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 بخشبه نام هستی
 

 مبسوط یخالصهنحوه نگارش 

 مبسوط خالصهمحورهای

ی هبسَط در پژٍّطی دارد. خالصِ -علوی کاهل ّایی هبسَط ساختاری هطابِ با هقالِخالصِ

ی هبسَط بیص از ّر ّا است. بٌابرایي، در گسارش خالصِی چکیدُ ایي ًَع هقالِیافتِاصل بسط

ی ساختار خالصِ ،ضَد. در هتي زیرّا تأکید هیپژٍّص ٍ بحث  ٍ تفسیر یافتِضٌاسی چیس بر رٍش

در جْت درک بْتر داًطجَیاى هحترم  هبسَط تطریح ضدُ است. اهید است ًَیسٌدُ یا ًَیسٌدگاى

 هَارد ذکر ضدُ را رعایت فرهایٌد.  کٌگرُدر ّای ارائِ ضدُ از هقالِکٌٌدگاى ٍ ضرکت

 

 (Zarضخين  41با هحتَا )ٍسط چيي با قلن  عٌَاى: هختصر ٍ هتٌاسب 

 ثبؿذ. ّبی خذیذَ فبقذ کلوبت اختلبسی ٍ ٍاطُپظٍّـحبٍی هتغیشّبی اكلی ػٌَاى ثبیذ  .1

 .تب حذ هوکي ثِ كَست یک خولِ خجشی یب اػتفْبهی هغشح ًـَد .2
 ٌذ.خلت کگبى ٍ ؿًٌَذگبى سا ثِ خَد ثب یک ًگبُ ًظش خَاًٌذ .3

ثبیذ ًـبى دٌّذُ اثش هتغیش )ّبی( هؼتقل ثش هتغیش)ّابی( ٍاثؼاتِ ثبؿاذ. اص ایاي سٍ      دس پظٍّؾ ّبی آصهبیـی ػٌَاى  .4
پبػخ ثِ ػولکشدّابی هَفاو ٍ    -)هثبل بیذ یب دس آى هؼتتش ثبؿذ.یتَاًذ ثِ گًَِ آؿکبس دس ػٌَاى ثکلوبتی ًظیش اثش هی
 کبسآهذی دس ساثغِ ثیي ػولکشد ٍ اػٌبد(خَدکٌٌذگی ًبهَفو: اثش تؼذیل

ّبی غیش آصهبیـی ثش حؼت تأکیذ ثش سٍی ًوًَاِ خابف  پیاذا کاشدى ساثغاِ ثایي هتغیشّاب  پایؾ ثیٌای          ؾدس پظٍّ .5
هتغیش)ّبی( هالک اص سٍی هتغیشّبی پیؾ ثیي یب هـخق کشدى ٍیظگی ّبی سٍاًؼٌدی اثضاس ًحاَُ ًَؿاتي ػٌاَاى    

. ّاذ  ایاي   هبًذگی سٍاًـاٌبختی ػبعفی ٍ دس ت  حبالهؼألِتَاًبیی خَداسصیبثی ؿذُ حل  -)هثبل تفبٍت اػت.ههقبلِ 
 (.هغبلؼِ پیذا کشدى ساثغِ ثیي ایي هتغیشّب اػت

 کلوِ ثبؿذ.12تب  11حذاکثش تؼذاد کلوبت ػٌَاى  .6

دس اکثش    اثش   تأثیش خَدداسی ؿذ.ساثغِ دس كَست اهکبى یب حتّی   هقبیؼِ ٍاص رکش ٍاطُ ّبی غیش ضشٍسی ًظیش ثشسػی .7
 هشاخؼِ کٌیذ(. 5هَاسد آٍسدى هتغیشّبی اكلی هغبلؼِ پـت ػش ّن ٍ دس کٌبس ّن کفبیت هی کٌذ ) ثِ هثبل ثٌذ 

 ثِ عَس کلی  ػٌَاى ثبیذ سٍح هقبلِ سا ًـبى دّذ.  .8

 

 ًازک(41Zarًام ٍ ًطاًي ًَيسٌذُ )ًَيسٌذگاى(: ) 

