دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زرقان

راهنماي تدوين و نگارش گزارش نهايی
پروژه تخصصی
ويژه دانشجويان كارشناسي مهندسي عمران
تهيه و تنظيم:
گروه عمران زرقان
مهر 1931

به منظور هماهنگي بيشتر در تدوين گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي ،رعايت نكات ذيل
به هنگام تايپ گزارش نهايي الزاميست.
 .1مجريان طرح هاي پژوهشي بايد نسخه اولیه گزارش نهايي را که به صورت سیمي يا طلق
و شیرازه صحافي شده است را با رعايت نكات اين آئین نامه ،به دفتر پژوهشي تحويل نمايند
تا اقدامات الزم در خصوص بررسي و داوري نهايي آن انجام پذيرد.
 .2پس از اصالح گزارش نهايي مطابق نظر داور و شوراي پژوهش و فناوري واحد ،مجريان
بايد  3نسخه صحافي شده با جلد گالینگوراز گزارش نهايي به همراه سي دي آن (با قاب
مخصوص) و با پسوندهاي  ).docx( .docو  .pdfبه حوزه پژوهش تحويل نمايند تا در
صورت انجام تعهدات (ارائه مقاله يا پذيرش آن) طبق قرارداد منعقده ،براي تسويه حساب
اقدام گردد.
مشخصات كلي و ظاهري گزارش نهايي:
 -1تمامي مشخصات مربوط به طرح پژوهشي در گزارش نهايي تايپ شده اعم از مشخصات
مجري ،همكاران طرح و روش کار بايد مطابق با پروپوزال تصويب شده و قرارداد منعقده
باشد.
 -2بر اساس آئین نامه طرح هاي پژوهشي براي انجام هرگونه تغییر در مشخصات فوق،
مجري بايد قبل از خاتمه طرح درخواست رسمي خود را با ذکر داليل توجیهي به معاونت
پژوهشي تحويل نمايد تا در صورت تصويب اين تغییرات انجام شود.
 -3مطالب بايد در برنامه میكروسافت ورد ( )Wordو روي کاغذ سفید يک دست و مرغوب و
در قطع  )22/5×21( A4تايپ شود.
 قلم متن فارسي بايد از نوع لوتوس و سايز  11انتخاب گردد و قلم متن انگلیسي بايد Times New Romanسايز  11باشد.
 .1جلد گزارش نهايي پس از تأيید بايد از نوع گالینگور سورمهاي انتخاب شود و موارد روي
جلد به شكل زرکوب چاپ شوند .در ضمن همه سطرها وسط چین باشند (نمونه طرح روي
جلد در انتهاي اين راهنما درج شده است).

گزارش نهايي شامل بخشهاي زير است:
 متن روي جلد گزارش نهايي (بصورت زرکوب) صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم (شماره گذاري اين صفحه با الف آغاز مي گردد). صفحه عنوان گزارش نهايي به زبان فارسي (مشابه طرح روي جلد) تصوير مستندات و مصوبات پروژه سپاسگزاري تقديم به .... فهرست مطالب .... فهرست جدول ها (در صورت وجود) فهرست نمودارها (در صورت وجود) فهرست شكل ها (در صورت وجود) چكيده ،شامل مقدمه ،اهداف ،روش هاي اجرا ،يافته ها و بحث و نتیجه گیري (حداکثر 252کلمه در يک صفحه) مي باشد.
ذکر  3الي  5واژه کلیدي در انتهاي چكیده فارسي و انگلیسي الزامي است.
(شماره گذاري صفحه چكیده با اعداد فارسي از عدد  1آغاز مي گردد)
 -فصول گزارش نهايي:

(شماره گذاري ادامه اعداد فارسي )..... 3 ،2

 فصل اول :کلیات تحقیق (مقدمه-بیان مسأله-اهمیت و ضرورت تحقیق-اهداف-فرضیهها و)...
 فصل دوم :مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق فصل سوم :مواد و روشهاي اجراي تحقیق فصل چهارم :نتايج فصل پنجم :بحث و ارائه پیشنهاد فهرست منابع ( فارسي و غیر فارسي)براي ارجاع خواننده به منابعي که در گزارش نهايي خود به آن استناد مي کنید مي توانید به
دوشكل عمل کنید:

