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الف  -هطخصات اصلی گشارش
 .1سًگ جلذ،گالیٌکَسآتی تیشُ(سشهِ ای)ٍقطع آى21*29/5ساًتی هتشتاضذ.
 .2سٍی جلذهطاتق ًوًَِ فشم اسایِ ؿذُ دساًتْای ایي دػتَسالؼول تٌظین گشدد.
 .3دسقسوت عطف طشح عٌَاى(یاتخطی اصآى)ً،ام داًطجٍَهاُ ٍسال اجشاًَضتِ ضَد.
ً .4گاسش هتي تاقلنٍB Nazaninاتذاصُ 14صَست پزیشد.سشعٌَاى ّاٍعٌَاى ّای فشعی
تاقلنٍB Titrاًذاصُ14تِ صَست Bold
ّ .5شجذٍل،ضکل یاتصَیشداسای ضواسُ ٍعٌَاى هی تاضذکِ تایذتاقلن B Nazaninتِ
اًذاصُ 12تایپ گشدد.
 .6حاضیِ صفحات اصسوت ساست3ساًتی هتش،تاال،پاییي ٍچپ2ساًتی هتشدسًظشگشفتِ ضَد.
 .7تیي دٍخط تافاصلِ  1/5linesتایپ ضَد.
بً.حَُ تٌظین صفحات هقذهاتی
 صفحِ سفیذ:دساتتذاٍاًتْای ّشگضاسش،یک صفحِ سفیذقشاسدادُ ضَد.
 صفحِ عٌَاى فاسسی:هطاتق ًوًَِ فشم سٍی جلذ
 صفحِ تسن ا...الشحوي الشحین
 صفحِ تقذین(دسصَست لضٍم)
 صفحِ تطکشٍقذسداًی(دسصَست لضٍم)
 صفحِ ٍیاصفحات فْشست هطالة:دسفْشست،عٌاٍیي صفحات اٍلیِ
ًظیشتقذیشٍتطکشرکشًوی ضَد.فْشست هطالة ضاهل عٌاٍیي فصَل،تخص ّاٍصیشتخص
ّای عٌاٍیي اصلی ٍعٌاٍیي فشعی ّشفصل هی تاضذ.عٌاٍیي رکشضذُ دسفْشست هطالة
تایستی عیٌا"تاعٌاٍیي هتي هطاتقت داضتِ تاضذ.تشای جلَگیشی اصخطای چطن،تیي عٌَاى
ٍضواسُ صفحِ هشتَطِ،دسفْشست هطالة ًقطِ چیي دسج ضَد.
 صفحِ یاصفحات فْشست جذاٍل(دسصَست ٍجَد)
 صفحِ ٍیاصفحات فْشست ضکل ّا(دسصَست ٍجَد)(ًوَداسّاجضٍضکل ّاهحسَب هی
ضَد).
 صفحِ ٍیاصفحات فْشست تصاٍیش(دسصَست ٍجَد)(هٌظَسعکس ّاهی تاضذ).
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 فْشست پیَست ّا
 فْشست هٌاتع فاسسی
 فْشست هٌاتع التیي
 پیَست ّاً:اهِ ّاً،وًَِ پشسص ًاهِ ّا،تشسسی ّا،هطالة هکول،آهاسٍاسقام...کِ تِ ًحَی
دسپشٍطُ هَسداستفادُ قشاسگشفتِ اًذتِ صَست پیَست ّای جذاگاًِ آٍسدُ هی
ضًَذ.دسصَستی کِ ایي پیَست ّاداسای هَضَعات هختلفی تاضذدستِ تٌذی ضذُ ٍتحت
عٌَاى پیَست...ٍ1،2آٍسدُ هی ضًَذ.
ج-تعذادفصَل ٍعٌَاى ّشفصل
تاتَجِ تِ ایٌکِ اکثشخشٍطُ ّای هالی دسیک ػاصهاى،اداسُ،ؿشکت ٍیاصٌؼت خاصی اجشاهی ؿَد،الصم اػت
فصل تٌذی صیشتِ دلت سػایت گشدد.الثتِ دسهَاسدخاف،هوکي اػت دسفصل تٌذی خشٍطُ تغییشاتی
ایجادؿَدکِ ایي تغییشات تِ اصاء ّشخشٍطُ،تشاػاع ًظشاػتادساٌّواٍخغ اصهَافمت دسؿَسای گشٍُ لاتل
اًجام خَاّذتَد.
فصل اٍل:کلیات
دسایي فصل تاّذف آهادُ ًوَدى صهیٌِ رٌّی خَاًٌذُ تایؼتی هَضَع خشٍطُ تِ صتاًی ػادُ ٍجْت یافتِ
تِ خَاًٌذُ هؼشفی ؿَد.دسهمذهِ تایؼتی تااساٌیِ کلیات ٍهمذهات خشٍطُ،ضشٍست اجشای عشح ٍاّذاف
خَاًٌذُ ساجْت دادٍتِ ػَی ّذف تحمیك ّذایت کشد.
ّوچٌیي دسایي فصل هی تَاى تِ صَست خالصِ،تِ هغالثی کِ لشاساػت دسکل عشح آٍسدُ ؿَداؿاسُ
کشد.دسًگاسؽ ایي فصل تایؼتی اصحاؿیِ سٍی خَدداسی ًوَدُ ٍصشفا"تِ تَضیح هغالة هشتَط تِ
هَضَع هَسدهغالؼِ خشداخت.

