راَىمای تديیه مقالٍ
نگارش مقاله ته دو شیوه انجام میشود:
الف) کتاتخانهای ب) تجرتی

الف)راَىمای وگارش مقالٍ بٍ شیًٌ کتابخاوٍای
پظٍّؾًبهِ ًَیؼی ،هقبلِ یبتْیِگضاسؽًتبیحهغبلؼٍِپظٍّؾّبی ػلویساگَیٌذکِثِ دلیل اًتـبس

ثشخَسداساػت.اصاصَلپظٍّؾًبهًَِیؼی(هقبلِحبصلاصیک

ًتبیحػلویپظٍّؾاصاّویتثؼضایی 
پظٍّؾ ٍ هغبلؼِ) ثبیذ ثِ سػبیت اصل ایدبص ،اختصبس ،سٍاى ٍ خزاة ًَؿتي اؿبسُ کشد .ثب ایي حبل،
ایثبؿذکِدسآىّیچیکاصخٌجِّبیهْنپظٍّؾاصقلن


گضاسؽًتبیحیکپظٍّؾػلویثبیذثِگًَِ
هختلفیکپظٍّؾکتبثخبًِایثِتشتیتػجبستٌذاص:

ًیفتذ.ثخؾّبی

.1ػٌَاى؛
.2هؤلفٍػبصهبًیکِثِآىٍاثؼتِاػت؛
 .3چکیذ؛ 
 .4هقذهٍِهتياصلی؛
 .5ؿیَُاخشا؛
ً .6تبیح؛
ثحثًٍتیدِگیشی؛

.7
 .8هشاخغٍهبخز؛
پیَػتّبٍضوبئن؛

.9

 .1عىًان
 ػٌَاىثبیذثِعَسخالصِهضوَىاصلیپظٍّؾٍهتغیشّبیبهؼبئلًظشیهَسدپظٍّؾٍساثغِثیي
آًْبساًـبىدّذ.
ایکًِظشخَاًٌذگبًیکِفْشػتهقبالتهٌذسجدسیکًـشیِساهیخَاًٌذثِ


خزاةثبؿذ؛ثِگًَِ

خَدخلتکٌذ.
هغبلؼِایپیشاهَىٍ »...

 کَتبٍُگَیبثبؿذ.اصًَؿتيػجبساتیهثل«پظٍّـیدسثبسُ«،»..ثشسػی«،»..
ًظبیشآًْبخَدداسیؿَد.
ثْتشاػتتؼذادکلوبتآىثیي11تب12کلوِثبؿذ.

 .2مؤلف /مؤلفیه ي سازماوی کٍ بٍ آن يابستٍ است
ػغحٍستجِػلویهؤلف،سؿتِػلویهؤلف،ػبصهبًیکِثِآىٍاثؼتِاػت،آدسعپؼتالکتشًٍیکیٍ
قشاسگشفتيًبمپظٍّؾگشاىدسهقبلِثبیذهتٌبػتثبهیضاىهـبسکت

ؿوبسُتوبعثبیذًَؿتِؿَد.تشتیت
آًْبدسهقبلِثبؿذ؛یؼٌیدساثتذاًبمفشدیًَؿتِهیؿَدکِثیـتشیيهـبسکتساداؿتِاػت.اگشهیضاى

هـبسکتافشادیکؼبىثبؿذعجقحشٍفالفجبرکشهیؿَد.


 .3چکیدٌ
 ثْتشاػتتؼذادکلوبتچکیذُثیي75تب111کلوِثبؿذ.
 اصرکشهغبلجیکِدسهتيپظٍّؾتَضیحدادًُـذُ،دسچکیذُخَدداسیؿَد.
 اصغالحبتهْنٍکلیذیدساتٌْبیچکیذُثبیذآٍسدُؿَد(.ثیي5تب7کلوِ)
ثشایًَؿتيؿوبسُّبدسچکیذُثبیذاصاسقبماػتفبدُؿَد.ثشایهثبلثِخبلدٍاصدًَُ،ؿتِؿَد.12


 صهبىافؼبلدسچکیذُثبیذ،صهبىگزؿتِثبؿذ.
قَلّبیهؼتقیندسچکیذُثبیذخَدداسیؿَد.
اصثیبىًقل 


چکیذُپغاصپبیبىکلیِهشاحلپظٍّؾًَؿتِهیؿَدکِدسًَؿتيآىثبیذًکبتصیشثِتشتیتًَؿتِ

ؿَد:
الف)هَضَعهقبلِدسیکخولِ.

