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ڪليدواژه ها 

رعايت استاندارد ايزو ٥٩٦٦ در تدوين گزارش هاي فني 
(نمونه پژوهي: گزارش هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب)

علي فوالدي وندا | فريبا نظري | محمدرضا فرهادپور

چڪيده

هدف: ضمن برشمردن اهميت رعايت استانداردهای بني املللی در تدوين گزارش های 

فنی، ميزان رعايت مؤلفه های استاندارد ايزو ۵۹۶۶ را در گزارش های فنی رشکت ملی 

مناطق نفت خيز جنوب بررسی کرده است.

روش / رويكرد پژوهش: در اين پياميش تعداد ۳۲۵ گزارش ( ۱۴۹گزارش حوزه نفت 

با استفاده از سياهه وارسی  و ۱۷۹ گزارش حوزه زمني شناسی) بررسی شد. داده ها 

مبتنی بر رهنمودهای ايزو ۵۹۶۶ گردآوری و با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.

يافته ها: در كمرت از ۵۰٪ گزارش های فنی رشكت ملی مناطق نفت خيز جنوب اصول 

استاندارد ايزو در تدوين صفحات آغازين رعايت شده است. همچنني، ميزان رعايت 

استاندارد در تدوين منت، پيوست ها، و ساير موضوعات پايانی به جز فهرست منابع 

رعايت  ميزان  كمرتين  مجموع،  در  است.  بوده   ٪۵۰ از  بيش  سپاسگزاری  بخش  و 

استاندارد مربوط به عطف گزارش (۱۰٪) و فهرست منابع (۱۳/۵٪) و بيشرتين آن به 

اندازه كاغذ و انتشار در قالب الكرتونيكی (۱۰۰٪) اختصاص داشته است.

نتيجه گريی: کمرت از نيمی از گزارش های فنی رشکت ملی مناطق نفت خيز جنوب با 

استاندارد ايزو ۵۹۶۶ مطابقت دارد و اين امر می تواند مديريت اين اسناد مهم را با 

چالش مواجه کند. 

استانداردسازی، ايزو ۵۹۶۶، رشکت ملی مناطق نفت خيز جنوب، گزارش دولتی، گزارش فنی، 

مهندسی زمني شناسی، مهندسی نفت
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و  كتابداري  ارشد  كارشناسي  دانشجوي   .١
اطالع رساني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد 

اهواز، ايران
ali1622fooladi@iran.ir 

٢. عضو هيأت علمي گروه علم اطالعات و 
دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد 

اهواز، ايران (نويسنده مسئول)
f.nazari@srbiau.khouzestan.ac.ir

٣. عضو هيأت علمي گروه علم اطالعات و 
دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد 

اهواز، ايران
m.farhadpoor@srbiau.khouz- 
estan.ac.ir



۱۵۹
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره ۲۷ ، شامره ۴ (زمستان ۱۳۹۵) 

رعایت استاندارد ایزو ۵۹۶۶ در 
تدوين گزارش های فنی 

TC46

 SC4.5.8 & 9

" SC9 

TC46/SC9 "

1. What is ISO TC46/SC9?
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علی فوالدی وندا | فریبا نظری
محمدرضا فرهادپور

جمع۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱حوزه                سال

