دستورالعمل نگارش و تدوين پروژه /پژوهش مديريت دانش واحد آموزش و پژوهش مديريت درمان

دستورالعمل نگارش و تدوين پروژه /پژوهش مديريت دانش

به منظورهماهنگي و وحدت رویه درتنظيم پروژه /پژووه
همکاررن رلزرمي رست.
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هژا راایژت مژوررد یژل توسژ
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 -1مطالب به صورت تايپ شده با برنامه  wordحروفچيني شوند.
 -2کاغذ متن از نوع تحرير ) 22/7×21( A4باشد.
 -3شماره صفحات فرعي الف .ب  .ج و....اصلي .....و 1-2- 3است که بايد  1سانتي متر باالتر از انتهااي صافحه و
کامال در وسط صفحه قرار گيرد.
 -4فونت متن با قلم بي لوتوس نازک  ، 14تيترهاي اصلي با ياقوت  11و تيترهاي کوچکتر باا قلام لوتاوس ساياه
 ،14تايپ شود .هر صفحه شامل 22سطروطول هر سطر  11سانتيمتر باشد .فاصله حاشيه از راسات  3/1ساانتيمتر و
از چپ  2/1سانتي متر باشد فاصله باالي صفحه 3/1سانتي متر و پايين 3سانتيمتر باشد.
 -1فونت منابع انگليسي با قلم تايمز  11و مراجع فارسي با بي لوتوس نازک  11و ترتيب آن مطابق فرمهاي پيوست
(صفحه 14و  )11باشد.
 -1پروژه /پژوهش به صورت فايل  wordو  pdfروي لوح فشرده و يک نسخه چاپي با طلاق و شايرازه آباي باه
واحد آموزش ( مرکز فردوسي) تحويل گردد.

 -پروژه /پووه

شامل بخ

هاي زیر رست:

طرح روي جلد (مطابق صفحه )7
رزومه و تصوير نگارنده ( مطابق صفحه)8
بسم اهلل الرحمن الرحيم (مطابق صفحه)2
عنوان فارسي پروژه /پژوهش (همان طرح روي جلد)
تقديم به (....حداکثر يک صفحه مطابق صفحه  – 12اختياري)
سپاسگزاري (حداکثر يک صفحه مطابق صفحه  -13اختياري)
فهرست مطالب (مطابق صفحه)1
 متن اصلي پروژه /پژوهش شامل:چکيده (حداکثر  211کلمه ترجيحا"دريک صفحه مطابق صفحه )11
مقدمه (حد اکثر دو صفحه مطابق صفحه)11

فصل رول  :کليات
هدف
پيشينه تحقيق
روش کار و تحقيق
فصول  2تا  4پروژه /پووه

در صورت نياز*
2
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فصل پنجم  :بحث و نتيجه گيري
پيشنهادات
پيوستها
فهرست منابع (فارسي و غير فارسي مطابق صفحات  14و )11
*توجه  :تعداد فصول پروژه /پژوهش متناسب با گستردگي موضوع مي تواند متغير باشد.اما الزم به ذکر است که
آخرين فصل پروژه /پژوهش بايد به نتيجه گيري و پيشنهادات اختصاص داده شود.

شرح روي جلد
 -1آرم واحد آموزش (ترجيحا" در ابعاد ) 2 cm × 2/1 cm
 -2عبارت پروژه /پژوهش مديريت دانش (فونت  Titrسايز )14
 -3کلمه «عنوان( »:فونت  Titrسايز )14
 -4عنوان(فونت  Titrسايز )14
-1کلمه «نگارش( »:فونت  Titrسايز )12
 -1نام نگارنده(فونت  Titrسايز )12
 -7کلمه «محل خدمت( »:فونت  Titrسايز )11
 -8محل خدمت(فونت  Titrسايز )11
 -2کلمه « ماه  .....سال( »....فونت  Titrسايز )11

رلف.رطالاات کلي
عنوان پروژه /پژوهش مختصر و مفيد باشد.
 براي ارجاع خواننده به منابعي که در پروژه /پژوهش خود به آن استناد مي کنيد مي توانيد به دو شکل عمل کنيد: -1نام نويسنده را به به مطلب او استنادمي کنيد ،ضمن متن بياوريدوجلوي نام سال انتشار مقاله ياکتاب را درداخال
پرانتز قيدکنيد
 -2هم چنين ميتوانيدپس از بيان مطلب مورد استفاده ناام نوي سانده وساال انتشاار کتااب ،مقالاه رادر داخال پرانتاز
بياوريد.توجه کنيد که در اين موردخاص بايدبين نام نويسنده وسال انتشار کتاب يا مقاله عالمت ويرگول قرار دهيد.
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-در حد امکان از صفحات بزرگ در پروژه /پژوهش استفاده نکنيد که از صفحات بيرون نزند.

