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 فىايري ي پژيَش معايوت – تريیج معايوت

 1394 ماٌ آبان
 



 

 مقذمٍ : 1مادٌ 
 ؾبظهبى زض قسُ اًجبم پػٍّكی ّبيفؼبلیت ٍ ّبپطٍغُ ّب،ططح اظ حبصل زاًف جبیگبُ ثِ پیف اظ ثیف ثركیسى اّویت ضاؾتبي زض

 ّبيضؾبًِ ططیك اظ تحمیمبتی زؾتبٍضزّبي ٍ فٌی زاًف هٌبؾت اًتكبض ٍ اًتمبل هٌظَض ثِ ٍ وكبٍضظي تطٍیج ٍ آهَظـ تحمیمبت،
 زض ططیك اضائِ ػالٍُ، ثِ  .اؾت قسُ تسٍیي ٍ تْیِ حبضط ًبهِقیَُ ّسف، ثطزاضيثْطُ ٍاحسّبي زض تَلیسوٌٌسگبى ثِ هتٌَع ٍ هرتلف

 وكبٍضظي ضقتِ زاًكجَیبى ٍ هطٍجبى وبضقٌبؾبى، هحممبى، هطثیبى، اؾبتیس، ثطاي (هطجغ) اؾتٌبز لبثل ترصصی ٍ فٌی ضاٌّوبي تَلیس
 اصالح ضوي آى هفبز اظ گیطيثْطُ ثب تب اؾت، ًبهِقیَُ ایي زیگط اّساف اظ طجیؼی هٌبثغ ٍ وكبٍضظي ثرف هرتلف ّبيحَظُ زض

 هحصَالت تَلیس زض ضا پػٍّكی ّبيفؼبلیت اظ هٌتج فٌی زاًف اثطثركی زاًف، اًتمبل ّبيقیَُ ٍ تحمیمبتی ًیبظؾٌجی ضٍقْبي
 .ثركس ثْجَز تجطثی ٍ تئَضي ؾطَح زض ضا ّسف هربطجیي فٌی زاًف ٍ ثیٌف حَظُ ٍ اضتمبء وكبٍضظي،

 

 کلیذي ياژگان تعاریف : 2 مادٌ

 ویفی اضتمبء هٌظَض ثِ وِ هیجبقس تحمیمبتی ططح چٌسیي یب یه اظ حبصل ّبيیبفتِ ٍ فٌی زاًف تجطثیبت، اظ ايهجوَػِ  :محتًا

 .قَزهی تسٍیي ٍ ططاحی ضؾبًِ یه لبلت زض وكبٍضظي، حَظُ زض فؼبلیت یه

 حَظُ زض فؼبلیت یه اًجبم گبم ثِ گبم ٍ ػولی هطاحل وِ هیكَز اطالق ايضؾبًِ ثِ  :مًضًعی یا محصًلی دستًرالعمل

 .قَزهی قبهل ضا هَضَع یب هحصَل

 .اؾت وكبٍضظي تطٍیج ٍ آهَظـ تحمیمبت ؾبظهبى ػلوی تَلیسات ٍ هحتَا تسٍیي وویتِ هٌظَض :کمیتٍ

 

 اَذاف :  3مادٌ
 پبیساض وكبٍضظي هحَضیت ثب تَلیسي ّبيػطصِ ثطاي وبضثطزي ٍ فٌی ػلوی، هحتَاي تَلیس  -1
 گیطيثْطُ ثطاي ّب ٍهطاوع هلیحبصل اظ یبفتِ ّبي تحمیمبتی هَؾؿبت، پػٍّكىسُ تَلیسي هحتَاي هٌسًظبم ٍ هٌبؾت اًتكبض  -2

 هطتجط هربطجیي ػوَم
 

 برداران بُرٌ ي مخاطبیه : 4مادٌ 
 هلی ؾطح تب ذسهبت هطاوع ؾطح اظ وكبٍضظي جْبز ٍظاضت زض قبغل هطٍجبى ٍ وبضقٌبؾبى 1-
 تَلیسي ّبياتحبزیِ ٍ ّبتكىل ّب،صٌؼت ٍ وكت ٍ هعاضع ّب،ولیٌیه اي،ُهكبٍض هٌْسؾی فٌی ّبيقطوت وبضقٌبؾبى 2-
 وكبٍضظي پبیِ ّبيًْبزُ ٍ ٍؾبیل ازٍات، تَلیسوٌٌسُ وبضقٌبؾبى 3-
 تَلیسي تؼبًٍیْبي ٍ ّبتكىل اػضبي ٍ ًوًَِ ذجطُ، وكبٍضظاى 4-

