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 اهورامزدا یاریبه

 مقدمه  -1

شه سهیم کردن دیگران در اندی شتن در واقع  شتن نو ست. نو ی خود را دارد. ی علمی نظم و چارچوب ویژهبه گونههای خویش ا

صول نگارش علمی و روند آن و نیز نتیجه سی مانتره نیز ا شنا ستاخوانی و گاتا سری او سرا سی قرار در همایش  ی کار، مورد برر

کنندگان در بخش گاتاشتتناستتی مراهم آوریم که بهترین ی را برای شتترکتانامهآموزش ایم تاگیرند. در این راستتتا کوشتتیدهمی

ی دکتر عباس حرّی آیین نگارش علمی نوشته»، کتاب رو شیپی نوشتار برساند. سرچشمه آنهای خالصه به ابه گونهاستفاده را 

 باشد.می« ۱۳۸۵استاد دانشگاه تهران، چاپ چهارم 

ی آن. این دو عنصر دارای ارزش کم و نصر مشخص وجود دارد: یکی مرآیند تحقیق و دیگری مرآوردههای علمی دو عدر پژوهش

ی تر از مکتوب کردن آن برای مطالعه و ارزیابی دیگران نیست. یک نوشتهبیش یکسان هستند. به عبارت دیگر انجام تحقیق مهم

ها، معنا که از طریق ترکیب درست کلمات، جمالت، بندها، مصل علمی باید در درون و بیرون ساختاری منظم داشته باشد به این

یامته و هدممند باشد )ساختار درونی(. ساختار پدید آورد که دارای ساختاری سازمان« محل و واحدی»تدابیر تصویری و جز آن، 

خود را در شبکه و بامت علمی یک های پیشین است که از طریق استناد به آثار گذشته، جایگاه ی نوشته با نوشتهبیرونی، رابطه

 کند.ی علمی مشخص میرشته یا حوزه

 

 گزینش موضوع -2

وجو و گزینش موضوع است. موضوع گزینی هم کار آسانی است )به این سبب که هر مفهوم و نخستین گام در امر نگارش، جست

ست دشوار )چرا کپدیده ست( و هم امری ا سبی ی بالقوه قابلیت موضوع شدن  را دارا ه این گزینش باید با اطمینان از چیرگی ن

 بر موضوع انجام شود(. اما موضوع گزیده شده باید شرایط زیر را داشته باشد:

 ی بررسی و مطالعه باشد.. موضوع دارای اهمیت و شایسته۱

 ی آگاهی و معرمت پیش ببرد.ی باشد که مخاطبان خود را در عرصهابه گونه. طرح مطلب 2

 بحثی نو و دارای هدمی جدی و قابل اعتنا باشد.. آغازگر ۳

یابد که مرد نسبت به موضوع چیرگی الزم را داشته باشد و این امر با استفاده از سه من زیر حاصل این شرایط زمانی تحقق می

 شود:می
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 . دانش تخصصی مرد نویسنده۱

 . استفاده از متون و منابع2

 . مشورت با اهل نظر و متخصصان موضوعی۳

به علت محدودیت حجم نوشتتته، محدودیت منابع، مخاطبان و زمان، موضتتوع را باید در چارچوبی مشتتخص تعری  کرد. معموال  

 گیرد.های نوشته صورت میچنین تعریفی در قالب عنوان و سرمصل

 

 عنوان: -3

شرده صلی تجلی میعنوان، م سپس متن ا ست مندرجات و  سترده بازتر آن در مهر ست که گ ضبط از مطالب متن ا یابد. ای من

 (۱)تصویر 

شود تا چارچوب نوشته تعیین شود. ی نوشته عنوان مقدماتی یا موقت نوشته میهای علمی معموال  پیش از نوشتن بقیهدر نوشته

 ت.مرحله باید موضتتوع اصتتلی را بیان کند و نباید چندان پابند طول آن بود زیرا در مراحل بعدی قابل اصتتالح استت عنوان در این

شخص کردن و محدود کردن ویژگی های زمانی،  شته را با م شد و مهمترین هدف نو شتار با شامل کلمات کلیدی نو عنوان باید 

 مکانی یا متنی و ... آن بیان کند. 

 متن

فهههتههه  ههههه  

مندرجات

 عنوان

 مندرجات و عنوانرابطه متن، فهرست  -1شکل 
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 )طرح نوشتار( هاسرفصل -4

ی مختل  باشد، دو جزء ثابت سرمصل ها یکی مقدمه و در آخر نتیجه گیری هابه گونهها ممکن است های علمی سرمصلدر نوشته

است. در بین این دو سرمصل نویسنده باید مهمترین موضوعی را که در روند گسترش موضوع می خواهد توضیح بدهد، به صورت 

 آن توضیحات را بیاورد. سرمصل ها روند گسترش و پرداختن به موضوع را مشخص می کنند. سرمصل قرار دهد و در زیر

ای مستقل یادداشت شود و سپس زیر هر ها بر روی صفحهها مشخص شد، بهتر آن است که هر یک از سرمصلی که سرمصلزمان

رسد( درج که به ذهن می آن گونهو توالی )و رسد در مورد آن بحث شود، بدون رعایت ترتیب ی که به نظر الزم مینکاتسرمصل 

 کنیم.ی مربوط به آن ضمیمه میایم به صفحهها، تصاویر، جدول و هرچه را تهیه کردهقولها، نقلی یادداشتهمهگردد. سپس 

شخص و مکتوب کردن  صل ها یا طرح در واقع م صمسرم شکل هامیت صورت خام و مبهم در ذهن  ست به  ست که ممکن ا یی ا

شد  شرمت گام آنهای با مکتوب کردن ولگرمته با شن میبهپی شگران رو شکل گام برای پژوه ستین گام به  شود. طرح نیز با نخ

گونه عملکرد این ی به بهترین طرح،ابیدستجا شود. برای درهم بریزد یا اجزای آن جابه بار نیچندرسد. ممکن است نهایی نمی

 شود:توصیه می

شگر می .۱ ست آنچه به ذهن پژوه سد و در این مرحله چندان نخ ست انجام دهد را بنوی سد و آنچه قرار ا تقدم و  بندیپار

 تأخر نباشد.