 .(ؿَد خَدداسیکش القبة اص ر)ثِ تشتیت صیش ػٌَاى رکش ؿَد ًبم خبًَادگی کبهل ٍ ًبم .1
 ؿَد. هـخق ّبی خذاگبًِثب ؿوبسُ (گبىُ )ٍاثؼتگی ػبصهبًی ًَیؼٌذ ٍ دسخِ ػلوی  هشتجِ داًـگبّی .2

 دس صیش كفحِ ًخؼت هقبلِ رکش گشدد. آدسع ایویلهحل کبس ٍ  .3

دس غیش ایٌلاَست ًفاش اٍل     ًبم اسائِ دٌّذُ هقبلِ ثب ػالهت * هـخق ؿَد    هقبالتی کِ ثیؾ اص یک ًَیؼٌذُ داسًذ  .4
 ؿَد. خَاّذثِ ػٌَاى اسایِ دٌّذُ هقبلِ هحؼَة 
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ّای گسارُاّويت هطالعِ ٍ ، پيطيٌِ پژٍّصهباًي ًظری ٍ ، هسألِهقذهِ: زهيٌِ ٍ بياى  

 اصلي پژٍّص

 
 حشکت کٌذ. ٍ ثِ ػوت خضئیبتؿشٍع کلیبت هقذهِ اص  .1

 ثیبى ؿَد. هؼألٍِ ػپغ خَد  هؼألِدس اثتذای هقذهِ ػؼی ؿَد صهیٌِ  .2

ّابی پظٍّـاگشاى   پاظٍّؾ یب ًتابیح  ٍ هتخللبى ثب اػتٌبد ثِ ًظشات  هؼألِؿَاّذی دال ثش ٍخَد هؼألْجبیذ صهیٌِ  .3
 ح کٌذ.شهغ

 .ػبصدسا هـخق  آىٍ ٍیظگی ّبی  ؼألِههحذٍدُ هؼألْجبیذ ػلل احتوبلی ثشٍص هؼألِ  صهیٌِ  .4
 هغشح ؿَد.ًیض ثِ كَست یک ػَال کلی  تَاًذیبهیدس ٍاقغ ّوبى ّذ  کلی تحقیو اػت  هؼألِثیبى  .5

ِ  ّبی هَسد هغبلؼِ ؿبهل هؼتقل  ٍاثؼتِ  تؼذیلهؼألِ ثبیذ توبم هتغیشدس ثیبى  .6  )دس كاَست ٍخاَد(   ایکٌٌاذُ ٍ ٍاػاغ
 گٌدبًذُ ؿَد.

 دس حذ یک تب دٍ خولِ ثبؿذ. هؼألِک پبساگشا  ٍ ثیبى دس حذ ی هؼألِصهیٌِ  .7

 خولِ هجبًی ًظشی پظٍّؾ رکش ؿَد. تب ػِ اگش پظٍّؾ هجتٌی ثش ًظشیِ یب ًظشیِ ّبی خبكی اػت دس دٍ  .8

رکش ایي ًکتاِ   ؿَد.ثِ گًَِ اًتقبدی ثبصًگشی پیـیٌِ تدشثی پظٍّؾ کَتبُ ثبؿذ ٍ كشفبً ًتبیح هغبلؼبت کبهالً هشتجظ  .9
ثلکِ یک ثبصًگشی اًتقبدی اػت کِ اص خاالل ایاي     ادثیبت پظٍّؾ ًقل آى ًیؼت ثشسػیضشٍسی اػت کِ هٌظَس اص 
 تش هی ؿَد.فشایٌذ هؼبلِ پظٍّـی ثبسص

. ثاِ  قشاس دّاذ  تشّبی اًدبم ؿذُ ٍ ٍػیغچْبسچَة پظٍّؾسا دس  ای ثیبى ؿَد کِ هغبلؼِ ؿوبپیـیٌِ تدشثی ثِ گًَِ .11
 ّبی قجلی تَخیِ کٌیذ. تش  ضشٍست هغبلؼِ خَد سا ثش اػبع ؿکب  دس یبفتِفٌیػجبست 

 ّبی پظٍّؾ فشاّن آٍسد.گضاسُ ی ثشایای ثیبى ؿَد کِ هٌغقهجبًی ًظشی ٍ پیـیٌِ تدشثی ثِ گًَِ .11

ؾ هؼاتتش  یب ّذ  پظٍّ هؼألِتَاًذ ثِ عَس آؿکبس ثیبى ؿَد ٍ یب دس ثیبى هیاّویت هغبلؼِ اّویت هغبلؼِ رکش ؿَد.  .12
 ثبؿذ.

