ساختار چکیده فارسی /انگلیسی تفصیلی
ىر مقالو شامل یک چکیده اصلی فارسی تا  022تا  052واشه است هتو شتینً رشتار

ر ار راى تا

تخش رنیس دگا وبسای فصل امو رمده اس .
عالوه تر ر  ،مقاالت اارا چکیدهىا تفصیلی فارسی و ارشلیسی شامل  022تتا  052واشه است  .تترا
تيیو یک چکیده ساختاریافتو فارسی و ارشلیسی ،لطفاً فیلدىا زیر را ار متنرا مقالتو ختنا تک یتل ه یتد .پت
قس

وجنا اارا هو تک یل رريا السامی* اس (ىدف ،رو ىا ،یافتوىا ،رتیجوگیر و هلیدواشهىا).

هدف ()Purpose
ار این قس

اى ی منضنع مطالعو و ىدف اصلی ر روراه می شنا و تتو اصتطال لتسو ارجتا ر

تحقیق تو اختصار تیا میشنا .ار این تخش از تکرار صرف ع نا مقالو اجت تاب شتنا و ایتن تختش
گستراه از ع نا مقالو تاشد و اطالعات تیشتر را ار اختیار رنیس دگا قرار اىد.
روشها ()Methods
رنیس دگا چشنرو تو اىداف اس یافتو اس ؟ شامل رو (ىا ) اصلی استفااه شتده تترا پتصوىش.
جامعو و ر نرو ،اتسار و روایی و پایایی ر (مجسا ترا ىر متغیر) ،رر افسار منرا استفااه و شینه تجسیتو و
تحلیل اااهىا.
یافتهها ()Findings
چو رتایجی ار جریا پصوىش تواس رمده اس  .تو تجسیو و تحلیلىا و رتای اشاره گراا.
ارزش /اصالت ()Originality/value
یافتو ميم پصوىش ذهر شنا و سپس تیا شنا چرا این یافتو رنرورارو اس  .این تختش تیتا متیه تد
ارز

مقالو چیس و ترا چو هساری قاتل تيرهتراار اس .

کلیدواژهها ()Keywords
حداقل  3و حداهثر  5واشه هو تا هاما ( )،از ىم جدا شده و ار یک خط و توترتیة حروف الفثا تاش د .ىر
هلیدواشه تاید مع ااار و تیش از سو هل و رثاشد.

چکیده تفصیلی نباید شامل موارد زیر باشد:
• اطالعات زمی وا طنالری؛
• ارجاع تو ااتیات ایشر [توع نا مثال" ،تحقیقات اخیر رشا میاىد هو  "...یا "مطالعات رشا اااهارد
]"...؛
• استفااه از ج الت راقص [یع ی ،پایا ااا تا "]"...؛
• اطالعات جدید هو ار مقالو منجنا ریس ؛
• را اختصارات یا را ىا گروه تعریف رشده
• جسئیات غیر ضرور ار منرا رو ىا منرا استفااه [مار د تعریف رو ىا]؛
• مخففىا یا اصطالحاتی هو م کن اس ترا خنار ده گی ه ده تاشد؛ و
• ىر رنع تصنیر ،شکل یا جدول و یا اشاراتی تو رريا.

