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  چکيده

هـا، عـدم آشـنایی ایشـان بـا       های کارشناسی در ارائه مطالب و مقاله های پيش روی دانشجویان دوره یکی از چالش
 هـاي  مقالـه لـه مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت شـيوه نگـارش ایـن گونـه           آنچـه در ایـن مقا   .اسـت هـا    مقالـه شيوه نگارش 

همچنين سعی شده تا اختالفات موجـود در شـيوه نگـارش ایـن     . استگردآوری و مروری  هاي لهدانشجویی با رویکرد مقا
   .مورد بررسی قرار گيرد علمی پژوهشی و تحليلی از جمله، ها مقالهبا سایر  ها مقالهدسته از 

  
  ها واژهيدکل

  فهرست منابع ،گيری شناسی، نتيجه چکيده، مقدمه، روش، وضوعمقاله، م
  

  مقدمه
تـا مراحـل پايـاني کـه     اسـت   مختلف نوشتن يک مقاله از آغاز که انتخاب موضـوع و طـرح اوليـه    در اين مقاله به مراحل

و جمـع آوري منـابع   ) طـرح کلـي  (اوليـه  طـرح و نقشـه   ، انتخاب موضوع. شود مي پرداخته نهایی است آماده شده نسخه
 چنـد ديـدگاه   از راهـا    مقالـه  . اطالعاتي و يادداشت برداري و شيوه نگارش هر يک از اجزاي مقاله شرح داده خواهد شـد 

 .اسـت  دسته بندي که دراين مقاله از آن اسـتفاده شـده بـر اسـاس محتـواي اطالعـات مقالـه       . توان دسته بندي کرد مي
بيشتر متداول است که به طور گذرا به توضيح هر يک ها   مقالهه بندي به اين دليل است که نوشتن اين انتخاب اين دست
   . خواهيم پرداخت

  
  انواع مقاله

  . شوند مي گردآوري تقسيم، مروري، تحليلي، به چهار نوع تحقيقيها  مقالهبر اساس محتواي اطالعات 
هـاي   ون متکـي بـر يافتـه   چـ ه به تازگي پايان يافته اسـت و  برگرفته از تحقيقي است ک) پژوهشي(مقاله تحقيقي ) ١

  .شود مي آن گفته هنيز ب ١»گزارش تحقيق«تحقيقاتي است 
است که مؤلف با اسـتفاده از  اي  مقاله، شود مي مقاله که با نام مقاله نظري نيز شناخته اين نوع: ٢مقاله تحليلي) ٢

در ايـن نـوع مقالـه نويسـنده ممكـن اسـت       . نمايـد  مـي  ود مطـرح در حوزه آار خـ را  خاصي، نظريه پيشينمنابع پژوهشي 
ترش دهد آنها را با استفاده از شواهد استحکام بخشنده آنها را به شکل ديگري بيان کند يـا آنهـا   سگقبلي را هاي  نظريه

  . ترديد قرار دهد، را مورد تأمل
پـردازد کـه قـبًال منتشـر شـده اسـت        مـي هـايي   اين مقاله به تحليل کالن و ارزيابي انتقادي نوشته: ٣مقاله مروري) ٣

سـير پيشـرفت   ، پيشـين  چـه سـازي و ارزشـيابي متـون منتشـر شـده      يکپار، مؤلف مقالـه مـروري از طريـق مقولـه بنـدي     
  . کند مي مشخص دنبالاي  جاري را در جهت روشن ساختن مسئلههاي  پژوهش
مـرتبط بـا   هـاي   نقطه نظرهاي مختلف مندرج در نوشـته  اين نوع مقاله صرفًا به گردآوري و انعکاس: مقاله گردآوري ) ۴

  . کند نمي را عرضهاي  پردازد و در واقع کار تازه مي موضوعي خاص
شود و نيز با مقاله مروري اين تفـاوت را دارد   نمي تفاوت آن با مقاله تحليلي اين است که به ارائه نظريه جديد منتهي

) طـرح مسـأله  (مقدمـه  ، چکيده، عنوان، اجزاي اصلي مقاله . پردازد نمي ر قبليآثاي  که الزامًا به سنجش و ارزيابي کليه
  ).۴٧، ١٣٨۶حياتی و عليجانی، (هستند  منابع، نتيجه، بدنه اصلي

  

