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هدٗرٗت اهَر پصٍّطٖ ٍ فٌاٍرٕ
ٍاحد پصٍّص

هش

شیوه انمۀ تدوین ون گارش رطحاهی ژپو ی

ویطاؾز نرؿز
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هقدهِ
امطوظه ثب سوؾؼۀ نقف دژػوشف زض ضقژس ػی،ژ فطشنگژ و شنژط
کكوض و اش،یّز و خبیگبه سحقیق زض سوؾؼۀ دبیژساض زانكژگبهشژب ضؾژب ز
مهم و ذغیط ثط زوـ زاضنس .ثطنبمهضیژع و مژسیطیز دژػوشف زض ایژ
مؿیط اظ خ،یه دیچیسهسطی و زقیقسطی ػطنهشبی اؾز کژه سژسوی و
سجیی زضؾز آن م سوانس محوض انی سو یس نكط و اقبػه ػیم زض خبمؼه
ثبقس .ثط اؾبؼ موضوػبر ضاشجطز شفشگبنه زانكگبه شنط قژیطاظ و ثژویػه
موضوع ضاشجطز «گسترش پژصٍّصّژإ اژارتر ٕ» و مجشنژ ثژط
چكمانساظ زانكگبه زض «تثدٗل ضدى تِ اًطژااُ هژا ر تخصصژٖ
هؤلف ٍ هرجغ ٌّر ر هٌطقٔ جٌَب اطَر ر افق( »1444مهژوة
زض ثطنبمۀ ضاشجطز زانكگبه) امط دػوشف ثژه ػنژوان ی ژ اظ مهژمسژطی
اضکبن ضقس زانكگبه سیق مژ قژوز .مژسیطیز امژوض دػوشكژ و فنژبوض
زانكگبه زض ضاؾشب سحقق مأموضیزشب چكژمانژساظشب و واژبیف ذژوز زض
نیل ثه اشساف و ثطنبمهشب یبزقسه و ثب شسف ایدبز ش،بشنگ زض سژسوی
و اضائه گعاضـشب دبیبن عطحشب دػوشك مهوة زانكژگبه چژبضچوة
الظم ضا سسوی و ثه قطح ظیط سقسیم م زاضز .ثب سوخه ثه سنوع ضقژشهشژب و
ضوـ قنبؾ شب گونبگون زض دػوشفشب مطسجظ ثب شنط ای ضاشن،ب ثژه
اضائه قب ت و چبضچوة او یژه اکشفژب ن،ژوزه و ام ژبن ش،ژبشنگ آن ضا ثژب
گونهشب مرشیف دػوشف ثطا دػوشكگطان محشطم محفوػ م زانس.

اموض دػوشك و فنبوض زانكگبه شنط قیطاظ
 1396ذوضقیس
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ساختار طرح پصٍّطٖ
ساختار الٖ طرح پصٍّطٖ ر ٗک ًااُ:
سوخه :ػنوان و سطسیت فهلشب  2سب  4مشنبؾت ثب ضقشه و موضوع عژطح دػوشكژ مش یژط ثژوزه و ثژه نژد سیس مدژط
م ثبقس .ثب ای بل ضػبیز زیگط ثرفشب ا عام اؾز .ش،چنی الظم اؾز سطسیج اسربش قوز که ؾیط منغق ع قسه اظ
دطؾف شب سب نشبیح زاضا ضوای و دبیبی ثوزه و ػینیز آن ثطا ذواننسه قبثل ؾندف ثبقس.
مقسمه
ضوـ اخطا دػوشف
خبمؼۀ سحقیق
ن،ونه و ضوـ ن،ونهگیط
اثعاض خ،غآوض اعدػبر
سدعیه و سحییل اعدػبر

 -1صفحٔ ػٌَاى (رٍٕ جلد)
 -2تطکر ٍ قدر اًٖ پصٍّطار
-3چک٘دٓ پصٍّص
 -4فْرست هطالة جداٍل ٍ ًوَ ارّا
 -5پ٘طافتار
 -6فصل اٍل :طرح تحق٘ق (ال٘ات)

 -9فصل چْارمٗ :افتِّإ تحق٘ق ( ا ُّا ٍ

مقسمه
ثیبن مؿأ ه
ضطوضر دػوشف
اشساف عطح (اشساف کی و اشساف خعی )
ؾؤاالر سحقیق و فطضیۀ کی
سؼطیف واغهشب و انغد بر
محسوزیزشب دػوشف

تجسِٗ ٍ تحل٘ل آًْا)
مقسمه
سونیف اعدػبر (اضائه زازهشب)
سحییل اعدػبر (آظمون فطضیه)
 -14فصل پٌجن :تحث ٍ ًت٘جِگ٘رٕ
مقسمه
ثحث و نشیدهگیط
دیكنهبزشب

