ﻟوﮔوی ﭘوھﻧﺗون
ھرات
اﺑﻌﺎد3cm x 3cm :

ﻓوﻧت  Mitraﯾﺎ
Nazanin

رﯾﺎﺳت ﭘوھﻧﺗون ھرات

ﻓوﻧت 22ﺑوﻟد
ﺳﺎﯾز
 Mitraﯾﺎ
Nazanin

ﭘوھﻧﺣﯽ طب
رﯾﺎﺳت ء

ﺎ ز  20ﻟد

دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻣراض ﺳﺎری

ﻓوﻧت  Mitraﯾﺎ
Nazanin
ﺎ ز  18ﻟ

ﺷﯾوع ﮐﺎھش ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯾرات آن روی ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ
ﻣرﯾﺿﺎن در ﺷﮭر ھرات
ﻓوﻧت Titre
ﺳﺎﯾز 24
ﻋﻧوان ﻋرﺿﺎً و طوﻻً در
وﺳط ﺻﻔﺣﮫ ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرد.

ﻣﺣﻘق :ﭘوھﻧﻣل .....
اﺳﺗﺎد رھﻧﻣﺎ :ﭘوھﺎﻧد ...

ﻓوﻧت  Mitraﯾﺎ
Nazanin
ﺎ ز  14ﻟ

ﻓوﻧت  Mitraﯾﺎ
Nazanin
ﺎ ز  14ﻟ

ﺳﺎل1396 :

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﻓورﻣت ﮐﻠﯽ ﯾﮏ اﺛر ﻋﻠﻣﯽ
 .1ﺣواﺷﯽ ﺻﻔﺣﺎت
 .1راﺳت 4 :ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
 .2ﭘﺎﺋﯾن 4 :ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
 .3ﭼپ 2.5 :ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
 .4ﺑﺎﻻ 2.5 :ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر
 .2ﻓوﻧت
 .1ﻓوﻧت ﺗﻣﺎم ﻣﺗن ﺑﮫ ﺷﻣول ﻋﻧﺎوﯾن  Mitraﯾﺎ  Nazaninﺑﺎﺷد.
 .2ﺳﺎﯾز ﻣﺗن ﻓﺎرﺳﯽ  14و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  12ﺑﺎﺷد.
 .3ﻋﻧﺎوﯾن اﺻﻠﯽ
ﻋﻧﺎوﯾن اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘدﻣﮫ ،ﻣرور ﺑر آﺛﺎر )ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ( ،ﻣواد و روش ﮐﺎر ،ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﺎﯾد:
 .1از ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮥ ﺟدﯾد ﺷروع ﺷود.
 .2از ﺳطر ﺳوم ﺻﻔﺣﮫ ﺷروع ﺷود.
 .3در وﺳط ﺻﻔﺣﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷود.
 .4ﺳﺎﯾز آن  16و ﺑوﻟد ﺑﺎﺷد.
 .5ﻋﻧﺎوﯾن اﺻﻠﯽ دارای ﺷﻣﺎره )ﮐود( ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 .4ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯽ
 .1ﻋﻧﺎوﯾن دوﻣﯽ در ﮐﻧﺎر راﺳت ﺻﻔﺣﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷود.
 .2ﺳﺎﯾز آن  14و ﺑوﻟد ﺑﺎﺷد.
 .3ﻣﺗن ﻣرﺑوطﮫ از ﺳطر ﺟدﯾد ﺷروع ﺷود.
 .4ﻋﻧﺎوﯾن ﺳوﻣﯽ در ﮐﻧﺎر ﺻﻔﺣﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷود.
 .5ﺳﺎﯾز آن  14و ﺑوﻟد ﺑﺎﺷد.
 .6ﻣﺗن ﻣرﺑوطﮫ در اداﻣﮥ ھﻣﺎن ﺳطر ﻋﻧوان ﺳوﻣﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷود.
 .7ﻋﻧﺎوﯾن دوﻣﯽ و ﺳوﻣﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ  1.25ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﮐﻧﺎر ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺑﮫ داﺧل ﺣﺎﺷﯾﮫ
داده ﺷود ) 5.25ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﮐﻧﺎر راﺳت ﺻﻔﺣﮫ(.
 .8ﻋﻧﺎوﯾن اﺻﻠﯽ دارای ﺷﻣﺎره )ﮐود( ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 .5ﭘﺎراﮔراﻓﮭﺎ
 .1ﺳطر اول ھر ﭘﺎراﮔراف ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازۀ  1.25ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﮐﻧﺎر ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺣﺎﺷﯾﮫ داده
ﺷود ) 5.25ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﮐﻧﺎر راﺳت ﺻﻔﺣﮫ(.
 .2ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺧطوط  1.5ﺑﺎﺷد.
 .3ﺗﻌداد ﺧطوط در ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﯾن  18ﺗﺎ  24ﺑﺎﺷد.
 .6ﺷﻣﺎرۀ ﺻﻔﺣﺎت
 .1ﺷﻣﺎرۀ ﺻﻔﺣﮫ در ﻗﺳﻣت ﭘﺎﺋﯾن ﺻﻔﺣﮫ و در وﺳط ﻗرار ﮔﯾرد.
 .2ﻓوﻧت  Mitraﯾﺎ Nazanin
 .3ﺳﺎﯾز 14
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ﺗرﺗﯾب ﺻﻔﺣﺎت و ﻋﻧﺎوﯾن ﻣﺧﺗﻠف آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ-ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8