  نوع مقاله

  بخش های مختلف یک مقاله

  گيري نتيجه  بحث  يافته ها  شناسي روش  مقدمه

پژوهشـــــــــــــی 
  )تحقيقي(

      

     ـــــ    تحليلي

      ـــــ  ـــــ    مروري

  ـــــ  ـــــ    ـــــ    گردآوري

 
  انتخاب موضوع

    کيـ را در  يد خـود موضـوع  يـ ف نشـده باشـد با  يـ مـا تعر  يبـرا  ينقطه شروع مقاله انتخاب موضوع است و اگر موضوع
  . ن راهها استفاده کرديتوان از ا مي انتخاب موضوع يبرا، ميانتخاب کن يعلمي  حوزه

  . ق استيانتخاب موضوع تحق يها از راه يکي، گرانيخود و د يرب شخصاستفاده از تجا) الف
  . انًا کار آنان را ادامه داديکار آنان را مورد توجه قرار داده و احهاي  تيتوان محدود مي گرانيقات ديبا مطالعه تحق) ب
پردازنـد   مـي  گذشـته  قاتيشوند به مرور تحق مي نوشته يک رشته تخصصيکه توسط افراد صاحب نام در  يمقاالت) ج

  . هستند يع و همه جانبه موضوعات تخصصيشناخت سر يبرا يمعموًال مرجع مناسب
  .)١٠،١٣٨٧فاخر( ق دارديتحق يبرا يخاصهاي  تيهر استاد راهنما معموًال اولو يا حتي يهر گروه پژوهش) د

آنها اقدام شـود و بـه    يابيارز ق آماده گردد و سپس بهيتحق يبرا ياز موضوعات احتمال يشود که فهرست مي هيتوص
انتخـاب  ي  ن اسـت کـه دامنـه   يـ قابـل توجـه ا  ي  نکتـه د يبرسـ  ييد تا به انتخـاب نهـا  يج موضوعات نامناسب را حذف کنيتدر

  . حد و مرز مشخص باشد يد کامًال محدود و داراينگارش مقاله با يبرا يموضوع انتخاب



 

٢ 
 

   يطرح کل
 يده اسـت کـه طـرح کلـ    يه کرد خـوب و پسـند  يته يمنطق، قيدق، يجزئبه صورت  يک طرح کليد يبا، قبل از نوشتن
م بـه طـور خالصـه نقشـه     يکنـ  يم و از آنها در رابطه با موضوع نظرخواهيگران قرار دهيار استاد راهنما و ديمقاله را در اخت

دو مـورد   ايـد ب لـه ک مقايـ  يدر طـرح کلـ   . مقاله است يسنده در نوشتن مقاله همانا طرح کلينو ييانجام مقاله و راهنما
  :اصلي رعايت شود

   يريو امکان پذ يآن به لحاظ ارزشمند يل و بررسيا عنوان مشخص شود تحليموضوع ) الف
  ين ساختار کليو تدو يمقدمات يزيطرح ر) ب 

بـه   .نبايـد از نظـر دور بمانـد    يو فرع ياصلهاي  ه عنوان بخشيته و مطالب ين فهرست مقدماتيه و تدويتههمچنين 
  خواهـد  مـي  يزيـ مقالـه چـه چ   يک از اجـزا يـ سنده بداند در هـر  ينو ن است کهيک مقاله اي يطور ساده منظور از طرح کل

  .بنويسد
  

  عنوان
خواننـده   يار مهم است و در واقـع عطـف عالقمنـد   يد کوتاه و مختصر باشد عنوان مقاله در جذب خواننده بسيعنوان با

د کوتـاه و مختصـر   يـ عنـوان با  . ديد به عمل آيمقاله با يت دقت در اتخاب عنوان مناسب براينها ـاست   يو اتفاق يتخصص
د بـه زبـان سـاده و بـا اسـتفاده از      يـ شـود عنـوان با   مـي  ق باشد تا آنجا کـه يتحق يديلغات کل يکامًال واضح و دارا، روز آمد
باشد که کل اي  د به گونهيتوان از کل طرح موضوع و هدف استخراح کرد اما با مي ان گردد عنوان رايق بير دقيو تعابها  واژه

