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  نام خدابه

  
  هاي تحلیلیتدوین گزارشماي راهن

  جشنواره تحلیل برتراولین  شرکت درجهت 
  
  
گذاري ایران و از آنجا که طبق همت کانون نهادهاي سرمایهنواره تحلیل برتر بهن جشعنایت به برگزاري اولیبا 

هاي تحلیلی در فرمت یکسانی راي سیاستگذاري جشنواره مقرر گردیده است کلیه گزارشتصمیمات متخذه در شو

  گردد.برداري اعالم میهرهشرح زیر جهت بهاي تحلیلی بهئه شوند، راهنماي تدوین گزارشارا

که خارج از  هاییگزارش به هاي تحلیلی ضروري بوده واست رعایت مفاد این راهنما در تدوین گزارشبدیهی 

  چارچوب زیر ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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  تحلیلی گزارش فارسی عنوان
  

   
  چکیده
 9 اندازه با Times New Roman قلم با و فارسی نوشتار براي 10 اندازه B Nazanin قلم با بوده کلمه 150 شامل حداکثر چکیده

  .شود نوشته انگلیسی لغات براي
 در .شود اشاره مختصر طوربه حاصله نتایج و تحلیل موضوع به مستقیماً و شود خودداري کلیات و مقدمات ذکر از چکیده متن در

   .کنید پرهیز مراجع و ها،فرمول ها،جدول ها،شکل کار، جزییات ذکر از چکیده
  

  تحلیلی گزارش متن
 .شود نوشته 12 اندازه و انگلیسی لغات براي Times New Roman قلم و فارسی کلمات براي B Nazanin قلم با گزارش متن

 بابه اندازه یک سطر  سفید فضاي و 1 از شروع با شده گذاريشماره و پررنگ و 12 اندازه B Nazanin لمق با باید هابخش عنوان
  .شود نوشته باالیی بخش
  باشد. )1-1صورت زیربخش (مانند هگذاري شده بو پررنگ و شماره 12 اندازه نازنین قلم ها باید بازیربخش عنوان

این حاشیه براي تمام صفحات شامل صفحه اول نیز  .سانتیمتر باشد 2اشیه چپ و راست و پایین سانتیمتر، ح 3باالي صفحه باید  حاشیه
  .گردداعمال می

بوطه در قالب دست آمده است، الزم است ریز محاسبات مربه اعداد و ارقامی اشاره شده باشد که از محاسبات تحلیلگر به در گزارش تحلیلیه چچنان
بیش از یک فایل اکسل  الزم باشد کهدر صورتیداده شود. همچنین  توضیح هادر متن گزارش در مورد آن ارش شده وفایل اکسل ضمیمه گز

  شوند.و ارسال تجمیع  rarیا  zipهاي اکسل در قالب یک قایل ضمیمه گزارش شود، کلیه فایل
  

 لاشکاول و اجد
عنوان جداول  .نوشته شود 10 هانداز و پررنگ B Nazanin قلم با باشدکه عنوان و توضیح و شماره داراي باید یا شکل جدول هر

جدول و شکل  در هاکمیت واحد ذکر .در زیر شکل نوشته شود چینوسط صورتهها بو عنوان شکل در باالي جدول چینوسط صورتهب
  .شود داده ارجاع هاجداول یا شکل همه به باید گزارش نیزمتن  در .است الزامی

  
 هافرمول

ر فرمول باید یک شماره در نظر استفاده شود. براي ه Equation Editorها و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار براي نوشتن فرمول
و نمادهاي یک عبارت  پارامترهاچین قرار دهید. تمام متغیرها، صورت راستهگرفته شود. این شماره را در داخل یک جفت هاللین و ب

یحات بیان ریاضی باید توضیح داده شوند. اگر قبل از نوشتن فرمول این کار انجام نشده است، باید بالفاصله پس از فرمول این توض
  شوند. مانند:

