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 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

 

  (نامه و رسالهپروژه، پايان)های پژوهشي انواع گزارش نگارشنکات مهم در فهرست 

 

 اید؟کردهاستفاده ( کتابخانه دانشکده موجود در سایت آموزش و نیز) گزارشآیا از راهنمای نگارش  7 

 صفحه عنوان دارد؟ گزارشآیا  2 

 فهرست کلمات کلیدی است؟ دارای چکیده و گزارشآیا  0 

 فهرست مطالب دارد؟ گزارشآیا  4 

 ها دارد؟ها و جدولشکلفهرست  گزارشآیا  5 

 فهرست عالئم دارد؟ گزارشآیا  6 

 (؟فرمت استها و نحوه نوشتن و ارجاع به مراجع دقیق و طبق آدرس)اید نوشتن بخش مراجع دقت کافی داشته آیا در 1 

 اید؟ذکر کرده اید آیا شماره مرجع را در زیر همان شکلشکلی را از مرجعی گرفته ها زیر نویس دارند؟ اگرنمودار یاآیا همه شکل 8 

 دارند؟ها باالنویس آیا همه جدول 9 

 اید؟رند از کلمات فارسی استفاده کردهآیا برای کلماتی که معادل فارسی مناسب دا 73 

 اید؟استفاده کردهآیا برای اسامی و اصطالحات انگلیسی از زیرنویس  77 

 در کار خود را به حداقل برسانید؟( مرتبط با دستور زبان)اید اغالط امالیی و انشایی تالش کرده آیا 72 

 اید؟گذاری کردهفرمت شمارهطبق ها را به نحو مناسب و جدول ها وها، شکلآیا فرمول 70 

 ؟ایدمعرفی کرده( به خصوص در کنار فرمول و)مناسب  ها را به نحوفرمول استفاده درمتن وآیا متغیرها ونمادهای مورد  74 

 است؟ها ارجاع شده ها و جدولبه همه شکل گزارشآیا در متن  75 

 ها استفاده شده است؟های فصلآیا از صفحات مجزا برای بیان عنوان 76 

 اید؟جلوگیری کرده گزارشها از ایجاد فضاهای خالی در صفحات ها و جدولآیا با چیدن مناسب شکل 71 

 اید؟گذشته استفاده کردههای گیری از فعلبندی و نتیجههای آینده و در بخش جمعه از فعلآیا در بخش معرفی و مقدم 78 

 اید؟مناسب ارائه کرده هایآیا خالصه مرورکارهای قبلی را در جدول یا جدول 79 

 اید؟کند ارائه کردهاهمیت پژوهش شما را مشخص  بندی مناسبی که جایگاه وکارهای قبلی، جمع انتهای بخش مرور آیا در 23 

 اید؟ای امالیی و انشایی استفاده کردههبرای اصالح غلط( محصول فرهنگستان زبان فارسی) آیا از نرم افزار ویراستار 27 

 اید؟استفاده کرده...( ددی، برداری و ع)ها برای مشخص کردن انواع مختلف کمیتها از نمادهای مناسب آیا در نوشتن فرمول 22 

 استفاده کرده اید؟آیا در نوشتن جمالت از سوم شخص مفرد به عنوان فاعل  20 

 آیا از تکرار بی مورد مطالب اجتناب و از پیوستگی مفهومی متن و پاراگراف ها اطمینان حاصل کرده اید؟  24 
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