نکات قابل توجه در بررسی گزارش نهایی
 .1گشارش ًْبیی ثِ صَرت فبیل ٍرد ارسبل گزدد .در هَرد پبیبى ًبهِ ّب اسکي صَرت خلسِ دفبع قجل اس تقذیز ٍ
تطکز درج ضذُ ثبضذ.
 .2تزتیت قزار گیزی ثخص ّبی هختلف گشارش ًْبیی دقت ضَد (اثتذا صفحِ ثسن ال ...ثعذ صفحِ عٌَاى فبرسی
 ،صفحِ کلیذٍاصُ ّب ،صَرت خلسِ دفبع،فزم تعْذ اصبلت اثز ،تقذین ٍ تطکز،چکیذُ فبرسی ،فزم کبرثست ًتبیح،
فْزست ّب ،فصل ّب ،هٌبثع ،پیَست ،چکیذُ اًگلیسی ٍ صفحِ عٌَاى اًگلیسی).
 .3چٌبًچِ طزحی هصَة هزکش تحقیقبت ثبضذ ،درج لگَی هزکش هزثَطِ در سوت چپ ّز دٍ صفحِ عٌَاى
فبرسی ٍ اًگلیسی الشاهیست.
 .4در گشارش ًْبیی پبیبى ًبهِ ّب ًَع داًطکذُ درخِ علوی ،رضتِ ٍ گزایص درج ضذُ ثبضذ در هَرد سبیز طزح
ّب ًَع طزح هطخص ثبضذ(طزح ّیئت علوی ،کبرهٌذی ،داًطدَیی ٍ .)...
 .5درج ضوبرُ طزح ثزای طزح ّبی تحقیقبتی ٍ ضوبرُ پبیبى ًبهِ ثزای پبیبى ًبهِ ّب در ّز دٍ صفحِ عٌَاى
فبرسی ٍ اًگلیسی الشاهیست.
 .6خوع ٍ هفزد ثَدى عٌبٍیي( هدزی(هدزیبى)طزح ،استبد (استبداى) راٌّوب )...ٍ ،در صفحِ عٌَاى فبرسی ٍ
اًگلیسی رعبیت ضَد.
 .7تطجیق ًبم اسبتیذ راٌّوب ،هطبٍر ،هدزیبىّ ،وکبراى طزح ثب صیزٍ ٍ پزٍپَسال .هَرد ثسیبر هْن ( طجق آییي ًبهِ
آهَسضی داًطگبُ درج ًبم ّوکبر در پبیبى ًبهِ هدبس ًوی ثبضذ).
 .8در صفحِ عٌَاى فبرسی هبُ ٍ سبل ثِ ضوسی ٍ در صفحِ عٌَاى اًگلیسی هبُ ٍ سبل ثِ هیالدی ًَضتِ ضذُ
ثبضذ.
 .9صفحِ تقذین حذاکثز در یک صفحِ تکویل ضَد ٍ صفحِ سپبسگشاری در صَرت لشٍم حذاکثز در یک صفحِ
تکویل ثبضذ.
 .11چکیذُ فبرسی ٍ اًگلیسی ثِ طَر کبهل درج ضذُ ثبضذ.
 .11در فْزست هٌبثع ،هٌبثع فبرسی طجق آییي ًبهِ ثِ اًگلیسی ثزگزداًذُ ضذُ ثبضذ.
 .12توبم ثخص ّب ٍ سیز ثخص ّب در فْزست هطبلت درج ضذُ ثبضذ.

 .13فْزست هطبلت ،خذاٍل ،اضکبل ٍ ًوَدارّب حزٍف گذاری ضذُ (حزٍف اثدذ) .ضوبرُ صفحبت اس هقذهِ آغبس
ضذُ ثبضذ(.صفحبت قجل اس فْزست ّب ضوبرُ یب حزٍف گذاری ًوی ضًَذ).

