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 (وشنگارش : مهندس بهروز رضا سر) ترویجی( علمیو علمی پژوهشی )علمی راهنمای عملی نگارش مقاالت 

 

ترين و مهمترين شیوه ارائه نتايج يك پايه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلي تكنولوژي و جامعه شناسي بر ،پژوهشي ،صنعتي ،هاي علميشرفتیهمه پ

انتشار علمي موفق است كه بتواند نتايج پژوهش خود را در مجالت معتبر پژوهشي به  است و محققي در صحنه تولید و علميمطالعه و تحقیق، تهیه مقاله 

گردد.محقق زماني مبادرت به نگارش مقاله علمي باشد كه در بیش از سه صفحه تنظیم ميمقاله علمي گزارش دستاوردهاي يك تحقیق مي چاپ برساند.

گزارش ممكن است جهت ارائه به يك همايش علمي يا موسسه پژوهشي و يا سازماني اداري، انتشار نمايد كه تحقیق خود را به پايان رسانده باشد. اين مي

نامه و نشريه به صورت چاپ در يك كتاب ) مجموعه مقاالت و يا مقاله اي در يك دائره المعارف و ... ( و يا رايج ترين حالت آن يعني انتشار در يك فصل

 تخصصي تهیه گردد. 

 

 مقاالت علمی

ها يكسان نیستند و كیفیت مقاالتي كه در آنها  ها و ژورنال از نظر اعتبار تمام كنفرانس كه شوند ها چاپ مي ها و ژورنال مقاالت علمي معموال در كنفرانس

براين سعي كنید كه مقاالت شود بسیار متفاوت است. تعداد مقاالت و اعتبار جايي كه مقاالت در آن چاپ شده است، معیار ارزشیابي خواهد بود. بنا چاپ مي

 ارسال نمايید.  ،هايي كه از نظر كیفي در سطح باالتري قرار دارند ها و ژورنال خود را به كنفرانس
 

 انواع مقاالت 

 (هاي میداني پژوهشيا  تحقیقات میداني) (Original Paper)اصیل مقاالت علمي پژوهشي -1

 .باشدتجربي مي-میداني كمي هايمبتني بر گردآوري داده شدهانجام تحقیقاتي، مستخرج از كار اين نوع مقاالت

 گردد. نوآوري نظري )تولید يا گسترش مرزهاي دانش( يا  نوآوري عملي )گسترش مرزهاي فنآوري و كاربردي( مي موجب 

-روش -3پیشینه و فرضیات -2مقدمه، -1هاي كلیدي، عنوان مقاله، مشخصات نويسندگان، چكیده، واژههاي بخششامل مقاالت علمي پژوهشي، 

-11منابع و ماخذ، -9)پاورقي(ها پانويس-8سپاسگذاري)اختیاري(، -7براي تحقیقات آينده، -6 ،گیريبحث و نتیجه -5ها، يافته -4شناسي، 

 باشد.مي هاپیوست

هستند با اين تفاوت كه حاصل توصیف و تحلیل يك يا چند  نوع ويژه از مقاالت علمي پژوهشي  (Case Study Paperمقاالت مطالعه موردي)

-باشند. در اين نوع مقاالت كه هم بصورت كمي، هم كیفي و هم ادغامي صورت ميمورد مشخص بصورت عمیق و خاص و از زواياي گوناگون مي

بررسي و  ،تر و مبتني بر تجربیات خاص آن موردزماني و عمیق-پذيرد، محقق سعي دارد تا مسئله و وقايع را در زمینه مورد نظر بصورت تاريخي

 .نمايدتحلیل 

 

 

 (هاي توصیفي پژوهشيا  اي تحقیقات كتابخانهمقاالت علمي ترويجي ) -2

هاي كیفي   هاي كیفي كه در آنها از داده روشباشد اما از نمي شناسيروشتجربي و -هاي كمي میدانياين نوع مقاالت، نیازمند گردآوري داده

و  ها، چارچوبتحقیقات گذشته و مطالعه تئوري جامع و محقق در اينگونه مقاالت سعي دارد با استفاده از مرور گیرد، بهره ميشود مياستفاده 

  بدست آورد. را، سئواالت خودجواب الگوهاي پیشین 

هاي تئوريكي خاص با استفاده از ديدگاههاي هاي تئوريكي مختلف، بررسي پديدههاي موجود، مقايسه ديدگاهموجب گسترش يا بهبود تئوري

 گردد.مي ،اي مستند، تكراري)تحقیقي كه قبال انجام شده است( در محیط و شرايطي جديدمختلف و يا بررسي پديده

)ادبیات بدنه مقاله -6-5-4-3-2مقدمه، -1هاي كلیدي، عنوان مقاله، مشخصات نويسندگان، چكیده، واژههاي مقاالت علمي ترويجي، شامل بخش

-12منابع و ماخذ، -11)پاورقي(، هاپانويس-11سپاسگذاري)اختیاري(، -9براي تحقیقات آينده، -8گیري، ها، بحث و نتیجهيافته-7تحقیق(، 

 باشد.ميها پیوست

تحقیقات گذشته در يك حوزه با يك مرور جامع و منظم،  كه هستندترويجي نوع ويژه از مقاالت علمي   (Meta Study Paperمطالعه )فرامقاالت 

ها و نتايج، مورد ارزيابي و بازنگري علمي قرار دهد و با تحلیل نقاط ضعف و شناسي، تجزيه و تحلیل دادهها، روشعلمي را از لحاظ موضوع، مدل

 حوزه، عرضه نمايند.آن اي را به محققان آتي قوت تحقیقات گذشته، پیشنهادات ارزنده
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 از کجا شروع کنیم؟ 

مقاالت  "براي تحقیقات آينده"اند يا رجوع به بخش دادهارائه دانشجوياني كه قبال مقاله  ،يك مقاله بهترين كار مراجعه به اساتید دانشگاهنگارش براي شروع 

 باشند. اين كار عالوه بر تسريع در يادگیري اصول نگارش مقاالت، به شما در انتخاب زمینه تحقیقاتي كمك شاياني خواهد نمود. مي ديگران

 گیري از تجربیات و انديشه ديگران است.  يك مقاله علمي معتبر، مستلزم بهره تدوينو  استحاصل كار گروهي  همقال نگارش

 

 )اصول مقاله نویسی(چگونه یك مقاله علمی بنویسیم؟ 

 نگريهنر قابل استفاده است. مقاله علمي معموالً در نتیجه پژوهش منطقي، ژرفو  براي تمام علوم اعم از انساني، فني مهندسي، پزشكي اصول مقاله نويسي

تازه، تهیه و منتشر  جهت دستیابي به نتايج ها رويكردي جديد بيو تمركز نظري، عملي يا مختلط، به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه و 

مندان  استفاده ساير پژوهشگران، متخصصان و عالقه برايهاي علمي و نتايج اقدامات پژوهشي خود  گزارشي است كه محقق از يافته ،اي گردد.چنین مقاله مي

 دهد.  مي ارائه

زيرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي  ،رود ن مراحل پژوهشگري به شمار ميتري هاي انجام شده، يكي از مهم تهیه گزارش از نتايج مطالعات و پژوهش

چون رشد و گسترش هر عملي از  ،دنموخود را در اختیار ساير محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پیشرفت علم كمكي نخواهد 

 يابد.  تحقق مي ،وي فردفرد انديشمندان آن علمطريق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از س

هاي علمي خود را  هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند يافته طور كه پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسي يافته همان

و  تجديدهاي علمي خود را سازمان داده، در  و با استفاده از آنها فعالیتهاي پژوهشي او دسترسي پیدا كنند  گسترش بخشد، ديگران نیز بايد بتوانند به يافته

 تكمیل آن بكوشند. 

خود در يك رساله،  چندين ساله تواند حاصل پژوهش زيرا محقق مي باشد،ميمفید بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن  مختصر و مهم يك مقاله اتاز امتیاز

از كلیات آن آگاهي يابند و  ،نامه، پژوهش، يا حتي يك كتاب را به اختصار در يك مقاله علمي بیان كند تا پژوهشگران ديگر بتوانند با مطالعه آن مقاله پايان

يابد و  ر مياشتناپژوهشي  -هاي مختلف علمي هدر صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه كنند. بدين منظور، امروزه نشريات گوناگوني در زمین

الزم است محققان با شیوه تدوين مقاالت علمي آشنا باشند تا  دهند. هاي به چاپ رسیده در آنها، اطالعات فراواني را در اختیار دانش پژوهان قرار مي مقاله

 مندان قرار دهند.  خود را به صورت مقاله در اختیار عالقههاي صحیح، با سهولت، نتايج تحقیقات و مطالعات  بتوانند با استفاده از شیوه

 باشد :زير ميمقاله مستلزم رعايت اصولي در ابعاد مختلف  نگارش

 محتوايي 

  ساختاري 

  نگارشي 
 

 های محتوایی مقاله  مالك

هاي مهمي را در دانش بشر گزارش نمايد و داراي پیامي آشكار  كیفي آن است. مقاله بايد يافته له علمي، محتواي علمي و ارزشترين ابعاد مقا يكي از مهم

قدر مهم است كه انتشار آن قابل توجیه باشد. آيا ديگران از آن بهره خواهند  باشد؛ بنابراين پیش از تهیه مقاله، محقق بايد از خود بپرسد كه آيا مطالب او آن

  ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟او، كار آن برد؟ و آيا نتايج پژوهش

  :نمايد مك ميآن كي كیفسطح گردد كه توجه به آنها قبل از تهیه مقاله به ارتقاي  اصول و معیارهاي محتوايي پژوهش علمي اشاره ميبه  ادامهدر 

 شناسي تحقیق:  گزارش روش 

ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت الزم را كسب كرد. در اين فرايند  توان درباره ناشناخته فرايندي است كه از طريق آن مي ،تحقیق

تحقیقات يعني به حقیقت رسیدن و پژوهش فرآيند و پروسه شود.  نامیده مي« شناسي روش»ها  چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافته

د و نها بايد گردآوري شو اين سئوال كه چگونه داده گردد.هاي آنها ميت است كه منجر به تولید دانش، فنآوري و بكارگیري يافتهرسیدن به حقیق

طوريكه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممكن كاهش يابد؟ از موارد مهم تحقیق علمي است. يك تحقیق علمي زماني د، بنمورد تفسیر قرار گیر

 ها در مقاله به خوبي بیان شده باشد. خود را به اثبات برساند كه از روش گردآوري مناسبي برخوردار و آن روش تواند مطالب مي

 تحقیق، پژوهش و ارائه نوآوري وجود دارد كه عبارتند از: پردازي، چهار نوع روشاز ديدگاه تئوري

 هاي موجود )مقاالت علمي ترويجي(گسترش يا بهبود تئوري 

  هاي تئوريكي مختلف )مقاالت علمي ترويجي(ديدگاهمقايسه 

 هاي تئوريكي مختلف )مقاالت علمي ترويجي(هاي خاص با استفاده از ديدگاهبررسي پديده 
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 اي مستند، تكراري)تحقیقي كه قبال انجام شده است( در محیط و شرايطي جديد )مقاالت علمي پژوهشي(بررسي پديده 
 

 فرايند تفكر 

ترين محور محتوايي يك پژوهش علمي، آن است كه  معلوم كردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. بنابراين اساسي تفكر، تالش براي

هايي است كه تاكنون براي مخاطبان كشف نشده است. از  مجهولي را روشن نمايد. بر اين اساس، هر پژوهش علمي در پي پاسخ دادن به پرسش

 شود كه محقق در صدد پاسخگويي به آنهاست.  رح يك يا چند سئوال آغاز مياين رو پژوهش علمي همیشه با ط

 منطقي بودن 

محقق بايد شايستگي  كهابزار ضروري يك مقاله علمي است و  دآموز راه درست انديشیدن )تصور( و صحیح استدالل آوردن )تصديق( را مي ،منطق

هاي مختلف  هاي قیاسي و استقرايي، روش بندي، استنباط گیري داشته باشد. قواعد تعريف، طبقه الزم را در استدالل آوردن، تحلیل محتوا و نتیجه

 هاي منطقي يك مقاله علمي است كه محقق بايد به آنها توجه داشته باشد.  برداري و غیره همه از ويژگي نمونه

 دار بودن و نظام انسجام 

است  مرتبط بودن اجزاي مختلف مقاله با همديگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوين فرعي با همديگر، از جمله مواردي

گر مجزا كرده، ارتباط بخشد. بر اين اساس، محقق بايد عناوين فرعي مقاله خود را با نظمي منطقي از يكدي كه به تحقیق، يكپارچگي و انسجام مي

 ها را مشخص نمايد.  بخش

 تراكمي بودن 

هر پژوهش  .است كه تا آن زمان دست كم از نظر محقق، پاسخي منطقي براي آن وجود نداشته است تياز آنجا كه هدف پژوهش پاسخ به سئواال

پذيرد. بنابراين هدف اصلي يك مقاله، كشف يا علمي بايد از يك سو به منظور كشف دانش جديد و از سوي ديگر براي تكمیل دانش، صورت 

 تكمیل دانش بشري است، نه تكرار دوباره آن با عبارات مختلف. 