ة)ّذف،پظٍّؾٍهفَْماصلیهقبلِ.
داهٌِپظٍّؾ،یؼٌیثیبىؿَدایبتوبهیپظٍّؾّبیهشثَطثِهَضَع،هَسدثبصًگشیقشاسگشفتِیب

ج)
فقظ ثخؾ هؼیٌی اص پظٍّؾّب ثشسػی ؿذُ اػت .ثبیذ داهٌِ صهبًی پظٍّؾّبیی کِ هَسد ثشسػی قشاس
گشفتِاػتثیبىؿَد.اگشاصهٌبثغٍپظٍّؾّبیالتیيًیضاػتفبدُؿذُاػتثبیذداهٌِصهبًیآًْبثِعَص

هدضاثیبىؿَد.
د)هٌبثغهَسداػتفبدُ(هثالهـبّذاتؿخصییبآثبسهکتَة)ًٍَعآثبسهکتَة(هقبلِ،کتبة،پبیگبُّبی

اعالعسػبًیٍ)...ثیبىؿَد.

ٍ)ًتیدِگیشی.

ی)کلیذٍاطُ.

 .4مقدمٍ ي مته اصلی مقالٍ
دسایيثخؾًکبتصیشثِتشتیتًَؿتِهیؿَد:

الف).هؼئلِهَسدپظٍّؾ؛
ة)ّ.ذفپظٍّؾ؛
ج)فشضیٍِػؤاالتپظٍّؾ؛
د)پیـیٌِ(تبسیخی،تظشی-پظٍّـی)؛
ی)خبیگبُهؼئلِهَسدپظٍّؾدسساثغِثبپظٍّؾّبیهشثَطثِآى.

ّذفٍهؼئلِپظٍّؾدسدٍیبػِپبساگشافثِعَسفـشدُتَضیحدادُخَاّذؿذٌّ.گبمثیبىتبسیخچِ،
ّبیهشتجظثبهَضَعدقتؿَدخالصِآًْبهَصائیکٍاسکٌبسّنقشاسًگیشدٍایي


ػَاثقًظشیٍپظٍّؾ
گیشیسّبًـَد.کبسدسػتآىاػتکِهغبلتٍپظٍّؾّبثبّنتلفیقؿَدٍدس


ّبثذٍىًتیدِ

پظٍّؾ
قیثیيهغبلتٍپظٍّؾّبیگزؿتِ

استجبطثبیکذیگشهَسدثحثٍثشسػیقشاسگیشًذًٍَػیتذاٍمهٌغ
دسًْبیتاصکلثحثیکًتیدِگیشیکلیدسساثغِثبهَضَعپظٍّؾثِػولآیذ

ٍخبسیثشقشاسگشدد .
تَصاًٍِتؼصتآهیضًؼجتثِػقبیذٍ


آلَد،کیٌِ

ٍآىثِهَضَعپظٍّؾسثظدادُؿَد.اصثیبًبتغشض

اًذیـِّبیدیگشاىثبیذپشّیضکشد.ثؼذاصآًکِهؼئلِثیبىؿذٍصهیٌِآىسٍؿيگشدیذٍخبیگبُهؼئلِ

ّبیهشثَعِسٍؿيگشدیذ،دسآخشیيپبساگشاففؼبلیتیساکِپظٍّؾگشدس


هَسدپظٍّؾدسهیبىپظٍّؾ
ثِثؼذؿشٍعهیؿَد.دس

پظٍّؾخَداًدبمدادُاػت،تَضیحهیدّذ.هتياصلیهقبلِاصقؼوت«د»

ًَؿتيهتياصلیهقبلِثبیذدقتؿَدکِفقظثًِقلآثبسهٌتـشؿذًُپشداخت،ثلکِثبیذآًْبساخالصِ،
تحلیل،تَضیحٍاسصیبثیکشدٍثِعَسهشتتهغبلتسااصکلثِخضءٍاصخضءثِکلثشسػیًوَد.