 ضٍؾتبیی گطاىتؿْیل ٍ هسزوبضاى 5-
 هبلهذطزُ ٍ اًفطازي ثطزاضيثْطُ ًظبم زاضاي وكبٍضظاى 6-
 (وكبٍضظي حَظُ ػاللوٌساى ٍ زاًكجَیبى هحممبى، اؾبتیس،) شیٌفؼبى ؾبیط 7-
 

 سازمان علمی تًلیذات ي محتًي تذيیه کمیتٍ : 5 مادٌ
 تطٍیج ٍ آهَظـ تحمیمبت، ؾبظهبى هجوَػِ زض هحتَي تَلیس ًظبم زض ضٍیِ ٍحست ایجبز ٍ ثٌسياٍلَیت گصاضي،ؾیبؾت هٌظَض ثِ

 ػلوی تَلیسات ٍ هحتَي تسٍیي وویتِ " ػٌَاى تحت اي وویتِ ثطزاضي،ثْطُ لبثل تحمیمبتی ّبيیبفتِ اًتمبل تؿْیل ٍ وكبٍضظي
 :قَز هی تكىیل ظیط تطویت قطح ثِ  "ؾبظهبى

 (وویتِ ضئیؽ) ؾبظهبى تطٍیج هؼبٍى 1-



 

 طجیؼی هٌبثغ ٍ وكبٍضظي تطٍیج زفتط هسیطول 2-
 پػٍّكی اهَض پبیف زفتط هسیطول 3-
 (زثیط)ؾبظهبى  تطٍیجی ٍ ػلوی هحتَي تَلیس هؿئَل 4-
 ؾبظهبى آهبض ٍ ثَزجِ ثطًبهِ، زفتط هسیطول 5-
 ؾبظهبى وكبٍضظي ػلوی هساضن ٍ اطالػبت هطوع ضئیؽ 6-

 .ًوبیس السام ترصصی ّبيوبضگطٍُ تكىیل ثِ ًؿجت هحَلِ اهَض اًجبم ثطاي ًیبظ صَضت زض تَاًس هی وویتِ:  1تبصرٌ

 

 اوتشار ي تىظیم تذيیه، فرآیىذ :  6مادٌ
 هكبضوت ٍ ّوبٌّگی ثب ٍ ثطزاضاىثْطُ زاًكی ّبي ًیبظ اؾبؼ ثط ،تؼییي قسُ همبٍهتی التصبز ّبيثطًبهِ هحَضیت ثب وویتِ 1-

 .ًوبیسهی السام ػولیبتی ًوَزى آًْب ثِ ًؿجت اجطایی، ّبيؾبظهبى ٍ ّبهؼبًٍت
 .ًوبیسهی اػالم تحمیمبتی هَؾؿبت ثِ ضا هحصَلی/هَضَػی ّبياٍلَیت ٍ ػٌبٍیي هحتَا، تسٍیي ٍ تَلیس ثوٌظَض وویتِ 2-
 ثِ ًؿجت اؾتبًی ٍ ؾتبزي هحممبى ثِ هحصَلی/هَضَػی ّبياٍلَیت ٍ ػٌبٍیي ضؾبًیاطالع اظ پؽ تحمیمبتی هَؾؿبت 3-

 هكبضوت ثِ ٍیػُ تَجِ ّب،پطٍپَظال تسٍیي زض .ًوبیٌسهی السام وویتِ ثِ زض لبلت پطٍپَظال گبى/ًگبضًسُ هؼطفی ٍ اًتربثی ػٌبٍیي اػالم
 .ثبقس هی تبویس هَضز ّباؾتبى وكبٍضظي آهَظـ ٍ تحمیمبت هطاوع ثطجؿتِ هحممبى

  السام تحمیمبتی هَؾؿبت ثِ هحصَلی/هَضَػی زؾتَضالؼول تسٍیي ؾفبضـ ثِ ًؿجت زضیبفتی هَاضز ثطضؾی اظ پؽ وویتِ 4-
 .ًوبیسهی