 یی که قرار است انجام دهد را به صورت عبارت و هر عبارت را در سطری مستقل بنویسد.کارها .2

 را با عبارت نوشته شده بسنجد تا اطمینان یابد که موردی را از یاد نبرده است. هاآند و کارها را در ذهن خود مرور کن .۳

 را به ترتیب اهمیت مرتب کند. هاآن .4

ها یا بخش ی ستترمصتتل مقدماتی هر بخش از کار تحقیق استتت، پس الزم استتت زیردر این مرحله، هر عبارت به منزله .۵

 منعکس شود. هاآنهای مرعی هر یک از مصول نیز زیر سرمصل

 یک مرتب شود.ر های مرعی نیز با توجه به اولویت هسرمصل .6

 .ی و مرعی مشخص شوداصلگذاری هر یک از مصول با استفاده از نشانه .7

 گذاری سرفصل هانشانه -4-1
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گذاری نشانهشود. در اینجا روش گذاری استفاده میی و مرعی از دو روش متفاوت نشانهاصلهای برای نشان دادن روابط سرمصل

 عددی که متداول تر است، معرمی می شود.

در این روش، در منتها علیه سمت راست اعداد مصل آمده و سپس تقسیمات مرعی دیگر مشخص می  گذاری عددی:نشانه

 (۳شود: )تصویر 

  

 )مقدمه( -۱

 سرمصل اول -2

 سرمصل دوم -۳

 اولین زیر سرمصل دوم -۳-۱

 دومین زیر سرمصل دوم -۳-2

 سومین زیر سرمصل دوم -۳-۳

 زیر سرمصل سومین زیر سرمصل -۳-۳-۱

 زیر سرمصل سومین زیر سرمصل  -۳-۳-2

 )نتیجه گیری( -4

 

 شرایط سرفصل ها -4-2

ل در ای، روابط علت و معلولی یا اهمیت مطلب تنظیم شتتوند اما به هر حخیتارهای طرح ممکن استتت به ترتیب توالی ستترمصتتل

 ی را مّدنظر قرار داد:نکاتتدوین طرح باید 

 یی داشته باشد.جای اصلی مگر اینکه در نوشته دیآینمهیچ جزیی در سرمصل  ی اصلی:سازگاری سرفصل با نوشته .1

 ی شده باشد.نیبشیپی و مرعی سرمصل باید از نظر اهمیت و گستره مطلب اصلاجزای  بستگی اجزای سرفصل:هم .2

ها قرار بگیرد که منطقا  امکان حضور در دو بخش همگن و هم ی در سر مصلاگونه بههر جزء باید  جامعیت و مانعییت:. 3

بندی . مردان تقسیم4. زنان، ۳وران، . پیشه2.کارمندان، ۱توان به صورت را نمی کتابخانهبه  معیار را نداشته باشد )مثال  مراجعین

 (.دناگزیر در دو بخش اول حضور دارن 4و  ۳کرد زیرا 

سیم وحدت معیار: .4 صلبندی اجزای مالک تق شد )ا سان با ساس  رها را بی بخشبرختوان مثال نمی طور بهی و مرعی یک ا

 اساس مکان تقسیم کرد(. ری دیگر را ببرخزمان و 

شانه -۳ شکل صلن سرف های طرح با روش عددی گذاری 

 )رعایت تورفتگی الزم نیست(.
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ی به اصلهیچ جزئی نباید تنها دارای یک زیر بخش باشد زیرا در این صورت باید در سرمصل  پرهیز از رده تک عضوی:. ۵

 داشت.دیگری نیز می هاییا اینکه باید زیر مجموعه آمدیمهمان شکل 

 انواع سرفصل -4-3

 :کنندیمی به پنج نوع عمده تقسیم درونسرمصل را از لحاظ میزان اطالعات و ساخت 

 .رندیگیمکلمات ساده یا مرکب قرار  صورت به هاسرمصل ای:واژه سرمصل. 1

 .شودیماز عبارت استفاده  عبارتی: سرمصل. 2

 .شودیمبرای بیان هر سرمصل جمله نوشته  ای:جمله سرمصل .3

 

 تهیه کتاب شناسی مقدماتی یا حین کار -۵

ای را را مراهم کرد. چنین ستتیاهه آنهاای از مشتتخصتتات نیاز تحقیق را گردآورد و ستتیاههد منابع موردر مراحل اولیه بایستتتی 

و عبارت از نام و مشخصات، تعدادی کتاب، مقاله، گزارش و منابع  مندانیم« شناسی حین کارکتاب»یا « ی مقدماتیشناسکتاب»

ی تحقیقی، مورد ی در تمام طول کار تا زمان پایان نوشتتتهشتتناستتکتابقیق بیاید. این دیگری استتت که ممکن استتت به کار تح

شتتناستتی مقدماتی پژوهشتتگر پیش از هر چیز تعدادی برگه گیرد. برای تهیه کتابتعدیل و امزایش توستتط پژوهشتتگر قرار می

ی هر  منبع شناختسازد و اطالعات کتاب اهم میرا مر هاکتابخانهمتر مربع معمول در سانتی ۵/۱2×۵/7های اندازه نظیر برگههم

 . کندیمشت داها یادی از برگهکمفید  را بر روی ی

ستفاده می کند، از همان ابتدا می تواند مایلی را با عنوان کتابنامه باز و به تدریج  شتن ا سنده از رایانه برای نو صورتی که نوی در 

 مشخصات منابع را وارد کند.
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اطالعات معمول  عالوه برو مهرستتتت منابع استتتتفاده شتتتود.  ارجاعات درون متنیاطالعات باید کامل باشتتتد تا بعدا  از آن برای 

شماره راهنما و نیز نام شناختکتاب  کتابخانهدان ی که متن در آنجا دیده شده پژوهشگر را از مراجعه مجدد به برگهاکتابخانهی، 

ی مفیدی شناسکتاب » نکهیاای کوتاه در پایین هر برگ درباره متن نیز مفید خواهد بود نظیر این اشاره عالوه برکند. نیاز میبی

 (4و غیره. )تصویر « مصل پنجم مهم است»یا « ددار

ها تدوین یا تعدیل برداری یا تنظیم یادداشتی آشنایی با موضوع، حین یادداشتمرحلهی حین کار ممکن است در شناسکتاب

 شود.

