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 اهورامزدا  یاریبه 

 مقدمه  -1

ی خود را دارد   ی علمی نظک و چارچوب ویژهبه گونههای خویش است.  نوشتت  نوشتت  در واع  ستم ک دردد دیاراد در انشی ته

ی دار، مورد بررستی عرار در همایش ستراستری اوستتاخوانی و گاتاشتناستی مانتره ن ز اگتوش ناار  علمی و رونش ید و ن ز نت  ه

دننشگاد در بخش گاتاشتتناستتی مراهک یوریک ده بمتری  ی را برای شتترد.انامهیموز   ایک تاگ رنش  در ای  راستتتا دوشتت شهمی

ی ددتر عباس حرّی ، دتاب »یی   ناار  علمی نوشتتهرو ش پی نوشتتار برستانش  سترچ تمه ینمای خالگته به  ابه گونهاستتااده را 

 باشش « می۱۳۸۵استاد دان ااه تمراد، چاپ چمارم 

ی ید  ای  دو عنصتر دارای ارز  دک و نصتر م تخو ودود داردی ی ی مریینش تیق و و دیاری مریوردههای علمی دو عدر پژوهش

ی  تر از م توب دردد ید برای مطالعه و ارزیابی دیاراد ن س.  یک نوشته ب ش ی ساد هستنش  به عبارت دیار ان ام تیق و ممک

ها، معنا ده از طریو ترد ب درس. دلمات، دمالت، بنشها، مصل  علمی بایش در درود و ب رود ساختاری منظک داشته باشش به ای 

یامته و هشممنش باشش )ساختار درونی(  ساختار تشاب ر تصتویری و دز ید، »میل و واحشی« پشیش یورد ده دارای ساختاری سازماد

خود را در شتب ه و بام. علمی یک های پ  ت   است. ده از طریو استتناد به ی ار گهشتته، دایااه ی نوشتته با نوشتتهب رونی، رابطه

 دنش ی علمی م خو میرشته یا حوزه

 

 گزینش موضوع -2

ودو و گزینش موضوع اس.  موضوع گزینی هک دار یسانی اس. )به ای  سبب ده هر ماموم و نخست   گام در امر ناار ، دس.

)چرا ده ای  گزینش بایش با اطم ناد از چ رگی نستبی ی بالقوه عابل . موضتوع شتشد  را داراست.( و هک امری است. دشتوار  پشیشه

 بر موضوع ان ام شود(  اما موضوع گزیشه ششه بایش شرایط زیر را داشته باششی

 ی بررسی و مطالعه باشش   موضوع دارای اهم . و شایسته۱

 ی یگاهی و معرم. پ ش ببرد ی باشش ده مخاطباد خود را در عرگهابه گونه  طرح مطلب 2

 غازگر بیثی نو و دارای هشمی دشی و عابل اعتنا باشش   ی۳



 همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره  نهمینبیست و 

 ، مارکار تهرانپارس1401شهریور ماه 

 

 3 

 

یابش ده مرد نستب. به موضتوع چ رگی مزم را داشتته باشتش و ای  امر با استتااده از سته م  زیر حاگتل ای  شترایط زمانی تیقو می

 شودیمی

 

   دانش تخصصی مرد نویسنشه۱

   استااده از متود و مناب 2

 موضوعی  م ورت با اهل نظر و متخصصاد ۳

به عل. میشودی. ح ک نوشتتته، میشودی. مناب ، مخاطباد و زماد، موضتتوع را بایش در چارچوبی م تتخو تعری  درد  معموم  

 گ رد های نوشته گورت میچن   تعریای در عالب عنواد و سرمصل

 

 عنوان: -3

یابش  ای منضتبط از مطالب مت  است. ده گستترده بازتر ید در ممرست. منشردات و ستن  مت  اگتلی ت لی میعنواد، م ترده

 (۱)تصویر 

شود تا چارچوب نوشته تع    شود  ی نوشته عنواد مقشماتی یا موع. نوشته میهای علمی معموم  پ ش از نوشت  بق هدر نوشته

 . نواد در ای  مرحله بایش موضتتوع اگتتلی را ب اد دنش و نبایش چنشاد پابنش طوش ید بود زیرا در مراحل بعشی عابل اگتتالح استتع

 متن

فهههتههه  ههههه  

مندرجات

 عنوان

 متن، فهرست مندرجات و عنوان رابطه  -1شکل 
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عنواد بایش شتامل دلمات دل شی نوشتتار باشتش و مممتری  هشو نوشتته را با م تخو دردد و میشود دردد ویژگی های زمانی،  

 م انی یا متنی و     ید ب اد دنش  

 

 )طرح نوشتار(  هاسرفصل -4

ی مختل  باشش، دو دزء  اب. سرمصل ها ی ی مقشمه و در یخر نت  ه گ ری  هابه گونه ها مم   اس.  های علمی سرمصل در نوشته 

اس.  در ب   ای  دو سرمصل نویسنشه بایش مممتری  موضوعی را ده در رونش گستر  موضوع می خواهش توض ح بشهش، به گورت  

 دهش و در زیر ید توض یات را ب اورد  سرمصل ها رونش گستر  و پرداخت  به موضوع را م خو می دننش سرمصل عرار 

ای مستقل یادداش. شود و سن  زیر هر  ها بر روی گایه ها م خو شش، بمتر ید اس. ده هر یک از سرمصل ی ده سرمصل زمان

رسش( درج  ده به ذه  می   ید گونه رعای. ترت ب و توالی )و  رسش در مورد ید بیث شود، بشود  ی ده به نظر مزم می ن اتسرمصل  

 دن ک ی مربوط به ید ضم مه می ایک به گایه ها، تصاویر، دشوش و هرچه را تم ه درده عوش ها، نقل ی یادداش. همه گردد  سن  

یی است. ده مم   است. به گتورت خام و مبمک در ذه  شت ل هاک تصتمسترمصتل ها یا طرح در واع  م تخو و م توب دردد  

شتود  طرح ن ز با نخستت   گام به شت ل گام برای پژوه تاراد روشت  میبهپ  ترم. گام ینمای با م توب دردد  ولگرمته باشتش 

گونه  عمل رد ای   ی به بمتری  طرح،ابیدست.دا شتود  برای  درهک بریزد یا ادزای ید دابه  بار  یچنش رستش  مم   است. نمایی نمی

 شودیتوگ ه می

تقشم و  بنش یپارستش و ینهه عرار است. ان ام دهش را بنویستش و در ای  مرحله چنشاد نخست. ینهه به ذه  پژوه تار می .1

 تأخر نباشش 

 یی ده عرار اس. ان ام دهش را به گورت عبارت و هر عبارت را در سطری مستقل بنویسش دارها .2