)1(       dfx x
X  0

ˆ1  
  .تابع توزیع امکان است  Xو  چگالی تخمینی f̂که درآن

  
 حجم و فرمت گزارش تحلیلی

 صفحات تعداد این .است صفحه 17 حداکثر آثار براي مجاز صفحات تعداد وند وش تدوین A4 صفحه اندازه در باید هاي تحلیلیگزارش
  .باشدمی منابع و مآخذ و جداول ها،شکل تمامی درنظرگیري با
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در هر بخش یا زیربخش در صورت وجود چند بند (پاراگراف) دقت شود که جمالت هر بند زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع 
  .را دنبال کنند

 بر شده، تهیه PDF بودن نمایش قابل مسئولیت .شود ارسال و تهیه PDF فایل قالبو هم در Word هم در قالب فایل باید هاگزارش
 صحیح نمایش از ،اثر ارسال از قبل لذا .است گزارش نویسنده برعهده مستقیماً Acrobat Reader همچون معمول مرورگرهاي روي

 در حتماً منظور، این براي .نمایید حاصل اطمینان دیگر کامپیوتري بر موجود Acrobat Reader روي بر آن هايفرمول و گزارش
  .نمایید استفاده )Embedded Font( شدهتعبیه صورتهب را کاررفتههب قلم ،PDF تولید هنگام

  .است معذور باشند، شده تهیه چارچوب این از خارج که هاییگزارش پذیرش از جشنواره باشند داشته توجه باید محترم نویسندگان
  

  هاي تحلیلیارشساختار گز
  ها در قالب جدول زیر ارائه شده است:هاي قابل ارائه در جشنواره و حجم هر یک از سرفصلهاي اصلی گزارشسرفصل

  هاي اصلی آثار قابل ارائه در جشنوارهساختار و سرفصل
  تعداد صفحه سرفصلشرح   ردیف

  1  لهأمقدمه و بیان مس  1
  1  اهمیت و ضرورت  2
  4تا  3  و ایران جهاندر  رقبا/ تولیدکنندگان  3
  4تا  3  جهانی هايمروري بر گزارش  4
  2  2018هاي آتی تا پایان سال بینی و تحلیل قیمتپیش  5
  6  ها به تفکیکشده بر فروش و سودآوري شرکتبینیهاي پیشثیر قیمتأت  6
  2تا  1  ویژه و قابل توجه از نظر نویسنده/تحلیلگرنکات   7
هاي پیوستلیفایل/فاتوضیح   8  1  
  1  خذآمنابع و م  9

  22تا  19  جمع کل
  

  منابع و مآخذ
  .باشد شماره داراي آن عنوان و گیردمی قرار گزارش انتهاي در خذآمنابع و م بخش
  .شوند ذکر 10اندازه  Times New Romanقلم  انگلیسی با منابع و 10اندازه  B Nazanin قلم با فارسی منابع

 اول هویسندن خانوادگی نام يالفبا حروف ترتیب به را آنها و کنید ذکر را انگلیسی مراجع بعد و فارسی مراجع ابتدا مراجع نوشتن در
  .نمایید ذکر
  :شوند ذکر زیر استاندارد قالب در و کامل صورتبه منبع هر مشخصات. شود اشارهمنابع  ههم به باید گزارش در
  

 نام ،هترجم کلمه قید با مترجمان نام خانوادگی، نام ،کتاب کامل عنوان دارد، را نویسنده نقش که ايموسسه نام یا نویسندگان نام خانوادگی، نام ]۱[
  .انتشار تاریخ ناشر، نام نشر، محل ویرایش، شماره جلد، شماره ،هویراست کلمه قید با ویراستار نام خانوادگی،

 ها،صفحه شماره دانشگاه، محل دانشگاه، نام است، شده نوشته آن دریافت براي نامهپایان که ايدرجه ،نامهپایان عنوان نویسندگان، نام خانوادگی، نام ]۲[
  .انتشار تاریخ

  .طرح انجام تاریخ طرح، انجام محل دهنده، سفارش کامل نام ثبت، شماره ،پژوهشی طرح عنوان مجري، نام دگی،خانوا نام ]۳[
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 تاریخ کنفرانس، برگزاري یا مجله چاپ محل ها،صفحه شماره مجله، یا دوره شماره کنفرانس، یا مجله نام ،مقاله عنوان نویسندگان، نام خانوادگی، نام ]۴[
  .انتشار
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