
  ھۆژان زانستیی ڕێڕەونامەی گۆڤاری

 . (11)باھیج نازەنین  ئیمەیل .دن بە کوردی و التیننێخو  پلە و زانکۆی و رەنووس یناو : شانیناون

 (13)باھیج نازەنین  تێب ەوش 250 ەڕیوپەئ تێبەد ەپوخت یلەگەوش یژمار ەھ :ەپوخت

 .تێب ەوش ٧ تا 3 تێبەد .وتار ناو ینگیگر سەرەکی و یکێلەگەوش :یکەر ەس یلەگەوش

 پێشەکی

ردرێن ئەم ڕێرەونامە بۆ وتارەکانی گۆڤاری زانستیی ھۆژان ئامادە کراوە. پێویستە وتارگەلێ کە بۆ ھۆژان دەنێ

گشتی  پەیڕەوی ئەم ڕێڕەونامە بن )تکایە لە دانانی الپەڕە و چوارچێوە و کاری گرافیکی تر پارێز بکەن(.

تکایە تەنیا لە  .نێبنوورس  1نینەناز  جیباھ ینتۆ ف ەب تێبەد التی و فارسی(،یکورد) کانەنوورساو 

 .تێب Iso B5 ێبەد ەکەڕەالپ ەینداز ەئ کەڵک وەربگرن.  2تەختەکلیلی یونیکۆد

 تکایە لە بەکارھێنانینی. تێب ەوش 2000 ەڕیوپەئ و ەوش 500 مەکیالن تێبەد وتار یلەگەوش یژمار ەھ

 نێشو  انی سەک یتەبیتا یناو  ینتۆ ف پارێز بکەن. ێکر ەد ەک ێیەج وەئ تا یئارام یقەد ناوەل نیالت ەیوش

 . 3نۆ جانس: ەمنوون ۆب. ێبنوورس  ەیکەنیالت ەناو  (مەکیە یجار  ۆب اینەت) زداێراو ەپ ەل و بێت  وەڵەقدەبێ 

 ندەچ ەل ەکەنوورساو  بوو ستیوێپ رەگەئ مەڵ ب تێبکر یار ید دایکەر ەس یتەباب ناوەل اوازیج یشەب ییەن رجەم

 وەڵەق ی13 باھیج نازەنین ینتۆ ف ەل کانەشەب ێڕیردەس ۆب ەستیوێپ وکاتەئ ت،یبنوورس اوازدایج یشەب

 بێ: pt 6بێ  ەد شووێپ یندەب ەڵگەل کانەشەب ێڕیردەس یوداەم. رگرنەو  کەڵک

PAGE LAYOUT => Spacing => (Before  ->  6 pt) (After  -> 0 pt) 

 ژێرنووسی وشەكان

کە وشەکەی  پەراوێزی ئەو الپەڕەیەدای و فارسیی وشە زانستییەکان لە ز پێویستە واتای ئینگلی 

 :بۆ منوونە .بگرن ی باھیج نازەنین کەڵک10لە پەراوێز لە فۆنتی بنوورسێت. تێدا هاتووە

 تکایە بۆ یەکدەستبوونی کار، تەنانەت لەم شێوازە کەڵک وەربگرن:. 4بزواندن

REFERENCES => Insert Footnote 

                                                            
1 Bahij Nazanin 
2 Unicode 
3 Johnson 
4 Excitation تحریک 



 ە نێو 

 نیباشرت کانەنێو  ەستیوێپزۆر  ت،ێبەد چاب ەگالس-ینگڕە ی ھۆژانار ۆڤگ ەک ێیەیپ وەب

ە کەوتار  ەیگەڕ پ ەڵگەل و نێدابن اوازدایج یکەیەگەڕ پ ەلدەبێ وێنەکان . ێبەه انیتییەفەیک

 نن،ێبگونج داەکەقەد ناوەل کانەنێو  ییەن ستیوێپ. رنێنیب پێکەوە لە یەک پەڕگەی پەستێرناو

. ێب ئەستەم ەو ەگواستن و نیزەداب ۆب و بکات رۆ ز  ەکەنوورساو  ەیگەڕ پ ەیبار ەق ەیەوانەل ەچونک

تکایە چەن وێنەی بەکەیفیەتی زیادی لەگەڵ وتارەکەتان بنێرن تاکوو گرافیست بتوانێ ئازادی 

 ەیمەئ کەو  کەیەخشت ەل تواننەد ەیەکنێو  ینێشو  یشاندانین ۆبزیاتری ببێ بۆ کارەکەی. 

 :ربگرنەو  کەڵک ەو ەر ێژ 

 ەنگییەکانو هاوس ەنوان

 :ێننکار بھ ەب ێوەیەش ەمئ ەنگییەکانھاوسنوانە و  ینینووس ۆب 

Insert => Symbols => Equation   

 بۆ منوونە:

𝐹 = 𝑚�̈� 

 دەرەنجام

کۆتایی وتار و کورتەیەک لە باسەکان. پێویست ناکات بەشێکی تایبەتیی جیا لە  بریتییە لە 

بابەتی سەرەکی بۆ تەرخان بکەن. دەرەنجام و کورتە جیاوازن. تکایە لە دەرەنجامدا، کورتە 

 دووپات مەکەنەوە.

 سەرچاوەکان

زۆر پێویستە که وتارگەلی گۆڤار ئاستێکی بەرز و باوەڕپێکراویان ببێت، که ئەو کارەش تەنانەت  

. وتارەکانی ھۆژان دەبێ بنەماکانی چاوەگەلێکی باوەڕپێکراو دێتە دیوەرگرتن لە سەر بە کەڵک 

ڕۆژنامەگەریی زانستی تیادا بەدی بکردرێ. نووسەر دەبێ لە زمانی خۆیەوە و بە زمانێکی سادە 

 ا ئاماژە بەسەرچاوە بۆ نووسینی وتارێک پێویستە. تکایە ھەر لەناو دەقەکەد 4النیکەم بنووسێ. 

ی 11ژێدەری وێنەکان دەبێ فۆنتی  : نوورساوەی سەر وێنەکان پێویستە بە کووردی بنوورسێت.1وێنەی 

 باھیج نازەنین بێ.



ەیەکی ستاندارد بۆ نووسینی سەرچاوە تکایە لە شێو  .[1بکەن ] ژمارەی سەرچاوەی بەکارھێرناو

کەڵک وەرگرن. سەرچاوە، دەبێ بە جۆرێک بنوورسێ کە گشت زانیاریگەلی پێویست بۆ دۆزینەوەی ئەو 

 (3( ساڵی چاپ 2( ناوی نووسەر 1بابەتە لەخۆ بگرێ. سەرچاوە دەبێ ئەم شتانە لەخۆ بگرێت: 

 ھۆژان ژمارەی وتار یان ژمارەی الپەڕەکانی وتار.( 5جورناڵ  ( ژمارە وەرزی4سەردێڕی وتار یان پەرتووک 

 ێ:کەڵک وەردەگر  1لە شێوازی سەرچاوەدانی ژمارەیی
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