 -7فصل ٍم :ا ت٘ات تحق٘ق
مقسمه
مجبن نظط سحقیق
دیكینۀ سحقیق
خ،غثنس و نشیدهگیط

 -11پَ٘ست
 -12فْرست هٌاتغ
 -13چک٘دُ تِ زتاى اًال٘سٖ
 -14پطت جلد تِ زتاى اًال٘سٖ

 -8فصل سَم :رٍشّإ تحق٘ق
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ساختار طرح پصٍّطٖ (تِ تفض٘ل):
صفحٔ ػٌَاى (رٍٕ جلد):
ثه سطسیت قبمل ثه نبم ذساونس ثركنسه و مهطثبن آضم و نبم زانكگبه و زض شیل آن ػجژبضر مؼبونژز آموظقژ و دػوشكژ و
ؾذؽ زض ظیط آن مسیطیز اموض دػوشك و فنبوض ػنوان دػوشف مدطیبن عژطح و مژبه و ؾژبل اضائژه دژػوشف زض دژبیی
نفحه ثبقس .مه،شطی قؿ،ز ای نفحه نبم و ػنوان دػوشف اؾز که منؼ ؽ کننسه مؿأ ه انی دػوشكگط اؾز و ثبیژس
ثسون اثهبم ثبقس و ثه اذشهبض ثیبن قوز.
تطکر ٍ قدر اًٖ پصٍّطار:
زض ای قؿ،ز دػوشكگط م سوانس اظ کؿبن که زض اندبم دػوشف و ضا یبض ن،وزهانس سك ط و قسضزان کنس .زض ضژ ،زض
ای قؿ،ز ثه منبثغ مب مؤؾؿه یب مؤؾؿبر بم دػوشف سبضید سهویت سبضید ذبس،ه و ق،بضه عطح اقبضه م قوز.
چک٘دٓ پصٍّص:
چ یسه ذدنها فكطزه ثه ظثبن ؾبزه اؾز که زض آن دػوشكژگط ذواننژسه ضا زض خطیژبن ضونژس کیژ کژبض سحقیژق قژطاض
م زشس مؼ،والً خ،در اثشسای اش،یّز و شسف دػوشف ضا زض ثطم گیطنس و ؾذؽ دػوشكگط ضوـ اخطا دػوشف ضا شکژط
م کنس و زض نهبیز مهمسطی نشبیح ثه زؾز آمسه ضا اػدم م کنس .چ یسه ثبیس قبمل انغد بر مهم و کییژس ثبقژس اظ
نقل قول مؿشقیم و اضخبعزش زض آن ثبیس ذوززاض قوز و ساکثط قبمل  500واغه ثبقژس و واغهشژب کییژس زض انشهژب
چ یسة فبضؾ و انگییؿ آوضزه قوز.
ٍاشُّإ ال٘دٕ :سؼساز واغهشب

