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 ۳۱...../....../.......تاریخ:  مدیریت محترم پژوهشی 

                                        شود.جهت ارزیابی شکلی به پيوست ارسال می ..………………………تحت عنوان  .….……………………گزارش علمی طرح پژوهشی اینجانب  با سالم، احتراماً

 امضاء                                                                                                           ----------------------------   مجری طرح

                                         ۳۱تاریخ:...../....../.......                                                                                                                          کارشناس محترم پژوهشی             

 ۳1/9/۳۱11نامه طرحهای پژوهشی مصوب شورای دانشگاه مورخ اقدام الزم طبق مقررات و آئينجهت  اٌاحترامبا سالم، 

                        امضاء                                                                                                                                                                                                                                 -------------------------  وهشیمدیریت پژ

 ۳۱تاریخ: ...../....../.......                                           نتایج بررسی شکلی گزارش علمی یاد شده به  شرح زیر اعالم می گردد.                                    

 ندارد     دارد       عنوان ارزیابی شکلی ردیف

   طرح جلد بصورت فرمت آئين نامه ۳

   فهرست مطالب 2

   چکيده مطالب ۱

   کليد واژه 4

   «متدولوژیتعریف مسئله، هدف پژوهش، فرضيه، : »مقدمه شامل 5

   زبان اصلی گزارش فارسی بوده و در صورت نگارش آن به زبان دیگر، به زبان فارسی ترجمه شده است. 6

   ۳4سطر در صفحه و با قلم  2۱متن گزارش  7

   2و حاشيه از باال و پایين  2و حاشيه سمت چپ  5/۱حاشيه سمت راست گزارش  1

   اساس یکی از روشهای استانداردارجاع به منابع در متن گزارش بر  9

   درج معادل سازی واژه ها در زیر نویس ۳1

   نتيجه گيری ۳۳

   تنظيم فهرست منابع و مآخذ در انتهای گزارش بر اساس روش استاندارد ۳2
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 ودت به مجری جهت رفع نواقص شکلیعتأئيد نشد،       

 تأئيد شد، ارجاع به گروه جهت بررسی محتوایی و انطباق مقاله با طرح مراتب جهت هرگونه دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد.      

 با تشکر                                                                                                                                                                 

 امضاء                                                                                     -----------------------------  کارشناس پژوهشی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

                                                         ۳۱تاریخ ........./......./.....                                                                                                                                                            مدیر محترم گروه

                                                                                                                                                                   با سالم و احترام،

 گردد.تایيد انطباق مقاله و طرح پژوهشی مذکور ارسال می منتج از طرح مذکور، مراتب جهتمقاله و ی علم ضمن ارسال گزارش

 با تشکر                                                                                                                                                      

 امضاء                                                                                            ------------------------------ ت پژوهشیمدیری 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 ۳۱تاریخ ........./......./.....                                                                                                                                          مدیریت محترم پژوهشی

. بررسی شد. نتيجه بررسی به با سالم و احترام،به استحضار می رساند مقاله و گزارش علمی طرح پژوهشی مزبور در جلسه مورخ ............. گروه ....................

 گردد.                        م میهمراه صورتجلسه و به شرح ذیل اعال

                    .مقاله مستخرج شده از طرح بوده و بر آن منطبق است                                                                                                  

 با تشکر                                                                                                             .                          باشدطرح و مقاله منطبق نمی 

                                                                                                                                                                            امضاء                                                                                        ------------------------------------------------------  مدیر گروه  

 

 ۳۱تاریخ ........./......./.....                                                                                                                                           معاونت محترم پژوهشی

رساند، طرح پيشنهادی مذکور تأئيد شد. مراتب جهت بررسی و مربوطه به استحضار میبا سالم و احترام،ضمن ارسال گزارش علمی و صورتجلسات و ضمائم 

 گردد.تأئيد در شورای پژوهشی دانشگاه ایفاد می

                                                                                                                                                             

 با تشکر                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   امضاء                                                                                                                                                                                                                ----------------------------------------------مدیریت پژوهشی  