 وضوع با نیازهاي فعلي جامعه علميتناسب م 

ويت هر پژوهش علمي بايد نیازهاي اساسي جامعه علمي خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسايل برآيد؛ بنابراين از طرح موضوعاتي كه از اول

 تحقیقي برخوردار نیستند و جامعه علمي، بدانها نیاز ندارد، بايد احتراز نمود. 

 خالقیت و نوآوري 

آوري اي سطح دانش، موفق و موثر باشد كه از فكري بديع و خلّاق برخوردار باشد. مقاالتي كه به جمعتواند در ارتق هر تحقیق علمي زماني مي

 اي در پیشرفت دانش بشري داشته باشند.  توانند سهم عمده كنند، نمي صِرف بسنده مي

 چند نمونه از خالقیت، نوآوري و نوانديشي شامل :

  هوشمندتخته سیاه به تخته سفید و تخته از تبديل 

  ساخت موبايل 

 تركیب چند كلمه  سرودن شعر با 

 )به هم چسباندن قطعات پازل)جورچین 

 و موارد مشابه ديگر 

 نكات : 

 و هر مقاله بايستي يك نوآوري را مطرح نموده و با زباني خواننده پسند ارائه دهد. در نوآوري و نوانديشي آن است ،ارزش علمي مقاالت 

  گردد.در مقاالت، فقط يك مورد آن منجر به تولید ثروت )فرهنگي، مالي، سیاسي و ...( مي نوانديشي نوآوري وايده  3111از هر 

  تولید ثروت )فرهنگي، مالي، سیاسي و ...( ارائه گردند نه بايگاني شوند.مقاالت علمي بايستي به قصد 

  ملموس و غیرملموس متفاوت است( شوار است.)بخشدمقاالت علمي بصورت متني و كالمي است و ارائه آنها نوآوري و نوانديشي در 

 تر گردد.نوآوري و نوانديشي بايستي از كیفیت به كمیت شفاف 

 مقاالت ديگران است. "براي تحقیقات آينده"ترين راه كشف يك فرصت و ارائه نوآوري و نگارش مقاله، رجوع به بخش ساده 

 

 توضیح مطلب در حدّ ضرورت 

گوييِ افراطي است؛ همچنان كه  روي و زياده نويسي پژوهش )مقاله( بايد بدان توجه كند، پرهیز از حاشیهدر گزارشاز جمله مواردي كه محقق 

گويي نبايد به حدّي باشد كه به ابهام و ايهام منجر شود؛ بر اين اساس محقق بايد به حدّي مطالب را تبیین كند كه مقصود وي براي  خالصه
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 خواننده، روشن شود. 

 ها بودن با نظريه متناسب 

دست آمده در تحقیقات میداني يا هاي ب نظران آن فن است. يافته حبها و قوانیني است كه مورد اتفاق صا هر رشته علمي، متشكل از نظريه

 منافات داشته باشد.  ،توصیفي نبايد با قوانین كلي آن رشته تخصصي

 اجتناب از كلي گويي 

و تبیین يكي از اصول مهم نظريه است. از اين رو محقق بايد بتواند مباحث علمي خود را به روشني  هدف نهايي علم، صورتبندي يك نظريه

 توضیح دهد و با زبان گويا آن را تبیین و از كلي گويي اجتناب نمايد. 

  

 :  علمی تحقیقمراحل یك 

 مطالعات اكتشافي به جهت يافتن موضوع 

موسسه يا نشريه ادواري صورت پذيرد. اما پذيرش آن بايد با عالقه معطوف به تخصص نويسنده همراه تواند به سفارش و يا پیشنهاد موضوع مي

موضوعي است كه به رشد فرهنگ و ارتقاي علوم در جامعه ياري ساند. به جهت نیل به چنین هدفي، محقق بايد مطالعه  ،باشد. موضوع خوب

 . ادبیات موجود و پیشینه تحقیق خود را دست كم نگیرد

  ) طرح پرسش تحقیق و غني سازي مفهومي آن ) و احیانا فرضیه هاي مرتبط 

هر چه اصالت يك پرسش بیشتر باشد، احتمال موفقیت و برجستگي تحقیق بیشتر خواهد بود. بنابراين هیچگاه در يافتن بهترين پرسش تحقیق، 

 :تعجیل ننمايید. برخي از معیارهاي وجود اصالت در يك پرسش عبارتند از

 واجد مجهول حقیقي باشد. ) و يا حداقل از زاويه نويني به مساله نگاه كند. (  .1

 متناسب با مخاطب مورد نظر باشد. .2

 هاي معرفتي جامعه پاسخ دهد.به نیازمندي .3

 :نگارش طرح اولیه مقاله 

ق مقاله عینا در آن آورده نمي شود و هاي دانشگاهي كه داراي بخش خاصي تحت عنوان كلیات طرح تحقیق مي باشند، طرح تحقیبرخالف رساله

 تنها مهم ترين موارد آن در مقدمه مقاله به شرحي كه مي آيد، بیان مي گردند. 

 بررسي مدارك و منابع تحقیق 

 هاي تحقیق متناسب بادر صورتیكه با انجام تحقیق كافي به اين نتیجه رسیديد كه فاقد منابع كافي براي پژوهش مي باشید، در طرح پرسش

 امكانات موجود تجديد نظر نمايید.

  جمع آوري داده ها با هدف يافتن پاسخ تحقیق 

 در اين زمینه به اين نكات توجه نمايید:

 صورت هدفمند انجام دهید. دقیقا بدانید كه چرا برخي از مطالب را مي نويسید و برخي ديگر را نمي نويسید.يادداشت نويسي را ب .1

ها را در داخل صورت منظم، هر يك در داخل پوشه اي عنوان دار و پوشهي ايجاد نمايید. يادداشت ها را بمنظمنظام يادداشت نويسي مرتب و  .2

 هاي مربوطه قرار دهید. هپروند

پس يادداشت نويسي را در نظامي  ،اي عمل نمايید كه بتوانید بعدها نیز از حاصل زحمات يادداشت نويسي خود استفاده نمايیدنههمواره به گو .3

 كلي تر و دراز مدت ) و نه مقطعي ( تعريف نمايید.

  بر اساس روش شناسايي صحیح و متقنتحلیل داده ها 

 در اين زمینه به نكات زير توجه نمايید: 

 تحلیل داده هاي جمع آوري شده خود را بر اساس يك روش شناسي مشخص و تعريف شده انجام دهید.  .1

 از خلط مباحث خودداري نمايید.   .2

 ،نتیجه گیري نهايي 

 نتیجه گیري مقاله بايد مبتني بر مباحث موجود در مقاله و نه خارج از آن باشد.  .1

 گیري نبايد شتاب زدگي نشان داد.در نتیجه  .2

 هاي اصلي آن تحقیق نمي باشد.گیري هر تحقیق چیزي جز پاسخ به پرسشنتیجه  .3

 م به نتیجه گیري ننمايید.پیش از آماده شدن مقدمات مورد نیاز، اقدا  .4
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   مرحله نگارش و ويرايش 
 آخرين مرحله يك پژوهش، مرحله نگارش آن مي باشد. از اينرو صورت مساله يك مقاله نويس چنین مي باشد: 

 تحقیق را انجام داده ام،  .1

 ،حتواي مطالب را در اختیار دارمم .2

 حال آنرا در چه قالبي به صورت مقاله علمي درآورم؟ .3

رسیدن به بهترين پاسخ، ابتدا بررسي شود كه مناسب ترين مكان چاپ مقاله شما در كجاست؟ چه مخاطباني را براي تحقیق خود مناسب براي 

مي دانید؟ ضمن اينكه ممكن است كه مقاله را به سفارش مؤسسه اي علمي تهیه نمايید. همه نشريات علمي و نیز مؤسسات معتبر پژوهشي 

 ص به خود در جهت نگارش مقاله مي باشند. بنابراين :داراي شیوه نامه مخصو

 منحصر در يك شیوه نبوده و به اقتضاي موضوع مقاله و محل چاپ آن شیوه هاي علمي متعددي موجود مي باشد.  ،بهترين شیوه .1

 بهترين شیوه نگارش مقاله، شیوه نامه فصلنامه و يا موسسه معتبري است كه قصد چاپ آنرا دارد.  .2

 

 روش تحقیق 

گیري، جامعه هدف، مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزيه و هاي مورد بررسي، چگونگي نمونه. نمونهدهدتوضیح مي ي،پژوهشمقاالت چگونگي و روش انجام 

 د. كنبیان مي  ،گیري و میزان دقت و چگونگي كنترل آنهادر مورد روش اندازه همچنینشود. ها ذكر ميتحلیل داده

 روش 

اي دقیق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نمايد و همچنین درباره اعتبار  هدف اساسي از بیان روش آن است كه به گونه

 را بیان كند.  ،ها یل دادهها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحل نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجرا، از جمله آزمودني

 

 آیین نگارش 

 بطور كلي در جريان نگارش يك مقاله به موارد زير توجه نمايید: محقق بايد ابعاد سه گانه محتوايي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. 

 معموال مقاالت علمي شامل سه بخش مي باشند:

 عنصر اساسي است: الف ـ طلیعه مقاله : كه شامل بیان چهار

 عنوان مقاله،  .1

 نويسنده ) و يا نويسندگان ( میزان تحصیالت و اطالعات تماس ،نام  .2

 چكیده   .3

 واژگان كلیدي  .4

 ب ـ متن اصلي مقاله: كه شامل عناصر زير مي باشد:

 مقدمه   .1

 مباني نظري تحقیق   .2

  روش تحقیق  .3

 هاي زيرو ساير بخش گیريبحث و نتیجه ، يافته هاي تحقیقج ـ 

 براي تحقیقات آينده .1

 سپاسگذاري)اختیاري( .2

 )پاورقي(ها پانويس .3

 منابع و ماخذ .4

  هاپیوست .5

 

 در زمان ويرايش به اين موارد توجه نمايید: 

 ساختار بیاني نوشتار 

 غناي محتواي مفهومي متن 

 نحوه استنادات در متن 



6 

 

 : طور خالصه عبارتند ازبگردند، مواردي كه منجر به موفقیت يك مقاله مي

  ،بديع بودن و تازگي موضوع 

 ،كوشش در جهت رفع نیازهاي معرفتي جامعه 

  ،استفاده از منابع دست اول 

 ،دقت در نقل قول و رعايت امانت علمي 

 .رعايت وحدت رويه: نتیجه گیري مقاله، منطقي ترين پاسخ به پرسش مقاله باشد 

 هاي مطروحه در آن تنظیم گردد،با پرسش رعايت وحدت رويه: عنوان مقاله هماهنگ 

 ،رعايت وحدت رويه: استفاده از روش شناسي صحیح و متناسب با موضوع مورد نظر 

 ،رعايت وحدت رويه: رسم الخط نوشتار يكدست و يك نواخت باشد 

 ،خالقیت در طرح پرسش هاي تحقیق 

 ،پرورش كافي مفاهیم 

  مقالهروان و سلیس بودن نوشتار و ويرايش مناسب 

 شود مشخص مقاله اشكاالت و داوران نظر تا گردد ارسال سمینار چند به همزمان مقاله . 