فصل دٍم:ادتیات ًظزی
دسایي فصل تِ تؼشیف ٍتـشیح هفاّین هشتثظ تاهَضَع خشٍطُ کِ دسادتیات
تحمیك(کتة،هماالتً،ـشیات،اػٌادٍ)...یافت هی ؿًَذ،تارکشهٌثغ هَسداػتفادُ خشداخت.ایي فصل،تِ ًَػی
هْن تشیي تخؾ یک گضاسؽ هحؼَب هی گشددٍتیاًگشهیضاى تؼلظ داًـجٍَتالؽ ًاهثشدُ دسفشاگیشی
هَضَع هَسدتحمیك تَػظ اػت.

فصل سَم:هعزفی صٌعت(ساسهاى)هحل پزٍصُ
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دسایي فصل اّذاف ٍفلؼفِ ٍجَدی،ػاختاس(چاست)ػاصهاًی،تخؾ ّای اداسی ٍػایش هَضَػات هشتثظ
تاػاصهاى،اداسُ،ؿشکت ٍیاصٌؼتی کِ خشٍطُ دسآى اجشاؿذُ اػت،تِ تفصیل ؿشح دادُ هی ؿَد.
فصل چهارم:تجشیِ ٍتحلیل
دسایي فصل الصم اػت تِ گشدؽ کاسً،حَُ ػولیاتٍّ،وچٌیي تحلیل ًماط لَت ٍضؼف هَضَع خشٍطُ
دسهحل خشٍطُ خشداخت.چٌاًچِ خشٍطُ تِ گًَِ ای تؼشیف ؿذُ تاؿذکِ ًیاصهٌذاًجام هحاػثاتی تَػظ
داًـجَتاؿذ،ؿشح هحاػثات هشتَعِ دسایي لؼوت آٍسدُ هی ؿَد.

فصل پٌجن ًتیجِ گیزی:
چٌاًچِ ًتایجی اصاًجام خشٍطُ حاصل ؿذُ تاؿذٍیاخیـٌْاداتی تشای سفغ هـکالت ػاصهاى(صٌؼت)هحل
اًجام خشٍطُ لاتل عشح تاؿذ،ایي فصل تاًظشاػتادساٌّوا تٌظین هیگشدد.