 

 منابع جستجو -6

 کتابخانه -6-1

ست سهولت ج شته ر وجو در کتابخانه، برگه راهنما وجود دارد که ببرای  ساس آنچه در باالترین بخش برگ نو به انواع  شدیما

 .شودیمبندی تقسیم« برگه موضوع»و « برگه عنوان»، «برگ پدیدآورنده»

 ی:شناسکتاب  -6-2

 هایشناسکتاب. هنگام استفاده از سازدیمها و امثال آن را منعکس ها، جزوهها، مقالهی کتاب مرجع است که مشخصات کتابنوع

 .کندو شیوه تنظیم مطلب را بیان می کار گسترهرا مطالعه کرد زیرا در اینجا مؤل   هاآنابتدا باید دیباچه 

 

  یبردارادداشتی -7

بعدی که  یرستتتد. پیش از آغاز مرحلهی از  مراحل عمده پژوهش به انجام میکی مقدماتی یشتتتناستتتکتاب گیری شتتتکلبا   

 نکته مطمئن شد: برداری است باید از چندیادداشت

 . انیاوجو در تصوف جس . نیعبدالحس، کوبنیزر

 یتیت بعلوم   1363،  ی کبیامتت ان:  

 شماره راهنما )فصل دوم متم ا  (  

 شناسی حین کارنمونه برگه کتاب -4شکل 
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تر از ی بزرگاندکمتر مربع و سانتی 2۱×۱4و  ۱۵×۱0ها با اندازه برداری آماده باشد. این برگههای مخصوص یادداشتبرگه. ۱

 ی است.شناسکتابهای برگه

 .گرددیمهای یادداشت منعکس های طرح در برگهطرح. زیرا سرمصل بازنگری مجدد. 2

ی نگارش ای واحد نگارش شوند. شیوهها با شیوه. بهتر است همه برگهشودیمها روی برگه طراحی شیوه انعکاس یادداشت. ۳

ها یادداشت کرد و نیز اطالعات ی باال سمت راست برگهی آن را در گوشهخالصهپیشنهادی چنین است: بهتر است سرمصل یا 

 (۵ ریتصوی منبع مورد استفاده به اختصار در گوشه باال سمت چپ قید شود. )شناختکتاب

 

 ادداشتانواع ی -7-1

 که، خالصه و نقد و نظر مکر: نقل لفظ، نقل کرد میتقسضبط اطالعات به چهار گروه عمده  وهیشاز لحاظ  توانیمرا  هاادداشتی

 .کرد دیقی برگه باال توانیم

. در نقل لفظ کندیمی را نقل اصتتلعبارات و جمالت متن  نیعپژوهشتتگر  ادداشتتتنوع ی نیا. در میمستتتقنقل  ا. نقل لفظ یکی

شی اگر حت صلی در منبع لغز شد ا صله پس از آن منتهگردد،  منعکس نا یع دیبای با  نیادر داخل قالب )به « کذا» کلمهی بالما

 .دیآیم[( کذا: ]شکل

خود  انیبطرح شتتده در منبع مورد استتتفاده را به زبان و  مکر ادداشتتتنوع ی نیاگر در . پژوهشمیرمستتتقیغنقل  ای مکر. نقل دو

 .کندیمبازگو 

 نقل لفظ

 یف قانمالقات با  وجوجس ، کوبنیرز  یابوالخ دیابو ع

 که ک د انیب نیچنرا  دیابو هههعخود با  ق یط ی تفاوت ف قان»

 «ا   و راه ما ب  قبض و حزن شیگشاراه تو ب  بط و 

 (59ص )

 نمونه برگه -5شکل 
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شکل میسه صورت  صه به دو  شته نکهیای کگیرد: ی. خال صد ندارد لحن نو شگر ق صلی پژوه صورت ا ی را تغییر دهد که در این

. این در واقع نوعی نقل مستقیم اما تلخیص شده است. دیگر دهدیمرا نشان  آنهاعالمت سه نقطه ...  بایی را حذف کرده هابخش

که این در واقع نوعی نقل غیرمستتتقیم  ستتازدیمنظر را مطالعه کرده و آن را با بیان خود منعکس د ش مورپژوهشتتگر بخ نکهیا

 تلخیص شده است.

 به زمان دیگری موکول گردد. نکهیادرنگ یادداشت شود نه به نظر پژوهشگر رسید باید بی ای. نقد و نظر. هر زمان که نکتهچهار

 توانیمی یادداشت را هابرگهای که یادداشت از آن برداشته شده را در پایان قید کرد. اید صفحهها بی این انواع یادداشتتمامدر 

ها عنوان کرد. روی این شتتاخص داریدر جعبه مقوایی که به تعدادی برگه ضتتخیم مقوایی مجهز شتتده با عنوان شتتاخص نگاه

 نیست.ی مهم لیخ هاآناما در این مرحله ترتیب  شودیمها نوشته مصل

 هابندی و بازنگری یادداشتدسته -7-2

شت شتهاآنبرداری پس از پایان مطالعه متون و یاددا شگر باید بار دیگر یاددا شده را مرور  کرده، پژوه سب  های تهیه  و به تنا

 بحث و توازن اطالعات مراهم شده در میان مصول دقت  نماید.

 

 طرح مقاله و سرفصل ها کردنیی نها -8

ی هایبندمیتقس ریساها و سرمصل دیبانوشته هماهنگ باشد. پس دست نینخستیی نهای سازماندهبا  دیبامرحله  نیاطرح در 

 .کردجا جابه ای را حذف، اضامه یادداشتی امشخص شده و در صورت ضرورت سرمصل ی قیتحقمتن 

 

 یمقدماتنوشته دست هیته -9

سبت به ساخت طرح،  کهی زمان  کار دیباحاصل شد،  نانیاطمها سرمصل انیمی منطقربط  زینو تناسب اطالعات آن و  زانیمن

شتن را به  صلی توال بیترتنو ست یبرا. کردی طرح آغاز هاسرم صل الزم ا شتن هر م شتی نو صل از هااددا ی مربوط به آن م

به  ادداشتتتاز هر ی حرکتی چگونگ دیبا. ستتپس دیآ دیپدی منطقی تأخرتقدم و  هاآنی براخارج گردد و  هاادداشتتتمجموعه ی

ی جداگانه نوشته شده ابرگهی رورابطه برقرار سازد، بر  ادداشتدو ی نیبی قرار است مطلبرا در نظر گرمت و اگر  گرید ادداشتی

 دهیکشزحمت  اشیگردآوری برابه  صرف  آنکه  دینبا رسدیمبه نظر  ربطیبی ادداشت. اگر یردیگی جا ادداشتآن دو ی انیمدر 

 .میدهی نوشته خود جا الالبهی تصنع به طورشد، آن را 
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 یوستگیپوحدت و  -9-1

به »، «گریدی ستتواز »ی چون: عباراتو  کلماتهاستتت. استتتفاده از مطالب در پاراگراف قیدقی دهیجاوحدت نوشتتته در گرو 

 حرکتبه جزء  کل. اگر از آوردیم دیپدی وستتتگیپی قیتحقاجزاء نوشتتته  انیمو امثال آن « نیبنابرا»، « همه نیابا  »، «عالوه