  ها در مقاله نیازي به اثبات ندارند و فقط بايد مرجع مشخص گردد .و قول نقل 

 باشند فارسي جداول و نمودارها در شده درج مطالب . 

 گردد استفاده مقاله در رايج فارسي واژگان از. 

 هاي رياضي يا قیاسي استفاده شود، اثبات بايستي از روش براي. )گردد گیرينتیجه و شود اثبات بايد گردد مشخص مقاله عنوان در كه موردي هر

  سازي شود(سازي گردد يا پیادهيعني يا نمونه

 دارند مهمي نقش مقاله پذيرش در آن چكیده و مقاله عنوان .  

 دارد مهمي نقش مقاله پذيرش در راهنما، استاد . 

 هايسايت در مقاله تايید IEEE  ياISI .بايد صورت گیرد 

 نوشت. را چكیده بايد اول مقاله شروع از قبل تعريفي، نه دارهدف باشد، مفهوم داراي بايد كه است مهم بسیار چكیده 

 ،گردد رعايت مقاله مختلف هايبخش در يكديگر با سطرها تعداد هماهنگي يعني شود رعايت وزن باشند، محدود بايد تعاريف در مقاله  

 

 هاي مرسوم در ايرانمقاله

 (مقاله نوع بدترين. ) آن بخشیدن بهبود  براي روشي ارائه و  الگوريتم يك انتخاب 

 چارچوب يك ارائه(Framework ( براي هر مورد جديد، سپس روش ارزيابي آن)مانند روش مونت كارلو، روشCDM  مانند رهیافتAHP )... از   و

 هاي رياضي )مقاله خوب(روي پارامترهاي مشخص و اثبات از طريق روش

 رياضي هايروش طريق از اثبات و ارزيابي پارامترهاي نمودن مشخص جديد، ايده يك ارائه . 

 نیاز ندارد . اثبات ولي است مهم گیرينتیجه و منابع كه( جديد نه) موجود مسائل بر مروري و مقاله چندين بررسي 

 

  عبارتند از :رسد،  اصول كلي آيین نگارش كه رعايت آن در تحرير مقاله علمي ضروري به نظر مي

  هاي شاعرانه و ذوقي،  افزا، تفنن هاي غیرضروري و حجم الزم است از آوردن نقل قول پس ،حدّ ممكن بايد مختصر و مفید باشدمتن علمي تا

 نويسي اجتناب شود.  هاي عاطفي واحساسي و گزافه بیان

 احتراز گردد.  ،هاي نامأنوس و پیچیده و واژه هاي مبهم از آوردن عبارت 

 خودداري شود.  ،هاي بلند از ذكر بندهاي طوالني و جمله 

 اي صريح و روشن بیان گردد.  ساده، روان، جذاب و به گونه مطالب بايد 

 انگاري  نبايد به دام افراط و تفريط كه حمل بر فضل فروشي يا سهله و داري را با ذكر مشخصات دقیق منبع رعايت نمود در نقل مطالب، امانت

 افتاد.  ،است

 بند )پاراگراف( آورده شود.  هر بخش از نوشته كه شامل يك انديشه و مطلب خاصي است، بايد در يك 
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 اجتناب شود.  ،از به كاربردن كلمات مترادف به جهت افزايش حجم 

 پرهیز گردد.  ،از به كاربردن افراطي حروف اضافه و حروف ربط در متن 

  .از به كاربردن تعبیرهاي نامناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا، ركیك و غیراخالقي احتراز شود 

  صفحه باشد. 12الي  8تعداد صفحات مقاله بین بهتر است 

  .در جريان نگارش مقاله خود كمتر از نقل قول مستقیم استفاده نمايید 

 .هیچگاه مطالب را بدون تامل و تحلیل به همديگر ارتباط ندهید 

 فتن پاسخ پرسش تحقیق باشد. از آنجا كه محدوده نگارش و تنظیم مقاالت محدود است، بكوشید تا هر سطري از تحقیق تان در خدمت يا 

 كار بردن جمالتي با مضامین و محتواي يكسان پرهیز نمايید. از ب 

  .مقاالت علمي بر اساس منطق و برهان محكم و نه تخیل و عاطفه مي باشند 

 .در مقاالت علمي به رعايت اصطالحات علمي توجه نمايید 

  .در استنباط و استنتاج مطالب دقیق باشید 

 اله نیازمند حداقل به سه بار ويرايش از سوي نويسنده است. نگارش هر مق 

 

 تایپ مقاله 

 : گردد براي آشنايي مؤلفان محترم، برخي از اصول تايپ، بیان مي پسپذيرند،  امروزه تقريبا اكثر مجالت علمي، مقاالت خود را به صورت تايپ شده مي

 گردد.  تايپ مي ... اندازه، ...متر از باال با قلم  عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهار سانتي 

  شود.  تايپ مي اندازه ...، ...سانتي متر، با قلم  5/1نام مؤلف در زير عنوان و در وسط سطر و با فاصله 

  كه متناسب با قلم پاورقي  .... اندازه ...در پاورقي همان صفحه و با قلم رتبه علمي و محل خدمت مؤلف يا مؤلفان با عالمت ستاره )( يا شماره

 گردد.  است، تايپ مي

 گردد.  تايپ مي ... اندازهسیاه،  .....، و...، با قلم 3.، 2.، 1كننده مانند:  هاي تفكیك عناوين فرعي مقاله با شماره 

 گردد.  تايپ مي...  اندازهسیاه، شماره  ...ا قلم و... ب 2.1، 1.1هاي تفكیك كننده  تر با شماره عناوين فرعي 

  گردد.  سانتي متر آغاز مي 5/1تايپ شده و ابتداي هر پاراگراف يا بند با كمي تورفتگي با فاصله  ...نازك، شماره  ....متن مقاله با قلم 

  ست. هاي فرعي دو سانتي متر ا سانتي متر و فاصله آنها از عنوان 5/1فاصله بین سطرهاي متن 

 سانتي متر است و فاصله آخرين سطر با پاورقي يك سانتي متر است.  2سانتي متر و از باال و پايین نیز  2ها از هر طرف  فاصله حاشیه صفحه 

 گردد.  تايپ مي ... اندازهنازك،  ...هاي مستقیم در داخل گیومه با قلم  نقل قول 

 گردد.  شماره صفحات در گوشه سمت چپ و باالي صفحه تايپ مي 

  شود.  يك طرف صفحه تايپ مي درمقاله فقط 

 هاي متنوع و متفاوت اجتناب شود.  در تايپ مقاله از به كاربردن قلم 

 شود.  استفاده مي اندازه ...است و همین قلم براي انگلیسي در متن و منابع با  ... اندازهبا ...  قلم انگلیسي الزم براي تايپ پاورقي 

 

 ویراستاری
 

 ویرایش متن 

نايي ويرايش متن بر عهده ويراستار است كه بايد طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمي صورت دهد. هرچند ويرايش، وظیفه محقق نیست، براي آش

 پردازيم:  محققان، به توضیحي اجمالي در اين رابطه مي

 شود: ويرايش فني و ويرايش محتوايي.  هر اثر تحقیقي دو نوع ويرايش مي

 ویرایش فنی

ها، مراعات شیوه مناسب براي  يا معادل فرنگي اصطالحات فني، تعیین محل تصاوير، اشكال و جدول التیني ها نام ثبتدر ويرايش فني مسائلي از قبیل 

هاي الزم،  ، تنظیم صفحه عنوان و صفحه حقوق، اعراب گذاريهاتنامه، فهرس فهرست تفصیلي، واژهشناسي، تهیه فهرست مندرجات،  معرفي مشخصات كتاب

 شود.  ها و سنوات، توضیح الزم براي برخي از اصطالحات، معرفي اجمالي بعضي از اعالم در صورت نیاز انجام مي تبديل مقیاس
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 ویرایش محتوایی 

هاي مصحح توجه و با مراجعه  شود. اگر اثر تحقیقي، متن تصحیح شده باشد، به بدخواني اين ويرايش اصالح ميهر نوع كاستي و نادرستي نحوي و زباني در 

شود. در مورد آثار ترجمه  اعتبار توضیحات و تعلیقات وي اطمینان حاصل مي از درستي و ،در صورت همكاري مصحح و در اختیار قرار دادن منابع ،به منابع

 .كمال ترجمه با متن اصلي الزم استشده مطابقت تمام و

 

 ساختار مقاله علمی 

هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نیز  مقاله مستلزم داشتن طرحي مدو ّن است. در گزارش يك تحقیق نه تنها بايد ارزش نگارش

گردد. يكي از داليل آن، عدم مهارت محقق در تهیه  ي از آنها در مقاالت منتشر ميشود، اما تنها بخش كوچك د. امروزه تحقیقات فراواني انجام مينموپیروي 

است. و تدوين ساختاري مقاله علمي است. ساختار مقاله و تهیه گزارش از يك پژوهش علمي، با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش، متفاوت 

 : كنند وم را به دو دسته تقسیم ميدر عل هاي استفاده شده بندي كلي، روشدانشمندان در يك تقسیم

 ( علمي پژوهشي-هاي میداني پژوهشيا  )تحقیقات میداني .شود هاي كمّي در تحقیق استفاده مي هاي كمي كه در آنها از داده روش 

 (ي ترويجيعلم-هاي توصیفي پژوهشيا  اي )تحقیقات كتابخانه .شود استفاده مي هاي كیفي  هاي كیفي كه در آنها از داده روش  
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 هاي توصیفي( پژوهشيا  اي )تحقیقات كتابخانهمقاالت علمی ترویجی 

نامه يعني ادبیات تحقیق ارز فصل دوم پاياندهنده قدرت تحلیل ذهني نويسنده است كه همنوآوري و نوانديشي است كه نشانمقاله علمي ترويجي نوعي 

اي را حل خواهد نمود كه منجر به گسترش مرزهاي دانش يا مسئلهمقاالت علمي ترويجي، نوآوري و نوانديشي در )مباني تئوري و مباني تجربي( است. 

 گسترش مرزهاي فنآوري و كاربردي، خواهد شد. 

 باشند.اي هستند داراي انواع مختلف با شیوه نگارش متعدد ميمقاالت علمي ترويجي بر اساس اينكه مربوط به چه موضوع و حوزه
 

  علمی ترویجی ساختار مقاالت

 ها و نشريات علمي در داوران رغبت خواندن را افزايش خواهد داد.رعايت ساختار و فرمت مقاالت برمبناي كنفرانس

 یا موضوع عنوان

 مقاله

 باشد.  ،بیانگر متغیرهاي اصلي پژوهش گردد وعنوان يك سئوال، مطرح مقاله به عنوان 

 دهد.  ارائهمفهوم اصلي مقاله و مضمون اصلي پژوهش را دهنده نشان ،با موضوع اصلي تحقیق داشته وجه اشتراكمقاله عنوان 

 نمايد.جلب توجه   به كنفرانس، ژورنال، فرهنگ، كشور و ...نمايد و با توجه  ايجاد ذوق، دوبندي ش به شكلي جذاب جمله

 خودداري شود.  ،آشنا يا اختصاري كار بردن اصطالحات ناو از ب بودهكلمه(  11ساده، شفاف، گويا و كوتاه)كمتر از  ،رسا ،دقیق

 :  شوددر نظر گرفته ميزير نكات ، بطور معمولعنوان مقاله در 

 بررسي مورد  موضوع 

 جامعه 

 مكان 

 مانز  

  1391سال  ،در شهر تهران ،بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذيه كودكان نمونه:

عالقگي رانندگان نسبت به بستن : بررسي علل بيتسامناسب ناانتخاب اين عنوان براي مقاله،  باشد. «داوريفاقد پیش»ن بايد عنوا

 كمربند ايمني!