 ظهبًی ثطًبهِ اؾبؼ ثط ٍ پیَؾت چبضچَة لبلت زض زؾتَضالؼول تْیِ ثِ ًؿجت ؾفبضـ زضیبفت اظ پؽ تحمیمبتی هَؾؿبت 5-
 .هیٌوبیٌس اضؾبل وویتِ ثِ ًْبیی تأییس ٍ زاٍضي اظ پؽ ٍ السام هكرص

 جبهغ زؾتَضالؼول اًتكبض ثِ ًؿجت ؾبظهبى وكبٍضظي ػلوی هساضن ٍ اطالػبت هطوع اظ فطٍؾت قوبضُ اذص اظ پؽ وویتِ 6-
 .وٌسهی السام هحصَلی/هَضَػی

 ثب هربطت ٍ ػطصِ ًیبظ ثب هتٌبؾت تطٍیجی ضؾبًِ تؼییي ثِ ًؿجت هحصَلی/هَضَػی جبهغ زؾتَضالؼول ثطضؾی اظ پؽ وویتِ 7-
 .هیٌوبیس السام شیطثط هحممبى/هحمك هكبضوت

 

 تشًیقی ي حمایتی َاي شیًٌ :7 مادٌ
 زض هؤثط هكبضوت ثِ هحممبى تطغیت ّسف ثب ػلوی، ّیئت اػضبي اضتمبء ٍ تطفیغ ّبيًبهِآییي زض قسُ گطفتِ ًظط زض اهتیبظ ثط ػالٍُ

 ّط اؾبؼ ثط العحوِحك هصَة ّبيزؾتَضالؼول ثِ هحصَلی/هَضَػی جبهغ ّبيزؾتَضالؼول تسٍیي ثطاي تطٍیجی، فؼبلیتْبي
 ػلوی آثبض ًكط ٍ پصیطـ ًبهِآییي 11 هبزُ الف ثٌس هؼیبضّبي اضائِ قسُ زض ثب هتٌبؾت( ولوِ 400 ايصفحِ)ضیبل  500000 تب صفحِ

 هؼبٍى پیكٌْبز ثب ؾبلِ ّط العحوِحك هیعاى  .قس ذَاّس پطزاذت وكبٍضظي تطٍیج ٍ آهَظـ تحمیمبت، ؾبظهبى تَؾط پػٍّكی، 
 .هیكَز اػالم ؾبظهبى هؼبًٍیي قَضاي تبییس ٍ تطٍیج

 تصَیت تجصطُ یه ٍ هبزُ 7 زض وكبٍضظي تطٍیج ٍ آهَظـ تحمیمبت، ؾبظهبى هؼبًٍیي قَضاي 5/8/1394هَضخ  زضجلؿِ ًبهِقیَُ ایي
 ٍ ّبُپػٍّكىس تحمیمبتی، هَؾؿبت اظ اػن ؾبظهبى، تبثؼِ ٍاحسّبي ولیِ تَؾط آى هفبز ضػبیت ًبهِ،قیَُ ایي اثالؽ تبضید اظ . قس

 .اؾت العاهی اؾتبًی ٍ هلی تحمیمبتی هطاوع



  وزارت جهاد کشاورزي

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

  معاونت ترویج

  

  

  

  

  

  

  

 محصولی/هاي موضوعینگارش دستورالعمل  راهنماي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معاونت ترویج

  1394آبان ماه 



  

  

  مقدمه

مند بر ط نظامیند توسعه کشاورزي برقراري ارتباآدر فر یکی از سازوکارهاي پیوند اثربخش تحقیق و ترویج

بخش  وظیفه ذاتی تحقیقات، خلق دانش جدید براي برآوردن نیازهاي ،بر این اساس. مبناي مدیریت دانش است

در کنار این بخش، نهاد ترویج . در مراحل مختلف تولید استو برداران  بهرههاي تولیدي در عرصهکشاورزي 

هاي گیري از رویکردها و روشا بهرهب بردي کردن آن راکارهاي عملیاتی و انتقال دانش فنی به عرصهوظیفه نیز 

ها و ابزارهاي  هاي کاربردي تحقیقات، روش کارگیري یافته براي به. بر عهده داردتخصصی و فنی ترویجی 

انتقال براي  مناسبانتخاب روش و رسانه  به منظور. بینی شده استترویج پیش هايعلوم و آموزهمتنوعی در 