 انیمی هر جمله و رابط درونی بند، جمالت  و اجزاء ارتباط ارتباطی هاحلقهدر حفظ وحدت نوشتتته، بندها   وندیپ، رشتتته میکن

 هستند. کلمات، گریدی هاجملههر جمله با 

 ساختار پاراگراف )بند( -9-2

 انیبی پاراگراف در آن اصل شهیاند کهی اجملهی تتتت اصل جمله نکهیاحسب ر ب کهعناصر نوشته است  نیترمهمپاراگراف از 

 .ابدییمتعلق  ریزی از سه نوع کی از پاراگراف قرار گرمته باشد به یموضعشده است ت در چه 

سیق. روش 1 صلروش جمله  نیادر  ی:ا  شهیانداز عام به خاص، تحت  شهیاند حرکت. به علت ردیگیمی در آغاز بند قرار ا

 .شودیمی تلقآن  قیمصادبند به مثابه شواهد و  هیبق آنگاهو  شودیم انیبی اصل

ستقرا. روش 2 صلروش جمله  نیادر  یی:ا صو  انیبجمله بند خواهد بود. بند با  نیآخری ا شواهد   یتو صر و  اجزاء و عنا

 ی بند است.اصلدر واقع همان جمله  جهینتآغاز شده و  رسدیمی اجهینتبه  کهی استدالل ازیمورد ن

ستقرااست به صورت  ممکن بیترک نیا. رودیم کاری واحد به بندهر دو روش ال  و ب در  نجایادر  ی:بیترک. روش 3 یی ا

و  دیآیمبند  انیمی در اصلی بند با اجزاء آغاز شده، جمله اسیقیی تتت استقرایی باشد. در روش استقرای تتت اسیق ای و یاسیقتتت 

 کاربه  دهیچیپو  نیسنگی هانوشتهی برا ژهیوبه  کهیی استقرای تتت اسیق. روش شودیمی آورده استداللی جمالتی آن براسپس 

 .انجامدیم جهینتو سپس به  دیآیم رونیبی آغاز شده، اجزاء از دل آن اصل شهیاند، با رودیم

 برد. کارانواع مختل  بند را در نوشته به  توانیمی کنواختاز ی زیپرهی برا

 نوشتن بیترت -9-3

 :شودیماستفاده  هاوهیش نیای از کی مطالب یتوالو  بیترتی برامعموال  

ــ  1  مهمر یغی اطالعات ارائه شود(، انهیزم)هرگاه قرار است در  مهمر یغ دارد: مهم  وهیشخود سه  که، تیاهم بیترتـ

 مهمر یغی اجرا شود(، طرحی گرمته شده و میتصماساس نوشته ر مهم )اگر قرار است ب   مهم ی انیم)بخش  مهمر یغ

 مهم است( کار
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 یزمان بیترتـ  2

 یمکان بیترتـ  3

 

 ی(پاورق، سیرنویز) هاسیپانو هیته -10

. در شتتودیمبه نوشتتته مراهم  دنیبخشتتاعتبار  ای شتتتریبی دادن اطالع برا کهی استتت قیتحقی از نوشتتته بخشتتدر واقع  سیپانو

صطالح به  هاسیپانو گونهنیا شود، معادل  ا ضیحی نامیده می  شرح گریدی هازبانکه تو صطالح،  شوار، ا ضی د شتر و  حیتو بی

آن را در  کردنی وارد ول داندیمی ضرورحضور آن را  سندهینو کهی مطلبنقد و نظر در مورد  ا، یدهیپد اواقعه ی کخاص درباره ی

 ، در این بخش ذکر می شود.داندینمی نوشته مناسب اصل هکریپ

 

 یمتنارجاع درون  -11

نحوه ارجاع، به روش درون متنی می باشد. در این روش بر مبنای این که نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم باشد، در حالت اول 

پرانتز باز می شود و نام خانوادگی نویسنده متن جمالت در بین گیومه و در حالت دوم بدون گیومه نوشته می شوند و پس از آن 

مرجع، با ویرگول و پس از آن سال چاپ متن مرجع و پس از آن عالمت : و سپس صفحه یا صفحات ذکر می شود. در صورتی که 

مانند متن مرجع به مارسی یا عربی باشد نام و مشخصات به خط مارسی و در صورتی که التین باشد به التین نوشته می شود. 

 ( پس از بستن پرانتز عالمت پایانی جمله آورده می شود.Mackenzie, 1960 : 85( یا )44-4۵:  ۱۳79)تفضلی، 

ی توسط بیش از یک نفر نوشته شده باشد، نام خانوادگی اولین نویسنده نوشته می شود و به همان ادر صورتی که کتاب یا مقاله

 ترتیب سال و شماره صفحه آورده می شود.

ر صورتی که ارجاع به همان منبع قبلی و همان صفحه باشد در منابع مارسی از اصطالح )همان جا( و در منابع التین از اصطالح د

(ibid و پس از : شماره ): ( استفاده می شود. در صورتی که تنها شماره صفحه تغییر کرده باشد، در مورد منابع مارسی )همان

( و سپس شماره صفحه یا صفحات گذاشته می شود. باید توجه : ibidدر منابع التین ) صفحه یا صفحات نوشته می شود و 

های به این شکل قرار دارند و بدون قرار ایی باشد که ارجاعداشت که در هر دو مورد، ارجاع اول و کامل باید در همان صفحه

 ها.گرمتن ارجاعی دیگر در بین آن

 اش نقل می شود در جمله آورده شود، ارجاع درون متنی به صورت زیر خواهد بود.نوشتهدر صورتی که نام مردی که مطلب از 
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 ( این واژه را به صورت ...۱۳47: ۵7منابع مارسی :                 پورداود )

 ( این متن .....100 :1991منابع غیرمارسی :            به نظر هومباخ )

ل غیرمستقیم مطلبی، برای مطالعه بیشتر و دقیق تر، به مرجع اصلی نگاه شود، برای در صورتی که نیاز باشد که پس از نقل قو

 نمونه به صورت زیر نوشته می شود. 

 ۱۳۸2های متفاوتی صرف می شود )برای این ر.ک. آموزگار، زمان گذشته ساده برای معل الزم و متعدی در مارسی میانه به صورت

 :۸۳-74.) 

 (cf. Kellens, 1995 : 19-21) .… و در مورد منابع التین :                          

 در صورتی که ارجاع به منبعی باشد که بیش از یک جلد باشد به صورت زیر نوشته می شود.