 را با عبارت نوشته ششه بسن ش تا اطم ناد یابش ده موردی را از یاد نبرده اس.  هایدش و دارها را در ذه  خود مرور دن .3

 را به ترت ب اهم . مرتب دنش  هاید .4

ها یا بخش ی ستترمصتتل مقشماتی هر بخش از دار تیق و استت.، پ  مزم استت. زیردر ای  مرحله، هر عبارت به منزله .5

 منع   شود  ماینهای مرعی هر یک از مصوش ن ز زیر سرمصل

 یک مرتب شود ر های مرعی ن ز با توده به اولوی. هسرمصل .6

  ی و مرعی م خو شوداگلگهاری هر یک از مصوش با استااده از ن انه .7
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 گذاری سرفصل هانشانه -4-1

گهاری  رو  ن تانهشتود  در این ا گهاری استتااده میی و مرعی از دو رو  متااوت ن تانهاگتلهای  برای ن تاد دادد روابط سترمصتل

 عشدی ده متشاوش تر اس.، معرمی می شود 

در ای  رو ، در منتما عل ه سم. راس. اعشاد مصل یمشه و سن  تقس مات مرعی دیار م خو می    گذاری عددی:نشانه

 ( ۳شودی )تصویر 

  

 )مقشمه( - ۱

 سرمصل اوش - 2

 سرمصل دوم - ۳

 اول   زیر سرمصل دوم - ۳-۱

 دوم   زیر سرمصل دوم - ۳-2

 سوم   زیر سرمصل دوم - ۳-۳

 زیر سرمصل سوم   زیر سرمصل - ۱- ۳-۳

 زیر سرمصل سوم   زیر سرمصل  - 2- ۳-۳

 )نت  ه گ ری( - 4

 

 شرایط سرفصل ها -4-2

ش در  ای، روابط عل. و معلولی یا اهم . مطلب تنظ ک شتتونش اما به هر حخیتارهای طرح مم   استت. به ترت ب توالی  ستترمصتتل

 ی را مّشنظر عرار دادین اتتشوی  طرح بایش 

 یی داشته باشش دای اگلی مار این ه در نوشته ش ییینمه چ دزیی در سرمصل  ی اصلی:سازگاری سرفصل با نوشته  . 1

 ی ششه باشش ن بش پی و مرعی سرمصل بایش از نظر اهم . و گستره مطلب اگلادزای  بستگی اجزای سرفصل:هم . 2

ها عرار با رد ده منطقا  ام اد حضتور در دو بخش هما  و هک ی در ستر مصتلاگونه  بههر دزء بایش   جامعیت و مانعییت:. 3

بنشی    مرداد تقس ک4  زناد،  ۳وراد،    پ  ه2 دارمنشاد،  ۱تواد به گورت را نمی  دتابخانهبه    مع ار را نشاشتته باشش )مثال  مرادع  

 ( ش ناگزیر در دو بخش اوش حضور دارن 4و  ۳درد زیرا 

استاس  رها را بی بخشبرختواد  مثاش نمی طور  بهی و مرعی ی ستاد باشتش )اگتلبنشی ادزای مالک تقست ک  وحدت معیار: . 4

 اساس م اد تقس ک درد(  ری دیار را ببرخزماد و 

های طرح با روش عددی گذاری سکرفلکلنشکانه -۳  شککل

 )رعایت تورفتگی الزم نیست(.
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ی به اگتله چ دزئی نبایش تنما دارای یک زیر بخش باشتش زیرا در ای  گتورت بایش در سترمصتل    پرهیز از رده تک عضووی:. ۵

 داش. دیاری ن ز می هاییا این ه بایش زیر م موعه یمش یمهماد ش ل 

 انواع سرفصل -4-3

 یدننش یمی به پنج نوع عمشه تقس ک درونسرمصل را از لیاظ م زاد اطالعات و ساخ. 

  رنش  گیمدلمات ساده یا مردب عرار  گورت به هاسرمصل ای:واژه  سرمصل.  1

  شودیماز عبارت استااده  عبارتی: سرمصل. 2

  شودیمبرای ب اد هر سرمصل دمله نوشته  ای:جمله سرمصل . 3

 

 تهیه کتاب شناسی مقدماتی یا حین کار -۵

ای را را مراهک درد  چن   ستت اهه ینماای از م تتخصتتات  ن از تیق و را گردیورد و ستت اههد  مناب  موردر مراحل اول ه بایستتتی 

و عبارت از نام و م خصات، تعشادی دتاب، مقاله، گزار  و مناب     منش انیمشناسی ح   دار«  ی مقشماتی« یا »دتابشناس دتاب»

ی تیق قی، مورد  ی در تمام طوش دار تا زماد پایاد نوشتتتهشتتناستتدتابدیاری استت. ده مم   استت. به دار تیق و ب ایش  ای   

شتتناستتی مقشماتی پژوه تتار پ ش از هر چ ز تعشادی برگه  ی تم ه دتابگ رد  براتعشیل و امزایش توستتط پژوه تتار عرار می

ی هر  منب   شتناختستازد و اطالعات دتاب را مراهک می  هادتابخانهمتر مرب  معموش در  ستانتی  ۵/۱2×۵/7های  انشازه نظ ر برگههک

   دنش یمش. داها یادی از برگه ما ش  را بر روی ی

رای نوشتت  استتااده می دنش، از هماد ابتشا می توانش مایلی را با عنواد دتابنامه باز و به تشریج در گتورتی ده نویستنشه از رایانه ب

 م خصات مناب  را وارد دنش 
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اطالعات معموش   عالوه برو ممرستتت. مناب  استتتتااده شتتتود     ارداعات درود متنیاطالعات بایش دامل باشتتتش تا بعشا  از ید برای  

  دتابخانهداد  ی ده مت  در ین ا دیشه شتشه پژوه تار را از مرادعه م شد به برگهادتابخانهی، شتماره راهنما و ن ز نام شتناختدتاب

ی ما شی  شتناست»دتاب    ن هیاای دوتاه در پای   هر برگ درباره مت  ن ز ما ش خواهش بود نظ ر  ای  اشتاره عالوه بردنش   ن از میبی

 (4دارد« یا »مصل پن ک ممک اس.« و غ ره  )تصویر 

ها تشوی  یا تعشیل یادداشت.برداری یا تنظ ک  ی یشتنایی با موضتوع، ح   یادداشت.مرحلهی ح   دار مم   است. در  شتناستدتاب

 شود 

 

 منابع جستجو -6

 کتابخانه -6-1

به انواع   شتش یماستاس ینهه در بامتری  بخش برگ نوشتته  ر  ودو در دتابخانه، برگه راهنما ودود دارد ده ببرای ستمول. دست.

