
ناهههستخرجازپایاىناهةتنظینهقالهػلویشیوه
 

تؼریفهقالةػلویوبیاىشرایطػووهیآى-یکن

داًطجَِٕ دٍرٓ هاسترٕ، هَظف است پ٘ص از دفاع، از پاٗاًِ خَد )کِ تِ صَرت ه٘ذاًٖ ٍ ٗا کتاتخاًِ إ . 1

 تِ فرجام رس٘ذُ است(، اقال ٗک هقالِ ػلوٖ استخراج ًواٌٗذ. 

ٕ  ػلوٖ هستخرج از پاٗاى ًاهِ، اثرٕ است کِ داًطجَ آى را از لحاظ ػلوٖ، فٌٖ ٍ ضکلٖ تِ گًَِهقالِ . 2

 ًواٗذ کِ در ٗک ًطرِٗ تخصصٖ قاتل چاج تاضذ.  تٌظ٘ن هٖ

  .استٍ هٌاتغ  ،، ارجاع دّٖساختار هٌطقٖ، استٌتاجدارإ چک٘ذُ، کل٘ذٍاشُ، هقذهِ، تذًِ اصلٖ،  هقالٔ ػلوٖ 3

تحل٘لٖ، هستذل ٍ ترخَردار از ساختار هٌطقٖ، دارإ اًسجام تَص٘فٖ، هستٌذ، تاٗذ رٍضوٌذ، ػلوٖ،  . هقال4ٔ

 ارائِ گردد. wordهحتَٕ ٍ قلن رٍاى تاضذ ٍ تِ صَرت ٍٗراستِ در هح٘ط 

 .ٍ ترإ رفغ هؼاٗة آى ضخصا اقذام کٌذ تحَٗل دادُ ضَدًطرٗات  ٓتِ ادارتَسط هحقق  ػلوٖ . هقال5ِ
 زتاى اصلٖ ً٘س، ّوراُ ترجوِ، ارائِ گردد.. چٌاًچِ هقالِ ترجوِ تاضذ، الزم است اصل هتي 6
 صفحِ ت٘طتر ًثاضذ. 28إ کوتر ٍ از  کلوِ 333صفحِ  15.  حجن هقالِ از 7

 گردد. چاج هقاالت، پس از ارزٗاتٖ ػلوٖ ٍ رفغ اضکال تَسط ًَٗسٌذُ، هوکي هٖ تبصره:

 روشتنظینفنی،شکلیوهحتواییهقالةػلوی-دوم
 گردد:  تا استفادُ از جوالت خثرٕ در دٍ پاراگراف تٌظ٘ن هٖ؛«چکیذه.»1

( 3( ت٘اى اّو٘ت ٗا هطکل )2( تؼرٗف هَضَع )1ضَد: ) ؛ اهَر رٗل تِ صَرت فطردُ ت٘اى هٖدر پاراگراف اٍل

ه٘ذاًٖ(،  -إ )ٗا طرح سَال در تحق٘قات تَص٘فٖ  اضارُ تِ فرضِ٘ ٍ راُ حل هطکل در تحق٘قات کتاتخاًِ

تحق٘ق، رٍش پردازش اطالػات )کِ تَص٘فٖ است ٗا تحل٘لٖ ٍ غ٘رُ( ٍ ًَع هٌاتغ هَرد  تِ رٍش( اضارُ 4)

  استفادُ.
 ضَد.  ٍار پرداختِ هٖ ّإ تحق٘ق تِ صَرت ضوارُ ؛ تِ هْوترٗي دستاٍرددر پاراگراف دٍم

ًقص،  ت٘ر تٖرٍد ٍ در آى از کارترد ّرگًَِ تؼا کلوِ فراتر ًوٖ 253حجن چک٘ذُ حذاکثر از حذٍد  توجه!

 گردد. هٖ رادف، تَض٘ح، استٌاد، هثال ٍ هاًٌذ آى، پرّ٘س تکلوات ه

تاضٌذ ٍ   ّا کلواتٖ ّستٌذ کِ تا هحتَإ هقالِ هرتثط هٖ آٌٗذ ٍ آى کلوِ پذٗذ هٖ 7تا  5از  ها.کلیذواژه2

 ذ. ٌدر غ٘ر اسن ٍ اصطالحات ػلوٖ، حتواً تاٗذ تِ صَرت ترک٘ثٖ تاض



ّا، پ٘طٌ٘ٔ، ضرٍرت، اّو٘ت، ّذف ٍ ارائٔ تصَٗر کلٖ از ساختار هقالِ،  ت٘اى هسألِ، سَال، تِ «هقذهه». در 3

 ضَد. تذٍى ق٘ذ ػٌَاى، پرداختِ هٖ
کِ  ؛رػٖ ٍ ترخَردار از اًسجام هحتَاٖٗتا ػٌاٍٗي اصلٖ ٍ ف ، دارإ ساختارٕاست ، هتٌٖ«بذنةهقاله.»4

 ضَد. اًٌذ آى؛ تِ صَرت ػلوٖ، آٍردُ هٖدر آى هذػا، استذالل، ضَاّذ، تحل٘ل، استٌتاج ٍ ه
، تِ صَرت پاراگرافتؼریف، پس از آٍردى هتٌٖ است در پاٗاى تحق٘ق کِ در آى ،«نتیجةهقاله.»5

ّإ اصلٖ  ضَد.؛ ٗؼٌٖ پاسخٖ کِ تِ سَال پرداختِ هٖ کیفیت؛ تِ ت٘اى کویتضوي اضارُ تِ  وارشواره

پردازٕ، ت٘اى  ا رد گردٗذُ، تِ طَر هختصر ٍ تِ دٍر از ػثارتٍ فرػٖ دادُ ضذُ ٍ ٍضؼ٘ت فرضِ٘ کِ اثثات ٗ
 گردد.  هٖ
 )هَرد کارترد در اٗي فصلٌاهِ(، قرار رٗل است:دهیوهنبغنویسی.الگویارجاع6
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