دستًرالعمل تُیٍ گسارشات تحمیماتی
از مجریان محترم پريشٌ َای تحمیماتی تماضا می شًد تٍ مىظًر یکىًاختی َر چٍ تیشتتر گسارشتات ي امکتان
استفادٌ َر چٍ افسين تر از وتایج حاصل از فعالیتُای تحمیماتی اوجام گرفتٍ ،گسارشات ختًد را تتٍ شتری زیتر
تُیٍ ي تحًیل ومایىذ:
 -1گسارشات ارسالی الزم است در لطع  A4تُیٍ شًوذ .گسارشات ممتذماتی تتا د تذ ممتًایی ي گتسار
وُای ی تا د ذ شًمیس ي َمٍ آوُا تٍ روگ سثس چمىی تاشىذ .گسار

وُایی دامع ک یتٍ گسارشتات لث تی

تاشذ ،تٍ وحًی کٍ تا مطالعٍ آن ویازی تٍ مرادعٍ گسارشات لث تی وثاشتذ .مجریتان محتترم متی تًاوىتذ
گسارشات لث ی را تٍ گًوٍ ای دستٍ تىذی ومایىذ کٍ فص ُایی از گسار

وُایی تاشىذ.

 -2د ذ گسارشات مطاتك ومًوٍ پیًست تُیٍ شًد ي وًشتٍ َا طالکًب تاشذ.
 -3در اتتذای گسار

یک صفحٍ خالی (سفیذ) لرار دادٌ شًد.

 -4صفحٍ ايل گسار

َماوىذ صفحٍ د ذ تُیٍ شًد.

 -5صفحٍ ديم شىاسىامٍ گسار
 -6در صفحٍ سًم گسار
 -7صفحٍ چُارم گسار

می تاشذ کٍ الزم است مطاتك ومًوٍ پیًست تُیٍ شًد.

طری "تسم اهلل الرحمه الرحیم" تٍ س یمٍ مجری لرار دادٌ شًد.
در صًرت عاللمىذی مجری تٍ تشتکر ي تمتذیر از فترد یتا م سستٍ متًرد وظتر

مجری تع ك دارد.
 -8در صفحٍ پىجم خالصٍ گسار

در یک صفحٍ آيردٌ شًد.

 -9از صفحٍ ششم تٍ تعذ فُرست مطالة گسار  ،ممذمٍ ي فص ُای گسار

شتري ي در اوتُتای گتسار

مرادع آيردٌ می شًوذ.
 -11مته گسار

َا الزم است تا ورم افسار  MS Microsoft Wordي تا ل م  BNazaninتٍ اوتذازٌ

 14معمًلی ) (Regularتایپ شذٌ تاشذ .فًاصتل وًشتتٍ َتا از تتاالی صتفحٍ  2ستاوتیمتر ،پتاییه 2
ساوتیمتر ،طرف راست  3ساوتیمتر ي طرف چپ  2ستاوتیمتر تاشتذ ي شتمارٌ صتفحات در يستی پتاییه
صفحات درج شًوذ .چىاوچٍ گسار

تٍ صًرت پشت ي ري ( َر دي ريی يرق ) تُیٍ می شتًد ،تترای

صفحات زيج فاص ٍ از چپ  3ساوتیمتر ي فاص ٍ از راست  2ساوتیمتر تاشذ.
 -11صحافی گسارشات تر اساس کتة ي وًشتٍ َای فارسی از لسمت راست تاشذ .تر ريی عطف گتسار
وُایی ،عىًان گسار

ي تاریخ ارائٍ گسار

تٍ صًرت طالکًب وًشتٍ شًد.

 -12ک یٍ دذايل ي شک ُا دارای شمارٌ ترتیة تًدٌ ي شمارٌ ي عىًان دتذايل در تتاال ي شتمارٌ ي عىتًان
شک ُا در زیر آوُا تا ل م 12 BNazaninتٍ اوذازٌ  12پرروگ ) (Boldدرج شًد.
 -13در داخل مته مطالثی کٍ از مرادع استفادٌ شذٌ اوذ ،تا رکر شمارٌ ترتیة مردع در داخل کريشتٍ ][
مستىذ شذٌ ي در پایان گسار

تٍ َمان شمارٌ تًالی ،مشخصات کامل مرادع تراساس عترف متتذايل،

تحت عىًان مرادع آيردٌ می شًوذ.