ّابیی  ثِ عَس کلی  دس هقذهِ ػؼی ؿَد هؼألِ  ٍ گؼتشُ آى ثِ گًَِ ثبسص هغشح ؿَد ٍ ثش هجٌبی ادثیبت پظٍّؾ گضاسُ .13
 ثشای حل ایي هؼألِ پیـٌْبد ؿَد.

 اص کل هغبلت ًگبسؽ ؿذُ ثبؿذ. 21هقذاس حدن هقذهِ خالكِ هجؼَط  %ػؼی ؿَد  .14

 

-جوز   ابزسار تکاليف اًجام ضذُ ٍ طرح پژٍّص،  ٍ ٌٌذگاىکضرکتهطخصات رٍش:  

 ، ضيَُ اجرای پژٍّصّاآٍری دادُ

 
پاغ  دس گاضاسؽ    دّاذ. هغبلؼِ سا ًَیذ هی ثَدى ًضدیک ؿذى ثِ ّذ  اكلی ػلن ٍ تکشاس پزیش سٍؽتـشیح دقیو ثخؾ  .1

 کَؿب ثبؿیذ. ایي ثخؾدقیو ٍ هفلل 

ة(  –کٌٌذگبى ٍ عشح پظٍّؾ ؿشکتالف(  : تشتیت ػجبستٌذ اص  کِ ثِ ثخؾ سٍؽ خَد ؿبهل ػِ قؼوت ًؼجتبً هدضا اػت .2
یب هذاخلِ )ثشای عاشح   اخشای آصهبیؾ هشاحلّب )ثشای عشح ّبی غیش آصهبیـی( یب گشدآٍسی دادُؿیَُ ج( –اثضاس یب تکبلیف 
ًَؿتِ ؿَد ٍ ثب  . ثٌبثشایي ثخؾ سٍؽ ػِ ػش ػٌَاى داسد.  ایي ػِ ػش ػٌَاى دس اثتذای هتي هشثَط ثِ خَدّبی آصهبیـی(

 ػالهت : اص تَكیف خَد هدضا گشدد.

 .ای سا ثیبى ًکٌیذّیچگًَِ ًتیدِکٌٌذگبى ٍ عشح پظٍّؾؿشکتدس ثخؾ .3
 اًذ.ّبیی اًتخبة ؿذُکٌٌذگبى سا رکش کٌیذ. چِ کؼبًی  چِ تؼذادی ٍ ثب چِ ٍیظگیهـخلبت ؿشکتاثتذا  .4

 ب رکش ؿَد. ٍ داٍعلت ثَدى یب ًجَدى آًْ کٌٌذگبىؿشکتًحَُ اًتخبة   .5

کٌٌذُ  هیبًگیي یب ثیبى ؿَد. ثشای هثبل  تؼذاد دختش ٍ پؼش ؿشکت کٌٌذگبىؿشکتؿٌبختی ّبی خوؼیتتب حذ هوکي ٍیظگی .6
 اختوبػی آًْب.  -داهٌِ ػٌی آًْب  ػغح تحلیالت ٍ عجقِ اقتلبدی

 ّبیی کِ ثشای خلَگیشی اص اسیت اًتخبة افشاد كَست گشفتِ ثبیذ رکش ؿَد.توبم کٌتشل .7
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کٌٌذگبى خبهؼِ آهبسی هغبلؼِ  سٍؽ ًوًَِ گیشی ٍ حدن ًوًَِ رکش هی ؿَد. ثٌبثشایي ثشای ایي هَاسد دس ایي ثخؾ ؿشکت .8
 ای اختلبف دادُ ًـَد.ػش ػٌَاى خذاگبًِ