  شودیمبنشی »برگ پشیشیورنشه«، »برگه عنواد« و »برگه موضوع« تقس ک

 ی:شناسکتاب  -6-2

 هایشناس دتاب  هناام استااده از  سازدیمها و امثاش ید را منع    ها، دزوهها، مقالهی دتاب مرد  اس. ده م خصات دتابعنو

  دنش و ش وه تنظ ک مطلب را ب اد می دار گسترهرا مطالعه درد زیرا در این ا مؤل   هایدابتشا بایش دیباچه 

 

   یبردارادداشتی -7

بعشی ده    یرستتتش  پ ش از یغاز مرحلهی از  مراحل عمشه پژوهش به ان ام می ی مقشماتی یشتتتناستتتدتاب گ ری  شتتت لبا    

 برداری اس. بایش از چنش ن ته مطمئ  ششییادداش.

 . انیاوجو در تصوف جس . نیعبدالحس، کوبنیزر

 یتیت بعلوم   1363،  ی کبیامتت ان:  

 شماره راهنما دوم متم ا  ()فصل   

 شناسی حین کارنمونه برگه کتاب -4شکل 
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تر از ی بزرگانشدمتر مرب  و  ستانتی  2۱×۱4و    ۱۵×۱0ها با انشازه برداری یماده باشتش  ای  برگههای مخصتو  یادداشت.برگه   ۱

 ی اس. شناس دتابهای برگه

  گرددیمهای یادداش. منع   های طرح در برگهطرح  زیرا سرمصل بازناری م شد  2

ی ناار  ای واحش ناار  شونش  ش وهها با ش وه  بمتر اس. همه برگهشودیمها روی برگه طراحی  ش وه انع اس یادداش.   ۳

ها یادداشت. درد و ن ز اطالعات ی بام ستم. راست. برگهی ید را در گوشتهخالگتهپ  تنمادی چن   است.ی بمتر است. سترمصتل یا 

 (۵ ریتصوی منب  مورد استااده به اختصار در گوشه بام سم. چپ ع ش شود  )شناختدتاب

 

 ادداشتانواع ی -7-1

  ده، خالگته و نقش و نظر  م ری نقل لاظ، نقل  درد  ک تقستضتبط اطالعات به چمار گروه عمشه   وه شتاز لیاظ    توادیمرا   هاادداشت.ی

  درد ش  عی برگه بام توادیم

  در نقل لاظ  دنش یمی را نقل  اگتتلعبارات و دمالت مت      عپژوه تتار   ادداشتت.نوع ی   یا  در  ک مستتتقنقل   ا  نقل لاظ یکی

  یا« در داخل عالب )به  دها»  دلمهی بالماگتله پ  از ید  منتمگردد،    منع   نا  ع ش یبای باشتش  اگتلی در منب   لغزشتی اگر  حت

  ش یییم[( دهای ]ش ل

خود   اد بطرح شتتشه در منب  مورد استتتااده را به زباد و    م ر ادداشتت.نوع ی  یاگر در    پژوهشک رمستتتق غنقل    ای م ر  نقل  دو

  دنش یمبازگو 

 نقل لفظ

 یف قانمالقات با  وجوجس ، کوبنیرز  یابوالخ دیابو ع

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

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

 (59ص )

 نمونه برگه -5شکل 
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ی را تغ  ر دهش ده در اینصتورت  اگتلی  پژوه تار عصتش نشارد لی  نوشتته  ن هیای  گ ردی ی  خالگته به دو گتورت شت ل میسته

مستق ک اما تلخ و ششه اس.  دیار   ای  در واع  نوعی نقل  دهش یمرا ن اد   ینماعالم. سه نقطه        بایی را حهو درده  هابخش

ده ای  در واع  نوعی نقل غ رمستتتق ک    ستتازدیمنظر را مطالعه درده و ید را با ب اد خود منع    د  پژوه تتار بخش مور  ن هیا

 تلخ و ششه اس. 

 اری مودوش گردد به زماد دی ن هیادرنگ یادداش. شود نه به نظر پژوه ار رس ش بایش بی  ای  نقش و نظر  هر زماد ده ن تهچمار

  توادیمی یادداش. را  هابرگهای ده یادداش. از ید برداشته ششه را در پایاد ع ش درد   ها بایش گایهی ای  انواع یادداش.تمامدر  

ها عنواد درد  روی ای  شتتاخو  داریدر دعبه مقوایی ده به تعشادی برگه ضتتخ ک مقوایی م مز شتتشه با عنواد شتتاخو نااه

 ی ممک ن س. ل خ هایداما در ای  مرحله ترت ب  شودیمها نوشته مصل

 هابندی و بازنگری یادداشتدسته -7-2

و به تناستب   های تم ه شتشه را مرور  درده، پژوه تار بایش بار دیار یادداشت.هایدبرداری  پ  از پایاد مطالعه متود و یادداشت.

  بیث و توازد اطالعات مراهک ششه در م اد مصوش دع.  نمایش 

 

 طرح مقاله و سرفصل ها کردنیی نها -8

ی  ها یبنش ک تقست ریستاها و  سترمصتل ش یبانوشتته هماهنگ باشتش  پ   دست.    نخستتیی نمای ستازمانشهبا  ش یبامرحله     یاطرح در  

  درددا دابه ای را حهو، اضامه یادداشتی ام خو ششه و در گورت ضرورت سرمصل ی و تیقمت  

 

 یمقدماتنوشته  دست هیته -9

 دار ش یباحاگتل شتش،  ناد اطمها  سترمصتل  اد می  منطقربط   ز نو تناستب اطالعات ید و    زاد منستب. به ستاخ. طرح،    دهی  زمان

ی مربوط به ید مصتل از هاادداشت.ی نوشتت  هر مصتل مزم است. یبرا   دردی طرح یغاز هاسترمصتلی  توال  ب ترتنوشتت  را به  

به   ادداشتت.از هر ی  حرد.ی چاونا  ش یبا  ستتن   ش یی ش یپش ی  منطقی  تأخرتقشم و    هایدی  براخارج گردد و    هاادداشتت.م موعه ی

ی دشاگانه نوشتته شتشه ابرگهی  رورابطه برعرار ستازد، بر   ادداشت.دو ی    بی عرار است. مطلبرا در نظر گرم. و اگر    ارید ادداشت.ی

 شه د زحم.    ا  یگردیوری  برابه  گرو  ین ه   ش ینبا  رسش یمبه نظر    ربط یبی  اشتادد  اگر یرد گی  دا  ادداش.ید دو ی  اد مدر  

  ک دهی نوشته خود دا ممبهی تصنع به طورشش، ید را 
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 یوستگیپوحدت و  -9-1