 .5شیًٌ اجرا
ایيثخؾؿبهلتوبهیهشاحلاخشایپظٍّؾثِعَسکبهلٍخالصِهیثبؿذ.داهٌِپظٍّؾٍهٌبثغهَسد

اػتفبدُ(آثبسهکتَةیبهـبّذُیبگضاسؽیب)...دسایيثخؾآٍسدُهیؿَد.


 .6وتایج
ّب،تَصیفکالهیهختصشٍهفیذیاصآًچِثِدػتآهذُاػتاسائِهیؿَد.دس


دسثخؾًتبیحیبیبفتِ
ضويگضاسؽًتبیح،رکشایيًکتِکِکذامفشضیِیبفشضیِّبتأییذؿذٍُکذامیکتأییذًـذُاػت،

ضشٍسیاػت.پبػخػؤاالتتحقیقًیضدسایيثخؾثیبىهیؿَد.دسایيثخؾّیچکَؿـیدسخْت

اًذً،جبیذصَستگیشد.ایيثخؾخبیثحثدسثبسُیبفتِّب


ّبتأییذؿذُیبًـذُ

تجییيایٌکِچشافشضیِ
ثحثهیآیذ.دسایيثخؾثشایّشػَالپظٍّؾثبتَخِثِ

ًیؼت،ایيگًَِتفؼیشٍتجییيّبدسثخؾ 

آٍسیؿذُدسحذیِیبدٍخظپبػخدادُهیؿَد.اگشثیبىًتبیحدسچٌذخولِهتيثِخَثی


هغبلتخوغ
قبثلفْنثبؿذ،اصدادىخذٍلٍؿکلخَدداسیهیؿَد ّ.شگضؿکلیبخذٍلیبثِخبیتَضیحبتهتي

ّبثبیذؿوبسُگزاسیؿًَذ.


ّبٍؿکل

وبهیخذٍل
ًجبیذثِکبسثشد.ت

 .7بحث ي وتیجٍگیری
ّبًٍتبیحتجییيٍتفؼیشهیؿًَذٍثبادثیبتهشثَطثِهَضَعپظٍّؾیؼٌی،ػَاثق


دسایيثخؾیبفتِ
ًظشی ٍ پظٍّؾّبی هشتجظ ثب هَضَع پیًَذ هییبثٌذ .ثٌبثشایي ،الصم اػت دس ثخؾ ثحث ؿجبّتّب ٍ
تفبٍتّبی ثیي ًتبیح پظٍّؾ ثب پظٍّؾّبی قجلی سٍؿي گشدد ٍ ًقبط ضؼف پظٍّؾ هؼلَم ؿَد ٍ

ّبیپظٍّؾثِسٍؿيؿذىهؼئلِهَسدثشسػیٍصهیٌِداًؾآىکشدُاًذ،هؼلَم


ّبییساکِیبفتِ

کوک
گشدد .دس ایي ثخؾ ثبیذ اثتذا خالصِای اص یبفتِّبی ػوذُ پظٍّؾ آٍسدُ ؿَد ٍ ایي کبس دس استجبط ثب
فشضیِ یب فشضیِّبی اصلی صَست هیپزیشد .دس ایي ثخؾ دالیل تأییذ یب ػذم تأییذ فشضیِّب آٍسدُ
ؿَدّ.وچٌیيتجییيّبیهتفبٍتًتبیحًیضثبیذهَسدتَخِقشاسگیشد .پظٍّـگشدسضويثحثدسثبسُ


هی

ًتبیحخَد،ضوياؿبسُثِتجییيّبیدیگش،دلیلاًتخبةدیذگبُخَدساثبیذتَضیحدّذ.ثبیذػؼیؿَد

ّبیهَخَد،تجییيگشددٍاّویتیبفتِّبیپظٍّؾهَسدثحث


ًتبیححبصلاصپظٍّؾثبتَخِثًِظشیِ
قشاسگیشدّ.وچٌیيثِصهیٌِّبیکبسثشدیپظٍّؾٍتؼوینآىثِخبهؼِاؿبسُؿَد.هَاًغٍهـکالتٍ

ّبیآتیًیضدسایيثخؾآٍسدُهیؿَد.