 کٌٌذگبى خذاً خَدداسی ؿَد.اص رکش ٍاطُ آصهَدًی ثِ خبی ؿشکت .9

 َد.ّب رکش ؿدس قؼوت عشح پظٍّؾ ؿیَُ تـکیل یب اًتخبة گشٍُ .11

ٍ اگش غیش آصهبیـای اػات    ّبی کبسثٌذیگیشی گشٍُثشای ؿکل اگش پظٍّؾ اص ًَع آصهبیـی اػت  ًحَُ دػتکبسی هتغیشّب .11
ثاشای عاشح ّابی پیوبیـای ٍ      دقیقبً تـشیح ؿَد.ّبی اص قجل ؿکل گشفتِ یب اًتخبة گشٍُثٌذی كَست گشفتِ ًحَُ عجقِ

 کٌذ.کٌٌذگبى کفبیت هییف هـخلبت ؿشکتّوجؼتگی رکش ًَع هغبلؼِ دس اثتذا یب اًتْبی تَك

 ّب ٍ عشح پظٍّؾ سػبیت ؿَد.یکپبسچگی ثیي گضاسُّب اػت. ػؼی ؿَد عشح پظٍّؾ هجتٌی ثش گضاسُ .12

 تکابلیف  یاب  اثاضاس ّب ٍ یب تکبلیف اًدبم ؿذُ اػات. ایاي قؼاوت ثاب ٍاطُ     آٍسی دادُقؼوت ثؼذی دس ثخؾ سٍؽ اثضاس خوغ .13
 هـخق هی ؿَد.

گٌٌذگبى ثبیذ آى سا اًدبم دٌّذ یب هَادی ٍخَد داسد کِ توبم افشاد ثبیذ اص هغبلؼبت تکبلیفی ٍخَد داسد کِ ؿشکتدس ثؼضی اص  .14
آًْب اػتفبدُ کٌٌذ. ایي تکبلیف یب هَاد هتغیشّبی هؼتقل یب ٍاثؼتِ ًیؼاتٌذ  ثلکاِ ثؼاتشی سا ثاشای ٍاسد ؿاذى ثاِ ؿاشایظ        

 تـشیح ؿًَذ.آصهبیـی فشاّن هی کٌٌذ. تکلیف ٍ هَاد دقیقبً 

 .( هَاد اػتفبدُ کٌیذgenericثِ خبی ًبم تدبسی اص اػن اكلی) .15
 دس ثشخی هغبلؼبت اص تدْیضات ًظیش سایبًِ اػتفبدُ هی ؿَد. ٍیظگی ّب ٍ تؼذاد آًْب رکش گشدد. .16

اػتفبدُ ؿذُ  ثبؿٌذ. دس گضاسؽ اثضاس ٍ آصهَى ّب تَاًٌذ ؿبهل پشػـٌبهِ  هـبّذُ  هلبحجِ  هقیبع ّباثضاس اػتفبدُ ؿذُ هی .17
)ًظیاش اػتجابس ٍ   اثتذا ایي اثضاس تَكیف ؿًَذ  ػپغ ؿیَُ ًوشُ گزاسی آًْب رکش ؿَد ٍ دس پبیبى ٍیظگای ّابی سٍاًؼاٌدی    

سا اػتجابس ٍ ٍاطُ   reliabilityثشای حفظ یکپبسچگی ٍ ػَْلت اًتقبل هغبلت ٍاطُ التیي  آًْب هَسد اؿبسُ قشاس گیشد.سٍایی( 
 تشخوِ فشهبییذ. سا سٍایی  validityالتیي 

 ًَِ هَسد هغبلؼِ رکش ؿَد.واگش اثضاس اػتفبدُ ؿذُ اػتبًذاسد اػت ػؼی ؿَد هیبًگیي ٍ اًحشا  اػتبًذاسد آى ثش حؼت ً  .18

