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 تْيِ فْزست هٌابغ يا ضيَُ هزجغ ًگاري 
 

حشي اص  ؿيَُ ًگاسؽ ػلوي ٍ تْيِ هٌاتغ ٍ هاخز  دس ًگاسؽ پاياى ًاهِ ّا ٍ هغالة تحقيقي تا اػتفادُ اص كتاب آئيي ًگاسؽ ػلوي تاليف دكتش ػثاع
ُ گيشي اًتـاسات دتيشخاًِ ّيات اهٌاي كتاتخاًِ ّاي ػوَهي )آخشيي ٍيشايؾ ( اػت. كِ تِ اختلاس تِ  تؼضي هَاسد اػاػي اؿاسُ هيـَد. جْت تْش

 تيـتش تِ كتاب هَسد ًظش هشاجؼِ كٌيذ. 
اهَصؿي هشتَعِ تحَيل دّيذ. اص ًَع سٍؽ هشاجغ ًگاسي هَسد اػتفادُ اعالع قثل اص آى كِ گضاسؽ يا كاس تحقيقي خَد سا ًَؿتِ ٍ تِ اػتاد گشٍُ 

 حاكل كٌيذ. 
 

( هي تاؿذ. اص آًجا كِ اػاع ايي سٍؽ  Citing  in textّا ٍ پاياى ًاهِ ّا تا اػتفادُ اص ؿيَُ دسٍى )ؿيَُ هشجغ ًگاسي تشاي تْيِ گضاسؽ 

تاسيخ (( اػت ، تْتش اػت ٌّگام ًَؿتي هتي ٍ تْيِ هغالة كِ ًقل قَل ديگشاى ٍ تا اػتٌاد تِ گفتِ ّاي ديگشاى اػت ، دس  –ػيؼتن ))ًَيؼٌذُ 
آى هٌثغ سا تا حذاقل اعالػات كتاب ؿٌاختي كِ ؿاهل ًَيؼٌذُ ٍ تاسيخ ٍ تشجيحا ؿواسُ كفحِ هي تاؿذ  ّواى قؼوت هتي ، اعالػات هشتَط تِ

 ركش كٌيذ. 
 

 هاًٌذ 
 (20، ف  0611)فشاًك پالوش ،         

ػت . ػاختاس ، فْشػت هاخز كِ دس پاياى ًَؿتِ تحقيقي هي آيذ ، اعالػات كاهل كتاب ؿٌاختي اثش اػت كِ تِ كَست فْشػت الفثائي پذيذ آٍسًذُ ا
 يؼٌي اتتذا كليِ اسجاػات دسٍى هتٌي سا تش اػاع ًام پذيذ آٍس الفثائي ، ٍ ػپغ دس فْشػت هٌاتغ پاياًي ركش هي كٌين . 

 هاًٌذ : 
 ( . ًگاّي تاصُ تِ هؼٌي ؿٌاػي . تشجوِ . كَسٍؽ كفَي . تْشاى : ًـش هشكض 0611پالوش ، فشاًك )

 
 دس ايي سٍؽ هٌاتغ ٍ هاخز پاياًي تِ دٍ قؼوت فاسػي ٍ التيي تقؼين هي ؿَد كِ ّش كذام تِ كَست الفثايي پذيذ آٍسًذُ ركش هي ؿًَذ. 

 كِ هحققاى ٍ داًـجَياى تشاي تْيِ هغالة اص  تا تَجِ تِ ايٌكِ تؼياسي هَاسد هـاّذُ ؿذُ اػت
هتي  ؿيَُ ّاي  هختلف ًگاسؽ اػتفادُ هي كٌٌذ. پيـٌْاد هي ؿَد كِ دس تْيِ ًَؿتِ ّاي تحقيقي حتواً آئيي ًگاسؽ صتاى فاسػي سا سػايت كٌٌذ ٍ

جلَگيشي ٍ خَدداسي كٌٌذ. لزا اسجاع تشٍى هتٌي يا تْيِ سا فاسػي تْيِ كٌٌذ ٍ اص تِ كاس تشدى الفاػ ، كلوات ٍ اكغالحات غيش فاسػي دس داخل هتي 
 پاًَيؼْاي گًَاگَى كِ دس ٍاقغ تخـي اص ًَؿتِ تحقيقي اػت ٍ تشاي اسائِ اعالػات تيـتش اػت كِ هاّيتا تِ 

ؼي يك اكغالح يا تَكيف گًَِ اي اػت كِ ًوي تَاى آًْا سا دس هتي ًَؿتِ جاي داد. پاًَيغ ّا هي تَاًٌذ ، حالت تَضيحي كِ ؿاهل هؼادل ًَي
ثي ٍ ؿشح پذيذُ ّا ٍ اكغالحات اػت ، حالت اسجاػي كِ ؿاهل هـخلات هٌثغ يا هٌاتؼي اػت كِ هغلثي اص آًْا ًقل ؿذُ تاؿذ ٍ  يا پاًَيغ تشكي

 تاؿذ. 
 

ُ هشجغ ًگاسي ٍ تا تَجِ تِ ايٌكِ هشجغ ًگاسي ٍ آئيي ًگاسؽ دس يك ًَؿتِ تخللي يك اكل هْن اػت ، لزا  آئيي ًگاسؽ هتي دس پاياى ًاهِ ؿيَ
ُ گيشي اص كتاب )) ائيي ًگاسؽ ػلوي ، دكتش ػثاع حشي (( اػتاد داًـگاُ تْشاى اػت .  ّاي داًـجَيي ٍ گضاسؽ تحقيقي ايي داًـكذُ تْش

ُ هاخز ًَيؼي تؼضي اص دس پاياى ضوي ايٌكِ داًـجَياى ٍ هحققاى سا تِ ؿيَُ ًگاسؽ ايي كتاب دس ًَؿتِ ّاي تحقيقي دػَت هي ًوائين تِ ؿيَ
 ًيض اؿاسُ هي كٌين . اؿكال اعالػاتي 

 الصم تِ ركش اػت كِ ركش تاسيخ اًتـاس تؼذ اص ًام پذيذ آٍسًذُ )گاى( دس فْشػت پاياًي تْتش اػت. 
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هشتَط تِ ػايش اؿكال اعالػاتي اص جولِ : پاًَيغ ّا ، كفحات فـشدُ ، پايگاّْاي اعالػاتي ، الصم تِ ركش اػت  ؿيَُ هشجغ ًگاسي 
ًوايـٌاهِ ّا ، ًاهِ ، حكن ، فشهاى ، تلگشام ،  هيكشٍفَسم ، ًقذ كتاب ، ًقذ فيلن ، هلاحثِ ّا ، تشًاهِ ّاي ساديَيي ٍ تلَيضيًَي ،

هلَتات ، تشٍؿَسّا  ٍ ... ّش كذام ؿيَُ خاكي داسد كِ دس كتاب هَسد ًظش تِ ركش  آًْا اقذام كشدُ اػت كِ ػالقوٌذاى  كَستجلؼِ ّا ٍ
 سا تِ هغالؼِ ٍ تْشُ گيشي اص ايي كتاب دػَت هي كٌين. 
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