کییس

ساکثط م سوانس دنح واغه یب ػجبضر ثبقس .کییسواغهشب ثبیس ثب واغهشب

انی

ػنوان و مؿئیه سحقیق سنبؾت زاقشه ثبقنس.
فْرست هطالة جداٍل ٍ ًوَ ارّا:
سطسیت اضائه فهطؾز ثسی سطسیت اؾز که اثشسا فهطؾز مغب ت ؾذؽ خساول ق لشب و ن،وزاضشب آوضزه م قوز.
پ٘صگفتار:
ای نفحه مطثوط ثه زانكگبه اؾز .زانكگبه زض ای ثرف ثط ؿت این ه سحقیق زض چه مژوضز ثژه اندژبم ضؾژیسه اؾژز و
شسف اظ اندبم آن چه ثوزه اؾز مغب ج ضا ػنوان م کنس .ثسی سطسیت سوؾظ مسیطیز اموض دػوشكژ و فنژبوض زانكژگبه
شنط قیطاظ س ،یل ذواشس قس .ای قؿ،ز م سوانس سوؾظ مدژط نگبقژشه قژوز و ؾژذؽ ثژه سهژویت قژوضا دػوشكژ
زانكگبه ثطؾس .ثه شط سطسیت زض دبیبن ای مش ػنوان مسیطیز اموض دػوشك و فنبوض زانكگبه ثجز ذواشس قس.
فصل اٍل :طرح تحق٘ق (ال٘ات):
هقدهِ:
مقسمه شش ذواننسه ضا ثطا وضوز ثه موضوع انی دػوشف آمبزه م ؾبظز زض ای قؿ،ز ذواننسه ثبیس ثب مجبن و کییبر
دػوشف آقنب قوز .مقسمژه نجبیژس ثژیف اظ ژس عژوالن و زضثطگیطنژسه مغب ژت بقژیها و غیطمژطسجظ ثبقژس و مؼ،ژوالً
نفحهگصاض ثه قیوه اػساز ؿبث اظ آن آغبظم قوز.
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ت٘اى هسألِ:
زض ای قؿ،ز دؽ اظ آن ه دػوشكگط ثب سوخه ثه ػنوان عطح سوضیحبس ضا مغطح م ؾبظز ثه عطح مؿژأ ه و دطؾژفشژب
ذوز دطزاذشه و ای ػیز ضا که چطا ای موضوع ثه نوضر یک مك ل ثطوظ کطزه اؾز ثیبن م کنس .محقژق ثبیژس ثژب مژطوض
مغب ؼبر و دػوشفشب زاذی و ذبضخ ثه زضک ثیكشط موضوع ک،ک ن،بیس .ش،چنی محسوزة ػی ،و محشوای دػوشف
زض ای ثرف ثه عوض زقیق سجیی م گطزز.
ضرٍرت پصٍّص:
زض ای مط یه دػوشكگط ثب سوخه ثه آنچه زض ثیبن مؿأ ه گفشه قسه اؾز و ثب شکط ز یل ثه ثیبن اش،یّز موضوع دیكژنهبز
ذوز م دطزاظز و ضوق م ؾبظز که چگونه اظ نشبیح ای دػوشف زض خهز ضفغ مك در موخوز (کبضثطز نظط ثنیبز
نظطیهدطزاظ و  )...اؾشفبزه ذواشس قس و چه کبضثطزشب و معایبی زض محسوزة دػوشف او قطاض گطفشه اؾز .زض ثیژبن ضژطوضر
ثبیس ن بس چون نیبظشب خبمؼه ػوامل فطشنگ مصشج و اقشهبز خبمؼه و  ...زض نظط گطفشه قونس.
اّداف طرح:
اشساف قبمل اشساف کی و خعئ شؿشنس:
اّداف الٖ :شسف یب اشساف کی

