ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ(
ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ،ﻧﺎم ﻣﻮﻟﻒ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ،ﭼﻜﻴﺪه و واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ.
آﺧﺮﻳﻦ اﺻﻼح95/3/10 :

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ



ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  15ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻒﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮف ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
از ذﻛﺮ ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري )ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎص( در ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺑﺮرﺳﻲ  (...و )ﻧﺘﻴﺠﻪ ) (....روﺷﻬﺎي  (...در ﻋﻨﻮان اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.



ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اراﻳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﺷﻮد )اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻜﺎر ﺑﻌـﺪ از ﻃـﻲ
ﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ داوري ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ(.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻛﺘﺒـﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺰاري ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و اﻳﻤﻴﻞ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً اﻳﻤﻴﻞ آﻛﺎدﻣﻴﻚ( ﻧﻴـﺰ در
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﻴﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ذﻛﺮ ﺷﻮد.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.



وﺟﻪ ﻣﻴﺎنرﺷﺘﻪاي ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻜﻴﺪه ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺎ روش ،رﻫﻴﺎﻓـﺖ ﻧﻈـﺮي ﻛـﺪام رﺷـﺘﻪﻫﺎي آﻛﺎدﻣﻴـﻚ )ﻣـﺜﻼً
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺎ  «...ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻜﻴﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮف ﻛﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﻮﺿﻮع  ،ﭘﺮﺳـﺶ اﺻـﻠﻲ و روش و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎت در ﭼﻜﻴﺪه ﺑﻴﻦ  300ﺗﺎ  350ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ« و »اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ« و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و از واژه »اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري در ﭼﻜﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.






ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن






ﭼﻜﻴﺪه





ﻛﻠﻴﺪواژه

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ از

 ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  5ﺗﺎ  7واژه ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ ﻏﻴﺮ از واژهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً از ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ﻣﺜﻼ »ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ« و »ادﺑﻴﺎت«

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭼﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟

ﺗﺎزهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻳﺎ ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

Highlights

ﺗﺎزهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮآوري و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﻪ اﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت آﻳﺘﻤﻲ ﺑﻴﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد و روي ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﻲ و ﭘﻲ دي اف درج ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺎﻫﺪه
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻣﺜﺎﻟﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮردﺑﻪ ﻟﻴﻨﻚ زﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ:
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/highlights

ﺻﻔﺤﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺻﻔﺤﻪ اول )ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ( اﺳﺖ .ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدي ﺧﺒﺮه وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺿﻊ و ﻗﻮي ﺑﻴﺎن ﺷﻮد.
در ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ.
در ﭘﺎراﮔﺮاف دوم اﻫﻤﻴﺖ و ارزش ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
در ﭘﺎرارﮔﺮاف ﺳﻮم اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف آﺧﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻴﺎورﻳﺪ.

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
)ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ(

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي اراﺋﻪ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑﻜـﺎر
رﻓﺘﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .در ﺑﺨﺶ دوم ادﺑﻴﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت دﺳـﺖ
اول در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ از اراﺋﻪ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ:
• ﻃﺮح ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻧﻈﻢ زﻣﺎﻧﻲ /دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ/ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻜﺮي ﻳﺎ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮ؛
• ﻃﺮح ارﺗﺒﺎط ادﺑﻴﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ؛
• ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت ،ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع؛
• ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻌﺼﺐ آﻣﻴﺰ؛
• ﻃﺮح ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ در ادﺑﻴﺎت؛
• اراﺋﻪ روﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﺮح ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي آن؛
• ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻃﺮح ﺷﺪه؛
• ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ؛
• ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ

روش

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﮔـﺮدآوري داده ﻫـﺎ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد .ﻣﻌﻤـﻮﻻ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ .ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﺰاره ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻮاﻻت( اراﺋـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
دادهﻫﺎ

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ در ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ و ازﻣـﻮن ﻓﺮﺿـﻴﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ  SPSSﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳـﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ:
 .1ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺪل و اﺷﻜﺎل و ﺟـﺪاول و ﻃﺮحﻫـﺎي ﺷـﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎن دادن ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺟﺪاول و اﺷﻜﺎل ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 .2در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮي از اﻫﻤﻴﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه
اراﭘﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد

ﺑﺤﺚ و
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
)در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز(