 ذكر نمود. ،هیچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده

كور يا  ،مطالعه دوسويه ،مطالعه آينده نگر ،لابگنجانید. مث ،نقش كلیدي دارند حتما در عنوان ،تحقیقاگر كلماتي در توصیف ويژگي 

 مطالعه تصادفي شده

 يكي از موارد زير باشد : به ترتیب اهمیت شاملمقاله  درجه نوآوري

 علمي ارائه ديدگاه جديد 

 ارائه روشي نو براي تايید دانش موجود 

 راي درك بهتربسازي مطالب شفاف  

  عدم ارائه موضوع جديدو يا 

مشخصات 

 نویسندگان

 فاكس و پست الكترونیك نويسنده)گان( مرتبه علمي، آدرس، تلفن،نام دانشگاه يا موسسه، نام و نام خانوادگي، 

به دنبال يكديگر، متناسب با میزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشاركت  نويسندگانترتیب قرار گرفتن نام 

 .گیرد همه افراد در اجراي پژوهش يكسان باشد، اسامي آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار مي

 چکیده

 .شودخوانده مي ،هاي يك مقالهبیشتر از ساير بخش ،چكیده پس از عنوان

 اهمیت زيادي دارد.  ،چكیده، پس وجود نداردها بطور كامل در دسترس نیست و فرصت براي خواندن تمام مقاله متن بسیاري از مقاله

  .چكیده، خالصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش را در خود دارد

 شود.  ها و نتايج پژوهش، به اختصار، در چكیده آورده مي ها، يافته ها، روش ف، پرسشاهدا

 مطالب چكیده بايد فقط به صورت گزارش)بدون ارزشیابي و نقد( از زبان خود پژوهشگر )نه نقل قول( به صورت فعل ماضي تهیه شود. 

 ود و نبايد پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. ش چكیده بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مي

،  لاشكا ،كلي و مقدماتي يها بحثو از ذكر جزيیات كار، و گويا بوده و كلیت متن مقاله را منعكس نمايد  ، صريحچكیده بايستي كوتاه

 و بهتر است در پايان نگارش مقاله نوشته شود. ها، و مراجع خودداري شودها، فرمولجدول

 .شوده ميخوانندمعموال توسط داوران و اساتید راهنما  شود.هاي مقاله، بیشتر خوانده ميبه ساير بخشنسبت 
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بطور متوسط كلمه پیشنهاد شده است.  151تا  111هاي خاص هر مجله دارد و معموالً بین  طول چكیده براي مقاله، بستگي به روش

 شود.تقسیم مي تیتر فرعي 4ر قالب سطري د 2.5پاراگراف  4سطر تشكیل شده و به  11از 

 (Background) : پیشینه پاراگراف اول
 . اتمستندارائه بدون مقاله مختصر موضوع بیان مسئله( و بیان اهمیت ) معرفي

 است. مخاطب، آشنايي و نفوذ در برقراري ارتباطبه منظور 

 (Method)تحقیقروش  : دومپاراگراف 

هاي اول تا از روشمقاالت علمي ترويجي . اصوال در نوآوريروش تحقیق يا روش ارائه 

تحقیق،  پردازي، چهار نوع روشاز ديدگاه تئوري )هاي چهارگانه تحقیقسوم روش

 پژوهش و ارائه نوآوري وجود دارد كه عبارتند از:

 هاي موجود )مقاالت علمي ترويجي(گسترش يا بهبود تئوري .1

 )مقاالت علمي ترويجي( هاي تئوريكي مختلفمقايسه ديدگاه .2

هاي تئوريكي مختلف )مقاالت علمي هاي خاص با استفاده از ديدگاهبررسي پديده .3

 ترويجي(

اي مستند، تكراري)تحقیقي كه قبال انجام شده است( در محیط و بررسي پديده .4

 شرايطي جديد )مقاالت علمي پژوهشي(

 ،شده و ارائه نوآوري مقالهبا ارائه توضیحات بیشتر در خصوص چگونگي تحلیل انجام 

 مطلب نوشت.

 (Resultsها ): يافتهوم سپاراگراف 
با افعال گذشته به مخاطب بگويید كه نوآوري يا نوانديشي مقاله حاضر چه بوده است. 

 )گسترش مرزهاي دانش يا گسترش مرزهاي فنآوري و كاربردي(

 (Conclusion) گیري:نتیجهمچهاپاراگراف 

نوآوري يا نوانديشي مقاله حاضر در چه زمان و مكاني شود كه مي به مخاطب گفته

 نمايد؟ ميمشكلي را از مشكالت دنیاي واقعي حل 

 گیرد ؟ميچگونه در دنیاي واقعي مورد استفاده قرار و 

 كنندگان از نوآوري يا نوانديشي مقاله چیست؟محقق به استفاده پشنهادات كاربردي

 های کلیدیواژه

 ، در اين قسمت ذكر مي شود. است برخور تحقیقچند واژه كلیدي كه از اهمیت زيادي در 

هاي بكار رفته در از واژهمقاله  مرتبط بامفاهیم و موضوعات جهت درك روند و معموال هاي كه در جستجوي اينترنتي بكار ميواژه

 شوند.كلمه انتخاب مي 7تا  5عنوان مقاله بین 

 نوشته شوند. پیشترتر هستند،  مقاله بنويسید، يعني كلماتي كه مرتبط الفباحروف ترتیب   كلیدي را به ترتیب وابستگي يا به  گانواژه

 مقدمه-1

 .هاست ها و رساله اي از فصل اول و دوم پايان نامه شود و خالصه هر مقاله علمي با يك مقدمه شروع مي

و بررسي مختصري  (تعريف و بیان مسئله تحقیق، تبیین ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق)مقدمه بطور مختصر به بیان كلیات تحقیق

 .پردازد آن مي و سابقه از پیشینه

گردد و سپس به بررسي  مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادي و كاربردي به صورت مختصر بیان مي ،در مقدمه

 شود.  موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته ميسوابق پژوهشي كه بطور مستقیم به 

 .مورد نظر چیست  تاي است؛ به عبارتي، مجهوالت يا سؤاال آوردن چه مسئله اين مقاله به دنبال كشف يا به دستو 

 پیشین است.  اتاين تحقیق ادامه منطقي گزارش دهد كه چراميو نشان  استمنطق اساسي در تحقیق  كنندهبیانمقدمه 

هاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بیان كرده و به  هاي بررسي شده، محقق بايد پرسش گیري از پژوهش پس از نتیجهدر مقدمه 

 بپردازد.  ،تعريف متغیرهاي تحقیق به صورت عملیاتي

 ولي با افعال آينده.است محتواي مقدمه تقريبا مشابه محتواي چكیده 

 .گرددريزي نگارش مقاله تنظیم ميبرنامه و گانت نمودار ،هادر مقدمه مانند زمانبندي پروژه

 شود.سطري تقسیم مي 5پاراگراف  3سطر تشكیل شده و به  15بطور متوسط از 

 پاراگراف اول: معرفي مقاله بصورت مستند 
معرفي مختصري از موضوع مقاله بصورت مستند به منظور آشنايي و نفوذ در خواننده. 

 گذاري( يا شماره]صفحه[پرانتزگذاري )نام خانوادگي،سال،سند بصورت  2حداقل ارائه 

پاراگراف دوم : اهمیت مقاله بصورت 

 مستند 

سند بصورت پرانتزگذاري يا  2)با حداقل  بیان اهمیت موضوع مقاله بصورت مستند

 گذاري(شماره
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 پاراگراف سوم : روش تحقیق 

 نگر است.گفتماني با افعال آيندهپاراگراف سوم : مشابه پاراگراف دوم چكیده اما با 

)با  اشاره به اينكه در متن مقاله به چه مواردي بصورت مستند پرداخته خواهد شد.

 گذاري( سند بصورت پرانتزگذاري يا شماره 2حداقل

بهتر است به چگونگي مرور ادبیات موضوعي تحقیق، نام تیترهاي مهم متن مقاله شامل 

گیري و ادامه تحقیقات در آينده اشاره ها، بحث و نتیجهتیترهاي بدنه، نوآوري، يافته

 گردد. )مانند متن زير(

در مقاله حاضر با هدف ... ضمن مرور ادبیات موضوعي مربوط به ... با تشريح و تبیین 

... و ... پرداخته خواهد شد و در پايان -3... -2... -1نقش و جايگاه ... شامل موارد 

 ...گیري خواهد شد كه نتیجه

2-3-4-5-6-

 (طرح بحث)بدنه

 مقاله

و مبانی )ادبیات 

 تحقیق(نظری 

با توجه به  شود.مقاله يا ادبیات تحقیق )مباني تئوري و تجربي( عنوان مقاله، آشنا ميمسئله خواننده با اصل  6-5-4-3-2تیترهاي در 

  .تر از هم متمايز گردند موضوعي كه مقاله در پي تحقیق آن است، عناوين فرعي

تعداد تیترها  شود.مينقل و قول و منابع معتبر به يك موضوع اشاره و بصورت مستند از نويسندگان بصورت مناسب و جذاب هر تیتر 

 گردد.برحسب عنوان و محتواي مقاله كم يا زياد مي

بودن،  بودن، منظم و منسجم: منطقي و مستدل از قبیلاصولي  گردد، اين قسمت، بايد اصول مهم قواعد محتوايي مقاله مراعاتدر 

گويي،  تر در مسئله، خالقیت و نوآوري در محتوا، اجتناب از كلي تناسب بحث با عنوان اصلي، ارتباط منطقي بین عناوين فرعي

انجامد و موجب  روي افراطي كه به انحراف بحث از مسیر اصلي مي هاي علمي و ديني، جلوگیري از حاشیه مستندبودن بحث به نظريه

انجامد، رعايت امانت حقوق  گويي و موجزگويي تفريطي كه به ابهام در فهم مي شود و همچنین پرهیز از خالصه گي خواننده ميخست

 داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اينها. مؤلفان، اجتناب از استناددادن به صورت افراطي، توجه

 مرتبط باشند. مطالب بدنه مقاله بصورت سلسله مراتبي و زنجیروار به هم

نوآوري، نوانديشي  گردد.فراهم مي ،موضوع مقاله تحلیل جهتبا مرور مستندات ادبیات تحقیق)مباني تئوري و تجربي( مواد اولیه الزم 

  هاي انجام شده، استخراج و ارائه خواهد شد.از درون تحلیل و خالقیت

 گیرد.در اين بخش شكل ميطراحي معماري و ساختار مقاله 

  شود.مطرح ميهاي عنوان مقاله صفحه مطلب مستند از منابع مختلف در خصوص هر يك از مفاهیم بخش 4الي  3تقريبا بین 

ها، بحث یافته-7

 گیریو نتیجه

شود. اين توصیف كالمي با  ارائه  ، به دست آمدهمعقول، منطقي و مستدل  ايجنتدر اين بخش، توصیف كالميِ مختصر و مفیدي از 

 يا جدول، نمايش داده شوند. و نمودار  ،ها از طريق شكل شود و بهترين روش آن است كه داده اطالعات آماري مورد استفاده، كامل مي

یشبرد علوم كردن نقش نتايج در پ دادن نتايج با مباحث مطرح شده در پیشینه، مشخص نداشتن تعصب و سوگیري غیرمنصفانه، ارتباط

 توجه داشته باشد.  بنیادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق بايد به آنها

ترتیب بیان  و هاست فرضیه يهتأيیدعدم يا  يهها و نیز وابسته به تأيید ها يا فرضیه ساختار بخش نتايج، مبتني بر ترتیب منطقي پرسش

 يا برحسب اهمیت آنها. و است  هاي آنها يا فرضیه تیم سؤاالنتايج نیز يا برحسب ترتیب تنط

 شود.  تر ارائه مي هاي كم اهمیت ها و سپس به ترتیب، يافته ترين يافته ترين و جالب روش متداولِ بیان نتايج، آن است كه ابتدا مهم

 سئواالت بخش مقدمه است.شود. پاسخگويي به سطري تقسیم مي 11پاراگراف  3سطر تشكیل شده و به  31بطور متوسط از 

 ها، نوآوري يا نوانديشي پاراگراف اول: يافته

)روش تحقیق( سازگار و  مطالب اين پاراگراف بايستي با مطالب پاراگراف سوم مقدمه

 همخوان باشد.