ایپظٍّؾ
هحذٍیتّبیهؼئلِهَسدپظٍّؾٍپیـٌْبداتثش


 .8مىابع
دس اسخبعدّی داخل هتي ٍ تْیِ فْشػت هٌبثغ ثبیذ اص ؿیَُ  APAاػتفبدُ ًوَد.دس ثخؾ ساٌّوبی
ًَیؼٌذگبىؿیَُ  APAتَضیحدادُؿذُاػت.

 .9پیًستَا ي ضمائم
کلیِخذاٍلً،وَداسّبٍ...دسایيثخؾهیآیذٍدسهتياصلیهقبلِفقظثبػٌَاىؿوبسُّشخذٍلیب

ًوَداسثِآًْباؿبسُهیؿَد.ػٌَاىّشخذٍلیبًوَداسثؼذاصؿوبسُآىثبیذثبالیآًْبرکشؿَد.

ثبیذدقتکشدکلهقبلِکوتشاص15صفحِ(4511کلوِ)ٍثیؾاص25صفحِ(7511کلوِ)ًجبؿذ.

ب)راَىمای وگارش مقالٍ بٍ شیًٌ تجربی
ًبهًَِیؼی،هقبلِیبتْیِگضاسؽًتبیحهغبلؼٍِپظٍّؾّبیػلویساگَیٌذکِثِدلیلاًتـبس


پظٍّؾ
ًتبیحػلویپظٍّؾاصاّویتثؼضاییثشخَسداساػت.اصاصَلپظٍّؾًبهًَِیؼی(هقبلِحبصلاصیک

پظٍّؾ ٍ هغبلؼِ) ثبیذ ثِ سػبیت اصل ایدبص ،اختصبس ،سٍاى ٍ خزاة ًَؿتي اؿبسُ کشد .ثب ایي حبل،
ایثبؿذکِدسآىّیچیکاصخٌجِّبیهْنپظٍّؾاصقلن


گضاسؽًتبیحیکپظٍّؾػلویثبیذثِگًَِ
ًیفتذ.ثخؾّبیهختلفهقبلِتدشثیػجبستٌذاص:

 .1ػٌَاى؛
 .2هَلفٍػبصهبًیکِثِآىٍاثؼتِاػت؛
 .3چکیذُ؛
 .4هقذهٍِهتياصلی؛
 .5سٍؽ؛
ً .6تبیح؛
ثحثًٍتیدِگیشی؛

.7
 .8هشاخغٍهبخز؛
پیَػتّبٍضوبئن؛

.9

 .1عىًان
 ػٌَاىثبیذهفَْماصلیپظٍّؾساًـبىدّذ.
 ػٌَاىثبیذثِعَسخالصِهضوَىاصلیپظٍّؾٍهتغیشّبیبهؼبئلًظشیهَسدپظٍّؾٍساثغِثیي
آًْبساًـبىدّذ.
ساهیخَاًٌذثِ
خزاةثبؿذثِگًَِایکًِظشخَاًٌذگبًیکِفْشػتهقبالتهٌذسجدسیکًـشیِ  


خَدخلتکٌذ.
هغبلؼِای پیشاهَىٍ » ...

 کَتبُ ٍ گَیب ثبؿذ.اص ًَؿتي ػجبساتی هثل«پظٍؿی دسثبسُ« ،»..ثشسػی« ،» ..
ًظبیشآًْبخَدداسیؿَد.ثْتشاػتتؼذادکلوبتآىثیي11تب12کلوِثبؿذ.