دً-کات کلی درًگارش هتي
 .1تَصیِ هی ؿَدکِ دسًگاسؽ تِ جای افؼال هؼلَم اصافؼال هجَْل اػتفادُ گشدد.تشای هثال تِ
جای«دسجلؼاتی کِ تاهذیشهالی ؿشکت داؿتن»اصجولِ«دسجلؼاتی کِ تاهذیشهالی ؿشکت
تشگضاسؿذ»اػتفادُ ؿَد.
 .2تایؼتی دساهالی صحیح کلوات،سػایت لَاػذٍاصَل ًگاسؽ ٍدػتَسصتاىً،مغِ گزاسی ٍػالهات
دیگشتَجِ کافی هثزٍل گشدد.
 .3گضاسؽ ًْایی عشح دسهحیظ

ٍWordتاالتشتایح ٍیک ًؼخِ اصآى(تِ صَست فایل یاًؼخِ

چاج ؿذُ)لثل اصجلذگشفتي دساختیاساػتادساٌّوای خشٍطُ لشاسگیشدتااصالحات الصم عثك
ًظشاػتادهشتَعِ اًجام ؿَد.
 .4تٌاػة تیي اًذاصُ ػٌاٍیي ٍحشٍف تایؼتی سػایت گشدد.
 .5اٍلیي ػغشّشخاساگشاف تاسػایت8کاساکتشفاصلِ خالی دسج ؿَد(.تِ ػثاست دیگشIndentation
تا0/8ػاًتی هتشتشای ػغشاٍل ّشخاساگشاف اًجام ؿَد).
 .6فاصلِ تیي دٍخاساگشاف تشاتشفاصلِ هؼوَلی تیي دٍػغشتاؿذ.
 .7اصتِ کاستشدى هؼادل ّای هتٌَع یک ٍاطُ دسهتي خَدداسی ًوَد.دسصَست اػتفادُ اصکلوات
تخصصی،الصم اػت هؼادل فاسػی آى دسهتي ٍاصل کلوِ(تِ صتاى التیي)دسخاٍسلی آٍسدُ ؿَد.
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ُ-ضوارُ گذاری صفحات
ّ .1یچ یک اصصفحات لثل اصفْشػت هغالة ،ؿواسُ گزاسی ًوی ؿًَذ.
 .2صفحات فْشػت هغالة،جذاٍل،ؿکل ّاٍتصاٍیشتاحشٍف اتجذ(الف،ب،ج،د،ٍ،ُ،ص)...،یا ًوادّای
سٍهی ؿواسُ گزاسی هی ؿًَذ.
 .3ؿواسُ گزاسی اصصفحِ چکیذُ تاخایاى گضاسؽ اداهِ هی یاتذ.
.4

ؿواسُ ّای صفحات دسخاییي ٍٍػظ صفحِ دسج

گشدد.

ٍ-ضوارُ گذاری عٌاٍیي
تشای ؿواسُ گزاسی ػٌاٍیي تخؾ ّای ّشفصل ٍصیشتخؾ ّااصاػذاداػتفادُ گشدد.
حمَق ٍدػتوضد-1-1،ػیؼتن ّای حمَق ٍدػتوضد ............،تشای هثال-1:همذهِ-1-1،تؼشیف
 .1حذاکثشاسلام اػتفادُ ؿذُ دسؿواسُ ػٌاٍیي ًثایؼتی اصچْاسػذدتیـتشتاؿذ.
تشای هثال-1-2-3-1:اًثاسداسی تِ سٍؽ FIFO
 .2دسصَست ًیاصتِ تمؼین تٌذی تیـتشهی تَاى آخشیي ػٌَاى ساتذٍى ؿواسُ تافًَت B
ٍTitrاًذاصُ

Boldتایح ًوَد.