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز

اﻋﻼم ﺗﻀﺎد
ﻣﻨﺎﻓﻊ

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺮﺳﺪ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﺼﺐ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي ،ارﺗﺒﺎط
دادن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ،اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨـﺪه ،ﻣﺸـﺨﺺﻛـﺮدن ﻧﻘـﺶ ﻧﺘـﺎﻳﺞ در
ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻋﻠﻮم ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي و اﻣﺜﺎل آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ :ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮔﺮﻫﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻛﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺖ )ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣـﺎﻧﻲ
ﻛﻪ داور و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻲ ﺑﺒﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه دارد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ
در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺪل و ﻳﺎ ﺗﺌﻮري اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﻗﺪرداﻧﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار
ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﻴﺪ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴﺎنرﺷـﺘﻪاي
در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ از روش  APAرا در ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﺳﺎﻣﻲ ﺧﺎرﺟﻲ در ارﺟﺎﻋﺎت درون ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد و در ارﺟـﺎع اول ،ﻋﻨـﻮان اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ آن در ﭘـﺎورﻗﻲ درج
ﻣﻲﺷﻮد) :.ﻫﺎروي(25 :1995 ،
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺳﺎل ﻣﻴﻼدي اﺻﻞ اﺛﺮ و ﻫﻢ ﺳﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻛﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪروز ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎً از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ اﻟﻲ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺘﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ آن در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ و در ذﻳﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ آورده ﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ رﻓﺮﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دو اﻟﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪاي )ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ( ارﺟﺎع دﻫﻴﺪ .و
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  doiﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي داراي  DOIاﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ذﻛﺮ ﺷﻮد .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻟﻴﻨﻚ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ در اداﻣﻪ ﻣﻨﺒﻊ آورده ﺷﻮد.
ﺑﺮاي اﻃﻼع در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ارﺟﺎعدﻫﻲ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ارﺟﺎع دﻫﻲ در ﺑﺨﺶ »راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ذﻛﺮ  doiﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪhttp://dx.doi.org/XXXXXXXXXXXX :
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ در ﻓﺎﻳﻠﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻛﺎرﻫﺎي آﻣﺎري ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴـﺪ .اﻳـﻦ ﻛـﺎر
ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳـﺖ
ﭘﻴﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻧﺎم آﻧﻬﺎرا ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﭘﺬﻳﺮش ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎرا ﺑﻴﺎن ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻴـﺎن ﻣـﺎﻟﻲ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﻘﺎﻟﻪ رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﭘـﺲ ﻻزم اﺳـﺖ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﭘـﻴﺶ از ﻫـﺮ
اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ از ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺷﻔﺎف و اﺻﻮﻟﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻛﺮده و و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ و ﻓﻘـﻂ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺎنرﺷﺘﻪاي در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ داراي اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮآوري ﺑﻮده و
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق در آن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺟﺎﻋﺎت درون ﻣﺘﻨﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﻚ  APAﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻧﻘﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪون اﺳﻢ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن اﻟﮕﻮي ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ) .ﻓﺎﻳﻞ در
ﻗﺎﻟﺐ  word 2003ﺑﺎﺷﺪ(.
 ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،ﮔﺮوه ،داﻧﺸﮕﺎه ،و اﻳﻤﻴﻞ آﻛﺎدﻣﻴﻚ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد(
 ﻓﺎﻳﻞ ﺣﺎوي ﺗﺎزهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ(
 ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻤﻜﺎر )ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ(

نگارش صامتها

ردیف

صامتها

ردیف

مثال
ضیاء ’Ziyā

21

مأمونیه Ma’muniye

22

صامتها

ط

مثال
t

طالقان Tāleqān

1

ء ،ئـ  ،آ

’

2

ؤ و ـؤ

’

