
 

  
تایپ و فقط یک رو 14 ت، پوینB Zarبا قلم  و Word 2007پروژه در   -1

  .پرینت شود
حاشیه صفحات طبق  :تنظیم حاشیه -2

  :   جدول روبرو تنظیم شود
  
 :شماره گذاري -3
به الفبا نوشته شود، ) اول پروژه تا اول متن اصلی( شماره صفحات آغازین  -1-3

  ...مانند الف، ب، ج 
، 1صـفحه   بـه طـوري کـه   . شماره گذاري پروژه از فصل اول شروع گـردد -2-3

  .شروع فصل اول پروژه باشد
صفحات شامل صفحه هاي داراي جدول، منابع، پیوست ها، شماره گذاري -3-3

 .و شکل نیز می باشد
شماره صفحات فرد در سمت چپ و شماره صفحات زوج در سمت راست  -4-3

 .گرددباالي صفحه قید می
 

   :ایجاد سرصفحه و پی نویس -4
از حاشـیه بـاالي صـفحه و در کـل      cm2به فاصله ) Header( هسر صفح -1-4

  .پروژه یکسان می باشد
در کل پروژه  از حاشیه پایین صفحه و cm1به فاصله ) footer(پی نویس  -2-4

  .یکسان می باشد
پی نویس براي توضیح عبارات و یا واژه هایی که نیاز به توضیح خاصی داشته  -3-4

 .صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه می شود هباشند ب

 cm5/3: حاشیه از باال
  cm5/1:حاشیه از پایین

   cm3 : و راست پحاشیه از چ

 هاي اتمام یافته پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیجروش تایپ گزارش پروژه



بـراي  . استفاده گـردد  10-11در پاورقی از قلم یاقوت، لوتوس، یاس با پوینت -4-4
بـا   Arabicو براي پاورقی عربی از قلم  10با پوینت   Timesپاورقی التین از قلم 

  .استفاده شود 11پوینت 
در صفحه فرد عنوان پروژه و در صفحه زوج عنوان فصـل بـاالي سـر صـفحه     -5-4

  .تایپ شود
 :اعداد در متن رذک -2

هـا و  غیـر از جـدول  ( شـود  در مورد اعداد صحیحی که در داخل مـتن نوشـته مـی   
تـر  باشد آن عدد با حروف نوشته شود و اگر بزرگ 10هرگاه عدد کمتر از ) نمودارها

  .باشد به عدد نوشته شود 10از 
شـود  اسـتفاده  % براي درصـد از  ) 2/14مثل (استفاده شود / براي اعداد اعشاري از 

  %)55مثل (
 :ترتیب صفحات پروژه -3

  شروع فصل اول: برگ هفتم    چکیده      : برگ چهارم      روي جلد            : برگ اول
  فهرست مطالب: برگ پنجم         ...           بسم ا: برگ دوم
  عنوان فصل اول: برگ ششم         شناسنامه پروژه: برگ سوم

  : فاصله گذاري سطر و نوع قلم -4
  .تنظیم گردد) cm1(در متن برابر) line spacing(فاصله سطرها  -7- 1
  .می باشد/.)  cm 7(تو رفتگی ابتداي هر پاراگراف  -7- 2
  .باشد A4 ،28تعداد سطرهاي تایپی در یک صفحه  -7- 3
و متن التین از قلم  12، پوینت Arabic Boldمتن عربی از قلم  -7- 4

Times استفاده گردد 12،پوینت.  
و  bold، تیتر zar، سعنوان هاي اصلی در متن با قلم هاي نازنین، لو تو -7- 5

  .باشد 14پوینت 



و  bold، یاقوت، تیتر سعنوان هاي فرعی در متن با قلم هاي نازنین، لو تو -7- 6
    .باشد 13پوینت 
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  :شناسنامه تحقیق
بررسی میزان تأثیر مقام معظم  :عنوان
  به استان کردستان) مدظله العالی(رهبري
   :کارفرما
   :مجري 
  : همکار

   :ناظر 
   :کاربر 

   :سال اجرا
 

  
  :گزارش تحقیق

بررسی میزان تأثیر سفر مقام معظم 
  رهبري

  به استان کردستان) مدظله العالی(
  

  پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
  مرکز سنجش افکار

  
  سال اجراء

1388  
 

Titr (٢٦) 

Yaghut (٢١) 
Bold 

Yaghut (١٨) 
Bold 

Yaghut (١٤) Bold 

Yaghut (١٤) 

Titr (١٦) 

 شناسنامه تحقیق صفحه روي جلد

  فردشماره صفحه       oya/Bold(11)  R    عنوان پروژه 
  

  B Nazaninقلم                     مقدمه      

    Bold (14)                                     

  
  

امام  بسیج یکی از ماندگارترین یادگارهاي
و از الطاف جلیه خداوند )ره(عظیم الشان 
که بر ملت عزیز ایران ارزانی .متعال است

این تشکل مقدس در تمامی اقشار جامعه .شد
     B Zar (14)          .توسعه یافته است

  عنوان هر فصل   oya/Bold R) 11(شماره صفحه زوج     
 

  B Nazaninقلم                لهأطرح مس
Bold (14)                                     

 
 

ریزي جامع، یک فرآیند مداوم است که برنامه
از طریق آن، هدفهاي بلند مدت سازمان 

تدوین ودستیابی به آنها با اقدامات بلند مدت 
راهبردي که به طور کلی بر موسسه تاثیر 

 B Zar (14)                  .دارند


