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 هدف : -1

 ايجاد رويه اى يكسان در تهيه مقاله از پروژه تحقيقاتى پايان يافته 

 

 محدوده اجرا : -2

 شركت توانيركليه كميته هاى تحقيقات شركتهاى تابعه و وابسته 

  

 تعاريف و مفاهيم  : -3

 

 روش انجام كار : -4

 جه قرارگيرد :در تهيه  مقاله بايد الگوى زير توسط نويسنده / نويسندگان مقاله مورد تو

 نام پروژه )عنوان پژوهشى(  -1-4

 معرفى كارفرما و پژوهشگر  -0-4

 تاريخ پايان پروژه  -3-4

 چكيده : -4-4

 شامل 

 معرفى محل انجام پروژه  -1-4-4

 بيان كلى اهداف و فرضيه ها -0-4-4

 شرح كوتاهى درباره چگونگى اجراى پژوهش  -3-4-4

 فرضيه ها، اهميت و كاربرد موضوع  طرح مسئله همراه با اهداف، -5-4

 تعريف مسئله و سابقه موضوع  -1-5-4

پژوهشگرضمممن تعريممف مسممئله ، دربمماره مطالعمماتى كممه قممبضو در زمينممه موضمموع مممورد مطالعممه، توسممط گممروه 

دهمد تما ارتبماط پمژوهش رمود را بما پژوهشمهاى قبلمى  تحقيق يا ديگران انجام شمده اسمت، مطمالبى را ارايمه ممى

 د.ده نشان

 ارايه اهداف انجام پژوهش و فرضيه هايى كه در حل مسئله از آن استفاده شده است. -0-5-4

كنمد كمه چمه  بيان اهداف و فرضيه ها، يكى از قسمت هاى مهم هر پژوهش است زيرا پژوهشگر مشرص مى

 مطممالبى را مممورد توجممه قممرارداده و اصممووو در جسممتجوى ا بممات ، توصمميف ، كشممف يمما ايجمماد چممه چيممزى

 بوده است.

 ارايه اهميت و كاربرد موضوع  -3-5-4
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 شرح اقدامات انجام شده )روش اجراى پژوهش( -6-4

دهمد كمه شمامل طمرح  در اين قسمت از گزارش، پژوهشگر آنچه را كه انجمام داده اسمت بصمورت رضصمه ارايمه ممى

 باشد. پژوهش، ابزار اندازه گيرى، روش هاى جمع آورى اطضعات و ... مى

 بحث و نتيجه گيرى -7-4

 نتممايپ پممژوهش معمممووو يممت گممزارش تكنيكممى از چگممونگى تجزيممه و تحليممل آمممارى و فنممى از اطضعممات جمممع آورى 

شده است، در حالى كه بحث و نتيجه گيمرى االبماو بمه تفسمير نتمايپ ارتصماص دارد بمه عبمارت ديگمر درتحليمل نتمايپ 

دهمد. در تحليمل نتمايپ، پژوهشمگر بايمد پاسمخ  نتايپ را در رابطه با هدف اصلى پمژوهش شمرح ممىپژوهشگر معناى 

 سمممتاوت مطمممرح شمممده را بمممه طمممور روشمممن و قابمممل فهمممم بيمممان نمايمممد. در ايمممن قسممممت پژوهشمممگربايد كممماربرد نتمممايپ 

در رارج از كشور  به دست آمده را در دارل كشور و در صورت لزوم ارتباط آنها را با پژوهش هاى به عمل آمده

 بيان نمايند.

 ارايه پيشنهادها و اقدامات تكميلى مورد نياز -8-4

 فهرست منابع اصلى مورد استفاده  -9-4

نماينمد.  سمپس مقالمه تهيمه شمده از  پس از تهيه مقاله، نويسنده / نويسندگان مقاله آنرا بمه كميتمه تحقيقمات بيمربط تحويمل ممى

 گردد. ررسى و چاپ در يكى از نشريات معتبر به دبيررانه تحقيقات برق ارسال مىطريق كميته مركزى تحقيقات جهت ب

 

 اسناد مربوط و پيوست :  - 5

____ 

 

  كنترل سند: -6

 صادر كننده      :    شركت توانير  

 يقات شركت هاى تابعه و وابسته شركت توانيركميته هاى تحق   دريافت كننده     :   كليه

 شركت توانير    تجديد نظر كننده :
 

  