 (۳42: ۱۳47، ۱)پورداود، ج 

 (Humbach, vol.I, 1991 : 65) و در مورد منابع التین :                          

 

 فهرست منابع یا کتابنامه -12

های دیگر با عنوان منابع مارسی )یا در صورتی که منابعی به عربی در یک بخش مشخص، منابع مارسی، عربی و یا ترجمه از زبان

 باشد با عنوان منابع مارسی و عربی( و در بخش دیگری منابع التین با عنوان غیرمارسی نوشته می شوند.

 

 ها به ترتیب نام خانوادگی نویسنده یا نام اولین نویسنده به صورت زیر قرار می گیرد :ها و مقالهکتاب در هر بخش

: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب به ایتالیک، تعداد جلد )در صورتی که وجود داشته  کتاب -12-1

 2(، نوبت چاپ در صورتی که اولین چاپ نباشد )به صورت مثال چ vol. 5و بتترای کتاب های التین  ۵باشد و به صورت مثال ج 

 محل نشر. (،ed. 2و برای کتاب های التین  22یا چ 

 منابع مارسی :

 ، تهران.روایت آذرمرنبغ مرخزادان، ۱۳۸4رضائی باغ بیدی، حسن، 

 ، تهران.۱4، چ زبان پهلوی )ادبیات و دستور آن(، ۱۳۸2آموزگار، ژاله و احمد تفضلی، 

 منابع غیرمارسی :
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Gignoux, Phippe, 1991, Les Quatre Inscriptions du Mage Kirdir, Paris. 

Humbach, Helmut and Josef Elfenbein and Prods Oktor Skjaevo, 1991, The Gathas of 

Zaeathushtra and the Other Old Avestan Texts, vol. 2, Heidelberg. 

شماره ، نام مجله به ایتالیک: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله داخل گیومه،  مقاله -12-2

 )در سال( )برای مجالت غیرمارسی شماره بالماصله پس از نام مجله می اید(، محل نشر، شماره کامل صفحات. مجله

 منابع مارسی :

 .4۵-۵6، تهران، ۱، شماره پژوهشهای زبانی، "ساخت معل در زبان بلخی"، ۱۳۸9جعفری دهقی، محمود، 

 منابع غیرمارسی :
Kellens, Jean, 1995, "L’âme entre le cadavre et le paradis", Journal Asiatique 1, 19-56. 

: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله در گیومه، ویراستار یا گرداورنده )با  مجموعه مقاالت -12-3

نام خانوادگی، نام مجموعه مقاالت به ایتالیک، همان عنوانی که بر روی جلد قرار دارد مانند به کوشش، ویراستار، زیر نظر( : نام و 

(، نوبت چاپ در صورتی که vol. 5و برای کتاب های التین  ۵، تعداد جلد )در صورتی که وجود داشته باشد و به صورت مثال ج 

 (، محل نشر، شماره صفحات.ed. 2و برای کتاب های التین  22یا چ  2اولین چاپ نباشد )به صورت مثال چ 

 

 

 ع مارسی : مناب

سروش پیر مغان )یادنامه  ، به کوشش : کتایون مزداپور، "کتاب پنجم دینکرد از چه سخن می گوید؟"، ۱۳۸۱آموزگار، ژاله، 

 .6۳-7۱، تهران، جمشید سروشیان(

 منابع غیرمارسی : 

Grenet, Frantz, 2012, "Yima en Bactriane et en Sogdiane : Nouveaux Documents", édité : 

Samra Azarnouche et Celine Redard, Yama/Yima, Variations Indo-Iraniennes sur la Geste 

Mythique, Paris, 45-55. 
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: نام خانوادگی، نام، مشخص کردن  کتاب زیر نظر نویسنده )در صورتی که نویسنده هر بخش مشخص نباشد( -12-4

ویراستار(، سال انتشار، عنوان کتاب به ایتالیک، تعداد جلد )در صورتی که وجود داشته  عنوان نویسنده )مانند زیر نظر، به کوشش،

یا  2(، نوبت چاپ در صورتی که اولین چاپ نباشد )به صورت مثال چ vol. 5و برای کتاب های التین  ۵باشد و به صورت مثال ج 

 (، محل نشر.ed. 2و برای کتاب های التین  22چ 

، )بدن انسان و جانوران، نام های جانوران( ۱واژه نامه  موضوعی زبان های باستانی ایران ، ۱۳90ن، زیر نظر، رضائی باغ بیدی، حس

 تهران.

: نام خانوادگی نویسنده اصلی، نام نویسنده اصلی، سال نشر متن ترجمه شده، نام کتاب  کتاب ترجمه شده به فارسی -12-۵

(، ۵م خانوادگی )و ...(، تعداد جلد )در صورتی که وجود داشته باشد و به صورت مثال ج به ایتالیک، مترجم یا مترجمان : نام و نا

 (، محل نشر.22یا چ  2نوبت چاپ در صورتی که اولین چاپ ترجمه نباشد )به صورت مثال چ 

 منابع مارسی :

 تهران.، ۳، مترجم : مهشید میرمخرایی، چ مرهنگ کوچک زبان پهلوی، ۱۳۸۳مکنزی، دیوید نیل، 

 منابع غیرمارسی :
Kellens, Jean, 2000, Essays on Zarathustra and Zoroastrianism, translated and edited : Prods 

Octor Skjaervo, California.    

خل : نام خانوادگی نویسنده اصلی، نام نویسنده اصلی، سال نشر مقاله ترجمه شده، عنوان مقاله دا مقاله ترجمه شده -12-6

گیومه، نام مجله ایی که ترجمه در آن چاپ شد به ایالیک، شماره مجله ایی که ترجمه در آن چاپ شده، محل نشر، شماره کامل 

 صفحات.

 "دستیابی به وبگاه :": نام خانوادگی نویسنده متن، نام نویسنده متن، سال دستیابی و مراجعه به وبگاه با عبارت  وبگاه -12-7

 ، عنوان مقاله یا اثر مورد استفاده از وبگاه اینترنتی داخل گیومه، نام وبگاه،  نشانی وبگاه اینترنتی.: accessedیا به التین 
Shaked, Shaul, accessed : 2012, "Eschatology in Zoroastrianism and Zoroastrian Influence", 

Encyclopaedia Iranica, www.iranica.com. 

 

 ایی در آغاز مدخل منابع اجتناب شود.قرار دادن هر گونه نشانهاز شماره گذاری یا 
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ایی بیش از یک نویسنده داشته باشد، به همان ترتیبی که در کتاب یا مقاله نام نویسندگان قرار گرمته است، چنانچه کتاب یا مقاله

و نام و نام خانوادگی نویسندگان دیگر به ترتیب روی جلد نوشته می  "و"در ابتدا، نام خانوادگی، نام نویسنده اول و پس از آن 

 شود. 