مؼ،والً ش،بن دطؾف او یه دػوشكگط یب ػنوان دػوشف اؾژز کژه ثبیژس ثژه آن

دبؾد زازه قوز.
اّداف جسئٖ :مقبنس فطػ دػوشكگط ثطا دبؾرگوی ثه ؾوال انی دػوشف اؾژز ایژ مقبنژس شژسفشژب
کوچ شط شؿشنس که زض مش شسف کی و ؾؤال انی دػوشف زض نوضر عوم ثیبن م گطزز.
تؼرٗف ٍاشُ ّا ٍ اصطالحات:
زض ای قؿ،ز دػوشكگط ثه سؼطیف انغد بر ػی ،ثه کبض ضفشه زض دػوشف م دطزاظز .گطچه قبیس مؼنب و سؼطیژف ثطذژ
انغد بر سرهه ثه ؾجت قیوع کبضثطزقبن ثطا افطاز مشرهم ثسیه ثبقس و الظم اؾز ثطا این ژه ش،ژه افژطاز
ثطزاقز وا س اظ منظوض محقق و زض نشیده سوز عطح زاقشه ثبقنس ثه ای امط دطزاذشه قوز .چنبنچه ضوـ دژػوشف اظ
خ،یه ضوـشب دی،بیك سدطث دسیساضقنبؾ و مبننس آن اؾز الظم اؾز سؼبضف نظط و ػ،ی ثه عوض مدعا زض ثرژف
ضوـ سحقیق اضائه قونس.
هحدٍ ٗتّإ پصٍّص:
زض ای قؿ،ز ثه اذشهبض ذغبشب سهبزف که قبیس زض ی اخطا عطح ضخ زشنس و مكژ در و مژوانؼ کژه زض ذژدل
اخطا دیف م آینس سوضیح زازه م قوز .ای قؿ،ز زض ثطگیطنسة نوػ زیس انشقبز دػوشكگط نؿجز ثه دژػوشف ذژویف
اؾز.
فصل ٍم :ا ت٘ات تحق٘ق:
هقدهِ:
زض اثشسا فهلشب زوم ؾوم چهبضم و دندم یک مقسمه کوسبه فطنش ضا ثطا دػوشكگط فطاشم م ؾبظز سب ثه واؾژغه آن
موضوع فهل قجی ضا ثه فهل خبض مطسجظ ؾبظز و شش ذواننسه ضا آمبزه اضائه مغب ت خسیس ؾبظز که زض ای فهل اضائه
ذواشنس قس .زض اثشسا فهل زوم ؾؤال دػوشف ثب ازثیبر دػوشك موخوز و نظطیهشژب ایژ قی،ژطو مژطسجظ مژ گژطزز و
ذواننسه زض خطیبن آنچه زض ای فهل ذواشس گصقز قطاض م گیطز.
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هثاًٖ ًظرٕ تحق٘ق:
شط سحقیق نیبظمنس چبضچوة نظط اؾز .ای چبضچوة ا گوی اؾز که فطز دػوشكگط ثژط اؾژبؼ آن زضثژبضة ضواثژظ ثژی
ػوامی که زض ایدبز مؿئیه مهم سكریم زازه م قونس نظطیهدطزاظ م کنس .ثط مجنب چبضچوة نظط مش یطشبی مبننس
مش یط مؿشقل واثؿشه مساذیهگط و مش یطشبی که سهوض م قژوز زض دبؾژد و ژل مؿژأ ه سحقیژق نقژف زاضنژس ثطضؾژ
م قونس .م سوان زض ای قؿ،ز سبضیرچها اظ موضوع موضز دػوشف ضا نیع اضائه زاز.
پ٘طٌ٘ٔ تحق٘ق:
زض ای قؿ،ز دػوشكگط زض موضز اعدػبر و دػوشفشب اندبم قسه قجی که زض قی،طو موضوع او وخوز زاضنژس مغژب ج
د فژطز زیگژط دبؾژر ثژطا ؾژؤال
ضا اضائه م کنس .ثبظنگط منبثغ و دػوشفشب اندبم قسه ضطوض اؾز چه ثؿژب قژج ً
دػوشك یبفشه ثبقس .ػدوه ثط ای مطوض دػوشفشب قجی م سوانس زض چگژونگ اندژبم دژػوشف و ػژسم س ژطاض اقژشجبشبر
گصقشه ثؿیبض مفیس ثبقس .دػوشفشب قجی زض اضائه فطضیهشب زقیق ثؿیبض ؾوزمنس شؿشنس .اظ دػوشفشژب اندژبم قژسه
زض ای ثرف ثبیس ذدنها اضائه گطزز و اظ شکط کبمل آنهب ذوززاض قوز و ش،چنی ثه نشبیح مرشیف (چه موافق فطضژیه
دػوشف و چه مرب ف آن) اقبضه گطزز.
جوغ تٌدٕ ٍ ًت٘جِ گ٘رٕ:
ثب سوخه ثه آنچه زض قؿ،زشب قجی نوقشه م قوز دػوشكگط ضوق م ؾبظز کژه دژػوشف او چژه اضسجژبع ثژب دیكژینۀ