ز-استفاده ازجداول،شکل هاوتصاویر
 .1تشای اػتفادُ اصجذاٍل،ؿکل ّاٍتصاٍیشتایؼتی اتتذااختصاسا"دسهتي تِ آًْااؿاسُ ًوَدیاتِ هْن تشیي
ًتیجِ ای کِ هی تَاى اصآى جذٍل،ؿکل یاتصَیشاػتٌثاط ًوَداؿاسُ کشد.دس ایي صَست تایؼتی جذٍل
یاؿکل یاتصَیشسادساٍلیي فضای هٌاػة دسج ًوَد.
.2جذاٍل،ؿکل ّاٍتصاٍیشتایؼتی خَاًا،دلیك ٍهشتة تاؿٌذّ.شجذٍل،ؿکل یاتصَیشتایؼتی تذٍى ًیاصتِ
هشاجؼِ تِ هتي تتَاًذاعالػات هَسدًظشسااساًّیِ دادُ ٍیافتِ ّای هَجَددسآى لاتل تجضیِ ٍتحلیل تاؿٌذ.
ّ.3شجذٍل،ؿکل یاتصَیشداسای ؿواسُ ٍػٌَاى هی تاؿذکِ تایذتاللنB Nazanainتِ اًذاصُ12تایح گشدد.
.4ؿواسُ جذٍل،ؿکل ّاٍتصاٍیشهؼتمل اصیکذیگشهی تاؿذ.
.5ػٌاٍیي جذاٍل،ؿکل ّایاتصاٍیشتایؼتی دسػیي اختصاس،هفیذٍکاهل تاؿذ.
.6ؿواسُ ّاٍػٌاٍیي جذاٍل دستاالی آًْاٍؿواسُ ّاٍػٌاٍیي ؿکل ّاٍتصاٍیشدسصیشآًْادسج گشدد.
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.7تشای جذاٍل،ؿکل ّاٍیاتصاٍیشی کِ اصیک هاٌخزدیگشآٍسدُ ؿذُ اػت،الصم اػت هاخزّشػٌَاى دساًتْای آى
دسداخل خشاًتضٍتشاػاع لیؼت هٌاتغ دسج گشدد.
ح-هٌاتع هَرداستفادُ
هٌاتغ ػلوی هَسداػتفادُ هغاتك دػتَسالؼول ریل گضاسؽ گشدد:
کلیِ هٌاتؼی کِ دسهتي رکشؿذُ اًذ،تایذدسفْشػت هٌاتغ تاهـخصات کاهل ًَؿتِ ؿًَذ.هـخصات هٌاتؼی کِ
دسعَل گضاسؽ تِ آًْااػتٌادؿذُ اػت هی تَاًذتِ ؿشح صیشتاؿذ:
-1استفادُ اسهقالِ هجالت علوی تایک ًَیسٌذُ ٍیاتیص اسیک ًَیسٌذُ:
اػن(اػاهی)ًَیؼٌذگاى(ًام خاًَادگی،حشف اٍل ًام)ػال اًتـاس.هَضَع.هـخصات هجلِ(ؿاهل خالصِ ًامهجلِ،ؿواسُ،دٍسُ،صفحِ)تِ تشتیة تایح هی گشدد.دسهَسدخالصِ ًام هجلِ تِ ًَؿتاسّای هجلِ هشتَعِ
هشاجؼِ ؿَد.
هثال ّا:
صاهتی،هجیذ؛ػاهتی،هشتضی ٍاصغشی،هشین(

).اٍلَیت ّای تَػؼِ تخؾ صٌؼت اػتاى اصفْاى تشاػاع

سٍؽ ٍفشآیٌذتحلیل ػلؼلِ هشاتثی(.)AHPفصلٌاهِ خظٍّـٌاهِ تاصسگاًی،ؿواسُ.
).The Need Educational and Training in the use of the EFQM
Model.Quality Assurance in Education,VO .
,NO

(Asare,Osseo

-2استفادُ اسکتاب:

الف-اگشکتاب تشجوِ تاضذ:اػن(اػاهی)ًَیؼٌذگاى،ػال اًتـاس.هَضَع.جلذ،هتشجن،چٌذهیي چاجً،ام
ًاؿش،هحل ًـش،هی تایؼت رکشگشدد.
ب-اگشکتاب تألیف تاضذ:اػن(اػاهی)ًَیؼٌذگاى،ػال اًتـاس،هَضَع،هحل ًـشً،ام ًاؿش،جلذ،چٌذهیي
چاج،هی تایؼت رکشگشدد.
هثال ّا:
ّچ،هاسی جَ(

).تیَسی ػاصهاى،تشجوِ حؼي داًایی فشد،جلذدٍم،تْشاىً،ـشافکاس،چاج اٍل.