ﺻﻔﺣﮥ اول :ﺻﻔﺣﮥ ﻋﻧوان
 .1طﺑق ﻧﻣوﻧﮥ ﺑﺎﻻ ﻋﯾﺎر ﺷود.
 .2ﺻﻔﺣﮥ ﻋﻧوان دارای ﺷﻣﺎرۀ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﯾﺳت.
ﺻﻔﺣﮥ دوم :ﺻﻔﺣﮥ "ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم" اﺳت.
" .1ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم" ﺑﺎﯾد طوﻻً و ﻋرﺿﺎً در وﺳط ﺻﻔﺣﮫ ﻗرار ﮔﯾرد.
 .2ﺻﻔﺣﮥ "ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم" دارای ﺷﻣﺎرۀ ﺻﻔﺣﮫ ﻧﯾﺳت.
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
 .1ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر اوﻟﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌد از ﺻﻔﺣﮥ "ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم" اﺳت.
 .2در اﯾن ﺑﺧش ،ﻧوﯾﺳﻧده ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق را ﺑﺻورت ﻣﺧﺗﺻر ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده و ﻣﻧطﻘﯽ ﺑودن
آن را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑﻧد.
 .3در ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ،ﻧوﯾﺳﻧده از ﻣراﺟﻊ ،اﻓراد ،اﺷﺧﺎص ﺑﺧﺻوص از اﺳﺗﺎد رھﻧﻣﺎ و ھﻣﮑﺎران
ﻋﻠﻣﯽ ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
 .4در اﺧﯾر ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ،ﻧﺎم ﻣﺣﻘق ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت و ﭘوھﻧﺣﯽ ﻣرﺑوطﮫ در وﺳط ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺧﻼﺻﮫ
 .1ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺧش رﺳﺎﻟﮭﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
 .2ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯾن  250-300ﮐﻠﻣﮫ ﺑوده و از ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌﯾﺎری ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯾﮑﻧد.
 .3ﺟﻣﻼت ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 .4در اﯾن ﺑﺧش ،ﻣوﺿوع ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﺻورت ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ،ﺑﻌداً اھداف ﺗﺣﻘﯾق،
ﻣواد و روش ﮐﺎر و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﺻورت ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود.
 .5در اﺧﯾر ﺧﻼﺻﮫ ،ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾق در ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳطر ﺗﺣرﯾر ﻣﯾﺷود.
 .6ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﺛر ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ طور ﻣوﺟز ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 .7ﺧﻼﺻﮫ ﺑدون ﻋﻧﺎوﯾن ﺑﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘدﻣﮫ ،اھداف ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ،ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧوﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷود.
 .8در ﭘﺎﺋﯾن ﺻﻔﺣﮥ ﺧﻼﺻﮫ ﺳﮫ اﻟﯽ ﭘﻧﺞ ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯾﺷود .در اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی
ﺑﺎﯾد دﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺗرﺟﯾﺣﺎً ﺑﺎﯾد در ﻋﻧوان اﺛر ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد و در
ﺧﻼﺻﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎد اوری ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب
 .1در طرف راﺳت ﺻﻔﺣﮫ "ﻋﻧﺎوﯾن" و در طرف ﭼپ ﺻﻔﺣﮫ "ﺻﻔﺣﺎت" ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 .2ﺳﺎﯾز ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎوﯾن ﻓﺎرﺳﯽ  14و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  12ﺑﺎﺷد.
 .3ﻋﻧﺎوﯾن اﺻﻠﯽ )اوﻟﯽ( ﺑﺎﯾد ﺑوﻟد ﺑﺎﺷد.
 .4ﻋﻧﺎوﯾن دوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه  0.7ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر از ﮐﻧﺎر ﻋﻧﺎوﯾن اوﻟﯽ ﺑﮫ داﺧل ﺣﺎﺷﯾﮫ داده
ﺷود.
 .5درج ﻋﻧﺎوﯾن ﺳوﻣﯽ در ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب ﺿرورت ﻧﯾﺳت.
ﻓﮭرﺳت ﻧﻣودارھﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﮔراﻓﮭﺎ )ﻓوﻧت ﻓﺎرﺳﯽ  14و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ (12
ﻓﮭرﺳت ﺟداول )ﻓوﻧت ﻓﺎرﺳﯽ  14و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ (12
ﻓﮭرﺳت اﺧﺗﺻﺎرات )ﻓوﻧت ﻓﺎرﺳﯽ  14و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  (12در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت )اﺧﺗﯾﺎری(