همچـون   يراتـ ييد تغيـ در عنـوان نبا  .)٢٢،١٣٨٠،يحـر (منضـبط از مطالـب مـتن اسـت     ي  رد عنوان فشـرده ير بر بگطرح را د
م بـه  ين است که از اول کـه تصـم  ين راه در مورد عنوان ايبهتر . و امثال آنها آورده شود، بر يدرآمد، به ينگاه، با ييآشنا

  . است يت هر اثرياز هواي  وهم و چون عنوان مناسب جليم در مورد آن فکر کنينوشتن دار
  
  دهيچک
 ياز مقاله همـراه بـا نکـات اصـل     ين قسمت خالصه  کوتاهيدر ا . سندينو مي ل شوديده را بعد از آنکه مقاله تکميچک

ده يـ شود طـول چک  مي ن بخش آوردهيده در ايد ورزيسنده در مقاله بر آنها تأکيهر آنچه که نو ـشود   مي متن مقاله نوشته
ات يـ ادب . رديـ م بگيا نخوانـدن مقالـه تصـم   يـ دهد تا خواننـده در خوانـدن    مي ار خواننده قراريمقاله را در اخت يتوااست و مح

مقالـه   ينـه تمـام نمـا   يده آيـ در واقـع چک  . ا دو پـاراگراف اسـت  يـ ک يـ ده در حد يات مقاله است و کل چکيده همان ادبيچک
 مقالـه را در ارائـه   يم اساسـ يمفـاه  . و آموزنـده اسـت   يخوانـدن ، کوتـاه : ر را دارد يـ زهـاي   يژگيده مناسب ويچک .است
   .)۵٨-٢٢ ،١٣٧٩ قوجق وپور فتح( است ير ضروريات غيدهد و مجزا از متن مقاله است جالب و فاقد جزئ مي

  
  د واژهيکل

 فادهد واژه اسـت يـ فهرست در مقالـه از کل  يد واژه است و به جايکل يهمان طور که کتاب فهرست دارد مقاله هم دارا
ن يـ د واژه در ايـ بـه عنـوان کل   يکلمـات  يستيسنده بايکلمه است نو ١٠ا حداکثر يکلمه  ٣د واژه حداقل يشود تعداد کل مي

  . در رابطه با مباحث مهم مقاله داشته باشند ياورد که مفهوم کليبخش ب
  

  مقدمه
آورد و معمـوًال بـا نشـان دادن     مي درک بهتر موضوع مقاله فراهم يالزم را برا ياست که آمادگ يمقدمه شامل مطالب

  .صفحه با شد ٣مقدمه می تواند از یک پاراگراف تا ، مقاله آغاز گردد ينه اصليبافت و زم
 يخواننده را با مبـان خواهد  مي قين طريق است نگارنده از اياز کل طرح تحقاي  دهيا چکي يگر مقدمه کليد يعبارتبه 
 ق مقدمه صورتيسنده و خواننده از طريان نويوند ميپ .)١٣٨۶،٢٢ شالی، يصفر( ات موضوع مورد نظر خود آشنا کنديو کل
  .)١٣٨١،٢۵ يابوالحسن( است که روان و جذاب باشد يرد و ضروريگ مي

  
  روش شناسي

پذير باشـد در روش   روش انجام تحقيق بايد به دقت بيان شود تا انجام و تکرار دوباره آن توسط ديگر پژوهشگران امکان
  . بايد به نکاتي توجه شودشناسي 

  . چگونه پژوهش طراحي و انجام شده استـ 
  . چه کساني آن را انجام داده اندـ 
   . ش و يا روشهايي مورد استفاده قرار گرفته استوچه منابع و رـ 
   . چگونه تحليل شده استها  دادهـ 

و هـا   آمـاري کـه بـراي تحليـل داده    هـاي   به طـور معمـول و انجـام نـوعي از آزمـون     . هر پژوهش نقاط ضعف و قوتي دارد
 از پژوهشـگر انتظـار  . به همين دليل بايد طرح پژوهش به روشني بيان شود. کند مي توصيف نتايج  مفيد هستند را ايجاب

مربـوط در طـرح   هـاي   روش متناسـب بـا آن را شناسـايي کنـد و در محـل     ، جـراي تحقيـق  ارود قبل از اقدام عملـي بـه    مي
 . پژوهشي درج نمايد