فرمول و تصوير،در قالب جدول، نمودار، شكل، ها، نوآوري يا نوانديشي مقاله بیان يافته

 .پردازدميجمالت زيبا 

 پاراگراف دوم: بحث

مقايسه نتیجه تحقیق و نوآوري مقاله حاضر با نتايج تحقیق و نوآوري مقاالت معتبر 

 گردد :ديگران موجود در پیشینه تحقیق،كه به يكي از سه مورد زير منجر مي

بین آنها، كه بايستي علت وجود تشابهات بین  سازگاري و هماهنگيوجود  -1

 ا نتايج تحقیق و نوآوري مقاالت معتبر ديگران، ارائه گردد.نوآوري مقاله حاضر ب

هاي بین بین آنها، كه بايستي علت وجود تفاوت ناسازگاري و ناهماهنگيوجود  -2

 نوآوري مقاله حاضر با نتايج تحقیق و نوآوري مقاالت معتبر ديگران، بیان شود.
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له ديگري در صورت منحصر بفرد بودن نوآوري مقاله حاضر، يعني نبودن مقا -3

 جهت مقايسه، بايستي مزايا و نقاط قوت نوآوري مقاله حاضر، با استدالل ارائه شود.

 

پس بايد به خواننده، نوآوري، نوانديشي و خالقیت مقاله حاضر را، طوري ارائه نمود، كه 

 است. حل جديدي به دنیاي علم و فنآوري عرضه نمودهمتقاعد گردد، مقاله راه

 گیري نتیجهپاراگراف سوم: 

-ميگیري و ارائه پشنهادات كاربردي براي دنیاي واقعي بیان نتیجهدر اين پاراگراف به 

هاي تحقیق نويسنده و براساس قدرت تحلیل برگرفته از يافتهبايستي پردازد، بطوريكه 

 باشد.  اوذهن 

عیین مشروعیت و موجه بودن زحمات نويسنده از نگارش مقاله حاضر، در اين پاراگراف ت

 گردد. مي

مكاني و چگونه چه در چه زمان، كاربرد نوآوري، نوانديشي و يا خالقیت مقاله حاضر 

 است؟  بوده 

مرزهاي گسترش عملي )يا  ( ودانشمرزهاي گسترش و آيا مشكلي از مشكالت علمي)

 .ه استديگرد( جامعه برطرف فنآوري و كاربردي بودن

برای -8

 تحقیقات آینده

ديگران براي خود و را ادامه تحقیقات در خصوص موضوع مقاله شفاف ارائه دهد تا راه براي مناسب، جذاب و عنوان  2نويسنده حداقل 

  زكات علم در نشر آن است. . عناوين مطرح شده، بايستي موجب تكمیل و بهبود نتايج تحقیق نويسنده گردد.نمايدهموار در آينده، 

 زيرا به مقاله او ارجاع خواهد شد. گردد،نیز مينويسنده  و رتبه علميسطح قاء باعث ارت معرفي عناوين

 سپاسگذاری-9

 )اختیاری(
 اند، تشكر و قدراني گردد.از همه كساني كه در مراحل مختلف نگارش مقاله، همكاري نموده

 هاپانویس-11

 )پاورقی(

اند اما به توضیحات بیشتري نیاز دارند)مانند اسامي انگلیسي( به ترتیب آمدهها، اصطالحات و لغاتي كه در متن مقاله همه كلمات، واژه

 گذاري آنها در متن، در اين بخش درج شده و تشريح گردند.شماره

توان در زير صفحه  تواند آن را در متن بیاورد، مي توضیحات اضافي، يا توضیح اصطالحاتي را كه نويسنده براي حفظ انسجام متن نمي

 كردن شماره آنها بیان كرد.  صبا مشخ

 االمكان خالصه ذكر شوند و نبايد تكرار مطالب متن باشند.  نكته قابل توجه اينكه، اين توضیحات بايد حتي

 ها  معادل

منحصر به اصطالحات  به فارسي نوشته شود و صورت خارجي آنها در پاورقي ذكر گردد و اين ستيباي ،بیگانه در داخل متن اتكلم

يا اسامي اشخاص است. چنانچه در موارد خاصي الزم باشد كه صورت خارجي آنها در داخل متن بیايد، بايد آنها را مقابل تخصصي 

 صورت فارسي در داخل پرانتز نوشت. 

ورده ها اين است كه اوالً در هر متن يا مقاله يا كتاب، فقط يك بار معادل انگلیسي آنها آ توجه در استناد دادن معادل نكته قابل

هاي ديگر، مثل فرانسه، آلماني، و... بايد، در  هاي بكار گرفته شده بايد يكنواخت باشند و در صورت آوردن معادل شود؛ ثانیا معادل مي

متن توضیحي درباره آن داده شود. در نوشتن اسامي اشخاص، ابتدا نام بزرگ، سپس حرف اول نام كوچك او با حروف بزرگ نوشته 

 .  C،Jungشود مانند  مي

 منابع و ماخذ-11

 تمامي منابع و ماخذي را كه در متن مقاله استفاده و سند داده شده است، در اين بخش طبق الگوي مشخص، درج نمايید.

 ها و ... هر كدام به سبك خاصي و به ترتیب حروف الفبا درج گردند.منابع مختلف استنادي شامل كتب، مقاالت، مجموعه

 ماخذ فارسي و بعد منابع انگلیسي درج گردد.ابتدا منابع و 

 منابع استنادي مقاالت، بايستي جديدتر و بروزآمد باشند.

 ارجاعات 

ها و استدالل حاصل از آنها، به منابع و مراجعي است كه از اطالعات  عالوه بر صحت و دقت داده )مقاله(اعتبار يك گزارش پژوهشي

هاي  آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار يك مقاله علمي است، به وسیله آن، چگونگي استفاده از انديشه

 نمايد.  ديگران را به خواننده معرفي مي

شود كه يكي شیوه ارجاع دادن در متن است و ديگري شیوه ذكر منابع در پايان  ت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره ميدر اين قسم
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 مقاله. 

 ارجاعات 

 : باشدميموارد استنادآوردن به شرح زير 

 داري( باشند )امانت ميهايي را كه به ديگران تعلق دارند، مشخص كرد و با ذكر مأخذ نشان داد كه از آنِ چه كساني  بايد انديشه.  

 هايي با چهارچوب فكري كسان ديگري همخواني دارند، موارد را بايد با ذكر منبع مشخص كرد هر زمان كه افكار و انديشه.  

 گیرد، منبع آن را بايد ذكركرد تا اگر خواننده خواست اطالعات بیشتري  بحث قرار مي اي مورد هر زمان كه نظريه، روش يا داده

 .آن كسب كند، بتواند به آن مراجعه كنددرباره 

 شود، مستند ساخت.  هايي را كه از يك متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف، داخل گیومه آورده مي بايد نقل قول 

 ارجاع در متن 

ز بیان مطلب، آن را به صورت مستقیم يا غیرمستقیم، نقل شود، بايد پس ا ... هرگاه در متنِ مقاله مطلبي از يك كتاب يا مجله يا

شود، مگر در  ،آورده مي«پروفسور»، «دكتر»، «استاد»، «خانم»، «آقا»مستند ساخت. در استناد، نام مؤلف و صاحب اثر، بدون القاب 

 مانند خواجه نصیرالدين طوسي.  ،جايي كه لقب جزو نام مشخص شده باشد

آيد و پس از آن،  نتز: نام مؤلف، تاريخ انتشار، شماره صفحه به ترتیب ميپس از آوردن متن، داخل پرا، يك اثر با يك مؤلفشیوه ارجاع 

 (. 27، ص 1382شود؛ مانند: )منطقي،  نقطه آورده مي

اگر تألیف داراي دو يا سه مؤلف باشد، نام آنها به ترتیب ذكر شده در اثر، به همراه سال ، يك اثر با بیش از يك مؤلفشیوه ارجاع 

و « و همكاران»شود و به دنبال آن عبارتِ  آيد؛ ولي در آثار با بیش از سه مؤلف، نام اولین مؤلف ذكر مي ميانتشار و شماره صفحه 

 (. 75، ص 1346( يا )نوربخش و همكاران، 51، ص 1379آيد؛ مانند: )سرمد، بازرگان و حجازي،  سپس سال انتشار و شماره صفحه مي

 ارجاع در منابع 

فهرستي از منابع و مراجعي كه در متن به آنها استناد كرده است، به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگي در  ،محقق بايد در پايان مقاله

صورت دقیق و كامل همه مراجعي است كه  ارائهمنابع فارسي )عربي يا انگلیسي در صورت استفاده( بیاورد. مقصود از فهرست منابع، 

از ارائه اين فهرست، نشان دادن میزان تالش پژوهشگر در بررسي و استفاده از منابع است. هدف  در متن مقاله به آنها استناد شده

گوناگون، احترام به حقوق ساير نويسندگان و مؤلفان و نیز راحتي دستیابي خواننده به منابع موردنظر است؛ عالوه براينكه تمامي 

شود  بع آورده شود، پس در بخش منابع، فقط منابعي آورده ميمراجع و مآخذي كه در متن به آنها استناد شده، بايد در فهرست منا

 كه در متن به آنها استناد شده است. 

 اند:  رسند كه در همه ارجاعات مشترك در ذكر هر منبع، حداقل پنج دسته اطالعات، ضروري به نظر مي

 . نام ناشر. 5 . نام شهر)ايالت(؛4.عنوان اثر؛ 3. تاريخ انتشار اثر؛ 2. نام مؤلف يا مؤلفان؛ 1

 گیرد.  جداسازي اين اطالعات از هم با نقطه ).( و جداسازي اجزاي مختلف هر يك از آنها با ويرگول )،( صورت مي

 

 د. نمورد بايستي جديدتر و بروزآمد باش 8د كه نهاي علمي و دانشگاهي معرفي شوسايتمورد كتب و مقاالت معتبر از وب 15حداقل 

معتبر در سايت اداره كل تامین تجهیزات و اطالعات علمي دانشگاه تهران موجود هاي علمي و دانشگاهي يتساوبفهرست جامعي از 

 شامل :است كه برخي از آدرس 
 

sciencedirect                             Springer 

Emerald                                     http://www.elsevier.com 

Oxford Journals                        John Wiley 

www.sid.ir                                 magiran.ir www.irandoc.ac.ir 

http://www.emeraldinsight.com/ 

        … 

 هاپیوست-12

تمامي نمايد.  ها، ضمیمه مقاله مي اگر مقاله علمي داراي مطالبي باشد كه در گزارش پژوهش ضروري نیست، مؤلف آن را در پیوست

باشند اما حجیم هستند و در متن ها و ... كه براي توجیه مقاله ضروري مينامهها، اطالعات، تصاوير، نمودارها، جداول، پرسشداده

 گیرند.در اين بخش قرار مياند، مقاله درج نشده

هاي چاپ  ها يا پرسش نامه كند، مانند نسخه كاملي از آزمون بطور كلي آنچه پرسشنامه را در درك، ارزشیابي و تكرار پژوهش ياري مي

 شود. ميو... در پیوست آورده  هاي آماري آنها نشده و شاخص

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.sid.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.emeraldinsight.com/
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 هاي مربوط به اين مقاله آورده شده است:  در اين بخش، برخي از پیوست

 فرم ارزيابي مقاله مربوط به تحقیقات میداني 

 اي فرم ارزيابي مقاله مربوط به تحقیقات كتابخانه 

  فرم ارزيابي مقاله مربوط به ترجمه 

 هاي ويراستاري.  نشانه 
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 های میدانی( پژوهشیا  )تحقیقات میدانی  مقاالت علمی پژوهشی

نامه كارشناسي ارشد و يا يك طرح تحقیقاتي از قبیل يك رساله دكترا، پايان تحقیق اجرا شده در دنیاي واقعينوآوري حاصل از يك مقاالت علمي پژوهشي، 

 دهند.را نشان مي

 

  پژوهشیعلمی  ساختار مقاالت

 علمي در داوران رغبت خواندن را افزايش خواهد داد.ها و نشريات رعايت ساختار و فرمت مقاالت برمبناي كنفرانس

عنوان یا موضوع 

 مقاله

 باشد.  ،بیانگر متغیرهاي اصلي پژوهش گردد وعنوان يك سئوال، مطرح مقاله به عنوان 

 دهد.  ارائهمفهوم اصلي مقاله و مضمون اصلي پژوهش را دهنده نشان ،با موضوع اصلي تحقیق داشته مقاله وجه اشتراكعنوان 

 ايجاد ذوق نمايد و با توجه به كنفرانس، ژورنال، فرهنگ، كشور و ...  جلب توجه نمايد.، دوبندي ش به شكلي جذاب جمله

 خودداري شود.  ،آشنا يا اختصاري بوده و از بكار بردن اصطالحات ناكلمه(  11ساده، شفاف، گويا و كوتاه)كمتر از  ،رسا ،دقیق

 :  شوددر نظر گرفته ميزير نكات ، لعنوان مقاله بطور معمودر 

 بررسي مورد  موضوع 

 جامعه 

 مكان 

 مان ز 

  1391سال  ،در شهر تهران ،بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذيه كودكان نمونه:

به بستن عالقگي رانندگان نسبت : بررسي علل بيتسامناسب ناباشد. انتخاب اين عنوان براي مقاله، « داوريفاقد پیش»عنوان بايد 

 كمربند ايمني!