ﻣوارد  3ﺗﺎ  8ﺑﺎﻻ )از اول ﺻﻔﺣﮥ ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر ﺗﺎ اﺧﯾر ﺻﻔﺣﮥ ﻓﮭرﺳت اﺧﺗﺻﺎرات( دارای ﺷﻣﺎرۀ ﺻﻔﺣﮫ ﺑوده
وﻟﯽ ﺻﻔﺣﺎت آن ﺑﺎ ﺣروف ا ،ب ،ج ،د  ...ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﯾﺷود.
 .9ﻣﻘدﻣﮫ
وظﯾﻔﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﻘدﻣﮫ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ و ﻧظر ﺧواﻧﻧدۀ اﺛر ﻋﻠﻣﯽ-ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوع و ﺿرورت
آن ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺎت زﯾر در ﻧظر ﺑﺎﺷد.
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 .1ﺷﻣﺎرش ﺻﻔﺣﺎت از اول ﺻﻔﺣﮥ ﻣﻘدﻣﮫ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎرۀ ھر ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋددی در
ﻗﺳﻣت ﭘﺎﺋﯾن ﺻﻔﺣﮫ و در وﺳط ﺻﻔﺣﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯾﮕردد.
 .2ﺑﺎﯾد ﺗﺷرﯾﺢ ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﭼﯾﺳت و ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻗرار اﺳت اﻧﺟﺎم ﺷود؟
 .3ﺑﺎﯾد واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷود؟
 .4ﺿرورت اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﭼﯾﺳت؟
 .5ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﭼﮫ ﻧﻔﻌﯽ ﺗوﻗﻊ ﺑرده ﻣﯾﺷود؟
 .6ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮐوﺗﺎه ،ﻣﻧﺳﺟم ،ﻗﺎﺑل ﻓﮭم و ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد.
 .7ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اھداف و ﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﺷد.
 .8در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﺷواھد و ارﻗﺎم ﻣوﺟودۀ ﻋﻠﻣﯽ )ﻣﺛﻼً ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ و ﮐﺗب ﻧﺷر ﺷدۀ
ﻗﺑﻠﯽ( ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ذﮐر ﻣرﺟﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻌﯾﺎری )ﺑﮫ روش  (APAرﻓرﻧس داده ﺷود.
 .9در اداﻣﮥ ﻣﻘدﻣﮫ ،ﻋﻧﺎوﯾن اراﺋﮥ ﻣﺳﺋﻠﮫ ،اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق ،اھداف ﺗﺣﻘﯾق ،ﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾق و
ﻓرﺿﯾﮭﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧﮕﺎرش ﻣﯾﺷود.
.10اراﺋﮥ ﻣﺳﺋﻠﮫ
 .iﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﺎ ﭘراﺑﻠم ﻋﺑﺎرت از ﻣﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد آن ﺗﺣﻘﯾق ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮭﺎﺳت.
 .iiﭘراﺑﻠم ﻣﻌﻣوﻻً از ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی روزﻣرۀ زﻧدﮔﯽ ،ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻧظری،
ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻣﺷﮑﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ...و ﯾﺎ از ﻣرور آﺛﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷود.
 .iiiﭘراﺑﻠم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷود ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 .ivاراﺋﮥ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﯾﺎ طرح ﭘراﺑﻠم ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻘطﮥ ﻋطف و ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﻘدﻣﮫ
اﺳت.
 .vﻣﻌﻣوﻻً ﭘراﺑﻠم در ﯾﮏ ﺳطر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﭘﺎراﮔراف ﺑﮫ
ﺻورت واﺿﺢ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﺷود.
.11اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق
اھﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق ﺑرای ﺗوﺟﯾﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺿروری اﺳت .در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﻧﮑﺎت زﯾر ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد:
 .iﺑﺎﯾد واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼرا اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗذﮐره ﻣﮭم اﺳت ،ﺑرای ﭼﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت و از اﻧﺟﺎم آن ﭼﮫ ﻣﻔﺎدی ﺣﺎﺻل ﻣﯾﺷود.
 .iiھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده در اﺻﻼح و ﺗﮑﻣﯾل
داﻧش ﻓﻌﻠﯽ درﻣورد ﻣوﺿوع ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺧواھد داﺷت و در ﻋرﺻﮭﮭﺎی
دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﮐدام ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑت ،ﻓرﺻﺗﮭﺎ و اﺻﻼﺣﺎت اﯾﺟﺎد ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد؟
.12اھداف ﺗﺣﻘﯾق
 .iاﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد واﺿﺢ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﮐدام اھداف اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .ھدف ﺑﺎﯾد
) SMARTﻣﺷﺧص ،ﻗﺎﺑل اﻧدازه ﮔﯾری ،ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ،واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و دارای
ﭼوﮐﺎت زﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺎﺷد.
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 .iiدر ﻧﮕﺎرش اﯾن ﺑﺧش ،ﺑﺎﯾد ھدف اﺻﻠﯽ و اھداف ﻓرﻋﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺧص و
ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻋﻧوان وار ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
 .iiiاھداف ﻓرﻋﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻣوردی ) (... 3 ،2 ،1ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
.13ﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾق
 .iﺳوال ﯾﺎ ﺳواﻟﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده ﻣورد
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻧﮑﺎش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮭﺎﺳت.
 .iiﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻠﯽ ،ﺟﺎﻟب ،ﺟدﯾد ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻧﺎﺳب و ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎﺷد.
)(Feasible, Interesting, Novel, Ethical, Rlevant