  
  يمتن اصل

د توجـه کـرد کـه عنـوان سـرگردان      ين بخش بايد در ايآ مي يات در متن اصليسنده به طور مفصل با جزئينو يام اصليپ
مقالـه   يبعد از بدنه اصلر مجموعه کدام عنوان است به طور معمول يد مشخص شود هر عنوان زيبا يعنيد ينداشته باش

   .شود مي يتشکر و قدرداناند  ق کمک کردهيه نوشته و تحقيدر ته يکه به نوع يق از تمام کسانيا تحقي
  

  بحث و نتيجه گيري



 

٣ 
 

شود در اين قسمت به صورت خيلي فشرده و خالصـه نتيجـه بدسـت     مي اين قسمت از نتايج به دست آمده تشکيل
بخـش نتيجـه   . و تفسير نتايج آنهـا ها  شود محتواي نتيجه گيري عبارت است از نتايج و تجزيه و تحليل داده مي آمده آورده

  . گيري داراي سه ويژگي است
  . را ارائه دهدها  نشان داده شده دريافتههاي  روابط و تعميم، مؤلف بايد تالش کند اصول -١
  . مؤلف بايد نشان دهد که چگونه نتايج و تفسيرهاي او با آثار منتشر شده قبلي همخواني دارد -٢
  .)۶١ ،١٣٨۶حياتي و عليجاني، ( خود را تا حد ممکن به روشني بيان کنداي ه مؤلف بايد نتيجه گيري -٣
  

  فهرست منابع
. شود و بخش مهم و نشان دهنـده بخشـي از اعتبـار مقالـه، فهرسـت اسـت       مي فهرست منابع در آخر مقاله نوشته

در تهيـه   . اده کرده اسـت منابع شامل فهرستي از کتب و مقاالتي است که پژوهشگر در انجام پژوهش خود از آنها استف
 اطالعـات کتابشناسـي گنجانـده شـود مشخصـات کامـل يـک اثـر در بخـش منـابع آورده          ي  و تنظيم اين فهرست بايد کليه

مهمتـرين و  ، در نگـارش مقالـه الزم اسـت کـه از معتبرتـرين     . شـود و در مـتن نـام صـاحب اثـر يـا عنـوان مختصـر کتـاب          مي
جستجو را براي يافتن بهترين منابع و استفاده و يـا اسـتناد بـه آنهـا تـا       . ستفاده کرددر همان زمينه اها  ترين نوشته جديد

ه گردد از منابعي  که در مجالت معتبرداوري  و چاپ شده است استفاد مي يابد توصيه مي مرحله نهايي تهيه مقاله ادامه
  . شود مي معتبر به روز باعث افزايش اعتبار اثرا  ه مقالهاستفاده از منابع و  .شود
  

  يادداشت بردارياطالعات و  يآور جمع
بازيابي  اطالعات بخشي از کار محقق است که بايـد   . پيش نياز هر تحقيق بازيابي اطالعات از منابع اطالعاتي است

جسـتجو در ابتـداي پـژوهش بـا مـرور تحقيقـات گذشـته        . منابع قابل استفاده را گزينش کنـد ، از ميان حجم انبوه اطالعات
مناسـب تـرين روش بـراي شـروع      . اگر محقق در ابتدا با موضوع مورد تحقيق خـود کـامًال ناآشـنا باشـد     . شود يم شروع

يـافتن  معمـوًال   . اسـت هـا    مقالـه و هـا   و پايان نامهها  و کتاب شناسي ها يافتن اطالعات گذشته مراجعه به دايره المعارف
عملي  اطالعاتيهاي  استفاده از اينترنت و بانک و ،و جستجوي مطالب مورد نيازا ه به کتابخانهبا دو روش رجوع اطالعات 

  .است
  

  اطالعاتي هاي  اينترنت و بانک
در عصر حاضر اينترنت به بزرگترين گنجيه دانش و  عمده ترين منبـع دسترسـي بـه اطالعـات موجـود در جهـان تبـديل        

شـود و مرزهـاي محـدوديت دسترسـي بـه       مـي  افـزوده شـوند بـر تعدادشـان     مـي  روزآمـد هـا   هر روز سامانه . شده است
کنفـرانس بـه عنـوان    هـا    مقالـه و هـا   تـک نگاشـت  ، مجالتها   مقالهامروزه محققان بيشتر از  .شود مي اطالعات برداشته