مهندسی نفت

۱۷۹۲۲۰۲۲۳۲۵۷۶۶۹۴۵تعداد کل

۲۸۳۴۳۵۳۹۱۰۱۴۶تعداد منونه

۸/۵۱۰/۴۳۱۰/۵۷۱۲/۱۸۳/۱۴۴/۸درصدمنونه

مهندسی 

زمني شناسی

۲۳۹۲۲۳۲۴۶۲۲۸۲۲۸۱۱۶۴تعداد کل

۳۷۳۴۳۸۳۵۳۵۱۷۹تعداد منونه

۱۱/۳۳۱۰/۵۷۱۱/۶۶۱۰/۸۱۱۰/۸۱۵۵/۲درصدمنونه

جمع

تعداد منونه

درصدمنونه

۴۱۸۴۴۳۴۶۹۴۸۵۲۹۴۲۱۰۹تعداد کل

۶۵۶۸۷۳۷۴۴۵۳۲۵

۱۹/۸۳۲۱۲۲/۲۳۲۲/۹۹۱۳/۹۱۱۰۰

٤٤/٨ =درصد نمونه در حوزه مهندسي نفت
١٠٠×٩٤٥

٢١٠٩

/١٤٥=سهم نمونه در حوزه مهندسي نفت ١٤٦ ٦
٤٤/٨×٣٢٥

١٠٠

1. Morgan-Krejcie
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رعایت استاندارد ایزو ۵۹۶۶ در 
تدوين گزارش های فنی 

٨/٥ =درصد نمونه سال ١٣٨٧ در حوزه مهندسي نفت
١٠٠ ١٧٩×

٢١٠٩

/٢٧ سهم نمونه سال ١٣٨٧ در حوزه مهندسي نفت ٢٨ ٦
=

٨/٥×٣٢٥
١٠٠

جدول ٢. ميزان رعايت استاندارد ايزو در صفحات آغازين و زيرمجموعه هاي آن به تفكيك حوزه هاي موضوعي

ص 
اخ

ش

شاخص های فرعی

رعايت استاندارد

(حوزه مهندسی نفت)

رعايت استاندارد

(حوزه مهندسی زمني شناسی)

رعايت استاندارد 

در کل منونه

خريبلهخريبلهخريبله
ی

وان
فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ن
زي

غا
ت آ

حا
صف

۱۴۳۹۷/۹۳۲/۱۱۷۸۹۹/۴۱۰/۶۳۲۱۹۸/۸۴۱/۲رويه جلد جلويي

اطالعات داخل جلد 

جلويی
۰۰۱۴۶۱۰۰۱۰/۶۱۷۸۹۹/۴۱۰/۳۳۲۴۹۹/۷

۰۰۱۴۶۱۰۰۳۳۱۸/۴۱۴۶۸۱/۶۳۳۱۰۲۹۲۹۰عطف گزارش

۲۳۱۵/۸۱۲۳۸۴/۲۴۶۲۵/۷۱۳۳۷۴/۳۶۹۲۱/۲۲۵۶۷۸/۸رسصفحه با صفحه عنوان

برگه يا بخش اطالعات 

سند
۳۲/۱۱۴۳۹۷/۹۱۰/۶۱۷۸۹۹/۴۴۱/۲۳۲۱۹۸/۸

۳۲/۱۱۴۳۹۷/۹۲۶۱۴/۵۱۵۳۸۵/۵۲۹۸/۹۲۹۶۹۱/۱چکيده

۵۴۳۷۹۲۶۳۹۶۵۳/۶۸۳۴۶/۴۱۵۰۴۶/۲۱۷۵۵۳/۸فهرست مطالب

۲۱/۴۱۴۴۹۸/۶۱۰/۶۱۷۸۹۹/۴۳۰/۹۳۲۲۹۹/۱واژه نامه

۰۰۱۴۶۱۰۰۹۵۱۷۰۹۵۹۲/۸۳۱۶۹۷/۲پيشگفتار
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شاخص 
شاخص های 

فرعی

رعايت استاندارد

(حوزه مهندسی نفت)

رعايت استاندارد

(حوزه مهندسی زمین شناسی)

رعايت استاندارد

 در کل منونه

خريبلهخريبلهخريبله

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ش
زار

 گ
نت

م

۳۵۲۴۱۱۱۷۶۵۰۲۷/۹۱۲۹۷۲/۱۸۵۲۶/۲۲۴۰۷۳/۸مقدمه

هسته گزارش 

(با تصوير و 

جدول)

۱۴۵۹۹/۳۱./۷۱۷۷۹۸/۹۲۱/۱۳۲۲۹۹/۱۳۰/۹

نتايج و 

پيشنهادات
۱۳۶۹۳/۲۱۰۶/۸۹۳۵۲۸۶۴۸۲۲۹۷۰/۵۹۶۲۹/۵

۷۴/۸۱۳۹۹۵/۲۱۵۸/۴۱۶۴۹۱/۶۲۲۶/۸۳۰۳۹۳/۲سپاسگزاری

۶۴/۱۱۴۰۹۵/۹۳۸۲۱/۲۱۴۱۷۸/۸۴۴۱۳/۵۲۸۱۸۶/۵فهرست منابع

ت 
عا

ضو
مو

ر 
ساي

و 
ها 

ت 
وس

پي

ی
يان

پا

۱۳۲۹۰/۴۱۴۹/۶۱۶۸۹۳/۹۱۱۶/۱۳۰۰۹۲/۳۲۵۷/۷پيوست

فهرست و 

منابع توزيع
۱۳۸۹۴/۵۸۵/۵۱۷۵۹۷/۸۴۲/۲۳۱۳۹۶/۳۱۲۳/۷

اطالعات 

پشت جلد 

گزارش

۱۱۳۷۷/۴۳۳۲۲/۶۴۹۲۷/۴۱۳۰۷۲/۶۱۶۲۴۹/۹۱۶۳۵۰/۱
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رعایت استاندارد ایزو ۵۹۶۶ در 
تدوين گزارش های فنی 