 .2مؤلف /مؤلفیه ي سازماوی کٍ بٍ آن يابستٍ است
ػغحٍستجِػلویهؤلف،سؿتِػلویهؤلف،ػبصهبًیکِثِآىٍاثؼتِاػت،آدسعپؼتالکتشًٍیکیٍ
ؿوبسُتوبعثبیذًَؿتِؿَد.
تشتیتقشاسگشفتيًبمپظٍّؾگشاىدسهقبلِثبیذهتٌبػتثبهیضاىهـبسکتآًْبدسهقبلِثبؿذ؛یؼٌیدساثتذا

ًبمفشدیًَؿتِهیؿَدکِثیـتشیيهـبسکتساداؿتِاػت.اگشهیضاىهـبسکتافشادیکؼبىثبؿذعجق

حشٍفالفجبرکشهیؿَد.


 .3چکیدٌ
کلوِثشایتحقیقبتتدشثیپیـٌْبدهیؿَد.

. تؼذادکلوبتچکیذُثیي111تب211
 اصرکشهغبلجیکِدسهتيپظٍّؾتَضیحدادًُـذُ،دسچکیذُخَدداسیؿَد.
 اصغالحبتهْنٍکلیذیدساتٌْبیچکیذُثبیذآٍسدُؿَد(.ثیي3تب5کلوِ)
ثشایًَؿتيؿوبسُّبدسچکیذُثبیذاصاسقبماػتفبدُؿَد.ثشایهثبلثِخبلدٍاصدًَُ،ؿتِؿَد.12


 صهبىافؼبلدسچکیذُثبیذ،صهبىگزؿتِثبؿذ.
قَلّبیهؼتقیندسچکیذُثبیذخَدداسیؿَد.
اصثیبىًقل 



چکیذه پس از پایان کلیه مراحل پژوهش نوشته میشود که در نوشتن آن تایذ نکات زیر ته
ترتیة نوشته شود:
الف)هَضَعهقبلِدسیکخولِ.
هؼئلٍِّذفهَسدپظٍّؾ:حتیالوقذٍسدسیکخولِ

ة)

ّبیضشٍسیهبًٌذتؼذاد(خبهؼِآهبسیً،وًَِآهبسیٍسٍؽًوًَِگیشی)،


ّب:ثبرکشٍیظگی

ج)آصهَدًی
ًَع،خٌغٍ...
آٍسیدادُّبً،بمآصهَىآهبسیٍػبیش


ّب،ؿیَُخوغ

سٍؽآصهبیـیهَسداػتفبدُ:ؿبهلاثضاسّبٍدػتگبُ
د)
هَاسدضشٍسی.
ّب:ؿبهلػغحهؼٌیداسیآهبسی.


ٍ)یبفتِ
ّـ)ًتبیحٍکبسثشدّب.
ی)کلیذٍاطُ.

 .4مقدمٍ
دسایيثخؾًکبتصیشًَؿتِهیؿَد:

الف)ّذفپظٍّؾ.
ة)هؼئلِهَسدپظٍّؾ.
ج)ثیبىػَاثقتدشثییبًظشیهشثَطثِهَضَعپظٍّؾ.
د)خبیگبُهؼئلِهَسدپظٍّؾدسساثغِثبپظٍّؾّبیهشثَطثِآى.

ی)فشضیِیبفشضیِّبیبػَاالتپظٍّؾ

ّذفٍهؼئلِپظٍّؾدسدٍیبػِپبساگشافثِعَسفـشدُتَضیحدادُخَاّذؿذٌّ.گبمثیبىػَاثق
ًٍظشیهشثَطثِهَضَعپظٍّؾدقتؿَدخالصِآًْبهَصائیکٍاسکٌبسّنقشاسًگیشدٍایي

تدشثی 
گیشیسّبًـَد.کبسدسػتآىاػتکِپظٍّؾّبثبّنتلفیقؿَدٍدساستجبطثب


ّبثذٍىًتیدِ

پظٍّؾ
یکذیگشهَسدثحثٍثشسػیقشاسگیشًذًٍَػیتذاٍمهٌغقیثیيپظٍّؾّبیگزؿتٍِخبسیثشقشاس

گشدد.دسًْبیتاصکلثحثیکًتیدِگیشیکلیدسساثغِثبهَضَعپظٍّؾثِػولآیذٍآىثِهَضَع

آهیضًؼجتثِػقبیذٍاًذیـِّبیدیگشاى


تَصاًٍِتؼصت

آلَد،کیٌِ

پظٍّؾسثظدادُؿَد.اصثیبًبتغشض
ثبیذپشّیضکشد.
ٍؿيگشدیذٍخبیگبُهؼئلِهَسدپظٍّؾدسهیبىپظٍّؾّبی

