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 باسمه تعالي

 سازمان آب و برق خوزستان

 

 نگارش گزارش نهايي پروژه هاي پژوهشي فرمت
 

در متون فارسي ، تمامي صفحات )اعم از متن ، شكل ، نمودار ، جدول ، ضميمه و غيره( بايدد بححدوت تحمديم  (1

باشد. واضح است كه  سانتي متر 3و  3،  5/2،  3گردند كه فاصله از باال ، پايين ، چپ و راست به ترتيب برابر 

 در متون انگليسي فاصله از راست و چپ عكس متون فارسي است . 

بايد در سمت شيرازه گزارش  يا نقشه به صورت عرضي ارائه شده ،ت كه در آن جدول قسمت باالت صفحه ا (2

 قرار گيرد .

 از بكار بردن كادرهات تزئيحي در سراسر گزارش خوددارت شود.  (3

فهرست ها و ابتدات شروع هر فصل بدا بهده بدااليي صدفحه چهدار سدانتي متدر  ، چكيده،عحوان تشكر و قدرداني (4

 فاصله داشته باشد . 

 . انتخاب شود 14و اندازه ) فونت(    Bzar يا Bmitraهات   قلميكي با  متن فارسي بايد (5

 .انتخاب شود 12و اندازه ) فونت(    Time New Romanبا قلم متن انگليسي  بايد  (6

 باشد.  singleن خطوط فاصله بي (7

 از فرمت ايتابيك استفاده نشوند. (8

 بايد تحها از افعال سوم شخص در گزارش استفاده شود. (9

ن شرح اضدافي در درو ،حتي ابمقدور از جمالت كوتاه در متن استفاده شود و در صورت نياز به توضيح بيشتر (10

 درج گردد. دو پرانتز

مگر ايحكه بين افعال يكسان از فعل ديگدرت  ،ش خوددارت شوداز بكارگيرت مكرر افعال يكسان در متن گزار (11

 استفاده شده باشد.

 . جات خابي و يا چسهيدگي بين كلمات صحيح نيست .اصله بين كلمات هر سطر رعايت شودف (12

برات بغات فحي كه دارات معادل فارسي مي باشحد حتي ابمقدور از معادل فارسي استفاده شود و در ايحصدورت  (13

 يسي آن در پاورقي ذكر گردد.معادل انگل

 پاورقي توسط يك خط پر از متن جدا شود و در هر حال پاورقي داخل حاشيه بحدت صفحات قرار گيرد. (14

زير نويس فارسدي بايدد راسدت چدين و زيدر ندويس  .استفاده شود 11از فونت و زير نويس  پاورقيدرج برات  (15

 انگليسي چپ چين باشد.

در يك صفحه جداگانه كه در ابتدات آن فصدل قدرار مدي  28يا  26با فونت  هر فصل با شماره فصل و تيتر آن (16

 مشخص و معرفي مي گردد. ،گيرد

هر فصل بايد دارات يك مقدمه كوتاه باشد و اهداف فصل مزبور وعلت ارائه فصل و مطابهي كه در آن مدورد  (17

 بحث قرار مي گيرد در مقدمه مختصراً توضيح داده شود.
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بخش هات مختلف تشكيل شود و هر بخش بايد دارات يك تيتر با شماره باشدد كده در يك فصل مي تواند از  (18

 سمت راست  نوشته مي گردد.

 بايد همه مطابب ارائه شده در هر فصل با تيتر و شماره به هم مرتهط باشحد. (19

ش در . شدماره هدر بخدتيب از مورد يك شماره گدذارت شدوندبخش هات هر فصل به تربرات شماره گذارت،  (20

. شماره بخش بايد شماره فصل را نيدز در سدمت چدپ خدود داشدته باشدد بده ت راست تيتر نوشته مي شودسم

مدل   -5 -2 »عحوان مثال بخش دوم از فصل پحجم كه مثالً دارات تيتر مدل بحدت سديالب اسدت بصدورت  

 نوشته شود.«  بنلي سيالب

 فصل(.  –ست تيتر آورده شود )رديف شماره هر تيتر در فصول مختلف بايد بدون تورفتگي از چپ به را (21

 باشحد.   Boldعحاوين تيتر ها بصورت (22

 سطر اول هر متن ) و نه تيتر ( بميزان دو كراكتور تورفتگي داشته باشد. (23

 پايين بايد يك سطر خابي قرار گيرد. تيتر بين متن باال و  (24

 شده باشد. گردند مگر ايحكه جمله تمام  Sortسطر هات مطابب متن بايد از هر دو طرف  (25

 .سطر خابي وجود داشته باشدو متن زير آن نهايد  تيتربين هر  (26

 .نهايد در سطر آخر صفحه قرار گيرد مگر ايحكه حداقل يك سطر پس از آن متن باشد تيتر (27

، نمودارها و نقشه ها بايد دارات شماره و توضيح محاسب )با ذكر مرجد(( باشدحد و شدماره تمام جداول، اشكال (28

نوشته شود و در متن گزارش نيدز حتمداً بده «  شماره فصل (   -)شماره شكل  » ه راست بصورت آنها از چپ ب

 آن اشاره گردد. 