به  «، »اریدی  ستتوی چودی »از  عباراتو   دلماتهاستت.  استتتااده از  مطالب در پاراگراو  و دعی  دهیداوحشت نوشتتته در گرو  

 حرد.به دزء    دل  اگر از یوردیم  ش یپش ی وستتتتا  پی  ق تیقادزاء نوشتتتته    اد م« و امثاش ید   یبنابرا«، »  همه  یابا   «، »عالوه

 اد می هر دمله و رابط  درونی بنش، دمالت  و ادزاء ارتباط  ارتباطی  هاحلقهدر حاظ وحشت نوشتتته، بنشها   ونش  پ، رشتتته  ک دن

 هستنش  اتدلم، اریدی هادملههر دمله با 

 ساختار پاراگراف )بند( -9-2

 اد بی پاراگراو در ید  اگتل   تهیانش   دهی  ادملهی تتتت اگتل دمله  ن هیاحستب ر  ب  دهعناگتر نوشتته است.     یترممکپاراگراو از 

  ابش ییمتعلو  ریزی از سه نوع  ی از پاراگراو عرار گرمته باشش به یموضعششه اس. ت در چه 

  تهیانش از عام به خا ، تی.     تهیانش  حرد.  به عل.  رد گیمی در یغاز بنش عرار  اگتلرو  دمله     یادر   ی:اسویق. روش  1

  شودیمی تلقید  ویمصادبنش به مثابه شواهش و  ه بق ینااهو  شودیم اد بی اگل

ادزاء و عناگتر و شتواهش     توگتو    اد بدمله بنش خواهش بود  بنش با    ییخری اگتلرو  دمله    یادر    یی:اسوتقرا. روش  2

 ی بنش اس. اگلدر واع  هماد دمله   ه نتیغاز ششه و  رسش یمی ا ه نتبه  دهی استشمل از مورد ن

یی استتقرااست. به گتورت   مم    ب ترد  یا   رودیم  داری واحش به  بنش هر دو رو  ال  و ب در   ن ایادر    ی:بیترک. روش  3

و   ش یییمبنش    اد می در  اگلی بنش با ادزاء یغاز ششه، دمله  اس  عیی تتت استقرایی باشش  در رو  استقرای تتت  اس  ع ای و یاس  عتتت 

 داربه    شه ه پو     سنا ی  هانوشتهی  برا  ژهیوبه    دهیی  استقرای تتت اس  ع  رو   شودیمی یورده  استشملی  دمالتی ید  براسن  

  ان امش یم  ه نتو سن  به  ش یییم رود بی یغاز ششه، ادزاء از دش ید اگل  هیانش ، با رودیم

 برد  دارانواع مختل  بنش را در نوشته به  توادیمی  نواختاز ی ز پرهی برا

 نوشتن بیترت -9-3

 یشودیماستااده  هاوه ش   یای از  ی مطالب یتوالو  ب ترتی برامعموم  

 ممکر  غی اطالعات ارائه شود(،  انه زم)هرگاه عرار اس. در    ممکر   غ داردی ممک    وه ش خود سه    ده،  تیاهم  بیترتووو   1

 ممکر   غی ادرا شتود(،  طرحی گرمته شتشه و  م تصتماستاس نوشتته  ر  ممک )اگر عرار است. ب     ممک ی ان م)بخش    ممکر   غ

 ممک اس.( دار
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 یزمان بیترتو  2

 یمکان بیترتو  3

 

 ی(پاورق، سیرنویز) هاسیپانو هیته -10

  در  شتتودیمبه نوشتتته مراهک    شد بخ تتاعتبار  ای   تتتر بی دادد اطالع  برا  دهی استت. ق تیقی از نوشتتته  بخ تتدر واع     یپانو

ب  تتر و   ح توضتی دشتوار،  اگتطالح، شترح  اریدی هازبادده توضت یی نام شه می شتود، معادش  اگتطالح به   ها یپانو  گونه یا

ید را در    درددی وارد  ول  دانش یمی  ضترورحضتور ید را    ستنشهینو  دهی  مطلبنقش و نظر در مورد    ا، یشهیپش  اواععه ی  کخا  درباره ی

 ، در ای  بخش ذدر می شود دانش ینمی نوشته مناسب اگل  ره پ

 

 یمتنارجاع درون  -11

مبنای ای  ده نقل عوش مستق ک یا غ ر مستق ک باشش، در حال. اوش  نیوه ارداع، به رو  درود متنی می باشش  در ای  رو  بر  

دمالت در ب   گ ومه و در حال. دوم بشود گ ومه نوشته می شونش و پ  از ید پرانتز باز می شود و نام خانوادگی نویسنشه مت   

ذدر می شود  در گورتی ده    مرد ، با ویرگوش و پ  از ید ساش چاپ مت  مرد  و پ  از ید عالم. ی و سن  گایه یا گایات

مت  مرد  به مارسی یا عربی باشش نام و م خصات به خط مارسی و در گورتی ده مت   باشش به مت   نوشته می شود  ماننش  

 ( پ  از بست  پرانتز عالم. پایانی دمله یورده می شود Mackenzie, 1960 : 85( یا )44-4۵ی  ۱۳79)تاضلی،  

ی توسط ب ش از یک نار نوشته ششه باشش، نام خانوادگی اول   نویسنشه نوشته می شود و به هماد  اله در گورتی ده دتاب یا مقا

 ترت ب ساش و شماره گایه یورده می شود  

در گورتی ده ارداع به هماد منب  عبلی و هماد گایه باشش در مناب  مارسی از اگطالح )هماد دا( و در مناب  مت   از اگطالح  

(ibidاستااد )  ه می شود  در گورتی ده تنما شماره گایه تغ  ر درده باشش، در مورد مناب  مارسی )هماد ی( و پ  از ی شماره

( و سن  شماره گایه یا گایات گهاشته می شود  بایش توده  : ibidگایه یا گایات نوشته می شود و در مناب  مت   )  

های به ای  ش ل عرار دارنش و بشود عرار  ایی باشش ده ارداع د گایهداش. ده در هر دو مورد، ارداع اوش و دامل بایش در هما

 ها گرمت  ارداعی دیار در ب   ید

 ا  نقل می شود در دمله یورده شود، ارداع درود متنی به گورت زیر خواهش بود  در گورتی ده نام مردی ده مطلب از نوشته
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 ( ای  واژه را به گورت     ۱۳47ی  ۵7مناب  مارسی ی                 پورداود ) 

 ( ای  مت       100 :1991مناب  غ رمارسی ی            به نظر هومباخ ) 

در گورتی ده ن از باشش ده پ  از نقل عوش غ رمستق ک مطلبی، برای مطالعه ب  تر و دع و تر، به مرد  اگلی نااه شود، برای  

