazanin 16 Bold(کارشناسی رشتهپروژه.............
(B Nazanin 14 Bold)گرایش:

یک سطر فاصله
)B Nazanin 15 bold (عنوان:

)B Nazanin 20 bold(-------------------------------------
یک سطر فاصله

)B Nazanin14(شنگار:
)B Nazanin 16 bold (---------------

یک سطر فاصله
)B Nazanin14 (استاد راهنما:
)B Nazanin 16 bold (--------------

یک سطر فاصله
)B Nazanin14(استاد مشاور:
)B Nazanin 16 bold (---------------

یک سطر فاصله
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)B Nazanin bold سالماه       )14
)، ماه و سالعمطابق با تاریخ دفادقیقاً: تذکر(