 ذكر نمود. ،هیچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده

كور يا  ،مطالعه دوسويه ،مطالعه آينده نگر ،لابگنجانید. مث ،نقش كلیدي دارند حتما در عنوان تحقیق،اگر كلماتي در توصیف ويژگي 

 مطالعه تصادفي شده

 يكي از موارد زير باشد : ترتیب اهمیت شاملبه مقاله  درجه نوآوري

 علمي ارائه ديدگاه جديد 

 ارائه روشي نو براي تايید دانش موجود 

 راي درك بهتربسازي مطالب شفاف  

  عدم ارائه موضوع جديدو يا 

مشخصات 

 نویسندگان

 الكترونیك نويسنده)گان(نام و نام خانوادگي، نام دانشگاه يا موسسه، مرتبه علمي، آدرس، تلفن، فاكس و پست 

به دنبال يكديگر، متناسب با میزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشاركت  نويسندگانترتیب قرار گرفتن نام 

 .گیرد همه افراد در اجراي پژوهش يكسان باشد، اسامي آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار مي

 چکیده

 .شودخوانده مي ،هاي يك مقالهبیشتر از ساير بخش ،عنوانچكیده پس از 

 اهمیت زيادي دارد.  ،چكیدهوجود ندارد، پس ها بطور كامل در دسترس نیست و فرصت براي خواندن تمام مقاله متن بسیاري از مقاله

  .در خود داردچكیده، خالصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش را 

 شود.  ها و نتايج پژوهش، به اختصار، در چكیده آورده مي ها، يافته ها، روش ف، پرسشاهدا

 مطالب چكیده بايد فقط به صورت گزارش)بدون ارزشیابي و نقد( از زبان خود پژوهشگر )نه نقل قول( به صورت فعل ماضي تهیه شود. 

 شود و نبايد پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود.  در نظر گرفته مي چكیده بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش

اشكال ،  ،كلي و مقدماتي يها بحثو گويا بوده و كلیت متن مقاله را منعكس نمايد و از ذكر جزيیات كار،  ، صريحچكیده بايستي كوتاه

 مقاله نوشته شود.و بهتر است در پايان نگارش  ها، و مراجع خودداري شودها، فرمولجدول

 شود.خواننده ميمعموال توسط داوران و اساتید راهنما  شود.هاي مقاله، بیشتر خوانده مينسبت به ساير بخش

بطور متوسط كلمه پیشنهاد شده است.  151تا  111هاي خاص هر مجله دارد و معموالً بین  طول چكیده براي مقاله، بستگي به روش

 شود.تیتر فرعي تقسیم مي 4سطري در قالب  2.5پاراگراف  4 سطر تشكیل شده و به 11از 

 . مقاله بدون ارائه مستنداتبیان مسئله( مختصر موضوع معرفي و بیان اهمیت ) پاراگراف اول : پیشینه
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(Background) .به منظور برقراري ارتباط، آشنايي و نفوذ در مخاطب است 

پاراگراف دوم : روش 

 (Methodتحقیق)

شناسي تحقیق يا روش ارائه نوآوري اشاره شود. يعني به نمونه، ابزار و به روش پژوهشيمقاالت علمي در 

ها، متغیرها و مدل/چهارچوب/الگوي مفهومي، اعتبار، پايايي، ابزار و شیوه تحلیل گیري دادهمقیاس اندازه

 شود.جهت ارائه نوآوري اشاره مي

ها پاراگراف سوم : يافته

(Results) 

در هر مقاله بعد از مرور با افعال گذشته به مخاطب بگويید كه نوآوري مقاله حاضر چه بوده است. 

هاي انجام شده، با پاسخگويي به سئواالت و يا تايید/رد ها و تحلیلمستند ادبیات، استفاده از داده

گسترش عملي )نوآوري  ( يا گسترش مرزهاي دانشتولید يا )فرضیات به ارائه يك نوآوري نظري

 پردازد.مي مرزهاي فنآوري و كاربردي(

گیري پاراگراف چهام:نتیجه

(Conclusion) 

نوآوري مقاله حاضر در چه زمان و مكاني مشكلي را از مشكالت دنیاي شود كه به مخاطب گفته مي

 نمايد؟ واقعي حل مي

 گیرد ؟و چگونه در دنیاي واقعي مورد استفاده قرار مي

 كنندگان از نوآوري مقاله چیست؟ربردي محقق به استفادهپشنهادات كا

 های کلیدیواژه

 ، در اين قسمت ذكر مي شود. است برخور تحقیقچند واژه كلیدي كه از اهمیت زيادي در 

رفته در هاي بكار از واژهمقاله  مرتبط بامفاهیم و موضوعات روند و معموال جهت درك هاي كه در جستجوي اينترنتي بكار ميواژه

 شوند.كلمه انتخاب مي 7تا  5عنوان مقاله بین 

 تر هستند، پیشتر نوشته شوند. مقاله بنويسید، يعني كلماتي كه مرتبط الفباحروف ترتیب   گان كلیدي را به ترتیب وابستگي يا به واژه

 مقدمه-1

 .هاست ها و رساله نامه اي از فصل اول و دوم پايان شود و خالصه هر مقاله علمي با يك مقدمه شروع مي

و بررسي مختصري  (تعريف و بیان مسئله تحقیق، تبیین ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق)مقدمه بطور مختصر به بیان كلیات تحقیق

 .پردازد آن مي و سابقه از پیشینه

گردد و سپس به بررسي  بیان مي مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادي و كاربردي به صورت مختصر ،در مقدمه

 شود.  سوابق پژوهشي كه بطور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته مي

 .مورد نظر چیست  تاي است؛ به عبارتي، مجهوالت يا سؤاال آوردن چه مسئله اين مقاله به دنبال كشف يا به دستو 

 پیشین است.  اتد كه چرا اين تحقیق ادامه منطقي گزارشدهميو نشان  استمنطق اساسي در تحقیق  كنندهبیانمقدمه 

هاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بیان كرده و به  هاي بررسي شده، محقق بايد پرسش گیري از پژوهش در مقدمه پس از نتیجه

 بپردازد.  ،تعريف متغیرهاي تحقیق به صورت عملیاتي

 ولي با افعال آينده.محتواي مقدمه تقريبا مشابه محتواي چكیده است 

 گردد.ريزي نگارش مقاله تنظیم ميها، نمودار گانت و برنامهدر مقدمه مانند زمانبندي پروژه

 شود.سطري تقسیم مي 5پاراگراف  3سطر تشكیل شده و به  15بطور متوسط از 

پاراگراف اول: معرفي مقاله 

 بصورت مستند 

 2حداقل ارائه معرفي مختصري از موضوع مقاله بصورت مستند به منظور آشنايي و نفوذ در خواننده. 

 گذاري( يا شماره]صفحه[سند بصورت پرانتزگذاري )نام خانوادگي،سال،

پاراگراف دوم : اهمیت 

 مقاله بصورت مستند 
 گذاري(پرانتزگذاري يا شمارهسند بصورت  2بیان اهمیت موضوع مقاله بصورت مستند )با حداقل 

پاراگراف سوم : روش 

 تحقیق 

اشاره به اينكه در متن  نگر است.پاراگراف سوم : مشابه پاراگراف دوم چكیده اما با گفتماني با افعال آينده

سند بصورت پرانتزگذاري يا  2 مقاله به چه مواردي بصورت مستند پرداخته خواهد شد. )با حداقل

 گذاري( شماره

بايد به زباني محكمه پسند به مدل/چهارچوب/الگوي مفهومي، هدف اصلي، سئوال كلي تحقیق به منظور 

 حل مسئله مطرح شده و رسیدن به هدف اشاره شده، و اينكه در ادامه مقاله چه خواهد شد.

 زير باشد : بهتر است نام تیترهاي مهم متن مقاله شامل تیترهاي

 ،و فرضیات پیشینه-2 

 شناسي،روش-3 

 نوآوري،ها و يافته-4 
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 گیري وبحث و نتیجه-5 

 تحقیقات آينده  براي-6 

 ، تا خواننده متوجه شود كه در ادامه به چه عناويني پرداخته خواهد شد.اشاره گردد

 پیشینه -2

 و فرضیات

 كه بصورت بسیار مختصر در آمده است. باشدنامه يا رساله دانشجويي مييك پايان فصل دوممحتواي اين بخش مشابه 

 در اين بخش، حداقل به تعداد سئواالت/فرضیات موجود در تحقیق، پاراگراف وجود دارد.

در هر پاراگراف بايستي بصورت كامال مستند به مباني نظري و مباني تجربي پیشینه تحقیقات مشابه در خصوص سئوال/فرضیه مورد 

گیري از هر ها و نتیجهگارش مباني نظري و مباني تجربي، اصوال بايد حداقل به سه مورد هدف، يافتهبه منظور ن تحقیق، اشاره گردد.

 تحقیق و استناد مورد استفاده، اشاره گردد تا در پايان، سازگاري آنها با يكديگر را استخراج نمود. 

 فرمت ظاهري نگارش پیشینه بهتر است اينگونه باشد :

گیري هدف بررسي نقش فرهنگ بر نوآوري در .......... به اين نتیجه)يافته( رسیده است كه .......... . و نتیجه( با 1391نام نويسنده )

 )پیشنهاد كاربردي داده است( نموده است كه .......... .

شامل تعاريفي د و اشاره شو ،موجود در خصوص سئوال/فرضیه مورد تحقیق تر()جديدتر و كاملدر اين پاراگراف بايد به همه مستندات

  باشد.نیز از موضوع مقاله و نقل و قول از ديگر نويسندگان 

شود، يعني ( آورده Boldفرضیه تحقیق بصورت برجسته)بايستي باشد و در پايان پاراگراف ( سطر مي5-15اين پاراگراف معموال بین )

حدسي زيركانه)فرضیه( و علمي زديد و فرضیه خود را مطرح ايد، به ادبیاتي كه مرور نموده به خواننده نشان داده شود كه مستند

 ايد.نموده

 باشد :نمونه فرضیه يا سئوال مشابه زير مي

 دار دارد.فرهنگ بر نوآوري در سازمان ....... تاثیر )مثبت / منفي( معنيفرضیه تحقیق : 

 دار دارد ؟ي( معنيسئوال تحقیق : آيا فرهنگ بر نوآوري در سازمان ....... تاثیر )مثبت / منف

 شناسیروش -3

باشد كه بصورت بسیار مختصر در آمده است و شامل     نامه يا رساله دانشجويي مييك پايان فصل سوممحتواي اين بخش مشابه 

 عنوان فرعي زير است :چهار 

 نمونه .1

 ها و مقیاسداده .2

 روايي )اعتبار( .3

 پايايي )قابلیت اطمینان( .4

 هاي مقاله حاضر،  تحقیق را مجددا اجرا نمايد.تواند با دادهكه اگر الزم باشد مي به خواننده اطمینان دهید

 : نمونه3-1
هاي آنها از قبیل سن، گیري و انتخاب آنها، توصیف ويژگيتعداد نمونه مورد استفاده، روش نمونه

 جنس، تحصیالت، تجربه و ... را بصورت توصیفي و مختصر بیاورد.