 .iiiدر اﯾن ﺑﺧش ﻧﯾز ،ﺳوال اﺻﻠﯽ و ﺳواﻻت ﻓرﻋﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﯾد از ھم ﺟدا و
ﻋﻧوان وار ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺟزا ﻣﺷﺧص و ﺗﺣرﯾر ﮔردد.
.14ﻓرﺿﯾﮥ ﺗﺣﻘﯾق
 .iﻓرﺿﯾﮥ ﺗﺣﻘﯾق ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ درﺑﺎرۀ ﺳواﻟﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺣﻘق
آﻧرا ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﺗوﻗﻊ ﻣﯾﺑرد.
 .iiﻓرﺿﯾﮥ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺳوال ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻠﯽ ،ﺟﺎﻟب ،ﺟدﯾد ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﻧﺎﺳب
و ﻗﺎﺑل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷد.
 .iiiﻓرﺿﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺿرور اﺳت.
 .ivاﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﭘﺎراﮔراف ﮐوﺗﺎه و ﻣﻧﺳﺟم ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
.10ﻣرور ﺑر آﺛﺎر )ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ(
 .1در اﯾن ﺑﺧش ،ﻣﺣﻘق ﺑﺎﯾد آﺧرﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،داﻧش و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﻋﻠﻣﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوع را
درج ﻧﻣﺎﯾد.
 .2ﻣرور آﺛﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﻠﺧﯾص آﺛﺎر ﮔذﺷﺗﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه واﺣد درﺑﺎرۀ
ﻣوﺿوع ﺑرﺳد.
 .3ﺗﻣﺎم آﺛﺎر ﻣرور ﺷده در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی ﺷده و رﻓرﻧس داده ﺷود .در ﭘروﺳﮥ
رﻓرﻧس دھﯽ از روش  APAاﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 .4از ﻧﻘل ﻗول ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺎ اﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﺻرف ﻧظر ﺷود .در ﻋوض ﻣوﺿوع ﭘراﻧﮕﺎﺷت
) (paraphraseﺷده و ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑﻧدی ﺟدﯾد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧود ﻣﺣﻘق-ﻧوﯾﺳﻧده ﺗﺣرﯾر ﺷود .ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﻣرور ﺑر آﺛﺎر )ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ( ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
 .5از ﻣرور ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق در اﯾن ﺑﺧش ﺻرف ﻧظر
ﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ در اﯾن ﺑﺧش ﻣرور ﮔردد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎً ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق ارﺗﺑﺎط
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .6در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش از ﺗﺻﺎوﯾر ،اﺷﮑﺎل ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول آﺛﺎر ﻧﺷر ﺷدۀ ﻗﺑﻠﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت واﺿﺢ رﻓرﻧس ﻣﻧﺑﻊ اﺻﻠﯽ آن ذﮐر ﺷود ،ﺗﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣرﺗﮑب
دزدی ادﺑﯽ ﯾﺎ  plagiarismﻧﺷود.
 .7ﺗﺻﺎوﯾر و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﮫ از آﺛﺎر ﻗﺑﻠﯽ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺎﯾد واﺿﺢ و ﺧواﻧﺎ ﺑﺎﺷﻧد؛ در ﻏﯾر آن
ﺻورت ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﻧﺎﻣﮭﮭﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری ﺗﻐﯾﯾرات ﻻزم ﺑرای وﺿﺎﺣت آن آورده
ﺷود.