 نمونه به گورت زیر نوشته می شود   

  ۱۳۸2های متااوتی گرو می شود )برای ای  ر ک  یموزگار،  زماد گهشته ساده برای معل مزم و متعشی در مارسی م انه به گورت

 (  74-۸۳ی 

 (cf. Kellens, 1995 : 19-21) .… و در مورد مناب  مت   ی                          

 در گورتی ده ارداع به منبعی باشش ده ب ش از یک دلش باشش به گورت زیر نوشته می شود  

 ( ۳42ی ۱۳47،  ۱)پورداود، ج  

 (Humbach, vol.I, 1991 : 65) و در مورد مناب  مت   ی                          

 

 فهرست منابع یا کتابنامه  -12

های دیار با عنواد مناب  مارسی )یا در گورتی ده منابعی به عربی  در یک بخش م خو، مناب  مارسی، عربی و یا تردمه از زباد

 ش  باشش با عنواد مناب  مارسی و عربی( و در بخش دیاری مناب  مت   با عنواد غ رمارسی نوشته می شون

 

 ها به ترت ب نام خانوادگی نویسنشه یا نام اول   نویسنشه به گورت زیر عرار می گ رد ی ها و مقالهدر هر بخش دتاب

ی نام خانوادگی نویسنشه، نام نویسنشه، ساش انت ار، عنواد دتاب به ایتال ک، تعشاد دلش )در گورتی ده ودود داشته    کتاب  -12-1

  2(، نوب. چاپ در گورتی ده اول   چاپ نباشش )به گورت مثال چ  vol. 5و بتترای دتاب های مت      ۵باشش و به گورت مثال ج  

 میل ن ر   (، ed. 2و برای دتاب های مت     22یا چ  

 مناب  مارسی ی 

 ، تمراد  روای. یذرمرنبغ مرخزاداد، ۱۳۸4رضائی باغ ب شی، حس ،  

 ، تمراد  ۱4، چ زباد پملوی )ادب ات و دستور ید( ، ۱۳۸2یموزگار، ژاله و احمش تاضلی،  

 مناب  غ رمارسی ی 
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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 م له به ایتال کی نام خانوادگی نویسنشه، نام نویسنشه، ساش انت ار مقاله، عنواد مقاله داخل گ ومه،    مقاله  -12-2

 )در ساش( )برای م الت غ رمارسی شماره بالماگله پ  از نام م له می ایش(، میل ن ر، شماره دامل گایات   م له

 مناب  مارسی ی 

   4۵-۵6، تمراد، ۱، شماره پژوه مای زبانی، "ساخ. معل در زباد بلخی"، ۱۳۸9دعاری دهقی، میمود،  

 مناب  غ رمارسی ی 
Kellens, Jean, 1995, "L’âme entre le cadavre et le paradis", Journal Asiatique 1, 19-56. 

ی نام خانوادگی نویسنشه، نام نویسنشه، ساش انت ار، عنواد مقاله در گ ومه، ویراستار یا گرداورنشه )با    مجموعه مقاالت  -12-3

ویراستار، زیر نظر( ی نام و نام خانوادگی، نام م موعه مقامت به ایتال ک،    هماد عنوانی ده بر روی دلش عرار دارد ماننش به دوشش،

(، نوب. چاپ در گورتی ده  vol. 5و برای دتاب های مت      ۵، تعشاد دلش )در گورتی ده ودود داشته باشش و به گورت مثال ج 

 میل ن ر، شماره گایات (، ed. 2و برای دتاب های مت    22یا چ   2اول   چاپ نباشش )به گورت مثال چ  

 

 

 مناب  مارسی ی  

ژاله،   از چه سخ  می گویش؟"،  ۱۳۸۱یموزگار،  ی دتایود مزداپور،  "دتاب پن ک دین رد  سرو  پ ر مغاد )یادنامه   ، به دوشش 

   6۳-7۱، تمراد، دم  ش سروش اد(

 مناب  غ رمارسی ی  

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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ی نام خانوادگی، نام، م خو دردد    کتاب زیر نظر نویسنده )در صورتی که نویسنده هر بخش مشخص نباشد(  -12-4

یسنشه )ماننش زیر نظر، به دوشش، ویراستار(، ساش انت ار، عنواد دتاب به ایتال ک، تعشاد دلش )در گورتی ده ودود داشته  عنواد نو

یا    2(، نوب. چاپ در گورتی ده اول   چاپ نباشش )به گورت مثال چ  vol. 5و برای دتاب های مت      ۵باشش و به گورت مثال ج  

 (، میل ن ر ed. 2و برای دتاب های مت     22چ 

،  )بشد انساد و دانوراد، نام های دانوراد(   ۱واژه نامه  موضوعی زباد های باستانی ایراد  ،  ۱۳90رضائی باغ ب شی، حس ، زیر نظر،  

 تمراد 

ی نام خانوادگی نویسنشه اگلی، نام نویسنشه اگلی، ساش ن ر مت  تردمه ششه، نام دتاب   کتاب ترجمه شده به فارسی -12-۵

(،  ۵ک، متردک یا متردماد ی نام و نام خانوادگی )و    (، تعشاد دلش )در گورتی ده ودود داشته باشش و به گورت مثال ج  به ایتال 

 (، میل ن ر 22یا چ  2نوب. چاپ در گورتی ده اول   چاپ تردمه نباشش )به گورت مثال چ 

 مناب  مارسی ی 

 ، تمراد  ۳متردک ی مم  ش م رمخرایی، چ ، مرهنگ دوچک زباد پملوی،  ۱۳۸۳م نزی، دیویش ن ل،  

 مناب  غ رمارسی ی 
Kellens, Jean, 2000, Essays on Zarathustra and Zoroastrianism, translated and edited : Prods 

Octor Skjaervo, California.    

قاله تردمه ششه، عنواد مقاله داخل  ی نام خانوادگی نویسنشه اگلی، نام نویسنشه اگلی، ساش ن ر م   مقاله ترجمه شده   -12-6

گ ومه، نام م له ایی ده تردمه در ید چاپ شش به ایال ک، شماره م له ایی ده تردمه در ید چاپ ششه، میل ن ر، شماره دامل  

 گایات 

  "به وبااه ی  دست ابی"ی نام خانوادگی نویسنشه مت ، نام نویسنشه مت ، ساش دست ابی و مرادعه به وبااه با عبارت    وبگاه   -12-7

 ، عنواد مقاله یا ا ر مورد استااده از وبااه اینترنتی داخل گ ومه، نام وبااه،  ن انی وبااه اینترنتی : accessedیا به مت   
Shaked, Shaul, accessed : 2012, "Eschatology in Zoroastrianism and Zoroastrian Influence", 

Encyclopaedia Iranica, www.iranica.com. 