شی از آن عنوان اصلی باشد و بخش دیگر برای توضیح یا محدود کردن آن باشد این بخش در صورتی که عنوان کتاب یا مقاله بخ

اگر بر روی جلد متن اصلی با : یا عالمتی دیگر نوشته شده است، همان روش اعمال شود در صورتی که روشی  خاص به کار نرمته 

 باشد با ویرگول جدا شود.

د، تنها در مورد اول نام خانوادگی و نام نوشته می شود و در موارد دیگر آن، به در صورتی که چندین اثر از یک نویسنده ذکر شو

تر پس از آن قرار می استفاده می شود و منابع به ترتیب سال جدیدتر در باال و قدیمی -----جای نام خانوادگی و نام از عالمت 

د در منابع مارسی درست پس از سال آ، ب و ... گذاشته گیرند. در صورتی که در یک سال چند اثر از یک نویسنده منتشر شده باش

 قرار می گیرد. در ارجاع درون متنی نیز همین نشانه ها پس از سال می اید. … ,a,b,cمی شود و در متنتابتع التین 

Kellens, Jean, 1986, "Comment faut-il éditer les formes vieil-avestiques de paoiriia- ?", Studia 

Grammatica Iranica Festschrift für Helmut Humbach 2, München, 217-226.  

-----------, 1984, Le verbe avestique, Wiesbaden. 

----------------, 1977a, "Remarques sur le Fravardīn Yašt" , Acta Antiqua Academiae 

Scientiarum Hungaricae 1-4, Budapest, 69-73. 

-------------, 1977b, "Un ‘Ghost-God’ dans la tradition zoroastrienne", Indo-Iranian Journal 19, 

Dordrecht-Boston-London, 89-95. 

----------------, 1975, Fravardīn Yašt (1-70), Introduction, édition et glossaire, Wiesbaden.  

------------, 1974, Les noms-racines de l’Avesta, Wiesbaden. 

 

 ریتصاو -13

عمده شامل جدول، نمودار،  به طوری قیتحقی در نوشته ریتصو ریتدابارتباط است.  جادیای برایی مجرای قیتحقدر نوشته  ریتصو

 و امثال آن است. عکسنقشه، طرح، 
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 جدول -14

 :کرددقت  نکات نیابه  دیبادر مورد جدول 

صورت داراهر جدول  .۱ شماره  شماره و عنوان در باال بوده و ارجاع به  در » ای« در جدول باال» لیقبی از ارجاعات. ردیگی 

 .ستینمناسب « ریزجدول 

ها به اندازه نوشته نیامتن در آن وجود دارد، الزم است ماصله آن نسبت به  که ردیگیمی قرار اصفحههرگاه جدول در  .2

 دو سطر باشد.

 .ردیگارجاع به آن قرار  نینخستمحل  نیترکینزدبهتر است هر جدول در  .۳

 ی متن باشد.سطرهابه اندازه نص  ماصله  دیبای جدول سطرهاماصله  .4

ی آن مستتتتقل از گذارشتتتمارهو  ردیگیمجدول قرار  ریزدرستتتت  سیپانو نیاباشتتتد،  سیپانوی داراهرگاه جدول  .۵

 .کندینماز عرض جدول تجاوز  زین هاسیپانو نیای طرهاسی متن است. طول هاسیپانوی گذارشماره

  آورندیم( کمانکعنوان سر ستون )داخل  ریزی  باشد، آن ارزش را خاصها ناظر بر ارزش هرگاه ارقام مندرج در ستون .6

 «.الیر»، «درصد»مانند 

 

 

 نمودار -1۵

صوی، پراکندگی، منحن ای یچندضلعی، ستونی انواع: دارا شدیمی اشبکهی و درختی، گردشی، گرد، ریت در  ریز نکات تیرعا. با

 مورد نمودار الزم است:

 هاآنشود و سپس از  میترسی شطرنجی کاغذهای روبا دست تتتت نخست  دنیکشبهتر است نمودارها تتتت در صورت  .۱

 نمودارها وجود دارد. میترسی برای دیمفی امزارهانرمشود. امروزه  هیته راکسیز

 ی شود.معننمودار  کنار دیباها و نشانه اختصارها نیا، شودیمها استفاده نمونه رنگ ای یاختصاری هانشانههرگاه از  .2

 درج شود. هاآن ریزدر  حا یترجها ت عنوان نمودارها ت برخالف جدول .۳
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صاوها، از جمله آن  عکسی و ستیز ای یصنعت، طرح ک نقشه  انقشه، پالن ی ستفاده  هاآنی از قیتحق کاردر  کهی هستند ریت ا

 .شودیم

 

 نوشتهی دستبازنگر -16

شواهد و قابل تصمیم بودن  تیکفاگذاشته شود و سپس از لحاظ  کناری مدتنوشته، الزم است نوشته دست نینخست هیتهپس از 

از  نانیاطمی ابیارز نیا. در ردیگی قرار ابیارزی، مورد داورشیپاز  زیپرهی درستتتت و معلولعلت و  روابط جادیا، دقت در  هاآن

از اصطالحات  زیپرهساده و  کلماتو  کوتاه، استفاده از جمالت  یتوصی از مثال و کاماجزاء و بندها، استفاده  انیممناسب  وندیپ

 تیمعالی بررستتمورد  نهیزمقبال  در  کهی کستتانحقوق و حرمت  ستتتیبایمی اخالقاز نظر  نیهمچناستتت.  تیاهمی دارامبهم 

 مدنظر محقق باشد. وستهیپ دیبا زینیی خودستااز  زیپرهی و علمی مروتناند حفظ شود. داشته

 

 

 

 

 

 یقیتحقاجزاء نوشته  -17

 صفحه عنوان -17-1

ست. قیتحقجزء از نوشته  نینخست صفحه عنوان ا صر  نیترمهمی  ست.  سندهینوصفحه. نام  نیاعنا سو عنوان نوشته ا ی از اریب

سلوب پژوهشی و آموزش مراکز  اریاختو در  کرده هیتهو پژوهندگان  انیدانشجوی قاتیتحقی کارهای صفحه عنوان برای خاصی ا

 همایش اوستتتاخوانی و گاتاشتتناستتی مانتره نک موجود در تارنمای بیستتت و دومینتوانید از طریق لی این الگو را مید. گذارنیم

 دریامت نموده و استفاده نمایید.