و دستاوردهاي جدید در  فنی و تخصصی الزم است ابتدا محتواي ،هاي مختلف تحقیقاتی خشهاي زیرب یافته

و پیام  مهندسیشود تا مراحل  ارائه ترویج بخشبه تدوین و  محصولی یا موضوعیهاي  قالب دستورالعمل

   .دشواجرا ترویجی متنوع هاي رسانه تدوین

متنوع و متفاوتی تهیه و ارائه شده است و همین امر باعث  اشکالبا  ها لهاي اخیر انواع دستورالعم در سال   

از  .اي فنی تخصصی شده استگیري محتو کار نامشخص بودن اهداف و نحوه به و تنوع نوشتارها وراکندگی پ

ن توسط محققا هاي تحقیقاتی استاندارد و یکسان براي ارائه دانش فنی و یافته چارچوبتدوین  منظور بهاین رو 

  .زیر تنظیم شده است نامه شیوه ،تحقیقاتی مراکزموسسات و  یپژوهش سانکارشنا و

  محصولی موضوعیورالعمل ریف دستتع -1 ماده

عملی وگام به گام انجام یک فعالیت در حوزه محصول یا موضوع را می شود که مراحل اطالق اي به رسانه

  . شودشامل می

  و دامنه کاربرد هدف -2ماده

نگارش  در وحدت رویهایجاد جهت  و استانداردیکسان  یروش نامه، ارائه هشیوهدف از تهیه این 

براي کلیه  شیوه نامهاین  .براي موسسات و مراکز تحقیقاتی است موضوعی –محصولیهاي  دستورالعمل

 هاي تحقیقاتی که ها و سایر زیرمجموعه ها، ایستگاه کارشناسان و مسئوالن مراکز، موسسات، پژوهشکده

، قابل استفاده مورد نیاز را بر عهده دارند و مستندات موضوعی/ هاي محصولی یه دستورالعملمسئولیت ته

  .خواهد بود



  تدوین یندآفر -3ماده 

با محوریت نامیده می شود  "کمیته"سازمان که از این به بعد  "تدوین محتوي و تولیدات علمیکمیته " - 1

ها و برداران  و با هماهنگی و مشارکت معاونتهبرنامه اقتصاد مقاومتی، بر اساس نیاز هاي دانشی بهر

 . نمایدمحصولی اقدام می/هاي موضوعیهاي اجرایی،  نسبت به  تعیین  اولویتسازمان

محصولی را  به موسسات /هاي موضوعیکمیته بمنظور تولید و تدوین محتوا، عناوین و اولویت  - 2

 .نمایدتحقیقاتی اعالم می

محصولی به محققان ستادي /هاي موضوعیرسانی عناوین و اولویتطالعموسسات تحقیقاتی پس از ا  - 3

 . نمایندگان به کمیته اقدام می/و استانی  نسبت به اعالم عناوین انتخابی و معرفی نگارنده

محصولی به /کمیته پس از بررسی موارد دریافتی نسبت به سفارش تدوین دستورالعمل موضوعی - 4

 .ایدموسسات تحقیقاتی اقدام می نم

موسسات تحقیقاتی پس از دریافت سفارش نسبت به تهیه دستورالعمل در قالب چارچوب پیوست و  - 5

در  .نمایندبر اساس برنامه زمانی مشخص اقدام  و پس از داوري و تأیید نهایی به کمیته ارسال می

اورزي تدوین دستورالعمل ها، توجه ویژه به مشارکت محققان برجسته مراکز تحقیقات و آموزش کش

 .استانها مورد تاکید می باشد

کمیته پس از اخذ شماره فروست از مرکز اطالعات و مدارك علمی کشاورزي سازمان نسبت به انتشار  - 6

 .کندمحصولی اقدام می/دستورالعمل جامع موضوعی

محصولی نسبت به تعیین رسانه ترویجی متناسب با /کمیته پس از بررسی دستورالعمل جامع موضوعی - 7

 .نمایدمحققان ذیربط اقدام می/رصه و مخاطب با مشارکت محققنیاز ع

  . هاي ثبت شده در مرکز اسناد و موسسه یا موسسات تدوین کننده نگهداري خواهند شددستورالعمل - 8

  روش اجرایی تهیه دستورالعمل -4ماده 

موضوعی یا محصولی  بر اساس فرایندکه  هایی کهفعالیتتشریح نحوه انجام تمامی  به منظور هادستورالعمل