دػوشك زاضز و چطا ای موضوع موضز ثطضؾ قطاض ذواشس گطفز .زض ای ثرف دػوشكژگط ثژب سوخژه ثژه ازثیژبر دژػوشف
دبؾدشب مطثوط ثه ؾؤاالر سحقیق ضا سؼ م ظنس و ثط اؾبؼ نوع دػوشف فطضیهشب دػوشف ضا ثه عوض مؿشسل اضائه و
مش یطشب سحقیق ضا ثه عوض ػ،ییبس ثیبن م کنس.
فصل سَم :رٍشّإ تحق٘ق:
سوضیح :اظ آندب که مبشیّز و موضوػبر دػوشك زض ضقشهشب مرشیف شنط مشفبور شؿشنس صا ضوـشژب دػوشكژ مژوضز
اؾشفبزه نیع مشنوع و گؿشطزه م ثبقنس .ثنبثطای مغب ت ای فهل و یب ثرفشبی اظ آن م سوانس ثنبثط ند سیس محقژق زض
فهل اول گعاضـ آوضزه قوز.
هقدهِ:
زض ای قؿ،ز ذواننسه ثه اذشهبض زض خطیبن آنچه زض فهل ؾوم اضائه ذواشس قس قطاض م گیطز.
رٍش اجرإ پصٍّص (تحق٘ق):
زض ای ثنس نوع مغب ؼه ثط اؾبؼ اشساف سحقیق (ثنیبز و کبضثطز ) و ش،چنی نوع اضسجژبط مش یطشژب سحقیژق و سقؿژیم
ثنس شب ضوـقنبؾ مؼطف م قونس .ض،نبً فطاینس اخطا دػوشف ثه سف یک سوضیح زازه م قوز.
جاهؼٔ تحق٘ق:
خبمؼۀ سحقیق ػجبضر اظ محسوزه فطض و ششن اؾز که یبفشهشب دژػوشف زض آن محژسوزه سؼ،ژیم زازه مژ قژوز .ایژ
خبمؼه م سوانس قبمل آمبض اػضب ضویسازشب مشون ؾبظمبنشب و  ...ثبقس .محقق ثب ثیبن زقیق ویػگ شب و مكرهژبر خبمؼژه
سحقیق سوز سؼ،یمدصیط نشبیح ذوز ضا سؼیی م ن،بیس.
ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِگ٘رٕ:
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دم گطوه ن،ونه ثط اؾبؼ سؼساز افطاز خبمؼه و چگونگ سؼیی آن (مثدً ثب شکژط فطمژول محبؾژجه دژم ن،ونژه و آوضزن
زالیل کبف ثطا اػساز ثه کبض گطفشه قسه) و ش،چنی نوع ن،ونهگیط و ضوـ اندبم ن،ونهگیط زض ایژ قؿژ،ز سوضژیح
زازه م قوز (خبمؼه سحقیق ن،ونه و ضوـن،ونهگیط ویػه سحقیقبر ک ،و میسان اؾز).
اتسار جوغآٍرٕ اطالػات:
زض ای قؿ،ز اثعاضشبی که اعدػبر موضز نیبظ اظ گطوه ن،ونه ثب اؾشفبزه اظ آنهب ثه زؾز آمسه اؾز و اػشجژبض و ضوایژ آنهژب
سوضیح زازه م قوز .ای اثعاضشب م سوانس قبمل مكبشسه دطؾكنبمه مهب جه دطونسهذوان و … ثبقنس.
تجسِٗ ٍ تحل٘ل اطالػات:
ای ثرف ثه نوضر کی ثه سونیف و سحییلشب آمبض اذشهبل زاضز .دػوشكگط ثبیس مكرم ؾبظز که زض ؾژغح آمژبض
سونیف اظ چه قبذمشب آمبض ثطا سونیف زازهشب و دبؾد ثه ؾوالشب دػوشك و سحییل آنهب اؾژشفبزه کژطزه اؾژز.
زض نوضس که اظ نطمافعاض ضایبنها اؾشفبزه قسه ثبیس زض ای قؿ،ز نبم نطمافعاض و ضوایز ( )Versionموضز اؾژشفبزه شکژط
قوز .چنبنچه دػوشف اظ نوع کشبثربنها یب اؾنبز اؾز اعدػبر و یبفشه شژب ثژب ضوـ سونژیف زض دبؾژد ثژه ؾژواالر یژب
فطضیهشب سحقیق اضائه قوز.
فصل چْارمٗ :افتِّإ تحق٘ق ( ا ُّا ٍ تجسِٗ ٍ تحل٘ل آًْا):
هقدهِ:
ای قؿ،ز مطوض کوسبه اؾز ثط اعدػبس که زض ای فهل اضائه ذواشس قس.
تَص٘ف اطالػات (ارائِ ا ُّا):
زض ای قؿ،ز دػوشكگط نطفب ثه سونیف اعدػبر زض قب ت سونیف و یب ثژه نژوضر خژساول و ن،وزاضشژب مژ دژطزاظز و اظ
قبذمشب آمبض سونیف چون خساول فطاوان