شاخص های فرعیشاخص 

رعايت استاندارد

(حوزه مهندسی نفت)

رعايت استاندارد

(حوزه مهندسی زمني شناسی)

رعايت استاندارد 

در کل منونه

خريبلهخريبلهخريبله

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ی
وان

فرا

صد
در

ش
زار

 گ
ری

ذا
هگ

امر
ش

شامره گذاری 

بخش
۹۰۶۱/۶۵۶۳۸/۴۱۰۱۵۶/۴۷۸۴۳/۶۱۹۱۵۸/۸۱۳۴۴۱/۲

۶۶۴۵/۲۸۰۵۴/۸۴۳۲۴۱۳۶۷۶۱۰۹۳۳/۵۲۱۶۶۶/۵شامره گذاری بند

شامره گذاری 

پيوست ها
۱۳۰۸۹۱۶۱۱۱۰۷۵۹/۸۷۲۴۰/۲۲۳۷۷۲/۹۸۸۲۷/۱

شامره گذاری 

صفحات گزارش
۱۴۵۹۹/۳۱./۷۱۲۷۷۰/۹۵۲۲۹/۱۲۷۲۸۳/۶۵۳۱۶/۳

ش
زار

 گ
يد

ول
ت

(A
4
۱۴۶۱۰۰۰۰۱۷۹۱۰۰۰۰۳۲۵۱۰۰۰۰اندازه کاغذ (

صحافی گزارش 

چاپی
۱۴۶۱۰۰۰۰۱۲۷۷۰/۹۵۲۲۹/۱۲۷۳۸۴۵۲۱۶

منترششده در 

قالب الکرتونيک
۱۴۶۱۰۰۰۰۱۷۹۱۰۰۰۰۳۲۵۱۰۰۰۰
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" "

تعداد کل گزارش هاشاخصه های فرعیرتبه

رعايت مؤلفه

ی
وان

فرا

صد
در

۱ (A4) ۳۲۵۳۲۵۱۰۰اندازه کاغذ

۳۲۵۳۲۵۱۰۰منترششده در قالب الکرتونيک۲

۳۲۵۳۲۲۹۹/۱هسته گزارش (با تصوير و جدول)۳

۳۲۵۳۲۱۹۸/۸رويه جلد جلويی۴

۳۲۵۳۱۳۹۶/۳فهرست و منابع توزيع۵

۳۲۵۳۰۰۹۲/۳پيوست۶

۳۲۵۲۷۳۸۴صحافی گزارش چاپی۷

۳۲۵۲۷۲۸۳/۶شامره گذاری صفحات گزارش۸

۳۲۵۲۳۷۷۹شامره گذاری پيوست ها۹

۳۲۵۲۲۹۷۰/۵نتايج و پيشنهادها۱۰

۳۲۵۱۹۱۵۸/۸شامره گذاری بخش۱۱

۳۲۵۱۶۲۴۹/۹اطالعات پشت جلد گزارش۱۲

۳۲۵۱۵۰۴۶/۲فهرست مطالب۱۳

۳۲۵۱۰۹۳۳/۵شامره گذاری بند۱۴

۳۲۵۸۵۲۶/۲مقدمه۱۵

۳۲۵۶۹۲۱/۲رسصفحه يا صفحه عنوان۱۶

۳۲۵۴۴۱۳/۵فهرست منابع۱۷

۳۲۵۳۳۱۰عطف گزارش۱۸

۳۲۵۲۹۸/۹چکيده۱۹

۳۲۵۲۲۶/۸سپاسگزاری۲۰
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رعایت استاندارد ایزو ۵۹۶۶ در 
تدوين گزارش های فنی 

۳۲۵۹۲/۸پيشگفتار۲۱

۳۲۵۴۱/۲برگه يا بخش اطالعات سند۲۲

۳۲۵۳۰/۹واژه نامه۲۳

۳۲۵۱۰/۳اطالعات داخل جلد جلويی۲۴

ميانگنيتعدادگروهمتغريها
انحراف 

معيار

ميانگني 

دو گروه

درجه 

آزادی
T

p-value
نتيجه آزمون

رعايت استاندارد 

در صفحات 

آغازين گزارش ها

۱۴۶۱/۵۶۰/۸۳مهندسی نفت

۱/۹۳۲۳۴/۶۸۰/۰۰۰

با توجه به کوچک تر بودن 

مقدار p-value از سطح 

آلفای ۰/۰۵ درصد، تفاوت 

معنادار است.
مهندسی 

زمني شناسی
۱۷۹۲/۱۸۱/۴۱

رعايت استاندارد 

در منت گزارش

۱۴۶۲/۲۵۰/۷مهندسی نفت

۲/۱۶۳۲۳۱/۴۷۰/۱۴۲

با توجه به بزرگ تر بودن 

مقدار  p-value از سطح 

آلفای ۰/۰۵ درصد، تفاوت 

معنادار نيست.