هـثکی،اصغش(

).هذیشیت سفتاسػاصهاًی،تْشاى،اًتـاسات تشهِ،چاج اٍل.
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(Bowles,B.
).The Impact of School Organizationl Culture on the Academic
Elementary students.South Achievement of
Carolina State University.

 -3استفادُ اسپایاى ًاهِ :
اػن ًَیؼٌذُ،ػال اًتـاس.هَضَع.همغغ تحصیلی،داًـگاُ،ؿْش،هی تاػت رکشگشدد.
هثال:
صتشدػت،کشین(،

).تشسػی ساتغِ تیي فشٌّگ ػاصهاًی ٍػولکشدهذیشاى هذاسع هتَػظ خؼشاًِ دٍلتی

ؿْشتْشاى،خایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ،داًـگاُ تْشاى،تْشاى
ًکتِ:1دسفْشػت هٌاتغً،خؼت هٌاتغ فاسػی ٍهتؼالثا"هٌاتغ اًگلیؼی دسج هی گشدًذ.
ًکتِ:2دسصَست ًیاصتِ رکشًام هحمك یاهحممیي دسهتي گضاسؽ،ضوي سػایت اصَل خاًَیؼی،تایؼتی خغ
اصرکشآًْا،ػال اًتـاسهمالِ دسداخل خشاًتضتالفاصلِ آٍسدُ ؿَد.دسصَستی کِ هحممیي دًٍفشتاؿٌذًام
آًْاتا«ٍ»جذاؿذٍُ،لی دسهَسدهحممیي تیؾ اصدًٍفشفمظ ًام هحمك اٍل تِ اًظوام«ٍّوکاساى»رکشهی گشدًذ.
هثال ّا:
دسهٌاتغ یک ًفشُ:صاهتی()1382یا()Satchelٍ1971
دسهٌاتغ دًٍفشُ:صاهتی ٍاصغشی()1382یا()Hugheus and Tannerٍ1973
دسهٌاتغ تیؾ اصدًٍفشُ:صاهتی ٍّوکاساى()1382یا()Eroksuz et al.,ٍ2002
ط-تکثیرگسارش پروشه
خغ اصاػوال اصالحات الصم عثك ًظشاػتادساٌّواٍتصَیة ًْایی گضاسؽ عشح تَػظ ؿَسای گشٍُ،تِ
تؼذادً3ؼخِ CDگضاسؽ،تحَیل گشٍُ گشدد.

یً-حَُ تٌظین رٍی جلذ

مؤسسه آموزش عالی شمس تبریسی
دستورالعمل تنظیم گسارش های نهایی پروشه
آسم استاًذاسدداًطگاُ
هؤسسِ آهَصش عالی ضوس تثشیضی
(فًَت B Nazaninتیشُ،اًذاصُ)28

گضاسش پایاًی پشٍطُ هالی جْت اخزدسجِ کاسضٌاسی ًاپیَستِ
(فًَت B Nazaninتیشُ،اًذاصُ)18

عٌَاى پشٍطُ
(ًَؿتي ػثاست فَق الصم ًیؼت.صشفا"تشای ًـاى هحل تایح ػٌَاى اػت).
(فًَتB Titrتیشُ،اًذاصُ)24

استاد(اساتیذ)ساٌّوا:
(فًَت B Nazaninتیشُ،اًذاصُ)26

داًطجَ:
(فًَت B Nazaninتیشُ،اًذاصُ)20

تاسیخ
(فًَت B Nazaninتیشُ،اًذاصُ)14