 .8ﺑﺧش ﻣرور ﺑر آﺛﺎر )ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ( ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی  25-30%ﺣﺟم ﮐﻠﯽ اﺛر ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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.11ﻣواد و روش ﺗﺣﻘﯾق
روش ﺗﺣﻘﯾق ﭘﻼن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺣﻘﯾق را ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده و در واﻗﻊ ﻗﻠب ﺗﺣﻘﯾق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد.
در ﻧﮕﺎرش اﯾن ﺑﺧش از ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺗﺣﻘﯾق ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﺑﺎﺷد:
 .1ﻧوع ﺗﺣﻘﯾق ﯾﺎ  study designﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﯾد دﻗﯾﻘﺎً ﻣﺷﺧص ﺷود.
 .2ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎ ﺗﺳﻠﺳل ﻋﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ آن ﺑﮫ طور ﻣﻔﺻل ﺷرح داده ﺷود.
 .3ﺟﻣﻌﯾت ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷود.
 .4در ﺻورت ﻟزوم ،طرﯾﻘﮥ ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن  sample sizeﯾﺎ ﺗﻌداد اﻓراد ﺷﺎﻣل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺧص
ﺷود.
 .5طرﯾﻘﮥ ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری از ﺟﻣﻌﯾت ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص و ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود.
 .6در ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ،ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﮫ ﺻورت دﻗﯾق و روﺷن ﺑﯾﺎن ﮔردد ،ﺗﺎ
ﺧواﻧﻧده از ﻣﻣﺛل ﺑودن آن از ﺟﻣﻌﯾت ﻣورد ﻧظر ﻣطﻣﺋن ﮔردد.
 .7ﻣﺷﺧﺻﺎت ادﺧﺎل و اﺧراج ﻧﻣوﻧﮭﮭﺎ در ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
 .8در ﻣورد ﺧطﺎھﺎ ،ﺳوﮔراﯾﯾﮭﺎ ﯾﺎ  biasھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑرﺧورد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
داده ﺷود.
 .9از ﺳﺎﻣﺎن ،وﺳﺎﯾل ،ﻣوادی ﮐﮫ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ،اﺟرای ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﻻﺑراﺗواری از آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﯾﺎدآوری ﮔردد.
.10طرزاﻟﻌﻣل ﺟﻣﻊ آوری ارﻗﺎم ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﭘﺎﺳﺧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود .ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ ،اﮔر
در ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮭﮭﺎ ،ﻓورﻣﮭﮭﺎ و دﯾﮕر اﺳﻧﺎد اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺷﺧص واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
.11زﻣﺎن ﺷروع و ﺧﺗم ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ،ﺳﺎﺣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ارﻗﺎم ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻗت
ﺗذﮐر داده ﺷود.
.12روﺷﮭﺎی ﺗﺣﻠﯾل و اﻧﺎﻟﯾز اﺣﺻﺎﺋﯾوی ،ﺗﺳﺗﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑرای ﭘروﺳس ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت واﺿﺢ ﺑﯾﺎن ﮔردد.
.13در ﻣورد اﺧﻼﻗﯾﺎت و ﻣﺳﺎﺋل رازداری ﺑﺎﯾد وﺿﺎﺣت داده ﺷود.
.12ﻧﺗﺎﯾﺞ
 .1در اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ،ﻣﻧظم ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎﻟص و ﺑدون
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾری اراﺋﮫ ﮔردد.
 .2ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗوﺳط ﮔراﻓﮭﺎ ،ﺗﺻﺎﯾر ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول ﻧﺷﺎن داده ﺷود.