 فهرست مطالب -17-2

ست مندرجات ی صار مندرجات. در واقع رئوس  امهر ست مطالببه اخت در  بیترتدر متن مورد بحث قرار گرمته و به همان  کهی ا

صلی هاسرمصلی و تنها شامل کل تواندیماست. مهرست مطالب  دهیگرد منعکسی مختل  متن هاسرمصل مفصل  ای باشد یا



 همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانترهششمین بیست و 

               مارکار تهرانپارس،  1398شهریور  8تا  6

 

 18 

 

صل هیکلبوده و  شت که برای مقاالتی که برای مجالت یا ارائه در همایش .ردیبرگدر  زینی را مرعی هاسرم ها تهیه باید توجه دا

 می شود، مهرست مطالب الزم نیست.

 چکیده -17-3

 2۵0تا  ۱۵0شتامل اهداف، روش ها، نتایج اصتلی در  کهی خالصته استت نوع دهیچک کهگفت  توانیمو  دیآیمچکیده در آغاز 

 شود.واژه کلیدی آورده می ۸تا  ۳کلمه به دو زبان مارسی و انگلیسی می باشد و در پایان چکیده، 

 مقدمه -17-4

 برشمرد: نیچن توانیم شودیمدر مقدمه مطرح  کهی را موارد

 قیتحقانجام  لیدالمسئله و   .أ

 .دهدیمنشان  نیشیپی کارهاخود را نسبت به  کاری برجستگتفاوت و  نیشیپمشابه  قاتیتحقپژوهشگر با اشاره به   .ب

و به  پردازدیمها قستتمت کدامبه  که کندیم انیبو  کرده حیتشتتری روشتتنخود را به  کار. پژوهشتتگر چارچوب کارحدود   .ج

 .پردازدینمها بخش کدام

 .قیتحقهدف از   .د

 ی اطالعات توسط پژوهشگرگردآورروش   .ه

ی بندهامباحث با استتتفاده از  کردنو جدا  کرد زیپرهی متعدد مرعی هاستترمصتتلبردن  کاراز به  دیباباشتتد،  کوتاهاگر مقدمه 

 .دهدیم لیتشکی گزارسپاس زینی را امقدمه نیچنبخش  نیآخر. کندیم تیکفامستقل 

 متن -17-۵

ی مفصل، هر چند مصل را هانوشته. در شودیم میتقسیی به نام مصل هاپارهی است و معموال  به قیتحقی نوشته اصل کرهیپمتن 

ی مستقل را به عنوان اصفحه کهصورت معمول آن است  نیا. در نامندیمو آن مقوله را بخش  کردهی واحد منظور امقولهدر 

نها با عنوان مصل آغاز ت بلکه. ستینی ضرورمجدد عنوان بخش در صفحه بعد  ذکرمواردی   نیچن. در دهندیمبخش اختصاص 

 .شودیم

 شنهادهایپو  جینتا -17-6

ی عرضه گردد. ضرورت نینوی هاامتهی دینبابخش  نیا. در زدیبرخ هاامتهاز دل ی دیبادر واقع عصاره پژوهش است و  جینتابخش 

ست. اگر پژوهشگر با توجه به « شنهادیپ»وجود بخش  سته به نوع پژوهش ا داد  صیتشخخود وجود آن را الزم  قیتحق تیماهب
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ی اصتتل کرهیپدر  کهیی باشتتد کمبودهای رمع برا( 2باشتتد  جینتابرخاستتته از بخش  شتتنهادهایپ نیا( ۱ که کندتوجه  ستتتیبایم

 باشد. ریپذانجام  اندکی داتیتمهمعمول با  طیشرا( در ۳اشاره شده است  هاآنبه  قیتحق

 (هینمانامه و ، واژههاوستیپی متمم )شامل هابخش -17-7

 هاوستیپ -17-7-1

 کندی گسستگ جادیای قیتحقی نوشته اصل کرهیپی حضور آن در ولی  باشد ضروری قیتحقی مهم بهتر نوشته برای اطالعاتهرگاه 

اطالعات  اینامه ها، مرم پرسش، نقشهریتصاوی، آماری هاجدولی حاومعموال   هاوستیپآورد.  هاوستیپرا در بخش  هاآن توانیم

 اشاره شده است. هاآنی به ابه گونهی اصلدر متن  کهی است مشابه

 نامهواژه -17-7-2

ی داشته باشد، تازگی خواننده برااست  ممکن کهرمته  کاری تتتت به مناصطالحات  ژهیوی تتتت به خارجاگر در نوشته اصطالحات 

ست هیتهدر هنگام  هاآنی خارجمعموال  معادل  صورت د شته به  سرجمع . واژهدیآیمصفحات  نییپادر  سیپانونو نامه در واقع 

ست هایگذارمعادل ست کهیی ا صورت در طول د شته به  ست. در واژه سیپانونو صطالحات آمده ا سمت چپ و خارجنامه ا ی از 

یی الفبا بیترتسب معموال  بر ح هاآنقرار گرمتن  بیترتو  شودیمدر همان سطر از سمت راست نوشته  هاآنی مارسی هامعادل

مراهم  زینی مارسی هامعادلیی الفبا بیترتحسب ر ی بانامهواژهها قابل مالحظه باشد ی است. هرگاه تعداد واژهخارجاصطالحات 

 .ستینی ضرورحجم ت  کمی قیتحقی هانوشتهی برانامه ت خصوصا  واژه هیتهنباشد،  ادیزها . هرگاه تعداد واژهکنندیم

 :کردتوجه  نکات نیابه  دیبانوشته یی دستنهانسخه  کردنی آماده براسرانجام 

 اندازه استفاده شود.ی همکاغذهااز   .۱

 ی ورق نوشته شود.رو کبر ی  .2

 اندازه باشد. کدر تمام صفحات ی هاهیحاشو  انیمخط در  کماصله سطرها ی  .۳

از آن را با  شیپو صفحات  گرددیمصفحه مقدمه آغاز  نینخستصفحه شمار زده شود. صفحه شمار مسلسل معموال  از   .4

شانه شخص گریدی هان شت  دیبا. کنندیمی م سبه  کهتوجه دا شمارش محا صل در  ی ول شوندیمصفحات آغاز هر م

 .رندیگینمصفحه شمار 

 .ردیگنوشته قرار صفحه دست نیآخرپس از  زینی کاز صفحه عنوان و ی شیپ دیسفصفحه  کی  .۵

 ی مناسب به هم متصل شوند.اوهیشاوراق به   .6
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 ی آن مراهم گردد.برامناسب  روکشجلد و   .7

 

 یعلمانواع نگارش  -18

ی سخنرانی را به سه مقوله عمده: مقاله، علمی هانوشتهی انواع گوناگون است. داراحسب هدف و نوع مخاطبان ر ی بعلمنوشته 

