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  نماینده مدیریت  رئیس پژوهش و فناوري  کارشناس پژوهش و فناوري  سمت
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  :هدف- 1

اساتید ، نرژي پارس از فعالیت هاي علمی ، پژوهشی ، تحقیقاتیحمایت مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادي ا       

دانشگاهیان ،  محققین و متخصصین و یکسان سازي کلیه گزارشات نهایی پروژه ها

  

: دامنه کاربرد -2

این روش اجرایی در امور پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و فعالیت هاي مرتبط بـا آنهـا   

  .برد داردکار

  

  

:مسئولیت ها-3

  .مسئولیت اجرایی این رویه ، برعهده امورپژوهش و فناوري است  -3-1

  .مسئولیت بررسی و نظارت این دستورالعمل برعهده امورپژوهش و فناوري است -3-2

  

  

  

  :تعاریف- 4

  مناسبکاربري مطلوب، اشکال  ونمودارها، لوح فشرده، جلدگالینکور، گزارش نهایی حجیم، کالسورهاي 

  

  

:شرح اقدامات-5

  ابالغ دستورالعمل مورد نظر به مجري پروژه جهت یکسان سازي کلیه گزارشات نهایی -5-1

  دریافت گزارش نهایی پروژه مطابق ساختار زیر و بررسی گزارش مورد نظر توسط امور پژوهش و فناوري -5-2

ري سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس موظف است گزارش نهایی مورد نظر پژوهش و فناو) مجري(واحد پژوهشی

  : را پس از تأیید ناظر یا ناظرین پروژه طبق دستور العمل ذیل ارسال نماید) کارفرما(

تهیه شود در صورتیکه گزارش نهایی  رنگ خاکستريبا جلد گالینکور و به   A4کلیه گزارش ها در قطع -2-1- 5

رایی باشد، مجري موظف است از کالسورهاي مناسب حجیم و شامل ضمائمی از قبیل سوابق و نقشه هاي اج

به منظور کاربري مطلوب استفاده نماید ضمناً متذکر می گردد این گزارش می بایست جامع گزارش هاي 

  .قبلی باشد

به شرح نمونه پیوست تهیه شود بطوریکه نوشته ها طالکوب  )پژوهشی، تحصیالت تکمیلی( جلد گزارش ها-2-2- 5

می بایست عنوان پروژه، نام مجري و شماره قرارداد نیز طالکوب درج روي شیرازه درجه یک باشد ضمناً بر

. گردد
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  .صفحه اول گزارش همانند صفحه جلد تهیه شود-2-3- 5

صفحه دوم شناسنامه گزارش می باشد که می بایست به شرح نمونه پیوست بوده و درج نام و امضاي مجري -2-4- 5

  .ه از گزارش الزامی استپروژه و ناظر مربوطه در انتهاي این صفح

ا مؤسسه مورد نظر مجري صفحه سوم در صورت عالقمندي مجري، به تشکر و تقدیر از فرد یا هر سازمان ی-2-5- 5

تعلق دارد

گزارش حاوي خالصه مراحل انجام کار و نتایج حاصله از انجام ) چکیده( در صفحه چهارم ارائه خالصه-2-6- 5

. مجري براي ادامه کار در یک صفحه الزامی است مطالعات مربوطه و در صورت لزوم پیشنهاد هاي

از صفحه پنجم به بعد فهرست مندرجات، مقدمه و فصول گزارش آغاز می شود و با فهرست مراجع گزارش به -2-7- 5

مجري بر اساس نوع کار و خط مشی و اهداف پروژه ملزم به رعایت تناسب مطالب مندرج در . پایان می رسد

. تئوري، نحوه انجام آزمایش ها، مراحل اجرایی کار و نتایج حاصله می باشدگزارش نهایی شامل تاریخچه، 

الزم به ذکر است که ارائه نتایج حاصل از اجراي طرح یا پروژه و جمع بندي نهایی در انتهاي گزارش و قبل از 

.فهرست مراجع ضروري می باشد

در فرمت (نسخه بصورت الکترونیکی   مجري عالوه بر ارائه سه نسخه از گزارش نهایی بصورت کاغذي و یک -2-8- 5

word ،pdf ( ملزم به ارسال یک گزارش مدیریتی )مشتمل بر عنوان، تاریخ شروع و ) حداکثر در سه صفحه

خاتمه پروژه، نام مجري و واحد پژوهشی، مبلغ قرارداد، اهداف و ضرورت و شرح مراحل اجرایی پروژه، نتایج 

یشنهاد مجري جهت ادامه کار به انضمام اطالعات مورد نیاز به حاصله، دستاوردهاي علمی و صنعتی و پ

منظور درج در پوستر جهت ارائه در همایش هاي داخل و خارج صنعت نفت شامل عنوان پروژه، اهداف و 

ضرورت تحقیق، چکیده، نتایج حاصله و دستاوردها به همراه تصاویري با دقت و کیفیت باال از روند اجراي 

.پروژه می باشد

.متن گزارش ها می بایست با کامپیوتر تایپ شود که تنظیمات آن به شرح ذیل میباشد-2-9- 5

  : تنظیمات کاغذ - الف

  سانتی متر  5/2سانتی متر و چپ  5/3: سانتی متر، راست 5/2سانتی متر، پائین  5/3: باال

فاصله پائین صفحه بعد از پاورقی محسوب می شود.