جسـتجو از اينترنـت را دارا   هـاي   محققـاني کـه مهـارت    .)١٣٨٧صـادقي گـورجي   ( کننـد  مي منابع و ارجاعات خود استفاده
چاپ شده و ديگر آثاري که قبًال در دسترس نبودند دسترسـي يابنـد   هاي  گزارش، د به آساني به مقاالتتوانن مي هستند

  .)٣٣٨، ٢٠٠٢، ٤هرينگ دويس،(
  

  جستجو در اينترنت 
  :)١٠، ١٣٨١رودکي (توان به طور کلي در يکي از سه روش زير طبقه بندي نمود  مي جستجو در اينترنت را

  
 ٥ترنتپرسه زني يا گشت زني در اين -١

گـر  رمرو ٦ي گويند کـه بـا کليـک کـردن بـر روي نشـانه       مي جستجو با استفاده از پيوندهاي ارائه شده در صفحه وبي را
روي رتوان با کليک کـردن تصـادفي بـ    مي در اين روش . شود مي به صورت جاري در صفحه نمايش کاربر مشاهده ٧اينترنت
کفايـت   روش تفريحـي سـازمان نايافتـه و بـي    ، طور کلـي ايـن روش   به . به بررسي اجمالي صفحات وب پرداخت ٨پيوندها

  . براي جستجوي اطالعات است
  
  ٩استفاده از نشاني يو آر ال -٢

اما براي اين منظور دانستن محل دقيق اطالعـات ضـروري اسـت ايـن      . کوتاه ترين راه يافتن اطالعات در اينترنت است
مانند به ياد سپاري دقيق يو آر ال بـراي يـافتن سـند همچنـين احتمـال تغييـرات       اما با مشکالتي است  روش کامًال کارآمد

هـاي   رسانه، تجاريهاي  را از روي کارتها  توان نشاني مي براي استفاده از اين روش . باشد مي بعدي در نشاني مواجه
پردازند پيدا نمود و با تايپ  مي تلفو منابع اطالعاتي مخها  سازمانهاي  هايي که به انتشار نشاني تبليغاتي و بعضًا کتاب

تـوان   مـي  هـا  بعضي وقت . آنها در نوار آدرس مرورگر و فشردن کليد اينتر به سادگي به جستجوي منبع مورد نظر پرداخت
يا يک موضـوع معـين را بـا الفبـاي التـين در نـوار       ، را حدس زد بدين ترتيب که نام يا نشان اختصاري يک شرکتها  نشاني

سپس همزمان با فشردن کليد کنترل، کليد اينتر را فشرد بدين ترتيبي با تکميل شدن پس و پيش ، گر نوشتآدرس مرور
شـوره زاري  ( گـر پيـدا خواهـد شـد    رتوسـط مرو ، که مربوط به آن موضوع معين يا آن شرکت استاي  نشاني غالبًا سامانه

١٣٨٧( .  
  
  موتورهاي جستجو -٣

داده شـده اسـناد را مـورد جسـتجو قـرار داده و ليسـتي از       هـاي   کليـد واژه  اسـت کـه مبنـاي   اي  موتور جستجو برنامه
ايـن اصـطالح    . در واقع موتور جستجو گروه جامعي از برنامه هاست، گرداند مي است برها  اسنادي را که داراي کليد واژه

شود آه کاربران را قادر بـه   يم اطالق.. .آلتا ويستا و اکسايت و، مثل گوگلهايي  غالبًا به طور مشخص براي توصيف نظام
ابتـدا سـر    يمنـابع اطالعـات   يپـس از گـردآور   .)٢٠٠٨وبوپـديا،  ( کنـد  مي جستجو در وب جهاني و گروههاي خبري يوزنت 

مهم و مرتبط به دقـت مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و از نکـات مهـم        هاي  پس از آن بخش، و مندرجات آنها مرور شودها  فصل
  .)١٣٨۴،۶ يفتاح (شود  يادداشت برداري
  



 

٤ 
 

  در مورد نگارش مقاله ينکات
ار بـا  يبسـ  يقاتيک کار تحقيدر  يسيوه خوب و ساده نوياست و ش يرنده مفهوميک مقاله خوب در بر گيهر جمله از 

از اصول نوشتن اسـت   یبخش و يآسان فهم ييرسا، ييرايگ، انتخاب و کاربرد و به جا و مناسب واژه ها، ت استياهم
درسـت  ي  وهيگـران بـه شـ   ين و ممارست و مطالعـه فـراوان کـار د   يتوان با تمر ، ميميصول را مد نظر قرار دهن ايد ايو ما با