 شود.  نوشته 12با فونت و توضيح آن فصل (   -)رديف  در باالت هر جدول شماره  (29

 

 ، در آزمايش هات مختلف cm( عمق آب شستگي برحسب  2 – 1جدول )

 

 

 

 

 

 
 

 .نوشته شود 12قلم با فونت  و توضيح آن بافصل (   -يا نمودار شماره )رديف   شكلدر زير هر  (30

 مامي نسخ گزارش بصورت رنگي تهيه شود.شكل ها و نمودارها بايد در ت (31

 باشحد.  Cell Algment  كلمات و يا اعداد داخل جدول بايد وسط چين (32

 عكس ها و جداول ... نهايد از حاشيه تعريف شده برات هر صفحه بيشتر باشد .  (33

 عكس ها و جداول بابد از سمت راست و چپ به صورت وسط چين در صفحه  قرار گيرند.  (34

 انتخاب شود. 12ت قلم متن و اعداد داخل جدول حداكثر اندازه و فون (35

 شماره

 آزمايش

Q 










sec

lit
 

DS ( انلازه مصالح رسوبيmm ) 

54/1  68/2 21/4 

1 23 5/7  4/9 1/2 

2 3 6/11  3/9 2/5 

3 47 7/15  5/12 4/7 



 3 

 

y = 10x

R2 = 1

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4

)mm( اندازه ذرات

) 
c
m

( 
ي

گ
ست

ش
ب 

 آ
ق

عم

Series1

Series2

Linear (Series2)

 
 (  عمق آب شستگي تابعي از اندازه ذرات 2 -1شكل )

 

 وترم دار باشد. Boldرديف اول جدول  (36

 اندازه و فونت قلم بكار رفته در متن داخل نمودار ها يكسان باشد. (37

 گردد .ادامه متن پس از جداول يا تصاوير بايد با دو رديف فاصله آغاز  (38

 .درج شده باشحد و يا انگليسيصورت فارسي يا بجداول بايد تمام اعداد بكار رفته در  (39

محتقل شوند به عهارت  ديگر  نمودارهدا در مدتن   wordنمودارهات تهيه شده ) در هرنرم افزار ( بايد به محيط (40

 گزارش قرار گيرند  نه جدات آن .

 رات اعشار استفاده شود و نه از نقطه .از مميز بمربوطه فارسي دركل گزارش و جداول  (41

 .برات نوشتن فرمول ها از محو ويژه فرمول استفاده گردد (42

الت بايدد دارات .تمام معدادبايد در سمت چپ صفحه نوشته شدوند فرمول ها و معادالت ارائه شده در گزارش (43

در داخدل پرانتدز بده  ،. شماره معادالت روبروت رابطه مربوطه و در انتهدات سدمت راسدت صدفحهشماره باشحد

، عالئدم بده كاررفتده و آحداد آنهدا بالفاصله ذيل هر فرمولو نوشته شود «  شماره فصل(-)شماره معادبه  » صورت 

 تعريف گردد . بطور مثال: 
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 ي داشته باشد .طر فاصله خابسيك متن پايين و هر فرمول از متن باال بايد  (44

 از عالمت ستاره بجات ضربدر استفاده نشود . (45

 .ابزامي است  ذكر مقياس نقشه هات بكار گرفته شده (46

جداول و پيوست ها( در جدول دو ستون نامريي ارائه شوند .بطوريكه سدتون اول  ،شكل ها ،فهرست ) مطابب (47

 آنها و ستون دوم برات صفحه ارائه شده در نمر گرفته شود .برات معرفي 
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 در فهرست مطابب  شماره گذارت شود . تيترحداكثر تا چهار زير (48

لوگيرت مطابب شود. بصورتي كه سرجلد، شحاسدحامه، كل گزارش در دو فايل ارائه گردد و از تعدد فايل ها ج (49

داول به ترتيب در فايل اول و ساير فصول از فصدل ، چكيده و فهرست  مطابب  و اشكال و جتشكر و قدرداني

 اول تا محاب( و پيوست ها در فايل دوم باشد .

