குறிப்பு:
1.

ஆய்வுக்கட்டுரைரைச் ச ொற்ககொப்பில் (Word document) A4 தொளில் 1.0 இரைசெளியுைன் லதொ யுனிககொடு
(Latha Unicode, Font Size:9) எழுத்துருெில் கணினி ெழி தட்ைச்சு ச ய்து இரணைத்தில்

மர்ப்பிக்கவும்

அல்லது editor@irjt.iorpress.org என்ற மின்னஞ் ல் முகெரிக்கு அனுப்பவும்.
2.

கமற்ககொள்கள் பகுதிைில் Ex: (ஆ ிரிைர் சபைர், (செளிெந்த ஆண்டு) புத்தகத்தின் சபைர், (செளிெந்த
பதிப்பு

ெரிர )

செளிைீட்ைொளர்

சபைர்

மற்றும்

முழு

முகெரி.)

கட்டுரைைின்

இறுதிைில்

இைம்சபறகெண்டும்.
3.

கட்டுரைைின் உள்கள அரைப்புக்குறிக்குள் கமற்ககொள்கொட்டும் ஆ ிரிைர் சபைர் மற்றும் ெருைத்ரத
குறிப்பிைப்பைகெண்டும். எகொ: (செல்வகுமாரன், 2021)

4.

கட்டுரைைில் அட்ைெரண அல்லது பைங்கரள பைன்படுத்தும் சபொழுது அந்த அட்ைெரணக்கொன
சபைர் மற்றும் எண்ரண எண் ெரிர ப்படி குறிப்பிைகெண்டும். எ.கொ: பின்ெரும் முரறைிரன
பின்பற்றவும்.
அட்டவணை 1. ஆயுதங்கள்
படம் 1. ஆயுதங்கள்

ிெகங்ரகச்

ிெகங்ரகச்

ீரம மக்களிைமிருந்து பறிமுதல் ச ய்ைப்பட்டு ஆயுதங்கள்.

ீரம மக்களிைமிருந்து பறிமுதல் ச ய்ைப்பட்டு ஆயுதங்கள்.

மாதிரி கட்டுரர: https://irjt.iorpress.org/index.php/irjt/article/view/339/159

கட்டுரை தரைப்பு (Title)
கட்டுணரயாளர்கள் சபயர் (Authors Name) (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்)
கட்டுரைைொளர்கள் துறைைின் பெயர், கல்லூரி / ெல்கறைக் கழகம், நகைம், அஞ் ல் குறிைீடு, நொடு
(தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்)
கட்டுரைைொளர்கள் அரனெரின் மின்னஞ் ல் முகெரி: மற்றும் சதொரலகப ி எண்கள்:

ஆய்வுச் சுருக்கம்
1.

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்)

ஆய்வுச் சுருக்கம் உங்கள் கட்டுரைைில் உள்ளெற்றின் துல்லிைமொன மற்றும் பிைதிபலிப்பொக
இருக்க கெண்டும்.

2.

சுருக்கங்கள், குறிப்புகள், சூத்திைங்கள், புள்ளிெிெைங்கள் (ெரைபைங்கள்), அட்ைெரணகள் மற்றும்
அடிக்குறிப்புகரள ஆய்வுச் சுருக்கத்தில் பைன்படுத்த கெண்ைொம்.

3.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஆங்கிலத்தில்

சமொழிசபைர்க்கும்

சபொழுது

குரறந்தது

ஆங்கிலத்தில்

150

ச ொற்களும் அதிகபட் ம் 250 ச ொற்களுக்கு மிகொமலும் இருக்க கெண்டும். அதற்கு ஏற்றெொறு
ஆய்வுச் சுருக்கத்ரத தைவும்.

முக்கிய வார்த்ணதகள்: கட்டுரைக்கு சபொருத்தமொன 4-6 முக்கிை ெொர்த்ரதகரள ெழங்கவும்.

(தமிழ்

மற்றும் ஆங்கிலத்தில்)

1. முன்னுணர
முன்னுரை முன்சமொழிைப்பட்ை ஆைொய்ச் ிைின் கைந்த, நிகழ்கொல மற்றும் எதிர்கொல பொர்ரெரை குறிக்க
கெண்டும். சுருக்கமொக மற்றும் சுருக்சகழுத்துக்கரள அெர்கள் உரைைில் முதன்முதலில் க ர்த்தரத

ெிெரிக்கவும் (சுகைஷ், 2019). பரைப்பின் பின்னணிரை ெலியுறுத்தும்

மீ பத்திை குறிப்புகரளச் க ர்க்க

ஆ ிரிைர்கள் ககொைப்படுகிறொர்கள் (சுெொமிநொத ஐைர், 1984).

2. ஆய்வு அணுகுமுணறகள்
பங்ககற்பொளர்கள்,

நைெடிக்ரககள்,

நரைமுரறகள்,

பகுப்பொய்வு,

கருெிகள்

மற்றும்

சமன்சபொருள்

(ஒவ்செொரு துரண தரலப்புகளுக்கும் எண்ரணப் பைன்படுத்தவும்)

3. ஆய்வுபயன்கள் மற்றும் கலந்துணரயாடல்
கதரெைொன இைங்களில் உரைைில் புள்ளிெிெைங்கள் மற்றும் அட்ைெரணகரளச் க ர்த்து

ரிைொன

ெிளக்கங்கரள ெழங்கவும்.

4. முடிவுணர
கட்டுரைைின் முடிெொனது முக்கிை முடிவுகள், பரிந்துரைகள் மற்றும் பைன்பொடுகரள சுருக்கமொகக் கூற
கெண்டும்,

கமலும்

அது

ஆய்வுச்சுருக்கத்ரத

ஒத்திருக்கக்கூைொது.

முடிவுரைைில்

கமற்ககொள்கரள

பைன்படுத்த கூைொது.
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மமற்மகாள்கள்
தமிழ்
பத்திரிணககள்
சுகைஷ், ை., (2019) தமிழ்ச்

மைமைபில் பக்தி இைக்கத்தின் பண்பொட்டு இைங்கிைல்,

ர்ெகத த் தமிழ்

ஆய்ெிதழ், சதொகுதி 1, செளிைீடு 1, பக்க எண் 1-11, DOI: 10.34256 / irjt1911.
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