ثبیذ ّش ػولی سا کِ قجالً تَكیف ًـذُ ٍ پظٍّـاگش )اى( دیگاش    ّبگشدآٍسی دادُ ؿیَُیب  اخشای آصهبیؾ هشاحلدس قؼوت  .19
ؼتي آى ًیبص داسًذ تَكیف ؿَد.تشتیت خبف گبم ّابی ثشداؿاتِ ؿاذُ ثاشای هغبلؼاِ  صهبًجٌاذی       ثشای تکشاس هغبلؼِ ثِ داً

ٍ اعالػبت اٍلیِ دادُ ؿذُ ثِ آًْب دسثابسُ ّاذ  پاظٍّؾ ٍ یاب ًحاَُ       پظٍّؾ  دػتَسالؼول دادُ ؿذُ ثِ ؿشکت کٌٌذگبى
ًکبتی اػت کِ دس ایي  )اخشا فشدی ثَدُ یب گشٍّی  عَل هذت صهبى اخشا  هکبى اخشا ٍ هَاسدی اص ایي قجیل( اخشای هغبلؼِ

 قؼوت ثیبى هی ؿَد.

 .ّبی خذیذ سا دقیقبً تَضیح دّیذسٍؽ .21
 ٍاس ثیبى ؿَد.هشاحل اًدبم تکبلیف )دس كَست ٍخَد( ثِ گًَِ ػلؼلِ هشاتجی ٍ هشحلِ .21

 دّذ.سا تـکیل هی هقبلِ اص کل حدن 31%تب  25ثیي % ًَؿتِ ؿذُ دس ثخؾ سٍؽثِ عَس کلی  هقذاس حدن هغبلت  .22

 
 

 ضرٍری ًوَدارّایّا ٍ ّا: ًتايج پژٍّص ّوراُ با جذٍليافتِ 

 
ای اػت کِ پظٍّـگشاى سا آگبُ هی ػبصد آیب گضاسُ ّبی آًْب هَسد تأییذ قشاس گشفتِ اػت یب ًِ. ایي ثخؾ كشفبً ٍػیلِ .1

 ای ثبؿذ کِ ایي ثخؾ سا ٍػیلِ سػیذى قشاس دّذ ًِ ایي کِ ّذ  ثبؿذ.ثبیذ ثِ گًَِ ثٌبثشایي  گضاسؽ کبس

ٍ ًاِ   سا تـاکیل دٌّاذ  ّاب  ػٌَاىػش هتغیشّبی ٍاثؼتِ ثبیذ   ثٌذی ایي ثخؾ احؼبع هی ؿَداگش ضشٍستی ثش ػٌَاى .2
 گضاسُ ّب. 

 .سا تفؼیش ًکٌیذ آًْب.سا گضاسؽ کٌیذ ًتبیحفقظ  .3
 .سا ثِ سٍؿْب هشتجظ کٌیذ ًتبیح .4
 .سا خالكِ کٌیذ ٍ ثِ كَست خذٍل یب ًوَداس اسائِ کٌیذ. ثش سٍی الگَّب ٍ تغییشات هْن تبکیذ کٌیذ ًتبیح .5
 دّیذ.کِ ؿبهل ػذد اػت ثِ كَست خذٍل یب ًوَداس ًوبیؾ  شاًجبیذ ّش ًتبیدی .6
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د )ًظیاش ًواَداس  ػکاغ  تلاَیش ٍ . . .(     ی ؿکل ثشای ػابیش هاَاس  ّب ٍ ٍاطُی خذٍل ثشای خذٍلثِ گًَِ کلی  ٍاطُ .7
  ػٌَاى خذٍل دس ثبال ٍ ػٌَاى  APAالصم اػت هغبثو ػجک  ؿکلدس كَست اػتفبدُ اص خذٍل ٍ اػتفبدُ هی ؿَد. 