 .3ﻋﻧوان ﮔراﻓﮭﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر و ﻧﻣودارھﺎ در ﭘﺎﺋﯾن آﻧﮭﺎ درج ﮔردد.
 .4ﻋﻧوان ﺟداول در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺟدول درج ﺷود.
 .5ﮔراﻓﮭﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول ﺑﺎ اﻋداد ﻣﺷﺧص ﺷده و در داﺧل ﻣﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره
ﺷود.
 .6ﻋﻧﺎوﯾن ﮔراﻓﮭﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾز  13ﻓﺎرﺳﯽ و  12اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
)ﯾﮏ ﺳﺎﯾز ﮐوﭼﮑﺗر از ﺳﺎﯾز ﻓوﻧت ﻣﺗن اﺻﻠﯽ( ﺑﮫ ﺻورت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ) (boldﻧوﺷﺗﮫ ﺷود .ﺑﮫ
طور ﻣﺛﺎل:
ﻧﻣودار  .4ﺑررﺳﯽ ﻓراواﻧﯽ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﺧوﻧرﯾزی در ﻣرﯾﺿﺎن ﺷﺎﻣل اﯾن ﺗﺣﻘﯾق درﺳﺎل
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 .7ﻗﺑل از ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷدن ﮔراﻓﮭﺎ ،ﺗﺻﺎوﯾر ،ﻧﻣودارھﺎ و ﺟداول ،ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮥ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ
ﻣوﺿوع آﻧﮭﺎ ﺗﺣرﯾر ﺷود .ﺑﻌداً در ﭘﺎﺋﯾن ﮔراف ،ﺗﺻوﯾر ،ﻧﻣودار ﯾﺎ ﺟدول ﻣورد ﻧظر
ﻣوﺿوع ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷود.
 .8از ﺑﯾﺎن ﻧﮑﺎت اﻧﺗﻘﺎدی و ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق در اﯾن ﺑﺧش ﺧودداری ﺷود.
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 .9ﺑﯾﺎن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺣﺻﺎﺋﯾوی و اﻧﺎﻟﯾز آﻣﺎری ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در
اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷود.
.10اﯾن ﺑﺧش ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی  35-45%ﺣﺟم ﮐﻠﯽ اﺛر ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
.13ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ
 .1در اﯾن ﺑﺧش ،ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷدۀ ﻗﺑﻠﯽ در ﻣورد ﻣوﺿوع
ﺗﺣت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮔردد.
 .2از ﺗﮑرار ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻔﺻل در اﯾن ﺑﺧش ﺧودداری ﺷود .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت اﺟﻣﺎﻟﯽ
و ﮐﻠﯽ در اﯾن ﺑﺧش ﯾﺎدآوری ﮔردد.
 .3در ﺻورت ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷدۀ ﻗﺑﻠﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود.
 .4در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻗﺑﻠﯽ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻋﻠت آن ﺑﮫ
ﺻورت ﻋﻠﻣﯽ و اﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺟﺳﺗﺟو و ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﮔردد.
 .5در ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ،ﺑﺎﯾد ارﺗﺑﺎط ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎ ھم ﻣﺷﺧص ﺷود.
 .6ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺎن ﮔردد .ﺗوﺿﯾﺢ ھر ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎآت ،ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎ،
ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮫ وﺟود آﻣده در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﺣﻘﯾق ،ﺧطﺎھﺎی ﻣﻣﮑﻧﮫ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻣﮑﻧﮥ
آﻧﮭﺎ روی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق در اﺧﯾر اﯾن ﺑﺧش ذﮐر ﮔردد.
 .7در اﺧﯾر ﻣﺑﺣث ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷود.
 .8ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ
 .iﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﻧوان دوﻣﯽ اﺳت.
.ii
اﺳﺗﺛﻧﺎءً در اول ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮥ ﺟدﯾد ﺗﺣرﯾر ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺣدود ﻧﺻف ﺻﻔﺣﮫ ﺗﺎ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﺎﺷد.
.iii
.iv
اﯾن ﺑﺧش ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺧص و واﺿﺢ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق را ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
.v
ﯾﮏ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧوب ﺑﮫ ﺻورت ﮐل ،ﺟواب ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺧﻼﺻﮫ
ﺑرای ﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 .9ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ
 .iﻋﻧوان ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻋﻧوان دوﻣﯽ اﺳت.
 .iiاﯾن ﻋﻧوان ﻧﯾز اﺳﺗﺛﻧﺎءً در اول ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮥ ﺟدﯾد ﺗﺣرﯾر ﻣﯾﮕردد.
 .iiiدر اﯾن ﺑﺧش ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣرور ﺷده و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷدۀ ﻓﻌﻠﯽ،
ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ اراﺋﮫ ﮔردد.
 .ivﺑﮭﺗر اﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣوردی و ﺷﻣﺎره وار ﺗﺣرﯾر ﮔردد.
 .vدر اﯾن ﻗﺳﻣت ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣواردی ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑﻌدی و ﻣواردی ﮐﮫ ﺑرای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ذﯾدﺧل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺷﺧص
درج ﺷود.
.10ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی  20-25%ﺣﺟم ﮐﻠﯽ اﺛر ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
.14رﻓرﻧﺳﮭﺎ
 .1ﺑرای ﺗرﺗﯾب و ﺗﻧظﯾم رﻓرﻧﺳﮭﺎ ﺑﮫ رھﻧﻣود  APAﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
 .2در ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ ،آﺛﺎر ﺑﮭروز و  updateﺑﺎﯾد از  20ﻋدد ﮐم ﻧﺑﺎﺷد.
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ﺧﻼﺻﮥ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ.15
، ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده، ﺧﻼﺻﮥ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرﮔردان ﺧﻼﺻﮥ اﺛر ﻋﻠﻣﯽ.1
.ﺑﺎﺷد
 اﯾن رھﻧﻣود ذﮐر ﺷده درﺑﺎرۀ ﺧﻼﺻﮥ4  ﺗﻣﺎم ﻣوارد ذﮐر ﺷده در ﻣورد ﺧﻼﺻﮫ ﮐﮫ در ﺑﻧد.2
.اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد
ﺿﻣﺎﺑم.16
، ﻧﻣوﻧﮥ رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ، ﻓورﻣﮭﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺳواﻟﻧﺎﻣﮭﮭﺎ، در ﺻورت ﺿرورت.1
.اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ از ﻣراﺟﻊ ﻣﺳﺋول و ﻏﯾره در اﯾن ﺑﺧش اﺿﺎﻓﮫ ﮔردد
. دارای ﺑﺧش ﺿﻣﺎﯾم ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد،ً اﻟزاﻣﺎ، ﺗﻣﺎم آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ.2

ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ-ﭘﺎﯾﺎن رھﻧﻣود ﻧﮕﺎرش آﺛﺎر ﻋﻠﻣﯽ

١١ اﯾن رھﻧﻣود ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻣﯽ آﻣرﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘوھﻧﺗون ھرات ﺗرﺗﯾب و در ﭘروﺗوﮐول ﺷﻣﺎرۀ
 ﺷورای ﻋﻠﻣﯽ ﭘوھﻧﺗون١٠/١٠/١٣٩۶  ﻣورخ١٠  ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﭘروﺗوﮐول ﺷﻣﺎره٢٠/٩/١٣٩۶ﻣورخ
.ھرات ﺗﺄﯾﯾد ﮔردﯾد
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