ب.شماره گذرري
 -1شماره گذرري صفحات
صفحات «بسم اهلل الرحمن الرحيم»  ،رزومه و تصوير نگارنده ،نموناه صافحه جلاد ،تقاديم ،صافحات فهرسات و
سپاسگزاري شماره گذاري نمي شود.
 -2شماره گذرري موضوع
موضوع هاي اصلي پروژه /پژوهش معموال" چند فصل است هر فصل نيز ممکن است به چند بخش تقسيم گردد.
صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود (نمونه پيوست)هر يک از بخشهاي هر فصل بادوشماره که باخط
تيره ازيکديگرجدا شده اند ،مشخص ميگردد .عدد سمت راست بيانگر شماره فصل وعدد سمت چپ شماره ترتيب
بخش مورد نظر است در صورتي که هر بخش داراي زيربخش باشد شاماره هار زياربخش درسامت چاپ شاماره
مذکور قرارمي گيرد مثال" 4-3-2
يعني زيربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.
 -3شماره گذرري پيوست ها
پيوستهاي پروژه /پژوهش با حروف الفباي فارسي نامگذاري مي شاوند .شاکل هاا وجادول هااي موجاود در هار
پيوست با توجه به پيوست مربوط شماره گذاري خواهد شد.به عنوان مثال ،سومين جدول در پيوست «ب» باه ايان
صورت نوشته مي شود(جدول ب.)3-
پ -منابع
منابع مورد استفاده را در پايان پروژه /پژوهش مي آوريم .فهرست منابع بر حساب حاروف الفبااي فارساي باه ايان
ترتيب تنظيم مي شود.
.1شماره ورديف
.2نام خانوادگي نويسنده
.3حرف اول نام نويسنده
.4سال انتشار
.1عنوان کتاب ،مقاله،گزارش يا پروژه /پژوهش تحصيلي همراه با ذکر عنوان پاياان ناماه دوره کارشناساي ارشاد ياا
رساله دکترا (اين قسمت بايد با حروف ايتاليک و سياه حروفچيني شود)
.1نام ناشر،مجله،سمينار يا موسسه علمي که مقاله در آن چاپ شده ويا نام دانشگاهي که پاياان ناماه در آنجاا ارا اه
گرديده است.
.7شماره مجله يا شماره جلد کتاب
.8شماره صفحه هايي که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است (در صورتي که کل منبع مورد نظار باه عناوان
مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد  ،لزومي به ذکر شماره صفحه ها نيست)
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توجه شود که مطالب فوق با االمت «ویرگول» رز یکدیگر جدر شوند ودر مورد حرف رول نام نویسژنده بدژدرز االمت نقطه ،رز االمت ویرگول رستفاده شود
در زمينه منابع غير فارسي ضمن رعايت مرجع بر حسب حروف الفباي مربوط دقت شود اگر مجله اي مورد استفاده
قرار گرفته باشد در صورتي که نام مخفف شناخته شده اي براي آن وجود دارد .مورد استفاده قارار گيارد و در غيار
اينصورت نام کامل مجله قيد گردد همچنين سعي شود در هر رشته تحصيلي،روش ارجاع دادن غير فارسي متاداول
و استاندارد آن رشته،تا حد امکان رعايت شود.
در زمينه کتابها يا مقاالتي که به يک نويسنده تعلق دارند رعايات ترتياب زمااني انتشاار آنهاا ،ضامن ارجااع دادنضرورت دارد.
در صورتي که کتاب يا مقاله،اثر ترجمه شده باشد  ،ذکر نام مترجم،پس از نام نويسنده ضرورت دارد (براي آگاهيبيشتر به صفحات نمونه فهرست منابع فارسي وغير فارسي صفحه هاي 11تا  17مجموعه مراجعه شود)
تبصره : 1
در صورتي که کتاب ،سال چاپ نداشته باشد .با عالمت اختصاري "بي تا" (بي تاريخ نشر ) نشان داده شود.ذکر نام
ناشرالزامي است.
تبصره : 2
در صورتي که سال چاپ درج نباشد  ،اما مقدمه کتاب ،تاريخ داشته باشد مي توان آن تاريخ را به جاي سال چااپ،
ذکر کرد .بدين صورت :تاريخ مقدمه( 1318،ه  .ش)
ت.چکيده به زبان فارسي
در ابتداي پروژه /پژوهش ،چکيده به زبان فارسي آورده شود (حداکثر  211کلمه ،در يک صفحه)
ث.مقدمه
شامل خالصه اي از اهداف  ،روشها  ،محتواي اصلي و نتيجه کار باشد.
ج.پيوست ها
براي پيوست ها وضمايمي مانند :جدولها ،نمودارها ،شکل ها ونقشها (در صورتي که تعداد آنها زياد باشد) بايد
فهرست تهيه شود.
چنانچه از سايت و يا  CDاستفاده شده باشد در فهرست منابع ،به سايت مورد نظر ،ويا نام  CDاشااره ماي گاردد.
براي ارجاع به آيات شريفه قرآن بدين شکل عمل شود  :بقره  .13در ارجاع به لغتنامه ها جلاد و صافحه ضارورتي
ندارد.
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نمونه صفحه فهرست مطالب