آى ػٌَاى  شیٍ دس ص  1خذٍل ؿَد  یدس ػٌَاى خذٍل اثتذا ًَؿتِ هالصم ثِ رکش اػت کِ دس پبییي آى دسج گشدد.  ؿکل
ٍ دس اداهاِ ػٌاَاى    .1ؿکل ؿَد یًبدسػت اػت.دس ػٌَاى ؿکل  اثتذا ًَؿتِ ه 1خذٍل ؿوبسُ ؿَد. ضوٌب  یًَؿتِ ه
 ًبدسػت اػت. 1ؿکل ؿوبسُ  . ضوٌبؿَدٍ ثب یک ًقغِ اص ّوذیگش هدضا هی ؿَد یًَؿتِ ه

ب ػِ خاظ  دس خذٍل هَخَد ًجبؿذ ٍ كشف یدخظ ػوَ چیّ ٌکِیا یؼٌیثبؿذ؛  APAخذٍل ّب ثِ ػجک  ِیاسا یَُیؿ .8
 ؿَد.دیذُ هی APAّبی ثِ ػجک ًوًَِ آى دس اغلت هقبلِ ؿَد. ذُیدس خذٍل د یافق

   سگشػیَى ٍ غیشُ خذاً خَدداسی ؿَد. t  F ّبی آهبسی ّبی غیش ضشٍسی ًظیش خذٍل آصهَىاص آٍسدى خذٍل .9

خذٍل هیبًگیي ٍ اًحشا  اگش هغبلؼِ هجتٌی ثش هقبیؼِ تفبٍت ّبی گشٍّی دس ؿبخق ّبیی ًظیش هیبًگیي اػت كشفبً  .11
 کٌذ.اػتبًذاسد کفبیت هی

ٍ دس ایاي خاذٍل    اگش هغبلؼِ هجتٌی ثش کـف ساثغِ ثیي هتغیشّب ٍ پیؾ ثیٌی اػت كشفبً خذٍل ّوجؼتگی رکش ؿاَد  .11
 .هیبًگیي ٍ اًحشا  اػتبًذاسد ًیض گٌدبًذُ ؿَد

ٍؿٌگش اػت. اص آٍسدى ًوَداسّبی غیاش  داس اثشّبی هتقبثل سَکـیذى ًودس كَست ثشسػی اثشّبی هتقبثل ثیي هتغیشّب  .12
 ضشٍسی خذاً خَدداسی فشهبییذ.

 یاب کٍَاسیابًغ ٍ هاذل اكالی     اگش هذل یبثی هؼبدالت ػبختبسی هجٌبی هغبلؼِ اػت كشفبً خذٍل )ّابی( ّوجؼاتگی   .13
 داخل پشاًتض( رکش ؿَد.  tّبی هذل ضشایت )ٍ هقذاس آهبسُ ثش سٍی پیکبى گضاسؽ ؿَد.

 ٌبػت ثب گضاسُ ّب اػت. تالؽ ؿَد کِ ایي یکپبسچگی سػبیت ؿَد.تبع عشح پظٍّؾ ٍ هّبی آهبسی ثش اػتحلیل .14

 کٌذ. اص آٍسدى خذٍل خَدداسی ؿَد.دس هغبلؼبت تک آصهَدًی اسائِ ًوَداس ًتبیح کفبیت هی .15

س اص دادى فشهَل خَدداسی ؿَد  هگش دس كاَست لاضٍم کاِ کاب     .ثشای اسائِ ًتبیح آهبسی ًیبصی ثِ هحبػجبت ًوی ثبؿذ .16
 اكلی ثؼظ ٍ گؼتشؽ فشهَل اػت. 

 .ًکٌیذ تکشاستبیح ثیبى ؿذُ دس خذٍل یب ًوَداس سا هدذداً ًًتبیح کوّی سا دس هتي ثیبى کٌیذ.  .17
 .وبت اختلبسی ٍ ًوبدّبی اػتبًذاسد سا ثشای اسائِ ًتبیح ثِ کبس ثجشیذلک .18
 .ثٌَیؼیذّیچگبُ خولِ سا ثب ػذد ؿشٍع ًکٌیذ. اگش ضشٍست داؿت ػذد سا ثِ كَست حشٍ   .19
دى شداؿتِ ثبؿٌذ ثِ ّویي خْت دس ثِ کبس ثا خبكی دس ًَؿتِ ّبی ػلوی ثؼضی اص کلوبت هوکي اػت هؼٌبی آهبسی  .21

ثاِ هؼٌابی   کاِ  Significant or Non-significant   Correlation  Randomایي کلوبت دقات کٌیاذ  
 .اتفبقی ًیؼت ثلکِ ثِ هؼٌبی تلبدفی اػت