ثؼذاصآًکِهؼئلِثیبىؿذٍصهیٌِآىس
هشثَعِسٍؿيگشدیذدسآخشیيپبساگشافکبسیساکِپظٍّؾگشدسپظٍّؾخَداًدبمدادُاػتتَضیح

ّبیبػَالتحقیقساثیبىهیًوبیذ.


دادٍُدسآخشفشضیِ

 .5ريش
ٍّوچٌیيًحَُاخشایپظٍّؾهؼشفیهیؿَد

آٍسیٍتحلیلدادُّبٍاعالػبت


دسایيثخؾسٍؽخوغ
کِثبیذثِصثبىگزؿتِثبؿذ.توبهیهشاحلٍاخضایضشٍسیسٍؽپظٍّؾدسایيقؼوتآٍسدُهیؿَد

کِؿبهلهَاسدریلاػت:
ّبیبؿشکتکٌٌذگبىدسپظٍّؾ.


آصهَدًی
دسایيثخؾخبهؼًٍِوًَِآهبسی،سٍؽًوًَِگیشی،خٌغ،ػيًٍحَُؿشکتآًْبدسپظٍّؾتَضیح

دادُهیؿَد.

ٍ-ػیلٍِاثضاسپظٍّؾ.

ًبهِّب ٍ ًظبیش آى هؼشفی
دس ایي ثخؾ اثضاسّب یب ٍػبیل پظٍّؾ هثل آالت ٍ اثضاسّب ،آصهَىّب ،پشػؾ 
هی ؿَد.اگشٍػیلِهَسداػتفبدُ،یکاثضاساػتبًذاسدؿذُیبؿٌبختِؿذُاػتتٌْبرکشًبمآىکبفیاػت

ًبهِّب ثِ ٍیظُ دسثبسُ
دس غیش ایي صَست ثبیذ ثِ عَس کبهل هؼشفی ؿَد .دسثبسُ آصهَىّب ٍ پشػؾ 
ّبیآهبسیهبًٌذسٍاییٍپبیبییآًْبتَضیحبتکبهلٍهؼتٌذآٍسدُؿَد.رکشتؼذادیػَالیبهبدُ


ؿبخص
ًوًَِاصآصهَىیبپشػؾًبهِدسایيثخؾضشٍسیاػتاهبًوًَِکبهلآًْبدسصَستلضٍمدسثخؾ

پیَػتآٍسدُهیؿَد.

 ؿیَُاخشاایي ثخؾ ؿبهل توبهی هشاحل اخشای پظٍّؾ ثِ عَس کبهل ٍ خالصِ هیثبؿذ .ثشای تحقیقبت غیش
ای،عشحتحقیقدسایيثخؾآٍسدُهیؿَد.

کتبة 
خبًِ


 .6وتایج
دس ثخؾ ًتبیح یب یبفتِّب ،تَصیف کالهی هختصش ٍ هفیذی اص آًچِ ثِ دػت آهذُ اػت اسائِ هیؿَد.
ّوچٌیياگشاصآهبسثشایتحلیلٍتفؼیشًتبیحاػتفبدُؿذُاػت،اعالػبتآهبسیالصمًیضگضاسؽدادُ
ؿَد.دسضويگضاسؽًتبیح،رکشایيًکتِکِکذامفشضیِیبفشضیِّبتأییذؿذٍُکذامیکتأییذًـذُ


هی
اػت،ضشٍسیاػت.اصخولِهقذاسآصهَى،دسخِآصادی،ػغحاحتوبلٍخْتاثشًیضثبیذهـخصؿَد.
پبػخػؤاالتتحقیقًیضدسایيثخؾثیبىهیؿَد.دسایيثخؾّیچکَؿـیدسخْتتجییيایٌکِچشا