فهرست مطالب
صفحه

انورن
چکيده

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

مقدمه..........................................................................................................................................................................................................

فصل رول  :کليات
1–1

هدف.............................................................................................................................................................................................

 2 – 1پيشينه تحقيق

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

 3 – 1روش کار و تحقيق

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

فصل دوم :
1–2

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

2–2

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

فصل سوم :
1–3

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

2–3

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

فصل چهارم :
4

– .......................................................................................................................................................................................................1

2–4

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

فصل پنجم :
بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري

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

پيشنهادات

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

پيوست ها

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

منابع و ماخذ :
فهرست منابع فارسي

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

فهرست منابع غير فارسي

...................................................................................................................................................................
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نمونه صفحه جلد

پروژه مديريت دانش
(فونت - Titr:سايز)41

عنوان :
(فونت - Titr:سايز)41

نگارش:
(فونت - Titr:سايز)41

محل خدمت:
(فونت - Titr:سايز)41

سال

ماه

(فونت - Titr:سايز)41
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رزومه نگارنده
نام و نام خانوادگی .............................................. :
تلفن تماس ........................................................ :
محل تولد.......................................................... :
ایمیل .............................................................. :
تاریخ تولد ........................................................ :
شغل (ردیف) فعلی .............................................. :
سوابق تحصیلی
مقطع

دانشگاه

رشته تحصیلی

تاریخ ورود

تاریخ فارغ التحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

سوابق شغلی (خالصه سوابق خدمتی) و حرفه ای
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
تاریخ.....................امضاء....................................

8

دستورالعمل نگارش و تدوين پروژه /پژوهش مديريت دانش واحد آموزش و پژوهش مديريت درمان

نمونه بسم اهلل الرحمن الرحيم
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نمونه صفحه مقدمه

مقدمه:
شامل  :معرفي کار انجام گرفته ،شيوه هاي تحقيق ،اهميت کار (که مخاطب به گونه اي در جريان موضوع پروژه/
پژوهش قرار گيرد)
مانند :
پيشرفت هاي شگرفي که در سالهاي اخير در گرايش هاي گوناگون علم ژنتيک ،به وياژه ژنتياک مولکاولي باه
دست آمده است ،مرهون استفاده گسترده از ميکروارگانيسم هاست .مطالعات ميکروبيولوژيست ها در مدت بايش از
صد سال نشان داده اند که بين انسان و ميکروبها ارتباط حياتي بسيار نزديکي وجود داردواين ارتباط مي تواند مفياد
يا مضر باشد برخي از ميکروارگانيسمها بيماري زا هستند وبعضي ديگر کاربردهااي صانعتي دارناد .ابزارهاوتکنياک
هاي گوناگوني باراي باه کاار گياري ميکروارگانيسامها در صانعت اباداع شاده اناد باه طوريکاه باا تلفياق علاوم
ميکروبيولوژي کاربردي ،بيوشيمي ،ژنتيک و مهندسي شيمي دانشاي باه ناام بيوتکنولاوژي باه وجاود آماده اسات.
بيوتکنولوژي علمي است که در زمينه استفاده از موجودات يا متابوليت هاي آنهاا ،باه منظاور تولياد فاراورده هااي
گوناگون غذايي ،دارويي ،شيميايي ،ودر مقياس صنعتي بحث مي کند.
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نمونه صفحه چکيده