 اص حدن کل هغبلت سا تـکیل دّذ.دسكذ  15ثِ عَس کلی  ایي قؼوت % .21

 

ّزای  بحث ٍ ًتيجِ گيری: بررسي ًتايج پژٍّص ٍ تبييي ٍ تفسير يافتِ ّزا، اسزتلسام   

يي برای ٍ پيطٌْادّا ی هطالعِ ّا، هحذٍديتّاضٌاختي يافتٍِ يا رٍش ًظری ٍ عولي

 ّای آتي.پژٍّص

 
هی تَاى قجل اص آى ًیض یک ثبس دیگش ّذ  اكلی پاظٍّؾ سا   .ثحث سا ؿشٍع کٌیذ  اثتذا ثب ثیبًی کلی ساخغ ثِ هبّیت ًتبیح .1

 رکش کشد.

ّب اػت. اص ثحث دس خلَف ًتبیح ٍ تؼجیش ٍ تفؼیش آًْب ؿشٍع هی ؿَد  ػپغ یک تش اص ػبیش ثخؾػبختبس ایي ثخؾ فٌی .2
داًؾ هَخَد قاشاس  ًتیدِ گیشی اص یبفتِ ّبی ثِ ػول هی آیذ کِ دس ایي قؼوت ػؼی هی ؿَد ًتبیح هغبلؼِ حبضش دس ثذًِ 

ؿٌبختی یبفتِ ّب ثیبى هی ؿَد. دس پبیابى هحاذٍدیت ّاب ٍ پیـاٌْبدّبیی     ّبی ًظشی  ػولی  تدشثی ٍ سٍؽگیشد. اػتلضام
 ثشای هغبلؼِ ّبی آتی هَسد ثحث قشاس هی گیشد.

ٍ ثِ خبی ثبسیاک   اگش ػبختبس ًگبسؽ هقذهِ سا ثِ هثبثِ قیفی دس ًظش ثگیشین کِ اص کلیبت یؼٌی صهیٌِ ثحث ؿشٍع هی ؿَد .3
ّب ختن هی ؿَد  ػبختبس ًگبسؽ ثحث هـبثِ یک قیف ثش ػکغ اػت کِ اص خبی ثبسیک یؼٌای ثحاث  ٍ   قیف یؼٌی گضاسُ
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تفؼیش دس خلَف تک تک ًتبیح ؿشٍع هی ؿَد ٍ ثِ ثبالی قیف یؼٌی ًتیدِ گیشی ٍ ثؼتش ػابصی ثاشای اسائاِ ًظشیاِ ٍ     
 ثؼظ داًؾ ختن هی ؿَد.  

 .سا ثِ ًکبتی کِ دس هقذهِ ثِ آى اؿبسُ کشدیذ سثظ دّیذاسائِ ؿذُ  تَضیحبت .4
 .تکشاس ًکٌیذدس ایي قؼوت دٍثبسُ  تفبٍتًتبیح سا ثب کلوبت ه .5
 .ّبی دیگشاى تفؼیش کٌیذیبفتِ ّبی خذیذ سا دس هقبیؼِ ثب یبفتِ .6
 تجییي ّبی احتوبلی ّوؼَیی ٍ ًبّوؼَیی ًتبیح هغبلؼِ خَد سا ثب هغبلؼبت دیگشاى ثیبى کٌیذ. .7

 ًتبیح پیؾ ثیٌی ؿذُ ٍ پیؾ ثیٌی ًـذُ سا ثشای ثِ دػت آٍسدى هؼٌب ٍ اكَل کلی ثب یکذیگش ادغبم کٌیذ. .8

ثِ هحذٍدیت ّبی هغبلؼِ خَد اؿبسُ کٌیذ. ثِ هَاسدی اؿبسُ ؿَد کِ دس استجبط ثب یبفتِ ّبی اػت ٍ تؼواین پازیشی یبفتاِ     .9
 ّبی سا ثب اؿکبل هَاخِ هی ػبصد.

