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 دستورالعمل ارائه گزارش نهايی طرح پژوهشی

 بخش اول تعهدات مجری ارائه گزارش نهايی مي باشد كه بايد در مهلت مقرر پس از آخرين تمديد مهلت اجرا 
پس از بررسی و تصويب در شورای پژوهشی دانشكده وابسته / گروه )برای كليه طرح ها( و شورای پژوهشی 
پرديس/دانشكده مستقل با رعايت موارد ذيل تهيه تا از طريق معاونت پژوهشی دانشكده به اداره كل برنامه 

ريزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد: 

الف - فرمت گزارش نهايی طرح ها 
حجم گزارش 

 حجم گزارش نهايی طرح های پژوهشی بايد د ر حدود 20  صفحه قطع )A4 ( باشد د ر صورتيكه كميسيون تخصصی ذيربط 
حجم گزارشی را كه كمتر يا بيشتر از حد تعيين شده  است كافی بداند، گزارش قابل بررسی مي باشد. 

فرم ظاهری گزارش 
 فرم ظاهری گزارش نهايی طرح های پژوهشی به منظور استفاده مجريان طرح هاي تحقيقاتی در اختيار معاونت 

پژوهشی دانشكده ها قرار مي گيرد. 
 مجريان محترم مشخصات اصلی طرح را به فارسی در كادر روی جلد و به انگليسی در كادر پشت جلد منظور 

می نمايند. 
 

ب - فهرست عناوين محتوای گزارش نهايی طرح ها 
1 - فهرست مطالب )در صورت ضرورت محقق مي تواند فهرست جداول، عكس ها و... را اضافه نمايد.(

2- چكيده فارسی )حداكثر 250  كلمه( 
3 – واژه های كليدی به زبان فارسی وانگليسی 

4- مقدمه )شامل: تعريف مسئله و ضرورت آن، اهداف پيشينه پژوهش، فرضيه ها و حسب مورد چهارچوب 
نظری و...( 

5-  روش تحقيق و فنون مورد استفاده
6- يافته ها، بحث و نتيجه گيری 

7- عناوين دستاوردهای حاصل از نتايج و اجرای طرح )انتشاركتاب، مقاله، پايان نامه ها و ...( پيشنهادها 
8- منابع و مآخذ 

9- ذكر منابع مالی طرح 
10- چكيده پژوهش به زبان انگليسی )250 كلمه( 

11 - ضمائم و پيوست ها )شامل كپی مقاالت منتشر شده حاصل از نتايج طرح، كپی صفحه اول پايان نامه ها( 
 برخی از بخش های پيشنهادی به فراخور نوع پژوهش مي تواند با تقدم و تاخر الزم تنظيم گردد.

برنامه  Word  به همراه  PDF  به صورت  انگليسی در قالب  با چكيده  ارائه متن كامل گزارش نهايی همراه    -12
الكترونيكی )لوح فشرده( . 
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اختتام طرح پژوهشی

1- اختتام طرح منوط به ارائه گزارش نهايی به صورت لوح فشرده و نسخه مكتوب و انجام تعهدات مجری 
طرح )ارائه پايان نامه، انتشار مقاله، چاپ كتاب و ...( پس از تاييد شورای پژوهشی پرديس / دانشكده مستقل 

خواهد بود. 
2- عدم ارسال گزارش نهايی در مهلت مقرر منجر به عدم پذيرش طرح هاي پيشنهادی جديد مجری خواهد 

بود. 
3- به مجری مهلت داده مي شود پس از ارسال گزارش نهايی حداكثر تا مدت  3 سال از زمان مهلت مجاز اتمام 
طرح، نسبت به انجام كليه تعهدات خود )انتشار مقاله، چاپ كتاب و ...( اقدام نمايد. بديهی است عدم انجام 

تعهدات مجری مانع از پذيرش طرح هاي جديد وی خواهد بود  . 

 مراحل اختتام طرح پژوهشی عبارت است از : 
دانشكده  پژوهشی  در شورای  توسط مجری  انجام شده  تعهدات  و  نهايی  گزارش  تصويب  و  بررسی   -  الف 

وابسته/ گروه 
پرديس/دانشكده  پژوهشی  در شورای  انجام شده مجری  تعهدات  و  نهايی  گزارش  تصويب  و  بررسی   -  ب 

مستقل 
 ج - ارسال يك نسخه از دستاوردهای طرح گزارش نهايی، مقاله چاپ شده و ...( به اداره كل برنامه ريزی  و 

نظارت پژوهشی 
 د - مقاله هاي حاصل از نتايج اجرای طرح های پژوهشی چاپ شده در نشريات علمی - پژوهشی مورد تاييد 
هيئت مميزه دانشگاه در كميسيون های تخصصی، به عنوان تعهد مجريان، همانند مقاله هاي ساير نشريات 

علمی - پژوهشی مورد پذيرش قرار مي گيرد. 
ارائه گزارش نهايی طرح پژوهشی همراه با مقاله يا مقاالت مورد تعهدطرح كه هنوز به چاپ  ه-در صورت 
نرسيده اند ولی نامه پذيرش چاپ آنها را ارائه شده است معاونت های پژوهشی واحدهای مجاز می باشند با 
استفاده از فرم مربوط، اختتام مشروط آن طرح را صادر نموده و پس از دريافت مقاله/ مقاالت چاپ شده، اختتام 

نهايی طرح صادر نمايند.
اين امر تنها به منظور فراهم شدن امكان پذيرش طرح های جديد از مجريان محترم اينگونه طرح ها می باشد.
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