 . 1نام نويسنده اي را که به مطلب او استناد مي کنید ،ضمن متن بیاوريد و جلوي نام ،سال
انتشار مقاله يا کتاب را در پرانتز ذکر کنید .مثال (دياني)1332 ،
-2مي توان منابع و مآخذ را در انتهاي گزارش نهايي مشخص کرده و در متن به عدد استفاده
نموده اشاره کرد .براي مثال از منبع شماره  7انتهاي گزارش نهايي استفاده شده است ()7
 ضمائم و پيوست ها چكيده انگليسيدر انتهاي گزارش نهايي  ،چكیده به زبان انگلیسي آورده مي شود (حداکثر  252کلمه،دريک
صفحه) به همراه کلید واژه ها به زبان انگلیسي.
 صفحه عنوان گزارش نهايي به زبان انگلیسي ( مشابه طرح پشت جلد) -پشت جلد گزارش نهايي ( بصورت زرکوب و انگلیسي)

 فرمت ظاهري گزارش نهايي :
(شرح روي جلد گزارش نهايي )
 .1آرم دانشگاه آزاد اسالمي (ترجیحاً در ابعاد  2سانتي متر در  2.5سانتي متر) در وسط و باالي
صفحه قرار گیرد.
 .2عبارت «دانشگاه آزاد اسالمي» واحد زرقان
 .3نام گروه آموزشي
 .1عبارت«گزارش نهايي پروژه تخصصي»
 .5کلمه«عنوان :عنوان پروژه تخصصي »
 . 6دانشجو :نام و نام خانوادگي
 .7استاد راهنما... :
 .3تاريخ ارائه گزارش :سال 13 -
.2جلد(......در صورتي که گزارش نهايي بیش از يک جلد باشد)

.12در لبه کناري جلد گزارش نهايي (عطف) ،به صورت زرکوب قسمتي از عنوان گزارش
نهايي و نام دانشجو به فارسي آورده شود.
اطالعات جانبي در نگارش متن:
الف -فاصله حاشیه ها و بین خطوط
 فاصله متن گزارش نهايي از لبه سمت راست  32میلي متر ،از لبه سمت چپ  22میلي مترواز لبه هاي باال و پايین  20میلي متر در نظر گرفته شود.
 صفحات متن بايستي بدون حاشیه (  (borderتايپ شوند. ترجیحاً متون هر فصل داراي سرصفحه مجزا باشد. فاصله بین خطوط گزارش نهايي از هم به صورت تک ( )singleدر نظر گرفته شود.ب-شماره گذاري
 .1شماره گذاري صفحات :شماره گذاري صفحات بايد در وسط و پايین صفحه انجام گیرد.
معموالً صفحه جدا کننده فصول شماره نمي خورد ولي جزء صفحات به شمار مي آيد و در
شماره بندي صفحات محسوب مي شود.
 .2شماره گذاري معادالت:
معادالت بايد از اول گزارش نهايي شماره گذاري شوند .شماره معادله بايد در امتداد خط
حاوي معادله ،با رها کردن دو فاصله از حاشیه سمت راست و در پرانتز قید شود.
 .3شماره گذاري موضوع ها:
موضوع هاي اصلي گزارش نهايي معموالً چند فصل است .هر فصل نیز ممكن است به چند
بخش تقسیم گردد .صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود .هريک از بخشهاي هر
فصل ممكن است با دو يا چند شماره که با خط تیره از يكديگر جدا شده اند مشخص مي
گردد .عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر
است .در صورتي که هر بخش داراي زيربخش باشد ،شماره هر زير بخش در سمت چپ
شماره مذکور قرار مي گیرد .مثال  1-3-2يعني زير بخش چهارم از بخش سوم فصل دوم.
 .1شماره گذاري شكل ها ،جدول ها ،نمودارها و نقشه ها:
شماره گذاري شكل ها ،جدول ها ،نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلي است .مثالً دهمین
شكل در فصل سوم به صورت (شكل)12-3نوشته مي شود.

 .6شماره گذاري روابط و فرمول ها:
هر رابطه در متن گزارش نهايي با دو شماره که با خط فاصله از يكديگر جدا مي شوند
مشخص مي گردد .عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ،شماره رابطه مورد
نظر است .مثالً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت ( )3-6نوشته مي شود
ث -پیوست ها:
براي پیوست ها و ضمايمي مانند :جدول ها ،نمودارها ،شكل ها و نقشه ها (در صورتي که
تعداد آنها زياد باشد) بايد فهرست تهیه شود.
ساير موارد:
عناوين نمودارها و جداول بايد واضح و داراي مقیاس باشند .عنوانها به جز جداول که درباالي جدول ذکر مي شود ،مابقي شامل نمودار ،عكس و .....در پايین ذکر مي شود.
 عناوين جدول ها،شكل ها ،نمودارها و  ......با قلم نازک  11نوشته شوند.حروف معادالت  Times12مي باشد و همچنین انديس و توان آنها با قلم نازک  2نوشتهشود.
 -عالئم رياضي و يوناني با  Math11نوشته شود
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