 

 ایی در یغاز مشخل مناب  ادتناب شود  از شماره گهاری یا عرار دادد هر گونه ن انه
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ایی ب ش از یک نویسنشه داشته باشش، به هماد ترت بی ده در دتاب یا مقاله نام نویسنشگاد عرار گرمته اس.،  چنانهه دتاب یا مقاله

و نام و نام خانوادگی نویسنشگاد دیار به ترت ب روی دلش نوشته می    "و"در ابتشا، نام خانوادگی، نام نویسنشه اوش و پ  از ید  

 شود   

 ی از ید عنواد اگلی باشش و بخش دیار برای توض ح یا میشود دردد ید باشش ای  بخش  در گورتی ده عنواد دتاب یا مقاله بخ

اگر بر روی دلش مت  اگلی با ی یا عالمتی دیار نوشته ششه اس.، هماد رو  اعماش شود در گورتی ده روشی  خا  به دار نرمته  

 باشش با ویرگوش دشا شود  

د، تنما در مورد اوش نام خانوادگی و نام نوشته می شود و در موارد دیار ید، به  در گورتی ده چنشی  ا ر از یک نویسنشه ذدر شو

تر پ  از ید عرار می  استااده می شود و مناب  به ترت ب ساش دشیشتر در بام و عشیمی  ----- دای نام خانوادگی و نام از عالم. 

ش در مناب  مارسی درس. پ  از ساش ی، ب و     گهاشته  گ رنش  در گورتی ده در یک ساش چنش ا ر از یک نویسنشه منت ر ششه باش 

 عرار می گ رد  در ارداع درود متنی ن ز هم   ن انه ها پ  از ساش می ایش    … ,a,b,cمی شود و در متنتابت  مت    

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

عمشه شتامل دشوش، نمودار،   به طوری  ق تیقی در نوشتته  ریتصتو  ر تشابارتباط است.     ادیای  برایی  م رای  ق تیقدر نوشتته    ریتصتو

 و امثاش ید اس.  ع  نق ه، طرح، 
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 جدول -14

 یدرددع.  ن ات  یابه  ش یبادر مورد دشوش 

»در   ا»در دشوش بام« ی  ل عبی از ارداعات   رد گی شتماره و عنواد در بام بوده و ارداع به شتماره گتورت  داراهر دشوش  .1

  س. ن« مناسب ریزدشوش 

ها به انشازه نوشتته   یامت  در ید ودود دارد، مزم است. ماگتله ید نستب. به    ده  رد گیمی عرار  اگتایههرگاه دشوش در   .2

 دو سطر باشش 

  رد گارداع به ید عرار    نخستمیل   یترکینزدبمتر اس. هر دشوش در  .3

 ی مت  باشش سطرهابه انشازه نص  ماگله  ش یبای دشوش سطرهاماگله  .4

ی ید مستتتتقتل از گتهارشتتتمتارهو  رد گیمدتشوش عرار    ریزدرستتت.     یپتانو   یابتاشتتتش،     یپتانوی داراهرگتاه دتشوش   .5

  دنش ینماز عرض دشوش ت اوز  ز ن ها یپانو  یای سطرهای مت  اس.  طوش ها یپانوی گهارشماره

   یورنش یم(  دمانکعنواد ستر ستتود )داخل    ریزی  باشتش، ید ارز  را  خاگتها ناظر بر ارز  هرگاه ارعام منشرج در ستتود .6

 « اشیرماننش »درگش«، »

 

 

 نمودار -1۵

در   ریز  ن ات .یرعا  باشتش یمی  اشتب هی و درختی،  گردشتی، گرد،  ریتصتوی،  پرادنشگی،  منین ای یچنشضتلعی،  ستتونی انواعی  دارا

 مورد نمودار مزم اس.ی

 هایدشتود و ستن  از    ک ترستی  شتطرن ی داغههای  روبا دست. تتتت نخست.    شد د تبمتر است. نمودارها تتتت در گتورت   .1

 نمودارها ودود دارد  ک ترس ی برای ش  مای امزارهانرمشود  امروزه  ه تم راد یز

 ی شود معننمودار  دنار ش یباها و ن انه اختصارها  یا، شودیمها استااده نمونه رنگ ای یاختصاری هان انههرگاه از  .2

 درج شود  هاید ریزدر  یا  تردها ت عنواد نمودارها ت برخالو دشوش .3
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استتااده    هایدی از ق تیق  داردر    دهی هستتنش  ریتصتاوها، از دمله  ید   ع  ی و  ستتیز ای یگتنعت، طرح  د نق ته   انق ته، پالد ی

  شودیم

 

 نوشتهی دستبازنگر -16

شواهش و عابل تصم ک بودد    .یدااگهاشته شود و سن  از لیاظ    دناری  مشتنوشته، مزم اس. نوشته  دس.   نخست  ه تمپ  از  

از   نتاد اطمی  ابیتارز   یا  در  رد گی عرار ابیتارزی، مورد داورش پاز    ز پرهی درستتت. و معلولعلت. و    روابط    تادیا، دعت. در   هتاید

از اگطالحات   ز پرهساده و    دلماتو    هدوتا، استااده از دمالت    توگی از مثاش و  دامادزاء و بنشها، استااده    اد ممناسب    ونش  پ

 . معالی  بررستتمورد    نه زمعبال  در    دهی  دستتانحقوق و حرم.    ستت.یبایمی  اخالعاز نظر     همهناستت.    . اهمی  دارامبمک  

 مشنظر میقو باشش  وسته پ ش یبا ز نیی خودستااز  ز پرهی و علمی مروتنانش حاظ شود  داشته

 

 

 

 

 

 یقیتحقاجزاء نوشته   -17

 صفحه عنوان -17-1

ی از ار بستو عنواد نوشتته است.     ستنشهینوگتایه  نام    یاعناگتر     یترممکی گتایه عنواد است.   ق تیقدزء از نوشتته      نخستت

 ار اختو در    درده  ه تمو پژوهنشگاد    ادیدان ت وی  قات تیقی  دارهای گتایه عنواد  برای خاگتی استلوب  پژوه تی و  یموزشت  مرادز

  همایش اوستتتاخوانی و گاتاشتتناستتی مانتره  نک مودود در تارنمای ب ستت. و دوم  توان ش از طریو ل   ای  الاو را میش   گهارنیم

 دریام. نموده و استااده نمای ش 

 فهرست مطالب -17-2

در    ب ترتر گرمته و به هماد در مت  مورد بیث عرا  دهی است. مطالببه اختصتار منشردات  در واع  رئوس  اممرست. منشردات ی