میبنگی

نؿجز زضنس واضیبنؽ انحطاف مؼیبض و  ...اؾشفبزه م قوز.

تحل٘ل اطالػات (آزهَى فرضِ٘):
زض ای قؿ،ز دػوشكگط ثب اؾشفبزه اظ آظمونشب آمبض منبؾت زض قی،طو آمبض اؾشنجبع ثبیس ثه ؾوالشب دژػوشف دبؾژد
زشس .ثب سوخه ثه سحییل اعدػبر زض قؿ،ز قجی

دػوشكگط ثبیس ثه دصیطفش یب ضزکطزن فطضیهشژب دژػوشف (زض نژوضر

وخوز) مجبزضر وضظز .زض دبیبن ای ثرف ثطا ذواننسه ضوق قوز که ثب سوخه ثه اعدػبر ثه زؾز آمسه چژه دبؾژر ثژه
ؾوالشب دػوشف زازه قسه اؾز.
تَجِ :ر پصٍّصّإ ا٘فٖ اٗي تخص هتٌاسة تا ٗافتِّا ٍ اتسارّإ تخص پاٗاٖٗ ٍ رٍاٖٗ آى تٌظ٘ن خَاّد ضد.
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فصل پٌجنً :ت٘جِگ٘رٕ ٍ پ٘طٌْا ّا:
هقدهِ:
زض ای قؿ،ز زوثبضه ثط موضوع و ؾوال دػوشف مطوض کوسبه نوضر م گیطز و اضسجبع زوثژبضه ثژی موضژوع دژػوشف و
نشیده نهبی ثطقطاض م گطزز.
تحث ٍ ًت٘جِگ٘رٕ:
زض ای قؿ،ز دػوشكگط ثب اؾشفبزه اظ اعدػبس که زض دیكینه دػوشف ثه زؾز آمسه اؾز نشبیح فهژل چهژبضم ضا سفؿژیط
م کنس و ثطا شط یک اظ نشبیح ثه زؾز آمسه قواشس موافق و مرب ف زض دیكینه ضا مغطح م ؾبظز .چنی کبض ظمینهؾژبظ
سه،یم زؾشبوضزشب سحقیق ثه خبمؼه انی ذواشس ثوز .زض موضز مكبثهز یب ػسم مكبثهز نشیده دژػوشف ثژب دژػوشف-
شب قجی ثبیس زالیل کبف اضائه قوز.
پ٘طٌْا ّا:
ثب سوخه ثه ضونس که دػوشكگط ع ن،وزه اؾز دیكنهبز مجشن ثط یبفشهشب و نشبیح سحقیق ضا اضائژه مژ کنژس .ش،چنژی
ثطا دػوشكگطان ثؼس یب شسایز سحقیقبر ثؼس ثبیس دیكنهبزشب و سونیهشبی اضائه کنس.
پَ٘ستّا:
قبمل ثرفشبی مبننس ن،ونها اظ مساضک و اؾنبز سهبویط ػ ؽشب و نقكهشب آیی نبمهشب دطؾفنبمهشب آمبض و اضقبم و ....
اؾز که زض دػوشف ثه کبض ضفشهانس و ثطا اؾشفبزه دػوشكگطان زیگط مفیس و قبثل اؾشفبزه شؿشنس.
فْرست هٌاتغ:
س،بم منبثؼ که زض مش انی شکط قسهانس ثبیس زض فهطؾز منبثغ ثه نوضر کبمژل و زقیژق نوقژشه قژونس (ثژه قژیوهنبمژه
مطاخؼه قوز).
چک٘دُ تِ زتاى اًال٘سٖ:
ای ثرف قبمل ػنوان عطح مدطیبن عطح سطخ،ه چ یسه فبضؾ ثه ش،طاه واغگبن کییس اؾز.
پطت جلد تِ زتاى اًال٘سٖ:
ثه سطسیت قبمل ثه نبم ذساونسه ثركنسه مهطثبن آضم و نبم زانكگبه و زض شیل آن ػجبضر مؼبونز آموظقژ و دػوشكژ و زض
ظیط آن مسیطیز اموض دػوشك و فنبوض و ؾذؽ ثه سطسیت ثه ػنوان دػوشف مدطیبن عطح مبه و ؾژبل اضائژه دژػوشف زض
دبیی نفحه ثبقس .مه،شطی قؿ،ز ای نفحه نبم و ػنوان دػوشف اؾز که منؼ ؽ کننسه مؿب ه انی دػوشكگط اؾژز
و ثبیس ثسون اثهبم ثبقس و ثه اذشهبض ثیبن قوز.
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«ضَُ٘ ًاهِ»
قلن:
 قیم فبضؾ  / B Nazanin :ق،بضه قیم13 :
 قیم انگییؿ  / Times New Roman :ق،بضه قیم11 :
حاضِ٘:
بقیهشب ظیط فبنیهشب اؾشبنساضز زض نطمافعاض مبی طوؾبفز م ثبقنس:
 ثبال 2.5 :ؾبنش مشط
 دبیی  2.5 :ؾبنش مشط
 چخ 3 :ؾبنش مشط
 ضاؾز 3.5 :ؾبنش مشط
ضکل ظاّرٕ صفحِ:
 مش ثبیس ثه ق ل  justifiedنفحهثنس قوز.
 قیوة نفحهگصاض ق،بضة نفحبر اظ نفحه ػنوان سب اثشسا فهل اول ثه نوضر اػساز کژه ثژه ژطوف نوقژشه
قسه ثبقس مثد (یک زو ؾه و  )...شکط م گطزز و ثقیه نژفحبر ثژه نژوضر اػژساز ؿژبث ( 3 2 1و  )...زضج
گطزز.
 دؽ اظ سأییس قوضا دػوشك زانكگبه زض  4نؿره ثب خیس گب ینگوض ثه ضنگ طَسٖ اتاى ثه ش،طاه ژوح فكژطزه
ثه مسیطیز اموض دػوشف و فنبوض زانكگبه سحویل زازه قوز.
 او ی ؾغط شط دبضاگطاف ثب سوضفشگ (  )indentثه انساظة  0/8سبیخ قوز.
 فبنیه ثی ؾغوض ثطاثط  1اؾز.
 فبنیه ثی زو دبضاگطاف ثطاثط فبنیه مؼ،و

ثی زو ؾغط اؾز.

