
 

 

கட்டுரையாளர் கவனத்திற்கு 

 கட்டுரையின் எழுத்துரு லதா யூனிககாடு எழுத்துருவில் 9 அச்சு புள்ளியில் 1.0 இரைவவளியுைன் கட்ைாயம் 

கட்டுரை இருத்தல் கவண்டும். Font name: Latha (Unicode), Size: 9, Line Space: 1.0 

 வெயர், ெணியிை முகவாி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் கட்ைாயம் இருத்தல் கவண்டும். கட்டுரையாளர்கள் 

மற்றும் சக கட்டுரையாளர்கள் என அரனவாின் மின்னஞ்சல் முகவாி மற்றும் வதாரலகெசி எண்கள் 

கட்ைாயம் இருத்தல் கவண்டும். (ORCID எண் இருப்ெின் தாைாளமாக தைலாம். கட்ைாயம் அல்ல )  

 கட்டுரை தரலப்பு: கட்டுரையில் உள்ளவற்றின் கருத்துக்கரளத் துல்லியமான ெிைதிெலிப்ொக இருக்க 

கவண்டும். வொதுவான தரலப்ரெத் தருவரத தவிர்க்கவும். வாக்கியம் முழுரம வெறுதல் கவண்டும். 

ஆங்கிலம் கட்ைாயம் அல்ல. 

 ஆய்வுச் சுருக்கம் கட்ைாயம் தமிழில் இருக்க கவண்டும். ஆய்வுச்சுருக்கம் ஆங்கிலத்தில் வமாழிவெயர்க்கும் 

வொழுது குரறந்தது 150 வசாற்களும் அதிகெட்சம் 250 வசாற்களுக்கு மிகாமலும் இருக்க கவண்டும். ஆககவ 

அதற்கு ஏற்றவாறு தமிழில் தைவும். 

 முன்னுரை - முன்னுரை முன்வமாழியப்ெட்ை ஆைாய்ச்சியின் கைந்த, நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால 

ொர்ரவரயக் குறிக்க கவண்டும். சுருக்கமாக அவர்கள் உரையில் முதன்முதலில் கசர்த்தரத விவாிக்கவும். 

ெரைப்ெின் ெின்னணிரய வலியுறுத்தும் சமீெத்திய குறிப்புகரளச் கசர்க்க ஆசிாியர்கள் ககாைப்ெடுகிறார்கள். 

 ஆய்வு அணுகுமுரறகள் - ெங்ககற்ொளர்கள், நைவடிக்ரககள், நரைமுரறகள், ெகுப்ொய்வு, கருவிகள் 

மற்றும் வமன்வொருள் (ஒவ்வவாரு துரண தரலப்புகரளயும் மிரகப்ெடுத்தி காட்ைவும்). 

 ஆய்வுெயன்கள் மற்றும் கலந்துரையாைல்- கதரவயான இைங்களில் உரையில் புள்ளிவிவைங்கள் மற்றும் 

அட்ைவரணகரளச் கசர்த்து சாியான விளக்கங்கரள வழங்கவும். கட்டுரையில் அட்ைவரண அல்லது 

ெைங்கரளப் ெயன்ெடுத்தும் வொழுது அரவகளுக்கான வெயர் மற்றும் எண்ரண வாிரசப்ெடி 

குறிப்ெிைகவண்டும்.  

 முடிவுரை - கட்டுரையின் முடிவானது ஆய்வின் முக்கிய முடிவுகள், ொிந்துரைகள் மற்றும் ெயன்ொடுகரளச் 

சுருக்கமாகக் கூற கவண்டும், கமலும் அது ஆய்வுச்சுருக்கத்ரத ஒத்திருக்கக்கூைாது. முடிவுரையில் 

கமற்ககாள்கரளப் ெயன்ெடுத்த கூைாது. 

 கட்டுரையில் கமற்ககாள்கள் ெகுதியில் (Reference Section) ெின்வரும் முரறப்ெடி வழங்கவும். 

ஆய்விதழ்கள்  

ஆசிாியர் வெயர், (வவளிவந்த ஆண்டு) கட்டுரைத் தரலப்பு, ஆய்விதழ் வெயர், வவளிவந்த 

வதாகுதி, வவளியீடு மற்றும் ெக்க எண்கள்.  

புத்தகங்கள் 

ஆசிாியர் வெயர், (வவளிவந்த ஆண்டு) புத்தகத்தின் வெயர், (வவளிவந்த ெதிப்பு வாிரச) 

வவளியீட்ைாளர் வெயர் மற்றும் முழு முகவாி ஆகியரவ கட்ைாயம் இறுதியில் இைம் வெற கவண்டும். 