 مقیاس ها و: داده 3-2

ها و شواهد علمي)پرسشنامه، مصاحبه يا ساير آوري دادهگیري، روش جمعابزار، مقیاس اندازه

ها(، متغیرها، مدل/چهارچوب/ الگوي مفهومي، شیوه تحلیل جهت پاسخگويي به سئواالت و آزمون

 يا رد/ تايید فرضیات و ... تحقیق را بصورت توصیفي و مختصر بیاورد.

 )اعتبار(: روايي  3-3
ها اشاره آوري دادهگیري مورد استفاده به منظور جمعدر خصوص چگونگي معتبرسازي ابزار اندازه

 گردد .

 : پايايي )قابلیت اطمینان( 3-4
ها آوري دادهگیري مورد استفاده به منظور جمعدر خصوص چگونگي قابلیت اطمینان ابزار اندازه

 اشاره گردد .

 هایافته -4

 .باشد كه بصورت بسیار مختصر در آمده استنامه يا رساله دانشجويي مييك پايان فصل چهارممحتواي اين بخش مشابه 

مطالب اين پاراگراف بايستي با مطالب پاراگراف سوم مقدمه )روش تحقیق( و  شود ميارائه  و نوآوري مقالهتحقیق  ايجدر اين بخش، نت

 سازگار و همخوان باشد.

ها و نوآوري مقاله حاضر، در قالب يافته كهشود و بهترين روش آن است  توصیف كالمي با اطالعات آماري مورد استفاده، كامل مي

 جدول، نمودار، شكل، تصوير،فرمول و جمالت زيبا ارائه گردد.

 تیتر فرعي بصورت زير تقسیم شوند : دوها به بهتر است يافته
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 ارائه گردد.هاي توصیفي برخي داده : 4-1

 به تك تك سئواالت/فرضیات تحقیق، پاسخ داده شود. : 4-2

، و سئواالت/فرضیات تحقیقنوآوري مقاله ها و و محكمه پسندتر به يافته ترروانتر، دقیقپس سعي گردد هر چه  ،قلب مقاله اينجاست

 اشاره شود.

 باشد :شكل زير مي دونوآوري در مقاالت علمي پژوهشي به معموال ارائه 

 .بعنوان نوآوري حاصلهاي و ارائه يافته در زمان يا مكان خاص موجودمدل/چهارچوب/ الگوي آزمون يك  .1

 بعنوان نوآوري. حاصلهاي ارائه يافتهو آزمودن آن و  جديدمدل/چهارچوب/ الگوي يك  طراحي .2

 

 شود. تر ارائه مي هاي كم اهمیت سپس به ترتیب، يافتهها و  ترين يافته ترين و جالب روش متداولِ بیان نتايج، آن است كه ابتدا مهم

بحث و  -5

 گیرینتیجه

 دهد ؟پردازد و سئواالت زير را پاسخ ميبندي مقاله حاضر مياين بخش به جمع

 چیست ؟ ،مزيت نوآوري مقاله حاضر 

 چیست؟ ،كاربرد نوآوري مقاله حاضر در دنیاي واقعي 

  حاضر، توجیه دارد ؟مشروعیت و موجه بودن نگارش مقاله 

 

 .شودسطري تقسیم مي 11پاراگراف  2سطر تشكیل شده و به  21بطور متوسط از 

 پاراگراف اول: بحث

موجود در ديگران نوآوري مقاالت معتبر تحقیق و نتايج نوآوري مقاله حاضر با و تحقیق  هیجنتمقايسه 

 : گرددمنجر ميزير  موردكه به يكي از سه تحقیق، پیشینه

بین نوآوري مقاله حاضر با  اتعلت وجود تشابهكه بايستي  ،بین آنها و هماهنگي سازگاريوجود  -4

 ارائه گردد. ،نتايج تحقیق و نوآوري مقاالت معتبر ديگران

بین نوآوري مقاله  هايعلت وجود تفاوتكه بايستي  ،بین آنها و ناهماهنگي سازگاريناوجود  -5

 د.شو بیان ،حاضر با نتايج تحقیق و نوآوري مقاالت معتبر ديگران

 ،يعني نبودن مقاله ديگري جهت مقايسهنوآوري مقاله حاضر، در صورت منحصر بفرد بودن  -6

 شود. ارائهبا استدالل  ،نوآوري مقاله حاضر مزايا و نقاط قوتبايستي 

 

به ي جديد حلراهمقاله  ،متقاعد گرددكه نمود، ارائه نوآوري مقاله حاضر را، طوري به خواننده، بايد  پس

 است. دنیاي علم و فنآوري عرضه نموده

 گیري : نتیجهدوم پاراگراف 

پردازد، بطوريكه براي دنیاي واقعي مي ارائه پشنهادات كاربرديگیري و در اين پاراگراف به بیان نتیجه

 هاي تحقیق نويسنده و براساس قدرت تحلیل ذهن او باشد. يافتهبايستي برگرفته از 

 گردد. مشروعیت و موجه بودن زحمات نويسنده از نگارش مقاله حاضر، در اين پاراگراف تعیین مي

 كاربرد نوآوري مقاله حاضر در چه زمان، چه مكاني و چگونه بوده است؟ و آيا مشكلي از مشكالت علمي

گرديده ي بودن( جامعه برطرف و يا عملي )گسترش مرزهاي فنآوري و كاربرد)گسترش مرزهاي دانش( 

 است ؟

برای -6

 تحقیقات آینده

گیري نامناسب، بیان ناقص مسئله، عدم تكرار تحقیق ها محقق( از قبیل نمونههاي تحقیق ) نه محدوديتدر اين بخش به محدوديت

 گردد.حاضر در آينده و ... ، اشاره كوتاهي مي

ارائه دهد تا راه براي ادامه تحقیقات خود و  مرتبط با موضوع مقاله حاضر،جذاب و  مناسبمقاله جديد، عنوان  دونويسنده حداقل 

 ديگران در آينده، هموار نمايد. 

 د. نگرد حاضرمطرح شده، بايستي موجب تكمیل و بهبود نتايج تحقیق مقاله جديد عناوين 

 ) زكات علم در نشر آن است.(گردد، زيرا به مقاله او ارجاع خواهد شد.علمي و رتبه نويسنده نیز ميمعرفي عناوين باعث ارتقاء سطح 

 سپاسگذاری-7

 )اختیاري(
 اند، تشكر و قدراني گردد.از همه كساني كه در مراحل مختلف نگارش مقاله، همكاري نموده



19 

 هاپانویس-8

 )پاورقی(

اند اما به توضیحات بیشتري نیاز دارند)مانند اسامي انگلیسي( به ترتیب كه در متن مقاله آمدهها، اصطالحات و لغاتي همه كلمات، واژه

 گذاري آنها در متن، در اين بخش درج شده و تشريح گردند.شماره

توان در زير صفحه  تواند آن را در متن بیاورد، مي توضیحات اضافي، يا توضیح اصطالحاتي را كه نويسنده براي حفظ انسجام متن نمي

 كردن شماره آنها بیان كرد.  با مشخص

 االمكان خالصه ذكر شوند و نبايد تكرار مطالب متن باشند.  نكته قابل توجه اينكه، اين توضیحات بايد حتي

 ها  لمعاد

منحصر به اصطالحات  به فارسي نوشته شود و صورت خارجي آنها در پاورقي ذكر گردد و اين ستيباي ،بیگانه در داخل متن اتكلم

تخصصي يا اسامي اشخاص است. چنانچه در موارد خاصي الزم باشد كه صورت خارجي آنها در داخل متن بیايد، بايد آنها را مقابل 

 تز نوشت. صورت فارسي در داخل پران

ها اين است كه اوالً در هر متن يا مقاله يا كتاب، فقط يك بار معادل انگلیسي آنها آورده  توجه در استناد دادن معادل نكته قابل

هاي ديگر، مثل فرانسه، آلماني، و... بايد، در  هاي بكار گرفته شده بايد يكنواخت باشند و در صورت آوردن معادل شود؛ ثانیا معادل مي

ن توضیحي درباره آن داده شود. در نوشتن اسامي اشخاص، ابتدا نام بزرگ، سپس حرف اول نام كوچك او با حروف بزرگ نوشته مت

 .  C،Jungشود مانند  مي

 منابع و ماخذ-9

 تمامي منابع و ماخذي را كه در متن مقاله استفاده و سند داده شده است، در اين بخش طبق الگوي مشخص، درج نمايید.

 ها و ... هر كدام به سبك خاصي و به ترتیب حروف الفبا درج گردند.منابع مختلف استنادي شامل كتب، مقاالت، مجموعه

 ابتدا منابع و ماخذ فارسي و بعد منابع انگلیسي درج گردد.

 منابع استنادي مقاالت، بايستي جديدتر و بروزآمد باشند.

 ارجاعات 

ها و استدالل حاصل از آنها، به منابع و مراجعي است كه از اطالعات  عالوه بر صحت و دقت داده )مقاله(اعتبار يك گزارش پژوهشي

هاي  آنها در پژوهش استفاده شده است. ارجاعات از موارد مهم ساختار يك مقاله علمي است، به وسیله آن، چگونگي استفاده از انديشه

 نمايد.  ديگران را به خواننده معرفي مي

شود كه يكي شیوه ارجاع دادن در متن است و ديگري شیوه ذكر منابع در پايان  ت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره ميدر اين قسم

 مقاله. 

 ارجاعات 

 : باشدميموارد استنادآوردن به شرح زير 

 داري( باشند )امانت يهايي را كه به ديگران تعلق دارند، مشخص كرد و با ذكر مأخذ نشان داد كه از آنِ چه كساني م بايد انديشه.  

 هايي با چهارچوب فكري كسان ديگري همخواني دارند، موارد را بايد با ذكر منبع مشخص كرد هر زمان كه افكار و انديشه.  

 گیرد، منبع آن را بايد ذكركرد تا اگر خواننده خواست اطالعات بیشتري  بحث قرار مي اي مورد هر زمان كه نظريه، روش يا داده

 .ن كسب كند، بتواند به آن مراجعه كنددرباره آ

 شود، مستند ساخت.  هايي را كه از يك متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف، داخل گیومه آورده مي بايد نقل قول 

 ارجاع در متن 

به صورت مستقیم يا غیرمستقیم، نقل شود، بايد پس از بیان مطلب، آن را  ... هرگاه در متنِ مقاله مطلبي از يك كتاب يا مجله يا

شود، مگر در  ،آورده مي«پروفسور»، «دكتر»، «استاد»، «خانم»، «آقا»مستند ساخت. در استناد، نام مؤلف و صاحب اثر، بدون القاب 

 مانند خواجه نصیرالدين طوسي.  ،جايي كه لقب جزو نام مشخص شده باشد

آيد و پس از آن،  پس از آوردن متن، داخل پرانتز: نام مؤلف، تاريخ انتشار، شماره صفحه به ترتیب مي، يك اثر با يك مؤلفجاع شیوه ار

 (. 27، ص 1382شود؛ مانند: )منطقي،  نقطه آورده مي

كر شده در اثر، به همراه سال اگر تألیف داراي دو يا سه مؤلف باشد، نام آنها به ترتیب ذ، يك اثر با بیش از يك مؤلفشیوه ارجاع 

و « و همكاران»شود و به دنبال آن عبارتِ  آيد؛ ولي در آثار با بیش از سه مؤلف، نام اولین مؤلف ذكر مي انتشار و شماره صفحه مي

 (. 75 ، ص1346( يا )نوربخش و همكاران، 51، ص 1379آيد؛ مانند: )سرمد، بازرگان و حجازي،  سپس سال انتشار و شماره صفحه مي

 ارجاع در منابع 

فهرستي از منابع و مراجعي كه در متن به آنها استناد كرده است، به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگي در  ،محقق بايد در پايان مقاله
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صورت دقیق و كامل همه مراجعي است كه  ارائهمنابع فارسي )عربي يا انگلیسي در صورت استفاده( بیاورد. مقصود از فهرست منابع، 

است. هدف از ارائه اين فهرست، نشان دادن میزان تالش پژوهشگر در بررسي و استفاده از منابع  در متن مقاله به آنها استناد شده

ه براينكه تمامي گوناگون، احترام به حقوق ساير نويسندگان و مؤلفان و نیز راحتي دستیابي خواننده به منابع موردنظر است؛ عالو

شود  مراجع و مآخذي كه در متن به آنها استناد شده، بايد در فهرست منابع آورده شود، پس در بخش منابع، فقط منابعي آورده مي

 كه در متن به آنها استناد شده است. 