مطابق با  دبای فنی، دستورالعمل به بیانی .گردندشود، تنظیم و تعریف میافزایش کیفیت کار می انجام آنها باعث

  .نمایدعرفی و تشریح هاي مرتبط را به دقت معملیات باشد و الزامات و فعالیتانجام ترتیبات یا توالی 

  کلیات )الف



بردن  کار وش کار یک دستورالعمل باید به صورت فعل امري باشد و از بهرفته در قسمت ر کار ادبیات به - 

  .فعل مجهول اجتناب شود

  .روز، مفصل و جامع باشدکامل، واضح، دقیق، بهمتن دستورالعمل باید  - 

باشد براي سهولت درك مطلب از شکل  در صورتی که روش کار شامل چندین مرحله یا پیچیده می - 

  .ستفاده شودشماتیک و یا فلوچارت ا

  .در تمام صفحات، شماره صفحه و تعداد کل صفحات درج شود - 

 ،جهت تکمیل دستورالعمل. در اولویت است) محقق هاي تحقیقاتییافته( استفاده از منابع دست اول- 

  .باشددر تدوین دستورالعمل قابل توصیه می) دانش موجود( دست دوم اطالعات منابع

هاي تحقیقاتی موضوعی یا محصولی کامل و دقیق تمامی دانش فنی و یافته تعداد صفحات به دلیل بیان - 

  .محدودیتی ندارد

  نگارش متن دستورالعمل) ب

  صفحه اول

  . شود و شامل سرورقی، عنوان سند در مرکز جلد و پاورقی است به عنوان جلد مستند محسوب می

  تهیه سرورقی

  :هاي زیر تشکیل شده است شود از قسمت یهر سرورقی که در تمام صفحات دستورالعمل تکرار م

  آرم و نام موسسه یا مرکز - 

آرم جمهوري اسالمی ایران و نام وزارت جهاد کشاورزي و نیز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  - 

 کشاورزي

 عنوان سند - 

 شماره سند - 

 شماره بازنگري - 

 تاریخ شروع اجرا - 

 تاریخ اعتبار - 

منظور از تاریخ شروع اجرا، زمانی است که دستورالعمل باید مورد اجرا گذاشته شود و از آن  :1تبصره

  .باشد شده می تاریخ به بعد ویرایش قبلی منسوخ



 ، بر اساس دانش جدید تولید شده در حوزه محصول یا موضوع و سال 2تاریخ اعتبار حداکثر  :2تبصره

  .پس از تاریخ شروع اجرا است

  

  

  یتهیه پاورق

همراه با سمت افراد، امضا و  ذیربط تحقیقاتی داور نهایی و رئیس موسسه ،دستورالعملگان /نام نگارنده - 

  .تاریخ در جدول نوشته شود

 .باشد می دستورالعملصفحه دوم سند شامل جدول بازنگري آن  - 

 .است دستورالعملصفحه سوم شامل فهرست مندرجات  - 

به طور  گان/نگارندهباشد و باید توسط  هاي زیر می قسمتکه شامل  از صفحه چهارم متن دستورالعمل - 

در » مورد ندارد»هاي زیر، جمله  در صورت نبود هر یک از بخش. شود کامل نوشته شود درج می

 .قسمت مربوطه تایپ شود

  .در این قسمت علت نوشتن و لزوم اجراي دستورالعمل باید نوشته شود: هدف - 1

 .شود کانی که این دستورالعمل باید اجرا شود مشخص میدر این قسمت باید زمان و م: دامنه - 2

 .گردندبرداري آنها تدوین شده، تعیین میافرادي که دستورالعمل براي بهرهدر این قسمت : خاطبینم - 3

هایی که به صورت مخفف نوشته شده و یا ممکن است براي خواننده ایجاد ابهام نماید  عبارت: تعاریف - 4

 .شودمیبیان یف یا و عملیاتی تعربه طور کامل 

یا به عبارتی و  ...و  هاي اجراییگامها، ها، استدالل ین قسمت کلیه مباحث فنی، توصیهدر ا: متن اصلی - 5

 .شودمینحوه چگونگی انجام کار با رعایت ترتیب زمانی و توالی کارها درج 

معرفی رقم،  ز جمله؛گردند اعینی و ملموس دستورالعمل باید با کمک تصاویر هاي بخشتمامی  -1تبصره