 .کرد میتقس توانیمو گزارش 

 مقاله مجله -18-1

ی را از دو علمی هامقالهی محقق استتتت. هاتیمعالها و و حاصتتتل تالش هاامتهروش ی انیبی برای الهیوستتتمقاله مجله در واقع 

سته دگاهید شته ک، یکنندیمی بندد ست  ممکن کهی از لحاظ طول نو شت)ی کوتاها سط یارتباط اددا شد  و  ای(، متو صل با مف

 ی است.گردآوری و مقاله مروری، مقاله لیتحلی، مقاله قیتحقشامل مقاله  کهاست  نیتدوی چگونگها و ی از لحاظ نوع دادهگرید

 

 

 یقیتحقمقاله  -18-2

ی هاامتهی بر یمتکمحقق خود انجام داده و  کهی باشتتتد نینوبرخاستتتته از پژوهش  که شتتتودیمی گفته امقالهنوع مقاله به  نیا

 است: ریزی عمده هاقسمتی دارا بیترتنوع مقاله به  نیا. ستین گرانید

 قیتحقهدف  انیبمسئله مورد پژوهش و   یتوصمقدمه و هدف، شامل   -

 برده شده کاری به هاروشروش، شامل  -

 حاصل شده است قیتحقاز  کهیی دستاوردهای حاو، جینتا  -

 به دست آمده جینتای کاربردهاو بحث درباره  هاامتهی رییتغبحث،   -

 ی مسئلهریگیپ ای هاامتهی یاجرا شنهادیپ امسائل مرتبط ی ریسا، شامل طرح شنهادیپ  -

 یلیتحلمقاله  -3-18

مقاله  نیا. در کندیمخود مطرح  کاری را در حوزه خاصتتت هینظر نیشتتتیپی قیتحقنوع مقاله، مؤل  با استتتتفاده از منابع  نیادر 

 .پردازدیم نیشیپی( ها)هینظری به بحث درباره انتقادی نگرشبا  ای کندیمعرضه  نینوی اهینظرمعموال  مؤل  

 یمرورمقاله  -4-18
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ی، بندمقوله قیطری از مرورقبال  منتشتتر شتتده استتت. مؤل  مقاله  که پردازدیمیی هانوشتتتهی انتقادی ابیارزنوع مقاله به  نیا

شی و سازکپارچهی شده ابیارز شر  شن جاری هاپژوهش شرمتیپ ریس نیشیپی متون منت سئله کردنی را در جهت رو ی ام

 .کندیممشخص دنبال 

 یگردآورمقاله  -۵-18

و در واقع  پردازدیمی خاص موضتتوعی مرتبط با هانوشتتتهی مختل  مندرج در نظرهانقطه انعکاسی و گردآورنوع مقاله به  نیا

ضه نو کار ست لیتحل. تفاوت آن با مقاله کندینمیی را عر و اختالمش با مقاله  شودینمی منتهی دیجد هینظربه ارائه  کهی آن ا

 .پردازدینم نیشیپآثار  هیکلی ابیارزالزاما  به سنجش و  کهی آن است مرور

 

 

 

 ی سخنران -19

یی به منظور جلب توجه مخاطبان در هایژگیوی دارا ستتتیبایمی علمی نوشتتته کلی هامالکی از رویپ نیعی در ستتخنرانمتن 

 ی است:ضروری سخنرانمتن  نیتدومهم در  نکتهی باشد. سه سخنرانطول 

ی را مشخص محدودو  نیمعی سخنرانان مدت برا کهی است شیهما کمتر: ی شدهنیبشیپمتن با مدت  کردنسازگار ( ۱

ی برا کهی است حرمتدهنده ی از انضباط اوست و هم نشانحاکی سخنران هم سوی شده از نیبشیپباشد. توجه به مدت  نکرده

ضران در  زینسخنرانان و  ریساوقت  ست. معموال   شیهماحا  هیتهی سخنران قهیدق ۱0ی برا کهی متن کنندیمی نیبشیپقائل ا

شکل دیبا شودیم شد، پس سطر ستیبشده  پیتاصفحه  4 با یتقر ا)ی کلمه ۱000از حدود  مت ی سخنران قهیدق 20ی برای( با

ست. اگر قرار است در خالل کام کلمه 2000 س ای دیاسالی از سخنرانی ا سپارن ستفاده شود، به ازاء  زینی )شفاف برگه( تران  ۱0ا

 .کردی نیبشیپی ترانسپارنس 4 ای دیاسال 7ت  ۸ تواندیمی سخنران قهیدق

صاص یبرا صی معموال  سخنرانبه  امتهی حفظ زمان اخت ستفاده از همان  بارکی یسخنران کنندیم هیتو سخنران و با ا در خلوت 

ی از مواردشود تا در صورت ضرورت،  دهیسنج نیتمرگردد و زمان  نیتمری بلند صدای شده با نیبشیپی داریشنی داریدمواد 

 ی شده حذف گردد.نیبشیپی سازگار شدن با وقت برای دارد کمترضرورت  کهی سخنران
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گونه سؤال آماده باشد: آنچه در زمان ارائه توسط مخاطب و یی به دگوپاسخی برااز پیش  دیباسخنران ی پاسخ: نیبشیپ( 2

ستبه  شده و  درکی در ساده دیبا اکنونن سخ به پرسش در مورد گرید. و کرد انیبتر آن را  سبب  ممکن کهی نکاتی پا ست به  ا

 ی مطالب وجود نداشته بوده است.گستردگوقت مجال  کمبود

ی به هاامتهی پژوهش انجام شتتده، یچگونگ  یتوصتتی مقدمه، دارامانند مقاله مجله  زینی ستتخنرانمتن : نیتدو وهیش( 3

سرانجام بحث و  ست آمده و  ست. ریگجهینتد شته  کاردر  کهی مراحل هیکل نیبنابرای ا صورت علمنو در مورد متن  ردیگیمی 

و شفاف برگه است  دیاسالی مانند ریتصود محل استفاده موا نییتعو  میتنظوجود دارد در  کهی تفاوتصادق است.  زینی سخنران

 .کنداستفاده  هاآناز  کوشدیمیی در وقت جوصرمهو  شتریبجاذبه  جادیای براسخنران  که

 

 

 : هاخانمبا سپاس از 

 مرزانه وزوایی و پروا نمیرانیان

 

 شده است.توسط دکتر بهمن مرادیان بازنگری  ۱۳9۳این متن، به ویژه بخش ارجاع و کتابنامه در سال 

 کانون دانشجویان زرتشتی

 