  قلم -ب

  : فارسی

  عادي  14نازنین : متن اصلی          

  تیره  16نازنین : عناوین          

  تیره  15تا  14نازنین : زیر عناوین          
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  : انگلیسی

  عادي  Times New Roman12: متن اصلی          

  تیره  Times New Roman14: عناوین          

  تیره 13تا  Times New Roman 12:زیر عناوین          

  

  ) header( سربرگ -ج

عنوان پروژه یا طرح در صفحات فرد

 نام پژوهش و فناوري در صفحات زوج

 باال/شماره صفحات در سمت چپ

 تیره  12اندازه / قلم نازنین

5/0(و خط باال) 5/1(خط پائین / محصور بین دو خط(  

  

  پاورقی - د

تشریح کلمات و اصطالحاتی که نیاز به توضیح دارند

تشریح لغات انگلیسی

 خودداري از ارائه منابع و شرح هاي طوالنی در پاورقی

  نمودارها و جداول / اشکال - ه

 تیره  12/عناوین جداول با قلم نازنین /Italic  در باالي جدول

نازك  12/ توضیحات داخل جداول با قلم نازنین

تیره 12/ عناوین اشکال با قلم نازنین /Italic در زیر شکل

اشکال و نمودارهاي کپی شده و ناخوانا / خودداري از ارائه جداول

 فارسی بودن توضیحات داخلی کلیه اشکال و نمودارها در صورت اسکن شدن

کلیه جداول و اشکال داراي شماره ترتیب مجزا بوده شماره جداول در باال و شماره اشکال در زیر آنها درج شود .

  

  سایر موارد - و

مستند شده و در [   ] متن، مطالبی که از مراجع استفاده شده اند، باذکر شماره ترتیب مرجع در داخل کروشه در داخل * 

  .پایان گزارش به همان شماره توالی، مشخصات کامل مراجع بر اساس عرف متداول، تحت عنوان مراجع آورده شوند

  ) مربوطه باشد شماره اول مربوط به فصل( نمایش زیر عناوین با زیر شماره * 

  اشکال بصورت مجزا در ابتداي گزارش / جداول/ ارائه فهرست مطالب * 

  ارائه فرمول ها با ذکر شماره * 

  .چاپ اشکال و نمودارها بصورت رنگی الزامی است* 
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  نحوه ارسال گزارش  -2-10- 5

سازمان یا مدیر / ژوهشی دانشگاه مؤسسهشماره شده به امضاء و مهر معاونت پ/ تاریخ دار/ ارسال گزارش طی نامه رسمی* 

  . عامل شرکت مربوطه

  . همراه پوشه گزارش) CD(در لوح فشرده  Wordو  Pdfارائه فایل کامل گزارش در قالب * 

  .ارائه نقشه ها در اندازه واقعی و داخل پوشش پالستیکی در انتهاي گزارش* 

  و مستندات مراجع- 6

  

  :پیوست ها - 7

  هشی پروژه هاي پژو- 1- 7

  صفحه روي جلد و صفحه اول- الف

  

  اولروي جلد و صفحه صفحه

  

  

  

  

  

                           

  گزارش نهایی                                                              

  

  

  :عنوان پروژه

  

  :شماره قرارداد

  

  :مجري

  

  

  :تنظیمتاریخ 

آرم دستگاه 

  اجرایی
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  صفحه دوم  -ب

صفحه دوم                             

       

  

  

  

  

  

  شناسنامه گزارش                                                                          

  

  :عنوان پروژه

  :شماره قرارداد

  :مجري

  :همکاران

  :سازمان حمایت کننده

  :تاریخ شروع قرارداد

  :تاریخ پایان قرارداد

  تهیه کننده گزارش

  :گزارشتاریخ ارائه 

منعقده فی مابین سازمان منطقه ویژه ..................... پژوهشی و تحقیقاتی به شماره این گزارش در اجراي مفاد قرارداد 

تهیه شده است و هزینه هاي اجراي آن را سازمان منطقه ویژه اقتصادي ........................................... اقتصادي انرژي پارس و 

  .پارس تامین و پرداخت نموده استانرژي 

  

  نام و امضاي ناظر پروژه                نام و امضاي مجري پروژه

  

  

  

  

  

آرم دستگاه 

  اجرایی
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  پروژه هاي تحصیالت تکمیلی -2- 7

  

  

             
  سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 

  

  

  

  ................دانشگاه 

  

  .....دانشکده 

  .........گروه 

  ..........................................عنوان  

  استاد راهنما

......................................  

  استاد مشاور

..................................  

  مشاور صنعتی

.......................  

  

  

  نگارش

..........................  

  دکترا در رشته/شناسی ارشد پایان نامه جهت دریافت درجه کار

.............................................  

  13-- ماه  ...........

  این پایان نامه با حمایت ، پشتیبانی و همکاري پژوهش و فناوري سازمان

  منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس انجام شده است

  

  دانشگاهآرم 
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.ددپشت جلد همه موارد قید شده باال به انگلیسی درج گر

  

  در پهناي گزارش بدین ترتیب عمل شود   

  13-- ماه  ..............              ....نام و نام خانوادگی دانشجو..................                      عنوان 

  

  

  

  

  :صفحات داخلی

  

  مطابق با مندرجات جلد:صفحه اول 

  گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: صفحه دوم

  )قابل رویت و دریافت در بخش فرم ها(فرم تعهد دانشجو: صفحه سوم

  

  مابقی صفحات مطابق با فرمت دانشگاه 

  

  

و پنج )  سرمه اي(تیرهرنگ آبی می بایست در دو نسخه کاغذي با جلد گالینگور به) پایان نامه(گزارش نها یی : توجه

  .و فناوري سازمان تحویل شودتهیه  و به مدیریت پژوهش ) لوح فشرده(نسخه الکترونیکی

  

  

  

  :سوابق- 8

.سوابق ناشی از اجراي این روش اجرایی در امور پژوهش و فناوري نکهداري می گردد 