 

 கட்டுரையின் உள்கள கமற்ககாள்கரள கமற்ககாளிை அரைப்புக்குறிக்குள் கமற்ககாள்காட்டும் ஆசிாியர் 

வெயர் மற்றும் வருைத்ரத குறிப்ெிைப்ெை கவண்டும். எகா: (வசல்வகுமாைன், 2021) 

 

ORCID எண் ெயன்ெடுத்துதல்: (ORCID ID உருவாக்குதல் குறித்த காவணாளிரயப் ெயன்ெடுத்தி உருவாக்கி 

வகாள்ளவும். ஒருமுரற ெதிவு வசய்தால் அதுகவ கொதுமானதாகும். ஒகை எண்ரணகய வாழ்நாள் முழுவதும் 

உெகயாகிக்கும்ெடி ககட்டுக்வகாள்கிகறாம்) 

 

ORCID Register YouTube Link: https://youtu.be/ckLOx2TA_Gc 

மாதிாி கட்டுரைரய ொர்க்க: https://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/339/159 

https://orcid.org/
https://youtu.be/ckLOx2TA_Gc
https://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/339/159


 

 

கட்டுரை தரைப்பு (Title) 

கட்டுரையாளர்கள் பெயர் (Authors Name) (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) 

கட்டுரையாளர்கள் துறையின் பெயர், கல்லூரி / ெல்கறைக் கழகம், நகைம், அஞ்சல் குறியடீு, நாடு 
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) 

கட்டுரையாளர்கள் அரைவரின் மின்ைஞ்சல் முகவரி மற்றும் த ாரைபேசி எண்கள்: (ORCID எண்)  

 

ஆய்வுச் சுருக்கம்  (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) 

1. ஆய்வுச் சுருக்கம் உங்கள் கட்டுரையில் உள்ளவற்றின் துல்ைியமாை மற்றும் ேிை ிேைிப்ோக 
இருக்க பவண்டும். 

2. சுருக்கங்கள், குறிப்புகள், சூத் ிைங்கள், புள்ளிவிவைங்கள் (வரைேடங்கள்), அட்டவரைகள் மற்றும் 
அடிக்குறிப்புகரள ஆய்வுச் சுருக்கத் ில் ேயன்ேடுத்  பவண்டாம். 

3. ஆய்வுச்சுருக்கம் ஆங்கிைத் ில் தமாழிதேயர்க்கும் தோழுது குரறந் து ஆங்கிைத் ில் 150 
தசாற்களும் அ ிகேட்சம் 250 தசாற்களுக்கு மிகாமலும் இருக்க பவண்டும். அ ற்கு ஏற்றவாறு 
ஆய்வுச் சுருக்கத்ர   ைவும். 

 

முக்கிய வார்த்ரதகள்: கட்டுரைக்கு தோருத் மாை 4-6 முக்கிய வார்த்ர கரள வழங்கவும்.  (தமிழ் 
மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) 

 

1. முன்னுரை 

முன்னுரை முன்தமாழியப்ேட்ட ஆைாய்ச்சியின் கடந் , நிகழ்காை மற்றும் எ ிர்காை ோர்ரவரய குறிக்க 
பவண்டும். சுருக்கமாக மற்றும் சுருக்தகழுத்துக்கரள அவர்கள் உரையில் மு ன்மு ைில் பசர்த் ர  
விவரிக்கவும் (சுபைஷ், 2019). ேரடப்ேின் ேின்ைைிரய வைியுறுத்தும் சமீேத் ிய குறிப்புகரளச் பசர்க்க 
ஆசிரியர்கள் பகாைப்ேடுகிறார்கள் (சுவாமிநா  ஐயர், 1984).  

 

2. ஆய்வு அணுகுமுரைகள் 

ேங்பகற்ோளர்கள், நடவடிக்ரககள், நரடமுரறகள், ேகுப்ோய்வு, கருவிகள் மற்றும் தமன்தோருள் 
(ஒவ்தவாரு துரை  ரைப்புகளுக்கும் எண்ரைப் ேயன்ேடுத் வும்) 

 

3. ஆய்வுெயன்கள் மற்றும் கலந்துரையாடல் 

ப ரவயாை இடங்களில் உரையில் புள்ளிவிவைங்கள் மற்றும் அட்டவரைகரளச் பசர்த்து சரியாை 
விளக்கங்கரள வழங்கவும். 

 

4. முடிவுரை 

கட்டுரையின் முடிவாைது முக்கிய முடிவுகள், ேரிந்துரைகள் மற்றும் ேயன்ோடுகரள சுருக்கமாகக் கூற 
பவண்டும், பமலும் அது ஆய்வுச்சுருக்கத்ர  ஒத் ிருக்கக்கூடாது. முடிவுரையில் பமற்பகாள்கரள 
ேயன்ேடுத்  கூடாது. 

 

ஒப்புதல்: (Acknowledgment) 

நிதி தகவல்: (Funding) 

 

 



 

 

மமற்மகாள்கள் 
தமிழ் 

ெத்திரிரககள் 

சுபைஷ், ை., (2019)  மிழ்ச் சமயமைேில் ேக் ி இயக்கத் ின் ேண்ோட்டு இயங்கியல், சர்வப சத்  மிழ் 
ஆய்வி ழ், த ாகு ி 1, தவளியடீு 1, ேக்க எண் 1-11, DOI: 10.34256 / irjt1911. 

 

புத்தகங்கள் 

சுவாமிநா  ஐயர், உ பவ., (1984), புறநானூறு மூைம் உரையும், உ.பவ.சா. நூைக நிரையம், தசன்ரை - 
600090,  மிழ்நாடு, இந் ியா.  
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