آ

ā

باران  / bārānآب āb

ا

a

نه Vahŝat / na

4

ب

b

شب  / ŝabصبح Bāmdād

فعال fa’āl

5

پ

p

سپاس  / sepāsپرستو Parastu

نکته :حرف «ع» اگر در اول کلمه بیاید ترنسلیتریت به

6

ت

t

آتش  / ātāsتشنه Teŝne

7

ث

s

 /ثریا Sorayya

8

ج

j

وجود  / vojudجهان jahān

9

چ

č

منوچهری  / Manučehriچالش Čāleš

11

ح

h

نهان  / nahānهوش Huš

11

خ

x

کاخ  / kāxسخت  / saxtخاک Xāk

12

د

d

 / šādپدر  / pedarدانش Dāneš

13

ذ

z

اشکذر Aškezar

14

ر

r

بهار  / bahārرو  / ruشگرف šegarf

15

ز

z

روزگار  / ruzgārزندگی Zendegi

قائم شهر Qā’emšahr

3

ظ

z

نظام آباد Nezāmābād
مطالعات motāle'āt

مؤمنآباد Mo’menabād,

موانعِ Mavāne'-e

سوال So’āl

علوی پور Alavipur

23

ع

’

علی آباد Aliābād
جامعه Jāme'e

شکل «’» نمی شود .

24

غ

gh

غالمرضا  / gholāmrezāغم gham

25

ف

f

افسانه  / afsāneفرهیخته Farhixte

26

ق

q

اتاق  / otāqطالقانی Tāleqāni

27

ک

k

پاک  / pākکوشا Kuša

28

گ

g

برگ  / bargهنگام  / hengāmگل Gol

29

ل

l

بال  / bālپهلوان  / pahlavānلگن Lagan

31

م

m

مینو  / minuمست Mast

31

ن

n

جوان  / / javānنسیم Nasim

32

و

v

سرو  / sarvمیوه  / miveوجود Vojud

16

ژ

ž

پژوهشکده Pažuheškadeh

33

ه

h

17

س

s

پارس  / Pārsهستی Hasti

18

ش

š

خشنود  / xošnudشادی šādi

34

ی

y

19

ص

s

صناباد sanābād

21

ض

z

ضرغام Zargām

مائده  / mā’edeپرنده  / parandeزهره Zohre
 Sāveنکته« :ه » در آخر کلمه نوشته نمی شود  .ساوه
رأی  / ra’yپیوند  / peyvandیزدان Yazdān

نگارش مصوت ها

ردیف

ā

مثال
آباده Ābāde

مصوتها

بیرام Beyrām
گوهر دشت Gowhardašt
توسعه Towse’e
نو (تازه) Now

5

با
بِى

ey

7

بُو

ow

8

بْ
ّ
ب

ساکن

ترنسلیتریت نمیشود .یعنی اینکه مصوت ندارد.

تشدید

صامت دو بار تکرار می شود.

6

9

ردیف
1
2
3
4

مصوتها

بى
بِ
به
بَ
بو
بُ

i

مثال
بیرجند Birjand

e

بهبهان Behbahān
ساوه Sāve

a

پرند Parand

u

بوکان Bukān

o

بستان Bostān

* به جای حرف «ب» هر صامت دیگر می توان گذاشت.

نکات
نکات نگارشی
نکته  .1پسوند اضافه
پسوند اضافه در ترنسلیتریشن به شکل  –eبعد از صامت پایـانی مـی آیـد.
همانند
Gol-e Sorx
گل سرخ
بعد از «ه» ساکن و بعد از مصوت ها ،تبدیل می شود به « .»-yeمثل:
Mahalle-ye Bālā
محله باال
Dahane-ye Mambar
دهنه ممبر
Pā-ye Āb
پای آب
نکته  .2تشدید
هر صامتی که روی آن تشدید باشـد ،در ترنسلیتریشـن آن صـامت دو بـار
تکرار می شود .همانند:
Xorramdarre
خرّم درّه
نکته  .3اعداد
حرف «و» وقتی که اعداد را به هم وصل می کند
 oو بعد از مصوب به شکل  –youنوشته می شود .مثل:
Bist-o Yek
بیست و یک
سی و یک Si-yo Yek

بعد از صامت به شکل –

نکته « .8ه» در آخر کلمه
«ه» در آخر کلمه نوشته نمیشود .همانند:
Save
ساوه
šivehā
شیوهها
Darre
دره
Faslnāme
فصلنامه
نکته  .9حرف «ع» در اول کلمه
همانطور که قبال گفتیم حرف «ع» را با ‘ نشان میدهیم .اما در یک مـورد
استثنا وجود دارد و آن اول کلمات است .بهطور مثال:
Alavipur
علویپور
Aliābād
علیآباد
Alā’em
عالئم
Olum
علوم
Alāqe
عالقه
نکتههای ترنسلیتریشن در منابع
نکته  .1اسامی نویسندگان
در ترنسلیتریشن منابع ،اسامی نویسندگان ترنسلیتریشن نمـیشـود .بـرای
جلوگیری از اختالل در  ،Citationاسامی نویسندگان به همان شـکلی کـه
در اصل اثر و در چکیده انگلیسی نوشته شده و منتشر شده ،آورده شـود .در
اصل با همان رسمالخطی که نویسنده خود تمام آثار خود را منتشر میکند.