ماصتل   ای باشتش یاگتلی  هاسترمصتلی و تنما شتامل دل  توانش یماست.  ممرست. مطالب    شهیگرد  منع  ی مختل  مت   هاسترمصتل
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ها تم ه    بایش توده داشت. ده برای مقامتی ده برای م الت یا ارائه در همایشرد برگدر    ز نی را مرعی  هاسترمصتل  ه دلبوده و  

 شود، ممرس. مطالب مزم ن س. می 

 چکیده  -17-3

  2۵0تا   ۱۵0شتامل اهشاو، رو  ها، نتایج اگتلی در    دهی خالگته است. نوع شه چ   دهگا.    توادیمو    ش یییمچ  شه در یغاز 

 شود واژه دل شی یورده می ۸تا  ۳دلمه به دو زباد مارسی و انال سی می باشش و در پایاد چ  شه، 

 مقدمه -17-4

 برشمردی   چن توادیم شودیمدر مقشمه مطرح  دهرا ی موارد

 و تیقان ام  لیدممسئله و   .أ

  دهش یمن اد      پی دارهاخود را نسب. به  داری بردستا تااوت و      پم ابه  قات تیقپژوه ار با اشاره به   .ب

و به   پردازدیمها عستتم.  دشامبه    ده  دنش یم اد بو    درده حیت تتری  روشتتنخود را به   دار  پژوه تتار چارچوب  دارحشود    .ج

  پردازدینمها بخش دشام

  و تیقهشو از   .د

 ی اطالعات توسط پژوه ارگردیوررو    .ه

ی بنشهامباحث با استتتااده از   درددو دشا    درد  ز پرهی متعشد  مرعی  هاستترمصتتلبردد    داراز به   ش یباباشتتش،    دوتاهاگر مقشمه  

  دهش یم ل ت  ی گزارسناس  ز نی را امقشمه   چنبخش   ییخر  دنش یم .یداامستقل 

 متن -17-۵

ی ماصل، هر چنش مصل را  هانوشته   در  شودی م  ک  تقسیی به نام مصل  هاپاره ی اس. و معموم  به  ق  تیقی نوشته  اگل   ره  پمت   

ی مستقل را به عنواد  اگایه   ده گورت معموش ید اس.      یا  در  نامنش ی مو ید مقوله را بخش    دردهی واحش منظور  امقوله در  

تنما با عنواد مصل یغاز    بل ه    س. نی ضرورم شد عنواد بخش در گایه بعش    ذدر مواردی      چن  در دهنش ی مبخش اختصا  

  شودی م

 شنهادها یپو   ج ینتا -17-6

ی عرضته گردد  ضترورت  نینوی  هاامتهی ش ینبابخش    یا  در  زد برخ  هاامتهاز دش ی ش یبادر واع  عصتاره پژوهش است. و   جینتابخش  

داد    و ت تخخود ودود ید را مزم   و تیق  . ماه« بستته به نوع پژوهش است.  اگر پژوه تار با توده به   تنماد پودود بخش »
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ی اگتتل   ره پدر    دهیی باشتتش دمبودهای رم   برا(  2باشتتش  جینتابرخاستتته از بخش    تتنمادها پ  یا(  ۱  ده  دنش توده    ستت.یبایم

 باشش  ریپه ان ام  انشکی شات تمممعموش با  ط یشرا( در ۳اشاره ششه اس.  هایدبه  و تیق

 (هینمانامه و ، واژه هاوستیپی متمم )شامل هابخش -17-7

 هاوستیپ -17-7-1

 دنش ی  گسستا    ادیای  ق تیقی نوشته  اگل   ره پی حضور ید در  ولی  باشش  ضروری  ق تیقی ممک بمتر نوشته  برای  اطالعاتهرگاه  

اطالعات   انامه یها، مرم پرسش، نق هریتصاوی،  یماری  هادشوشی  حاومعموم    هاوس. پیورد    هاوس. پرا در بخش    هاید  توادیم

 اشاره ششه اس.  هایدی به ابه گونهی اگلدر مت   دهی اس. م ابم

 نامهواژه  -17-7-2

ی داشتته باشتش، تازگی خواننشه برااست.   مم    دهرمته    داری تتتت به  مناگتطالحات    ژهیوی تتتت به  خارداگر در نوشتته اگتطالحات 

نامه در واع  ستردم    واژهش یییمگتایات   ی پادر    یپانونوشتته به گتورت  دست.  ه تمدر هناام   هایدی خاردمعموم  معادش  

ی از ستم. چپ و خاردنامه اگتطالحات یمشه است.  در واژه  یپانونوشتته به گتورت  در طوش دست.  دهیی است. هایگهارمعادش

یی  الابا  ب ترتمعموم  بر حستب  هایدعرار گرمت     ب ترتو    شتودیمدر هماد ستطر از ستم. راست. نوشتته   هایدی  مارستی  هامعادش

مراهک   ز نی  مارس ی  هامعادشیی  الابا  ب ترتحسب  ر ی بانامهواژهباشش    ها عابل مالحظهی است.  هرگاه تعشاد واژهخارداگتطالحات 

  س. نی ضرورح ک ت  دکی ق تیقی هانوشتهی برانامه ت خصوگا  واژه ه تمنباشش،  ادیزها   هرگاه تعشاد واژهدننش یم

 یدردتوده  ن ات  یابه  ش یبانوشته یی دس.نمانسخه  درددی یماده براسران ام 

 انشازه استااده شود ی هکداغههااز   .1

 ی ورق نوشته شود رو کبر ی  .2

 انشازه باشش  کدر تمام گایات ی هاه حاش و  اد مخط در  کماگله سطرها ی  .3

از ید را با   ش پو گتایات    گرددیمگتایه مقشمه یغاز     نخستتگتایه شتمار زده شتود  گتایه شتمار مستلستل معموم  از    .4

ی  ول  شتونش یمگتایات یغاز هر مصتل در شتمار  میاستبه    دهتوده داشت.  ش یبا   دننش یمی م تخو اریدی هان تانه

  رنش  گینمگایه شمار 

  رد گنوشته عرار گایه دس.  ییخرپ  از  ز نی  از گایه عنواد و ی ش پ ش  ساگایه  کی  .5

 ی مناسب به هک متصل شونش اوه ش اوراق به   .6
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 ی ید مراهک گردد برامناسب  رودشدلش و   .7

 

 یعلمنواع نگارش ا -18

ی ستخنرانی را به سته مقوله عمشهی مقاله،  علمی  هانوشتتهی انواع گوناگود است.  داراحستب هشو و نوع مخاطباد  ر  ی بعلمنوشتته  

