ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨّﺎوري داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯽ و ﻣﻬﻢ در ﻧﮕﺎرش ﭘﺮوﭘﻮزال

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزي ﻧﮕﺎرش ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ:
ﺗﻨﻬﺎ از ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺟﺪاً اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺎﻣﯽ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور از واژه ﻫﺎي دﮐﺘﺮ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ،آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺿﺮوري اﺳﺖ.
درج اﻣﻀﺎي اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻣﻀﺎي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ )در ﺻﻔﺤﻪ اول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﯾﻞ ﺟﺪول
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ( ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺻﻔﺤﺎت اول)درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ( و آﺧﺮ)ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ( را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت و در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي از  Irandoc.ac.irﺗﻬﯿﻪ و در ﺻﻔﺤﻪ اول
درج ﺷﻮد.
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ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﺮح ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻌﺎدل و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﭘﺮ رﻧﮓ ) (Boldﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻻﺗﯿﻦ)ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﺮوف اﺿﺎﻓﻪ( در ﻋﻨﻮان و ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن از ﺣﺮوف ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺎرﺳﯽ از ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻓﻮﻧﺖ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﯿﻮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل،
اﻧﺪازه ﻻﺗﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻓﺎرﺳﯽ درون ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد داﺧﻞ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺎﻣﯽ ﻻﺗﯿﻦ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ را در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎي ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﭗ ﭼﯿﻦ و ﺑﺎ ﻋﺪد ﻻﺗﯿﻦ ،و زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺳﺖ ﭼﯿﻦ و
ﺑﺎ ﻋﺪد ﻓﺎرﺳﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاي ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ از واژه ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻓﺎﻃﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1390و ﯾﺎ واﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران
)) (2011و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ (Wang, et al.
ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎن)ﻋﺪد ﻣﻨﺒﻊ در داﺧﻞ ﺑﺮاﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎل داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ( اراﯾﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ،اﻋﺪاد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﯾﻪ ﺷﻮد.
در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از روش ) APAﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ( ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ)ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﻄﻪ و وﯾﺮﮔﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ(:
ﮐﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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