اًذً،جبیذصَستگیشد.ایيثخؾخبیثحثدسثبسُیبفتِّبًیؼت،ایيگًَِ


ّبتأییذؿذُیبًـذُ

فشضیِ
خؾثحثهیآیذ.اگشدسثیبىًتبیحثِخذاٍلًٍوَداسًیبصثَد،فقظثِؿوبسُخذٍل

تفؼیشٍتجییيّبدسث

ؿَدٍخَدخذٍلًٍوَداسدساًتْبیهقبلِهیآیذ.اگشثیبىًتبیحدسچٌذخولِهتيثِ


ًٍوَداساؿبسُهی
خَثی قبثل فْن ثبؿذ ،اص دادى خذٍل ٍ ؿکل خَدداسی هیؿَدّ .شگض ؿکل یب خذٍل یب ثِ خبی
ّبثبیذؿوبسُگزاسیؿًَذ.


ّبٍؿکل

تَضیحبتهتيًجبیذثِکبسثشد.توبهیخذٍل

 .7بحث ي وتیجٍگیری
ّبًٍتبیحتجییيٍتفؼیشهیؿًَذٍثبادثیبتهشثَطثِهَضَعپظٍّؾیؼٌی،ػَاثق


دسایيثخؾیبفتِ
ّبٍتفبٍتّبیثیيًتبیح


ثؿجبّت
ًظشیٍتدشثیآىپیًَذهییبثٌذ.ثٌبثشایي،الصماػتدسثخؾثح

ّبییساکِیبفتِّبی


ّبیقجلیسٍؿيگشددًٍقبطضؼفپظٍّؾهؼلَمؿَدٍکوک

پظٍّؾثبپظٍّؾ
پظٍّؾثِسٍؿيؿذىهؼئلِهَسدثشسػیٍصهیٌِداًؾآىکشدُاًذ،هؼلَمگشدد.دسایيثخؾثبیذاثتذا

َدٍایيکبسدساستجبطثبفشضیِیبفشضیِّبیاصلیصَست

ایاصیبفتِّبیػوذُپظٍّؾآٍسدُؿ


خالصِ
ّوچٌیيتجییيّبیهتفبٍتًتبیح

ّبآٍسدُهیؿَد .


پزیشد.دسایيثخؾدالیلتأییذیبػذمتأییذفشضیِ

هی

ًیضثبیذهَسدتَخِقشاسگیشد.پظٍّـگشدسضويثحثدسثبسًُتبیحخَد،ضوياؿبسُثِتجییيّبیدیگش،

ًتخبةدیذگبُخَدساثبیذتَضیحدّذ.ثبیذػؼیؿَدًتبیححبصلاصپظٍّؾثبتَخِثًِظشیِّبی

دلیلا
هَخَد ،تجییي گشددّ .وچٌیي ثِ صهیٌِّبی کبسثشدی پظٍّؾ ٍ تؼوین آى ثِ خبهؼِ اؿبسُ ؿَد .هَاًغ ٍ
ّبیهؼئلِهَسدپظٍّؾًیضدسایيثخؾآٍسدُهیؿَد.


هـکالتٍهحذٍیت

 .8مىابع
دس اسخبعدّی داخل هتي ٍ تْیِ فْشػت هٌبثغ ثبیذ اص ؿیَُ  APAاػتفبدُ ًوَد.دس ثخؾ ساٌّوبی
ًَیؼٌذگبىؿیَُ  APAتَضیحدادُؿذُاػت.

 .9پیًستَا
کلیِخذاٍلً،وَداسّبٍ...دسایيثخؾهیآیذٍدسهتياصلیهقبلِفقظثبػٌَاىؿوبسُّشخذٍلیب

هی ؿَد.ػٌَاىّشخذٍلیبًوَداسثؼذاصؿوبسُآىثبیذثبالیآًْبرکشؿَد.ثبیذدقت
ًوَداسثِآًْباؿبسُ 
کشدکلهقبلِکوتشاص15صفحِ(4511کلوِ)ٍثیؾاص25صفحِ(7511کلوِ)ًجبؿذ.