  درد ک تقس توادیمو گزار  

 مقاله مجله -18-1

ی را از دو  علمی  هامقالهی میقو استتت.   ها. معالها و  و حاگتتتل تال    هاامتهرو  ی  اد بی  برای  اله وستتتمقاله م له در واع   

ماصتل باشتش  و   ای(، متوستط یارتباط  ادداشت.)ی  دوتاهاست.  مم    دهی از لیاظ طوش نوشتته   ، یدننش یمی  بنش دستته  شگاهید

 ی اس. گردیوری و مقاله مروری، مقاله ل تیلی، مقاله ق تیقشامل مقاله  دهاس.   یتشوی چاونا ها و ی از لیاظ نوع دادهارید

 

 

 یقیتحقمقاله  -18-2

ی  ها امتهی بر یمت میقو خود ان ام داده و    دهی باشتتتش نینوبرخاستتتته از پژوهش    ده  شتتتودیمی گاته  امقالهنوع مقاله به    یا

 اس.ی ریزی عمشه هاعسم.ی دارا ب ترتنوع مقاله به   یا  س. ن ارادید

 و تیقهشو  اد بمسئله مورد پژوهش و    توگمقشمه و هشو، شامل   -

 برده ششه داری به هارو  رو ، شامل  -

 حاگل ششه اس. و تیقاز  دهیی دستاوردهای حاو، جینتا  -

 به دس. یمشه جینتای داربردهاو بیث درباره  هاامتهی ر  تغبیث،   -

 ی مسئلهر ا  پ ای هاامتهی یادرا  نماد پ امسائل مرتبط ی ریسا، شامل طرح  نماد پ  -

 یلیتحلمقاله  -3-18

مقاله     یا  در  دنش یمخود مطرح    داری را در حوزه  خاگتتت  هینظر    تتت پی  ق تیقنوع مقاله، مؤل  با استتتتااده از مناب     یادر  

  پردازدیم     پی( ها)هینظری به بیث درباره انتقادی نارش با  ای دنش یمعرضه   ینوی اهینظرمعموم  مؤل  

 یمرورمقاله  -4-18
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ی،  بنش مقوله  ویطری از  مرورعبال  منت تتر شتتشه استت.  مؤل  مقاله    ده  پردازدیمیی  هانوشتتتهی  انتقادی ابیارزنوع مقاله به    یا

ی  ا مستئله  درددی را در دم. روشت   داری  هاپژوهش   ترم. پ ر ست     ت پی متود منت تر شتشه اب ارزشتی و  ستاز نارچهی

  دنش یمم خو دنباش 

 یگردآورمقاله  -5-18

و در واع     پردازدیمی خا   موضتتوعی مرتبط با  هانوشتتتهی مختل  منشرج در  نظرهانقطه انع اس ی و  گردیورنوع مقاله به    یا

و اختالمش با مقاله    شتودینمی  منتمی ش یدش   هینظربه ارائه    دهی ید است. ل تیل  تااوت ید با مقاله  دنش ینمیی را عرضته  نو  دار

  پردازدینم     پی ار  ه دلی ابیارزالزاما  به سن ش و  دهی ید اس. مرور

 

 

 

 ی  سخنران -19

یی به منظور دلب توده مخاطباد در  هایژگیوی  دارا  ستت.یبایمی علمی نوشتتته  دلی  هامالکی از رو پ   عی در  ستتخنرانمت   

 ی اس.یضروری سخنرانمت    یتشوممک در  ن تهی باشش  سه سخنرانطوش 

ی را م خو میشودو      معی سخنراناد مشت  برا  دهی اس.   یهما  دمتری  ی شده نیبشیپمتن با مدت    کردنسازگار  (  ۱

ی برا  دهی است. حرمتدهنشه  ی از انضتباط اوست. و هک ن تادحادی ستخنراد هک  ستوی شتشه از ن بش پباشتش  توده به مشت   ن رده

  ه  تمی ستخنران  قه دع  ۱0ی  برا  دهی  متن  دننش یمی  ن بش پعائل است.  معموم    شیهماحاضتراد در   ز نستخنراناد و   ریستاوع.  

ی ستخنران  قه دع  20ی  برای( باشتش، پ  ستطر ست. بشتشه   پیتاگتایه    4  با یتقر  ا)ی  دلمه  ۱000از حشود    مت ت ل ش یبا  شتودیم

  ۱0استتااده شتود، به ازاء   ز نی )شتااو برگه(  ترانستنارنست ای  ش یاستالی از  ستخنرانی است.  اگر عرار است. در خالش  دام  دلمه  2000

  دردی ن بش پی ترانسنارنس 4 ای ش یاسال 7ت  ۸ توانش یمی سخنران قه دع

در خلوت ستخنراد و با استتااده از هماد  بارکی یستخنران  دننش یم  ه توگتی معموم   ستخنرانبه    امتهی حاظ زماد اختصتا  یبرا

ی از مواردشتود تا در گتورت ضترورت،    شه ستن   یتمرگردد و زماد     یتمری بلنش گتشای شتشه با ن بش پی شار شتنی  شاریدمواد  

 ی ششه حهو گردد ن بش پی سازگار ششد با وع. برای دارد دمترضرورت  دهی سخنران
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گونه ستؤاش یماده باشتشی ینهه در زماد ارائه توستط مخاطب و  یی به دگوپاست ی  برااز پ ش   ش یباستخنراد  ی پاسو::  نیبشیپ( 2

است. به ستبب  مم    دهی ن اتی پاست  به پرستش در مورد  ارید  و  درد  اد بتر  ید را ستاده ش یبا  ادنودن تشه و    درکی  درستتبه  

 ی مطالب ودود نشاشته بوده اس. گستردگوع. م اش  دمبود

ی به هاامتهی پژوهش ان ام شتتشه، یچاونا     توگتتی مقشمه،  داراماننش مقاله م له    ز نی  ستتخنرانمت   :  نیتدو  وه یشو( 3

در مورد مت    رد گیمی گتورت  علمنوشتته   داردر    دهی  مراحل  ه دل  یبنابرای است.  ر گ ه نتدست. یمشه و ستران ام بیث و  

و شتااو برگه است.   ش یاستالی ماننش ریتصتومیل استتااده مواد       تعو    ک تنظودود دارد در    دهی  تااوتگتادق است.     ز نی  ستخنران

  دنش استااده  هایداز  دوشش یمیی در وع. دوگرمهو   تر بداذبه   ادیای براسخنراد  ده

 

 

 ی هاخانکبا سناس از 

 مرزانه وزوایی و پروا نم ران اد 

 

 بمم  مرادیاد بازناری ششه اس.  توسط ددتر   ۱۳9۳ای  مت ، به ویژه بخش ارداع و دتابنامه در ساش 

 دانود دان  ویاد زرت تی


