راٌّواي تٌظين هقاالت
هقالِ زايح ؿذُ حسي االهكاى كوسش اص  20صفحِ  A4دس ػِ ًؼخِ ٍ تِ ّوشاُ ػي دي آى تِ دفسش هجلِ اسػال ؿَد.
- 1
خيـٌْاد هي ؿَد ػاخساس هقالِ تِ صَسذ صيش زٌظين ؿَد:
- 2
 -1-2ػٌَاى هقالِ  ،ركش ًام ٍ ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ يا ًَيؼٌذگاى دس صيش آى.
 -2-2چكيذُ هقالِ  :ؿاهل هَضَع ،چاسچَب ًظشي  ،سٍؽ ؿٌاػي زحقيق ٍ ًسايج هقالِ تِ صَسذ فـشدُ  ،تيي  100زا  150كلوِ ٍ
ػدغ ٍاطُّاي كليذي تِ صتاى فاسػي.
 -3-2هقذهِ :ؿاهل زؼشيف هَضَع ،عشح هؼألِ ٍ تياى اّذاف.
 -4-2تشسػي خيـيٌِ :هَضَع ٍ چاسچَب ًظشي ٍ عشح خشػؾ ّا  /يا فشضياذ زحقيق.
 -5-2سٍؽ ؿٌاػي زحقيق :الگَي تشسػي ،زؼشيف هفاّين ٍ فٌَى گشدآٍسي ٍ زحليل دادُ ّا.
 -6-2اسائِ يافسِّا  ،زجضيِ ٍ زحليل زفؼيش آًْا
 -7-2خالصِ ٍ ًسيجِ گيشي
 -8-2يادداؿر ّا ٍ خيَػر ّا (دس صَسذ لضٍم)
 -9-2فْشػر هٌاتغ فاسػي ٍ اًگليؼي
 -10-2خالصِ اي اص ػَاتق ٍ ػاليق آهَصؿي ٍ خظٍّـي ًَيؼٌذُ ً /ام داًـگاُ يا هؤػؼِ ٍاتؼسِ  /خؼر الكسشًٍيكي .
 -11-2چكيذُ اًگليؼي ّوشاُ تا ٍاطُ ّاي كليذي دس خاياى هقالِ.
 -3ؿيَُ اسجاع ٍ اػسٌاد
 -1-3اسجاع دس هسي هقالِ
خغ اص هغلة اقسثاع ؿذُ ،هؼسقين يا غيش هؼسقين ً( :ام خاًَادگي صاحة اثش ،ػال اًسـاس :ؿواسُ صفحِ يا صفحاذ).
يادآٍسي :دس صَسزي كِ اثش هَسد اػسفادُ تِ صتاى فاسػي زشجوِ ؿذُ تاؿذ ،زاسيخ اًسـاس اثش زشجوِ ؿذُ ٍ ،دس غيش ايي صَسذ
زاسيخ اًسـاس هسي تِ صتاى اصلي ركش ؿَد.
 -2-3اسجاع دس خاياى هقالِ
فْشػر هٌاتغ هَسد اػسفادُ دس خاياى هقالِ تِ زشزية الفثايي حشف اٍل ًام خاًَدگي ًَيؼٌذُ يا صاحة اثش ،تِ ؿشح صيش زٌظين
گشدد.
 1-2-3كساب
زاليف ً :ام خاًَادگي ًَيؼٌذُ يا صاحة اثشً ،ام( .ػال اًسـاس) .ػٌَاى كساب (ايساليك) ،هحل اًسـاس :هَػؼِ اًسـاسازيًَ ،تر
چاج.
زشجوًِ :ام خاًَادگي ًَيؼٌذُ يا صاحة اثشً ،ام( .ػال اًسـاس) .ػٌَاى كساب (ايساليك)ً ،ام هسشجن ،هحل اًسـاس :هَػؼِ اًسـاسازي
(هسي زشجوِ ؿذُ)ًَ ،تر چاج.
 -2-2-3هقالِ
هجالذ ً :ام خاًَادگي ًَيؼٌذًُ ،ام( .ػال اًسـاس)« .ػٌَاى هقالِ» ػٌَاى هجلِ (ايساليك) ،دٍسُ ،ؿواسُ :ؿواسُ صفحاذ هقالِ اص
ساػر تِ چح.
هجوَػِ هقاالذ ً :ام خاًَادگي زذٍيي كٌٌذُ هجوَػًِ ،ام( .ػال اًسـاس هجوَػِ)« .ػٌَاى هقالِ» ػٌَاى كساب هجوَػِ هقاالذ
(ايساليك) ،هحل اًسـاس :هؤػؼِ اًسـاساذ ،ؿواسُ صفحاذ هقالِ.
 -3-2-3هٌاتغ ايٌسشًسي
ًام خاًَادگي ًَيؼٌذًُ ،ام (زاسيخ اًسـاس اثش دس ػاير هشتَط) ػٌَاى اثشً ،ـاًي ػاير ايٌسشًسي ( ،زاسيخ هشاجؼِ كاستش تِ ػاير
هشتَط)
 - 4ؿشايظ خزيشؽ هقالِ:
 -1-4هقالِ هسٌاػة تا ػياػر هجلِي جاهؼِ ؿٌاػي كاستشدي تاؿذ.
 -2-4قثال" چاج ًـذُ ٍ تشاي ًـشياذ داخلي يا خاسجي فشػسادُ ًـذُ تاؿذ.
 -3-4هقاالذ سػيذُ اص ػَي داٍساى هجلِ كِ تِ ٍػيلِ ّياذ زحشيشيِ هؼيي هي ؿًَذ ،اسصياتي ؿذُ ٍ خزيشؽ ًْايي هٌَط تِ
هَافقر ّياذ زحشيشيِ هجلِ جاهؼِ ؿٌاػي كاستشدي اػر.
ّ -4-4ياذ زحشيشيِ هجلِ دس ٍيشايؾ ادتي هقالِ (تذٍى زغييش هحسَايي ) آصاد اػر.
 -5-4هقالِ ّاي اسػالي تشگـر دادُ ًوي ؿَد.