مقاالتی که به طور وسيع مطالعه و استناد می شود نشانگر این است که بر محققان  . برد يپ يعلممقاله ک ينوشتن 
 هيد توصـ يان رسـ يـ مقالـه بـه پا  ي  ن نوشـته يکه اولـ  يهر زمان). ٢٠٠٧، ١٠برودی(دیگر درون رشته ای تأثير گذاشته است 

  . ک راستا استينوشته با هدف و طرح در  يمحتواا يد که آينيد و ببيکن ينيگر را با دقت بازبيشود چند بار د مي
  . است ير نوشته منطقيآهنگ و س •
  . ن بزرگ و کوچک کامل استيو عناوها  يبخش بند •
  . دارند يوند منطقيپاراگرافها با هم پ •
  . هست که از نوشتن بازمانده باشد يزيچ •
  . افته استيخود را  يهر بخش از متن جا •
  . دارد يآنها تناسب منطقهاي  تيو موقعها  و شکلها  جدول •
  . ت الزم را به کارتان بدهديفيتواند ک مي ن نکات و چند بار مروريت ايرعا •
 
  منابع

  .ات انتشــــارات و چــــاپ دانشــــگاه تهــــران   موسسســــ :تهــــران.ابــــزار عمــــومی تحقيــــق   .١٣٨٧.علــــی فــــاخر،
 .دبيرخانه، های عمومی کشور هيات امنای کتابخانه :تهران. آیين نگارش علمی .١٣٨٠.حری،عباس

 .ها های تحقيقاتی،مقاله و رساله راهنمای نگارش طرح .١٣٧٩.دردی و علی اکبر پورفتح اهللا قوچق،
 .انشارات جامعه فرهنگ: تهران).وزال نویسیپروپ(راهنمای تدوین طرح تحقيق  .١٣٨۶.صفری شالی،رضا

 .انستيتو پاستورایران:تهران.برسانيم آن را به چاپ چگونه مقاله علمی بنویسيم و .١٣٨١.محسن ابوالحسنی،
، هـا  هـا و آنفـرانس   گزارش نويسي، آيين نگارش علمي مقاالت، مجالت، همـايش ، ١٣٨۶حياتي، زهير و رحيم عليجاني، 

  .م نوردانشگاه پيا: تهران
 .رسانی واطالع همت انجمن کتابداریبه  .جزوه کارگاه شيوه نگارش مقاله تحقيقی.١٣٨۴.فتاحی،رحمت اهللا

قابـل   ).٢-١( ٩: ارتبـاط علمـي   الکترونيکـی  ماهنامه، تأثير استناد مجالت دسترس آزاد، ١٣٨٧رجي، شهربانو، وگ يصادق
  :دسترس در

http://www.irandoc.ac.ivle-journal.htm 
نامـه  ماه: جو در اينترنـت، ارتبـاط علمـي   هاي بهره گيري مـؤثر از ابزارهـا و خـدمات جسـت     ، روش١٣٨٧وره زاري، علي، ش

  :قابل دسترس در ).٣-١( ١٠:ارتباط علمیالكترونيكي 
http://www.irandoc.ac.ivle.journal.htm 

: متنـــي آـــاوه جمـــالي، ناشـــر ويـــرايش.Search engine rankingيـــك و ، يـــك يـــا دو هـــزار ١٣٨١رودآـــي، مهـــدي 
www.iranweb.biz.  

Brody: T. (2007a), “Citation analysis in the open access world”, available at: 

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10000/01/tim_oa.pdf (accessed 20 May 2007). 

Davis Herring: S. (2002), “Use of electronic resources in scholarly electronic journals: a citation analysis”, 
College & Research Libraries, Vol. 63 No. 4, pp. 334-40. 

Webopedia: The only online dictionary and search engine you need for computer and Internet technology 
definitions". Jupiter media Corporation Available: http://www.webopedia.com [30Sept.2008] 

 
                                                 

1 . Research report 
2 . Analytical article 
3 . Review article 
4 . Davis Herring 
5 . Net surfing 
6 . Icon 
7 . Internet explorer 
8 . Link 
9 . URL: Universal resource locator 
10 . Brody 