نکته  .4حرف «و» ارتباط دهنده
حرف «و» وقتی اسامی مکانها را به هم مرتبط می کند بعـد از صـامت بـه
شکل  –oنوشته می شود .مثل:
čāhārmahāl-o baxtiyāri
چهار محال و بختیاری
زال و رودابه و بیژن و منیژه Zāl-o Rudābe va Bižan-o Maniže
اما اگر این «و» ارتباط دهنده بعد از مصوت بیاید بستگی بـه نـوع مصـوت
استنثنائاتی وجود دارد:
sahraki-yo Nārui
شهرکی و ناروئی
Māne va Samalqān
مانه و سملقان

Rawls, J. (1387/2008). Nazariye-ye edālat A theory o
justi e] (1st ed.; S. M. K. Sarvariyān & M. Bahrāni, Trans.).
Tehrān, Iran: Pažuheškade-ye Motāle'āt-e Farhangi va
Ejtemā'i/Institute for Social and Cultural Studies. (Original
)work published in 1982

نکته  .5حرف تعریف عربی
در ترنسلیتریشن حرف تعریف عربی همانند مثال زیر نوشته میشود:
القصه Al-qissah

نکته  .3محل نشر
محل نشر به صورت کامل نوشته میشود .به این معنا که هم شـهر و هـم
کشور باید درج شود .به طور مثالTehran, Iran: Našr-e Ney :

نکته  .6حرف «ی» نکره
حرف «ن» نکره به صورت  –iو یا  –yiدر ادامه کلمه میآید:
hoquq‐e nāčiz‐i
حقوق ناچیزی
Az zamān‐i ke
از زمانی که
mowredhā-yi
موردهایی
Kāxhā-yi
کاخهایی
alāqe‐ye bištar‐i
عالقه بیشتری

نکته  .4نام انتشارات
نام انتشارات به همان صورتی که هست ترنسلیتریشن میشود .همانند نشر
نی در نکته  .3در مواردی که انتشاراتی وجود دارد که عنوان انگلیسـی دارد
و شناخته شده است هم ترنسلیتریشن شده آن و هم عنوان انگلیسی نوشته
مــیشــود .هماننــد انتشــارات پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتمــاعی
( )Institute for Social and Cultural Studies

نکته  .7کلمات مرکب
« kuhhāها» به کلمه قبل از خود میچسبد.
حرف جمع «ها»
 Setāre-šenāsو raveš-šenāsi
کلمات مرکب
کلمات مرکب از این دست یک خط بینشان قرار میگیرد.

نکته  .2تاریخ اثر
به هنگام ترنسلیتریشن منبع فارسی ،ابتدا تـاری شمسـی و سـپ معـادل
تاری میالدی آن را می نویسیم .در صورتی که اثر ترجمه شده باشد ،تـاری
اصل اثر را آخر منبع ذکر میکنیم.

APA  و در سبکUN نمونههایی از منابع ترنسلیترین شده به روش
. دانشگاه علوم اسالمی رضوی: مشهد. روششناسی مطالعات دینی.)1391(  احد،فرامرز قراملکی
Faramarz Gharamaleki, A. (1391/2012) Raveššenāsi-ye motāle’at-e dini [Methodology in
religious studies]. Mašhad, Iran: Dānešgāh-e Olum-e Eslāmi-ye Razavi.

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسـانی: تهران.) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (چاپ هفدهم.)1392( محمدباقر،ساروخانی
.و مطالعات فرهنگی
Sarokhani, M. B. (1392/2013). Ravešhā-ye tahqiq dar olum-e ejtemā'I [Methodologies in social
sciences] (17th ed.). Tehrān, Iran: Entešārāt-e Pažuhešgāh-e Olum-e Ensāni va Motāle'āt-e
Farhangi.
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