، چكيده و فهرست  مطابدب  و اشدكال و جدداول بده ترتيدب بدا حدروف سر جلد، شحاسحامه، تشكر و قدر داني (50

 صفحه بحدت شوند. اين حروف بصورت وسط چين در  زير هر صفحه  درج گردند. فارسي

. ايدن اعدداد رسي صفحه بحدت شدود و ادامده يابحددفصول از فصل اول تا محاب( و پيوست ها بايد با عدد فاساير  (51

 د .نبصورت وسط چين در  زير هر صفحه  قرار گيربايد 

و در دو سانتي مترت بهه پاييحي صدفحه درج  14بايد با قلم شماره يا حروف بكار رفته در صفحه بحدت گزارش  (52

 شده باشد.

 و مقدمه گزارش جزء فصل اول محسوب نمي شوند و بايد قهل از  فصل يك درج گردند .چكيده   (53

نتداي  بدسدت آمدده و  ،كدارانجدام روش  ،تحقيدقهددف بده  چكيده بايد حداكثر در يك صفحه ارائه شود و (54

 پردازد.بصورت خالصه ب ،محتوات فصل هات گزارش

و بدرعكس بقيده صدفحات در پايدان گدزارش   چكيده انگليسي طهق چيددمان انگليسدي ) از چدپ بده راسدت ( (55

 جاگذارت شود.

شدماره گدذارت در » نويسحده مختار است كه شيوه ارجاع  به محاب( در متن گزارش را بده يكدي از دو صدورت  (56

 ارائه دهد.«  شيوه نام محقق و سال» و يا « پرانتز

ه كده در بيسدت محداب( بد يماره مراجعدتمام مطابب ارائه شده از ساير محاب( بايد دارات شماره مرج( باشدحد . شد (57

قرار مي گيدرد. بيسدت مراجد( فقدط در آخدر گدزارش پدس از  [  ]، داخل ترتيب حروف ابفها مرتب شده اند

 ضمايم آورده مي شود.. 

  .گزارش بايد ابتدا محاب( فارسي و بعد محاب( التين  آورده شود تبرات درج فهرست محاب( و مراج( در انتها (58

 مراج(  طهق روش  زير در پايان گزارش آورده شود .مثال : فهرست  محاب( و (59
 

[1] Thorne,c R.,Hey, R.D.,Newson,M.D(2001)."Applied fluvial Geomorpholog for 

River Engineering and Management ",john Wiley &sons,376p  
. 

، انتشارات دانشگاه شدهيد  "هيدروبيكي   -ي مهاني و كاربرد مدبهات فيزيك "( .  1348شفاعي بجستان ، محمود )] 2[

 ص . 268چمران ) اهواز ( ، 
 

بكار رفته در متن گزارش بعد از فهرست همراه با مفهدوم آنهدا در صدفحه جداگانده ات  (Notations)عالئم  (60

 ذكر گردد.

زارش نيدز گذارت شوند ودر مدتن گدهات گزارش نيز بايد به يكي از طرق متداول، نامگذارت يا شمارهضميمه (61

 به آنها اشاره گردد.
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  فرمت روي جلل:

 

 جمهورت اسالمي ايران                   

 وزارت نيرو                 

 سانتيميتر( 3/5فاصله از باالت صفحه   1cmفاصله خطوط  14)فونت زر  

 

 

 (1cmفاصله  Bold14شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان)زر 

 ه فحاورت و پژوهش هات كاربردتمديريت نوآورت، توسع

 

 

 

 

 cm 13فاصله از باالت صفحه  1cmفاصله  18گزارش )ميانكار. . . . / نهايي( )زر

) 

 عنوان پروژه تحقيقاتي با اين فونت و فرمت تايپ شود
 (cm 15/5فاصله از باالت صفحه  Bold 22)زر 

 

 

 (cm 19فاصله از باالت صفحه  14سازمان مجرت: )زر 

 

 

 :پژوهشگر

 

 

 

 

 (cm 27زمان انتشار)فاصله از باالت صفحه 
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 فرمت شحاسحامه:

 
 باسمه تعالي

 

 شناسنامه پروژه 
 

مي باشد كه پيشحهاد انجام آن پس از  "............. "اين گزارش نتيجه اجرات پروژه پژوهشي با عحوان  

داورت و بررسي در جلسه مورخ              كميته پژوهش و فحاورت سازمان آب و برق خوزستان مطرح و 

 ييد قرار گرفته است. مورد تا

قددرارداد ايددن پددروژه در تدداريخ  ............... بدده شددماره ..................بددين سددازمان آب و بددرق خوزسددتان 

و................... تحميم شدده و بدا حمايدت و پشدتيهاني مدديريت ندوآورت، توسدعه فحداورت و پدژوهش هدات 

 ................ خاتمه يافته است.  تاريخ و در كاربردت سازمان آب و برق خوزستان اجرا گرديده

پژوهشگر اصلي اين پروژه ................ بوده و آقايان/خانمها ....................در اجرات پروژه با ايشان 

 همكارت داشته اند. 

 