 ساػتبی حل هحذٍدیت ّب  ٍ قبثل اخشا ثبؿذ. پیـٌْبدّبی اسائِ ؿذُ دس .11

حدان هغبلات سا    25اگش قؼوت سٍؽ % اص حدن کل هغبلت سا تـکیل دّذ. 31تب %  25% ثیي  ثِ عَس کلی  ایي قؼوت .11
 حدن سا ؿکل خَاّذ داد ٍ یب ثش ػکغ. 31ؿبهل ؿذ ایي قؼوت %

 
 

 (غير فارسيهٌب   )اٍل فارسي بعذ  41هٌاب  اصلي : حذاکثر  

 اص حدن کل هغبلت سا تـکیل دّذ. 11ؼوت ّوشاُ ثب ػٌَاى ٍ ًبى ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذُ گبى %ایي ق .1

هٌجغ سا هَسد اػتفبدُ قشاس دّیذ. ایي هٌابثغ ثبیاذ هاشتجظ تاشیي ٍ تاب حاذ اهکابى         11دس هتي هقبلِ كشفبً  .2
کِ دس تذٍیي هقبلِ اص آًْاب   هٌجغ 11خذیذتشیي هٌبثغ دس هَسد هَضَع هَسد هغبلؼِ ؿوب ثبؿذ. ٍ فقظ ایي 

پغ دس گضیٌؾ هٌبثغ هؼتجش  ػلوی  هشتجظ  خذیذ ٍ خابهغ   .دس فْشػت هٌبثغ رکش ؿَد اػتفبدُ ؿذُ اػت
 کَؿب ثبؿیذ.

 دس فْشػت هٌبثغ  هٌبثغ ثش اػبع حشٍ  الفجب )فبسػی ٍ غیش فبسػی خذاگبًِ( لیؼت ؿًَذ.  .3

 

 تٌظین گشدد.  ًبصک12zarهتي هقبلِ ثب قلن 

در مجالت  مقاله

 چاپی

ًنام   ًام خاًَادگی ٍ ًام  ًَیسٌدُ یا ًَیسنٌدگاى. سسناا اًتطنارع. عٌنَاى هقالنِ.     
 ایتالیک ضَد. ٍ ضوارُ فقط ًام ًطریِ، دٍرُ ٍ صفحات. ًطریِ، ضوارُ

: هکاًٌطنر عٌَاى کتنا.. ًام خاًَادگی ٍ ًام  ًَیسٌدُ یا ًَیسٌدگاى.سساا اًتطارع.  کتاب )تاليف(

 کتا. ایتالیک ضَد.فقط عٌَاى ًاضر.

ام ٍ ًنام  ًعٌَاى کتا.. .ًام خاًَادگی ٍ ًام  ًَیسٌدُ یا ًَیسٌدگاى . سساا اًتطارع کتاب )ترجمه(  

فقنط  : ًاضنر.  هکاًٌطنر .عترجوِ ضدُستاریخ اًتطار اثر خاًَادگی هترجن/ هترجواى
 عٌَاى کتا. ایتالیک ضَد.

کتاااب رارت اا  

 شذه

عٌنَاى  ٍیراستار یا ٍیراستارى سٍیراست ضدُع. سساا اًتطنارع.  ًام خاًَادگی ٍ ًام  
 فقط عٌَاى کتا. ایتالیک ضَد.: ًاضر.ًطرهکاى کتا..

کتااااب باااذر  

مولااااف اااااا 

 رارت تار

 فقط عٌَاى کتا. ایتالیک ضَد.: ًاضر.ًطرسسااع. هکاى سٍیراستع. عٌَاى کتا.
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ًناى ٍ  ًام خاًَادگی ٍ ًام  ًَیسٌدُ یا ًَیسٌدگاى.سساا اًتطارع.  عٌَاى فصل. در 

 -xxxسصن    عٌَاى کتا.. ًام خاًَادگی ٍیراستار  یا ٍیراستاراى سٍیراست ضدُع

xxx.هکاى ًطر: ًاضر. فقط عٌَاى کتا. ایتالیک ضَد. ع 
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 رکش ؿذُ اػت  الضاهی هی ثبؿذ.
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 ًبصک12zarهتي هقبلِ ثب قلن 
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