چکيده:
شامل:خالصه اي از پروژه /پژوهش است ،به گونه اي که مراجعه کننده آشنايي نسبتا" مطلوبي به داده ها و
تحقيقات نويسنده پيداکند.
نمونه:
چکيده
هدف از پژوهش حاضر تعيين تأثير عزت نفس بر عملکرد فردي کارکنان در بيمارستان دکتار غرضاي اصافهان ماي
باشد .که اين پژوهش توصيفي -همبساتگي واز حياث هادف کااربردي مايباشاد .جامعاه آمااري شاامل کارکناان
بيمارستان دکتر غرضي اصفهان به تعداد  823نفر ميباشد که از بين آنها با استفاده از فرمول کاوکران  212نفار باه
روش نمونهگيري در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و  241پرسشنامه که به صاورت صاحيح تکميال
شده بود مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .روش گردآوري دادهها و اطالعات ميداني و کتابخانه و ابزار جمع آوري
دادهها پرسشنامه ميباشد که ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه برابر  1.8به دست آمد .همچنين جهات تجزياه و
تحليل فرضيهها از نرم افزار smart PLSاستفاده شد .نتايج حاصل از فرضيه اصلي پژوهش حااکي از آن اسات کاه
عزت نفس بر عملکرد فردي کارکنان تأثير مستقيم دارد .نتايج حاصل از فرضيههاي فرعي نشان داد که ،عزت نفاس
فردي بر نظم و انضباط کاري ،احساس مسئوليت در کار و همکاري در کار کارکنان تاأثير مساتقيم دارد ،اماا عازت
نفس فردي بر بهبود کار کارکنان تاثيري ندارد .همچنين عزت نفس ساازماني بار نظام و انضاباط کااري ،احسااس
مسئوليت در کار ،همکاري در کار کارکنان و بهبود کار کارکنان تأثير مستقيم دارد.
ورژگان کليدي :عزت نفس فردي ،عزت نفس سازماني ،عملکرد فردي ،بيمارستان دکترغرضي اصفهان
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نمونه صفحه تقديم به

تقدیم به :
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نمونه صفحه سپاسگزاري

سپاسگزرري :
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 پژوهش مديريت دانش واحد آموزش و پژوهش مديريت درمان/دستورالعمل نگارش و تدوين پروژه

نمونه صفحه فهرست منابع غير فارسي

فهرست منابع غير فارسي
 شماره جلد،  کتاب، مقاله،  عنوان مجله، سال، حرف اول نام، نام خانوادگي
1.Folk , R.L.,1214, The Distinction Between Grain Size & Mineral Composition in
Sedimentary Rock Nomenclature , Jour. Geol., Vol. 12, PP. 322-312
7.Hunt , R.,1282,Plant Growth Curve , The Functinal Approach to plant Growth
Analysis Edward Arnold , Pub . London U.K.,PP 248.
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نمونه صفحه منابع فارسي

فهرست منابع فارسي
نام خانوادگي  ،حرف اول نام  ،سال  ،عنوان مجله  ،مقاله  ،کتاب  ،شماره جلد
مانند :
 . 1احمدي  ،ن  ، 1313 ،فيزيولوژي گياهي  ،تهران  ،مرکز نشر دانشگاهي
 . 2رنجبر  ،ع  ،م  ، 1317 ،اثر فاصله رديف و تراکم بوته بر عملکرد و اجراي عملکرد دانه دو رقم سويا  ،مجله
علوم کشاورزي ايران  ،جلد  12شماره هاي  1و  2ص  22تا . 31
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