 انغد بر السی ضا زض دبنویؽ قطاض زشیس.
 مش نهبی گعاضـ م سوانس زض نوضر ند سیس مدط ثه نوضر زو ضو دطینز قوز.
 ضػبیز ضؾما رظ فبضؾ مهوة فطشنگؿشبن شنط و ازة فبضؾ ضطوض ؾز( .دیوؾز ا ف)
ضَُ٘ ارجاع تِ هٌاتغ (:)APA
اضخبػبر زاذل مش اظ نفحه یب نفحبر مكرم ثب شکط نبمذبنوازگ نویؿنسه ؾژبل انشكژبض و قژ،بضة نژفحه زض زاذژل
دطانشع آوضزه م قوز.
ثه عوض مثبل( :مهطآیی

 1384ل  )35و ()Giddens, 2003, p.143
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چنبنچه اضخبع ثه کییز مش یب مغیت ثبقس ثب شکط نبمذبنوازگ نویؿنسه و ؾبل انشكبض زض زاذل دطانشع م قژوز :ثژه عژوض
 )1384و ()Giddens, 2003

مثبل (مهطآیی

زض ش ط گونه اؾشنبز یب اضخبػ اظ شکط ا قبث نظیط آقب ذبنم زکشط مهنسؼ دطوفؿوض و  ...ذوززاض قوز.
اتابضٌاسٖ:
زض کشبةقنبؾ شیچ ق،بضه نفحها زازه ن ،قوز ثه خع مقبالر که او ی و آذطی نفحۀ مقب ه ضا زضج م کنیس.
ن،ونهشب ظیط ثط اؾبؼ ضوـ  APAنوقشه قسهانس.
اعدػبر کشبةقنبؾ ثه سطسیت طوف ا فجب و ثب ضػبیز ن بر ظیط ثه فبضؾ یب ظثبن زیگط آوضزه م قونس.
اتاب تا ٗک ًَٗسٌدُ:
نبمذبنوازگ

نبم( .ؾبل انشكبض) .ػنوان ثه نوضر ایطانیک محل نكط :نبقط.

اتاب تا ت٘ص از ٗک ًَٗسٌدُ:
نبمذبنوازگ

نبم و نبمذبنوازگ ش ،بض (ان)( .ؾبل انشكبض) .ػنوان ثه نوضر ایطانیک .محل نكط :نبقط.

اتاب ترجوِ:
نبمذبنوازگ نویؿنسه نبم( .ؾبل انشكبض) .ػنوان ثه نوضر ایطانیک .مشطخم نبم و نبمذبنوازگ مشطخم .محل نكط :نبقط.
هقالِ تا ٗک ًَٗسٌدُ:
نبمذبنوازگ

نبم( .ؾبل انشكبض) .ػنوان مقب ه .نبم نكطیه ثه نوضر ایطانیک زوضه ق،بضه ثه نوضر ایطانیک نفحه قطوع و

دبیبن مقب ه.
هقالِ تا ت٘ص از ٗک ًَٗسٌدُ:
نبمذبنوازگ

نبم و نبمذبنوازگ ش ،بض (ان)( .ؾبل انشكبض) .ػنوان مقب ه .نبم نكطیه ثژه نژوضر ایطانیژک زوضه قژ،بضه ثژه

نوضر ایطانیک نفحه قطوع و دبیبن مقب ه.
هقالِ ر هجوَػِ هقاالت:
نبم ذبنوازگ

نبم( .ؾبل انشكبض) .ػنوان مقب ه .نبم مد،وػه مقبالر ثه نوضر ایطانیک گطزآوضنژسه یژب گطزآوضنژسگبن .محژل

نكط :نبقط .نفحه قطوع و دبیبن مقب ه.
References to Books:
Author or Editor, A. A. (Year of Publication). Title. Location: Publisher.
References to articles in an edited collection:
Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. First and last page numbers. Title of Collection, Editor.
Location: Publisher.
References to articles conference proceeding:
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Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. Title of proceedings, Editor (if any). Place and Data of
Conference and/or Organization from Which the proceedings can be obtained. Location: Publisher. First
and page number.

References to articles in periodicals:
Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. Full Title of Periodical, Volume number. Issue
number, first and last page numbers.

References to technical reports or doctoral Dissertations:
Author, A. A. (Year of Publication). Title of Report or Dissertation. Location: Institution.

