
باسمه تعالی

نحوه نگارش کارت خالصه نویسی

تهیه کارت خالصه نویسی (bib-card) تابع استاندارد خاصی نیست. به منظور رعایت هماهنگی به صورت قراردادی، کارتها به صورت یکنواخت و با 
استفاده از اصول زیر تهیه گردد:

۱ ـ زبان کارتها فارسی است بهتر است در نگارش کارتهای خالصه نویسی اصول نگارش فارسی شامل غنای محتوائی و رعایت شکل ظاهری اعم از 
عالمت گذاری و زیبائی نگارش رعایت شود.( کارتها به صورت نگارش دستی به خودکار تهیه گردد) .

۲ ـ از آوردن کلمات انگلیسی که معادل فارسی دارد در متن کارت خودداری شود. در صورت نیاز می توان کلمات انگلیسی با حروف انگلیسی را به صورت 
زیرنویس در پاورقی آورد. کلماتی که در فارسی معادل معناداری ندارند به همان شکلی که تلفظ می شوند با حروف فارسی در متن آورده شده و در صورت 

نیاز زیرنویس شوند. عالئم اختصاری شناخته شده به همان شکل وارد متن می شوند مثل CCU ، ICU و نظایر آن.

۳ ـ بهتر است کارت خالصه نویسی در ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه تهیه شود.

۴ ـ خالصه باید در برگیرنده مفاهیم از قسمت های مختلف مقاله در چارچوب ذیل باشد:

الف ـ مقدمه (Introduction) شامل ضرورت ، هدف مطالعه، مرور سایر مطالعات و مفهوم مورد بحث محقق.

ب ـ روش (Method) : روش تحقیق، جامعه و نمونه ، روش جمع آوری داده ها و....

ج ـ یافته ها (Finding ) : به مهمترین یافته ها در این تحقیق اشاره شود. چنانچه مقاله مروری باشد فاقد این قسمت است.

د ـ بحث (Discussion) : بحث در مورد یافته ها و نتایج نهایی تحقیق است.

توجه : خالصه کارت نباید ترجمه abstract باشد ، بلکه باید برداشت شما از قسمت های مختلف مقاله در چارچوب فوق باشد.

۵ ـ در زیر نمونه پشت و روی یک کارت خالصه نویسی نمایش داده شده است.

کارت از نصف کردن یک کاغذ اندازه A4 به دست می آید. بدین نحو طول کارت به اندازه عرض کاغذ A4 و عرض آن به نصف طول کاغذ A4  است.
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