  ، ....سازي زمین و  ادوات کاشت، نحوه آماده

به پیوست متن  300DPIها در یک فایل جداگانه و با کیفیت حداقل الزم به ذکر است که عکس -2تبصره

شود، که فریم عکس توسط مولفین تهیه و ارسال می 4یا  3گردد و براي هر سوژه حداقل نوشتاري ارسال می

  . نمایندها را مشخص میویت استفاده از عکسمولفین اول

  .طرح و گرافیک، جدول و نمودار استفاده شود هنی و غیرملموس، ترجیحا ازبراي موضوعات ذ -3تبصره

 



ها و و یا ضوابطی که مرتبط با دستورالعمل هستند  در این قسمت سایر دستورالعمل :سوابق موضوعی - 6

 .ذکر شود

باشد و همچنین استانداردهایی که در  انجام این کار موثر و در ارتباط میمنابعی که در : مستندات مرجع - 7

 .شود مندرج گردد تدوین و اجراي این دستورالعمل استفاده می

ارجاع ...) لیست، فلوچارت و  اگر در نوشتن دستورالعمل به سند دیگري از جمله فرم، چک: پیوست - 8

 .اي از آن پیوست شود داده شود باید نمونه

 

  صول نگارشی تایپ دستورالعملا) ج

  .تایپ شود  Time New Roman12و قلم التین   B Lotus 13متن اصلی با قلم فارسی  - 

 .شده باشند مشخص  Headerکلیه صفحات داراي  - 

 .باشند Footerکلیه صفحات داراي شماره صفحه و  - 

 .تایپ شود B Lotus 12 (Bold)عنوان هر قسمت با قلم  - 

 .تنظیم شود 1.0بر روي  Page Set Upخش فاصله خطوط از هم در ب - 

  بازنگري دستورالعمل) د

، مدت اعتبار تولید علم توسط موسسات و مراکز تحقیقاتی و همچنین سایر مناطق جهانبا توجه به  - 

شود و حداقل یک ماه قبل از تاریخ انقضا باید  ز یک تا دو سال از زمان اجرا تعریف میدستورالعمل ا

  .اقدام کنند متن فنیه بازنگري نسبت ب گان/نگارنده

 .توان مدت اعتبار آن را تمدید نمود چنانچه در مستندي هیچ گونه تغییري ایجاد نشود می - 

  تدوین دستورالعمل جدیددرخواست /دستورالعملتغییر ) ه

تدوین مجدد و یا هاي موضوعی یا محصولی هاي دستورالعملبخشدر صورت نیاز به تغییر در یکی از  - 

یل کند و پس از ارائه را تکم دستورالعملتغییر /د فرم درخواست ایجادمربوطه بایتحقیقاتی موسسه  ،آنها

تمامی تغییرات  ، کهبخش برساند و سپس تغییرات الزم را اعمال کند/، آن را به تایید رئیس ادارهدالیل کامل

  .شود قیدشده باید در جدول بازنگري  انجام

  



  )العمل راهنماي تنظیم دستور(ضمائم

  

  1ضمیمه

  )دستورالعملجلد (صفحه اول

  

  
  وزارت جهاد کشاورزي

  آموزش و ترویج کشاورزي ،سازمان تحقیقات

  

    عنوان دستورالعمل

    تاریخ شروع اجرا    شماره دستورالعمل

    تاریخ اعتبار    شماره بازنگري

  

  

  

  دستورالعمل عنوان

  

  

  

  

  

رئیس موسسه تحقیقات   داور نهایی  گان/نگارنده  عنوان

  ذیربط

  سمت

  و امضاء تاریخ ،نام

  

      



  

  

  2ضمیمه

  

  صفحه دوم

  

  شماره بازنگري

  

  

  تاریخ بازنگري

  

  شرح مختصر تغییرات

  

  صفحات مورد بازنگري

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



  

  3ضمیمه

  

  صفحه سوم

  

  فهرست مندرجات 

  

  عناوین

1.     

2.   

3.   

4.   

5.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  4ضمیمه

  

  صفحه چهار و صفحات بعد از آن

  

  هدف- 1

  دامنه کاربرد - 2

  خاطببینم - 3

  متن اصلی - 4

  سپاسگزاري - 5

   موضوعی محصولی یا اسناد مرجعسوابق - 6

  پیوست - 7