:بییس، ثه ؾبیز ظیط مطاخؼه نAPA ونهشب ثیكشط قیوه ثجز اضخبع و منبثغ ثب ضوـ،ثطا مطاخؼه ثه ن
http://www.apastyle.org
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«پَ٘ست الف»
فاصلٔ هجازٕ ر هاٗکرٍسافت ٍر
زض سسوی عطحشب دػوشك ثه ظثبن فبضؾ مؼ،والً مك ل اؾشفبزه اظ فبنیۀ مدبظ م،

اؾز ثهوخوز ثیبیس .مثدً واغة

«عطحشب دػوشك » م سوانؿز ثه نوضر اقشجبه ثب فبنیهشب کبمل یب ثسون فبنیۀ مدبظ

نوقشه قوز (مبننس :عطح شب

یب

عط هب ) ؾبزهسطی ضاه ثطا زضج فبنیۀ مدبظ زض وینسوظ اؾشفبزه اظ کییس سطکیج  Ctrl+Shift+2اؾز .بل اؾشفبزه اظ
ای کییس سطکیج ثه زفؼبر م،

اؾز عبقزفطؾب ثبقس .ق،ب م سوانیس ثب اؾشفبزه اظ قبثییزشب مبی طوؾبفز وضز کییس

سطکیج مرهول ثه ذوز ضا مثدً  Ctrl+Spaceایدبز ن،بییس.
فبنیۀ مدبظ کبضثطزشب ظیبز ثطا نگبضـ زض ظثبن فبضؾ زاضز ثغوض مثبل ثه ؾه نگبضـ اظ «فؼب یشهب» زقز کنیس
کسامیک اظ نظط ظیجبی و نگبضـ نحیحسط اؾز؟ «فؼب یشهب» «فؼب یز شب» «فؼب یزشب» واضح اؾز که نگبضـ آذط ثه
ز یل وخوز فبنیۀ مدبظ ثی

طوف ر و ه نحیح م ثبقس .ثطا ایدبز سنظی،بر فبنیۀ مدبظ

ثه ی

اظ ضوـشب

ظیط ػ،ل کنیس:
 -1صفحِ ال٘د استاًدار فارسٖ ضا اظ اینشطنز زانیوز و نهت کنیس .دؽ اظ نهت ثب ظزن زک،ۀ
م سوانیس فبنیۀ مدبظ

ضا اضبفه کنیس .ثطا

Shift+ Space

زانیوز کبف ؾز ػجبضر «نفحه کییس اؾشبنساضز فبضؾ » ضا زض

اینشطنز خؿشدو کنیس و ثؼس اظ زانیوز نهت ن،بییس.
-2تغ٘٘ر تٌظ٘وات هاٗکرٍسافت ٍر  :اگط ام بن نهت نفحه کییس اؾشبنساضز ثطایشبن وخوز نساضز .زض
مبی طوؾبفز وضز کبفیؿز که مطا ل ظیط ضا اندبم زشیس.
ثه منو  Insertضفشه و گعینۀ  Symbolضا انشربة ن،بییس .زض دندطة ثبظقسه قؿ،ش ثه نبم  Character Codeوخوز
زاضز که ثطا خؿشدو کبضاکشطشب اظ عطیق کس اؾ
کسشب کبف ؾز زض آن قؿ،ز

c200

خسیس که ثبظ م قوز زض قؿ،ز

آنشبؾز .ثطا دیسا کطزن فبنیۀ مدبظ

ضا واضز کنیس .بل ثط ضو

Press new shortcut key

زک،ۀ

Shortcut Key

اظ ثی ش،ۀ

کییک کنیس .زض دندطة

کییسشب  Ctrlو ثؼس  Spaceضا شمظمبن ثفكبضیس.

بل ثطا اس،بم کبض و سأییس زک،ۀ  Assignضا ثعنیس .اظ ای ثه ثؼس ق،ب ثطا نگبضـ فبنیۀ مدبظ زض مشون
فبضؾ ثغوض نحیح کبف ؾز کییسشب

 Space + Ctrlضا ثعنیس.

ً-3رمافسار ٍٗراست٘ار که ثط ضو مبی طوؾبفز وضز نؿرهشب  2013 2010 2007 2003قبثل اخطاؾز ثه
ق،ب زض اندح ثؿیبض

اظ مواضز شکط قسه زض ثبال اظ خ،یه فبنیۀ مدبظ و اندح ؾدبونس و ضفغ غیظشب

امدی ک،ک م کنس.
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«پَ٘ست ب»
ًسخٔ الکترًٍ٘کٖ طرح پصٍّطٖ
ذواشك،نس اؾز ػدوه ثط نؿرهشب چبد اظ عطح دػوشك

یک نؿرۀ ا شطونی

قبمل مش کبمل عطح دػوشك و

ػینبً منغجق ثب نؿرۀ چبح نهبی که سبییس قسه اؾز ضا سحویل فطمبییس.
ای نؿرۀ ا شطونی

ثبیس زض قب ت زو فبیل ی

 wordو زیگط  PDFایدبز قوز و ثط ضو یک ؾ ز قبثساض ثه ش،طاه

نؿرهشب چبد سحویل زازه قوز.
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