مهندسی 

زمني شناسی
۱۷۹۲/۰۸۱/۲۴

رعايت استاندارد 

در پيوست 

گزارش ها

۱۴۶۲/۶۲۰/۶۳مهندسی نفت

۲/۳۸۳۲۳۶/۵۴۰/۰۰۰

با توجه به کوچک تر بودن 

مقدار p-value از سطح 

آلفای ۰/۰۵ درصد، تفاوت 

معنادار است.
مهندسی 

زمني شناسی
۱۷۹۲/۱۸۰/۵۵

 رعایت استاندارد

 در شامره گذاری

گزارش ها

۱۴۶۲/۹۶۰/۶۹مهندسی نفت

۲/۴۹۳۲۳۶/۴۹۰/۰۰۰

با توجه به کوچک تر بودن 

مقدار p-value از سطح 

آلفای ۰/۰۵ درصد، تفاوت 

معنادار است.
 مهندسی

زمني شناسی
۱۷۹۲/۱۱۱/۴۵

 رعايت استاندارد

در توليد گزارش ها

۱۴۶۳۰مهندسی نفت

۲/۸۴۳۲۳۷/۰۹/۰۰۰

با توجه به کوچک تر بودن 

مقدار p-value از سطح 

آلفای ۰/۰۵ درصد، تفاوت 

معنادار است.
 مهندسی

زمني شناسی
۱۷۹۲/۶۸۰/۵۳

کل

۱۴۶۱۲/۴۱/۲۷مهندسی نفت

۱۱/۷۸۳۲۳۳/۳۷۰/۰۰۱

با توجه به کوچک تر بودن 

مقدار p-value از سطح  

آلفای ۰/۰۵ درصد، تفاوت 

معنادار است.
 مهندسی

زمني شناسی
۱۷۹۱۱/۲۷۳/۸۵

١. شماره گذاري جلد و شماره گذاري 
رهنمودهاي  جزو  نيز  نسخه 
جزو شاخص هاي  و  استاندارد 
اصلي  شاخص  فرعي 
شماره گذاري گزارش هاي فني 
است؛ اما، به جهت تك نسخه اي 
و تك جلدي بودن گزارش هاي 

مورد مطالعه، ارزيابي نشد.
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متغريها
مجموع 

مجذورات

درجه 

آزادی

ميانگني 

مجذورات
F نسبتp-value

۱۱/۹۴۲/۹۷۱/۹۹۰/۰۹۶متوسط رعايت استاندارد صفحات آغازين

۳/۰۳۴۰/۷۵۸۰/۷۰۴۰/۵۹۰متوسط رعايت استاندارد منت گزارش

۷/۱۲۴۱/۷۸۴/۶۰/۰۰۱متوسط رعايت استاندارد پيوست ها

۱۳/۶۵۴۳/۴۱۲/۲۱۰/۰۶۷متوسط رعايت استاندارد شامره گذاری

۰/۴۱۵۴۰/۱۰۴۰/۷۶۸۰/۵۴۷متوسط رعايت استاندارد توليد گزارش

۶۷/۶۸۴۱۶/۹۲۱/۸۵۰/۱۱۹کل
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۱۲۳۴۵ميانگنيگروه ها

*ــــــــــــ۱۱۳۸۷۳/۵۷

*ــــــــــــ۲۱۳۸۸۳/۶۵

*ــــــــــــ۳۱۳۸۹۳/۴۱

*ــــــــــــ۴۱۳۹۰۳/۳۶

ـــ****۵۱۳۹۱۳/۳۵

t

TdfPانحراف معيارميانگنيمتغري

برريس ميزان رعايت مؤلفه های 

گزارش های فنی با رهنمودهای استاندارد
۱۱/۷۸۳/۰۳-۱۰/۱۷۳۲۴۰/۶۲

 •
 •1. The Library of Congress...
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