  اند: رسند كه در همه ارجاعات مشترك در ذكر هر منبع، حداقل پنج دسته اطالعات، ضروري به نظر مي

 . نام ناشر. 5. نام شهر)ايالت(؛ 4.عنوان اثر؛ 3. تاريخ انتشار اثر؛ 2. نام مؤلف يا مؤلفان؛ 1

 گیرد.  جداسازي اين اطالعات از هم با نقطه ).( و جداسازي اجزاي مختلف هر يك از آنها با ويرگول )،( صورت مي

 

 مورد بايستي جديدتر و بروزآمد باشند.  8اهي معرفي شوند كه هاي علمي و دانشگسايتمورد كتب و مقاالت معتبر از وب 15حداقل 

هاي علمي و دانشگاهي معتبر در سايت اداره كل تامین تجهیزات و اطالعات علمي دانشگاه تهران موجود سايتفهرست جامعي از وب

 است كه برخي از آدرس شامل :
1- sciencedirect 

2- Springer 

3- Emerald 

4- http://www.elsevier.com 

5- Oxford Journals 

6- John Wiley 

7- www.sid.ir 

8- magiran.ir www.irandoc.ac.ir 

9- http://www.emeraldinsight.com/ 

11- … 

 هاپیوست-11

تمامي نمايد.  ها، ضمیمه مقاله مي اگر مقاله علمي داراي مطالبي باشد كه در گزارش پژوهش ضروري نیست، مؤلف آن را در پیوست

باشند اما حجیم هستند و در متن ها و ... كه براي توجیه مقاله ضروري مينامهها، اطالعات، تصاوير، نمودارها، جداول، پرسشداده

 گیرند.اند، در اين بخش قرار ميمقاله درج نشده

هاي چاپ  ها يا پرسش نامه كند، مانند نسخه كاملي از آزمون بطور كلي آنچه پرسشنامه را در درك، ارزشیابي و تكرار پژوهش ياري مي

 شود. ميو... در پیوست آورده  ماري آنهاهاي آ نشده و شاخص

 هاي مربوط به اين مقاله آورده شده است:  در اين بخش، برخي از پیوست

 فرم ارزيابي مقاله مربوط به تحقیقات میداني 

 اي فرم ارزيابي مقاله مربوط به تحقیقات كتابخانه 

  فرم ارزيابي مقاله مربوط به ترجمه 

 هاي ويراستاري.  نشانه 

  

  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.sid.ir/
http://www.irandoc.ac.ir/
http://www.emeraldinsight.com/
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 چند نکته اساسی در ارسال مقاالت به نشریات علمی 

خود را در قالب آن به ياد داشته باشید كه قبل از ارسال چكیده مقاله خود به يك مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله دريافت نموده و چكیده 

 ( …ط، فاصله خطوط از كناره هاي صفحه وفرم تهیه و تايپ نمايید )به عنوان مثال تعداد كلمات، فونت، تعداد خطو

 

 دالیل عدم پذیرش چکیده یك مقاله در نشریات علمی 

 ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زياد مقاالت مشابه پیشین 

 عدم تبیین زمینه اصلي تحقیق 

 نمونه گیري نامناسب 

 عدم رعايت اصول مقاله نويسي مورد نظر نشريه 

 عدم ذكر صحیح ارقام آماري 

 فقدان بحث و پرداختن به نتايج 

 هاي خیلي كوتاه و خیلي زيادچكیده 

 )بي دقتي در تهیه متن )غلط تايپي ، اشتباهات متن 

  عدم ارتباط موضوع مقاله با رويكرد نشريه 

 

 علمی و جذاب مقاالت فرمان برای نگارش  ده

تر از نتايج مقاالتشان نیست. اما واقعیت اين است كه اولین عملكرد مقاله انتقال پیام به خواننده و  بسیاري از دانشمندان عقیده دارند هیچ چیزي مهم -1

شود. حتي بهتر است بنابراين بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پیام موضوع تأمل  .متقاعد كردن وي به ارزشمند بودن تحقیق انجام شده است

پردازند و هدفشان تفسیر و بحث بهتر  پیش از نوشتن عنوان مقاله، راجع به نتايج مقاله نیز انديشیده شود. دانشمندان امروزي كمتر به بیان نتايج خام مي

حس نكند در صورتیكه خواننده ممكن  يك نويسنده ممكن است موضوعي را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نیازي به توصیف و تفسیر .نتايج است

شود كه مطلبي كه در اثر بحث و گفتگوي زياد  ها توسط خوانندگان مختلف از اين تفكر نويسنده ناشي مي است اصالً چنین تفكري نداشته باشد. تمام ترديد

مربوط به موضوع اصلي نیستند هر قدر هم كه جالب براي وي مسجل و بديهي شده است براي خواننده نیز واضح و روشن است. گاهي اوقات، نتايجي كه 

سش اصلي باشند، بهتر است حذف شوند و اگر اين نتايج حذف شده مفید و اساسي باشند بهتر است در يك مقاله ديگر مطرح شوند. يك نوشتار بايد يك پر

اين پرسش بايد مشخص، جديد، مورد عالقه و استقبال  .الب استمیلي خوانندگان نسبت به مط توجهي به اين موضوع از داليل شايع بي را پاسخ دهد و بي

اي ندارند، در حالیكه در مجالت عمومي،  خوانندگان مجالت فوق تخصصي به توضیحات اضافه و طوالني درباره موضوع مورد بحث عالقه. جامعه علمي باشد

شود. بطوركلي دانشمندان بايد خود را جاي خوانندگان گذاشته  لي احساس ميبراي ايجاد پس زمینه علمي مناسب براي خوانندگان نیاز به توضیحات تكمی

 و عمق و جزئیات الزم مطلب را از ديدگاه خوانندگان بررسي كنند. 

تداول سعي نويسي است. در يك مقاله علمي، نويسنده بايد با استفاده از لغات م استفاده از شیوايي و فن بیان مناسب در حین پیروي از اسلوب مقاله -2

شده در مقاالت  رغم تالش براي فصاحت مطالب، هرگز مشاهدات و حقايق ارايه شده متقاعد سازد. در عین حال، علي كند كه خواننده را نسبت مطلب نوشته

ت. اين موضوع در مورد نبايد تحت تأثیر فن خطابه قرار گیرند. كلمات غیرضروري بهتر است حذف شود. يك نگارش پرتوان، معموالً مختصر و فشرده اس

و پیچیده و توضیحات اضافي در پرانتز بیشتر باشد، خوانندگان و حتي   هاي عمومي نیز مصداق دارد. هر قدر در يك نوشته تركیبات طوالني نوشته

ن مطالب به صورت صريح، قطعي و مشخص ها بیا ترين كار براي جلب توجه خواننده دارد. بهترين و مطمئن مندان به موضوع را از ادامه مطالعه باز مي عالقه

 است. 

هاي  هاي زيادي در محل ابجاييخوانندگان انتظار دارند هر نوع اطالعات خاص موجود در يك مقاله را در محل مخصوص آن پیدا كنند. در صورتیكه ج -3

ه باشند در بحث مورد ارزيابي و تفسیر قرار گیرند، خواننده را هاي مقاله ذكر شد كه در قسمت يافته ه اطالعات ايجاد شود، مثالً برخي نتايج بدون آنئارا

 كنند. مطالبي كه قرار نیست در قسمت بحث مطرح شود بهتر است از قسمت نتايج حذف شود.  سردرگم مي

هاي طوالني  دهد. عنوان اي را از عنوان آن برداشت نكند به خواندن آن ادامه نمي اي اهمیت نوشته ترين عبارت يك مقاله است. اگر خواننده عنوان مهم -4

فهرست مجالت، خصوص در افرادي كه با نگاه سريع و گذرا از روي عناوين موجود در  كنند، به حامل اطالعات بیشتري هستند ولي توجه كمتري جلب مي

دار استفاده  تر هستند ولي ممكن است مفهوم كامل را نرسانند. عناويني كه از لغات ايهام هاي كوتاه جذاب كنند. عنوان مقاله مورد نظرشان را انتخاب مي
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در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم  كنند، جذابیت بیشتري براي خوانندگان دارند، ولي نبايد به تبیین محتواي اطالعاتي مطلب بپردازند. در نهايت مي

 بهتر است نويسنده خود را در جايگاه خواننده قرار دهد. 

گیرد مقاله را بخواند يا آن را كنار  گاهي تنها براساس خالصه مقاله يك خواننده تصمیم مي. میتي تقريباً مساوي با عنوان استخالصه مقاله نیز داراي اه -5

اي به ادامه دادن مطالعه پیدا  كه در خالصه مطرح نشده باشد، خواننده عالقه  طلب حاوي اطالعات قیمتي و مهم باشد، در صورتيبگذارد. هر قدر هم يك م

شود و  شود؛ نوع آزاد كه شامل يك پاراگراف است و بیشتر در مقاالت مولكولي و بیولوژي سلولي استفاده مي كند. خالصه مقاله به دو شكل نوشته مي نمي

كه بهتر است خالصه پیش از  شود. در مورد اين شود و بیشتر در مقاالت كلینیكال استفاده مي ساختاري كه هر چهار قسمت مقاله در آن رعايت مي نوع

 اب كنیم. تر را انتخ بار مورد ارزيابي و آزمايش قرارگیرد و سپس روش مناسب نوشتن مقاله تهیه شود يا پس از اتمام آن، بهتر است كه هر دو روش يك

يك نقشه  بین بررسي متون و مقدمه مقاله اختالف زيادي وجود دارد، مقدمه نبايد تا جايي كه امكان دارد به مرور متون بپردازد هدف اصلي آن طراحي -6

همان هدف مقاله است،  ها به يك سؤال اصلي كه كند و سپس با نشان دادن روش است كه نويسنده ابتدا به طور عام لزوم بررسي موضوع را عنوان مي

سازد،  كند و اطالعات قبلي موجود در اين زمینه را بیان كرده و نقايص موجود را نمايان مي رسد. يك تاريخچه كوتاه كه اهمیت مطالعه را عنوان مي مي

 شود.  عموماً در مقدمه آورده مي

طرح شود. به نحوي كه محققان ديگر نیز بتوانند آن را انجام دهند. يك اشتباه ها در مقاله بايد به طور تخصصي و با جزئیات كامل م قسمت مواد و روش -7

دارد، بنابراين قرار دادن خود به جاي  شايع در اين قسمت، بیان نشدن برخي جزئیات ضروري است كه خواننده را از درك صحیح روش انجام مطالعه باز مي

 ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خالصه بايد لیست شوند.  هايي كه محصوالت آن كتخواننده در اين قسمت نیز بسیار مفید خواهد بود. شر

ها مانند  ك آننتايج بايد با يك نظم و توالي منظم ارايه شوند، بیان نتايج بايد از توالي منطقي پیروي كند و نه از ترتیب زماني. در غیر اينصورت در -8

ند بايد پرهیز شود تا ه نتايج غیرضروري كه تأثیر چنداني در بحث ندارئكننده باشد. از ارا تواند بسیار گیج چیدن قطعات پازل در كنار هم است كه مي

تر نشود. هدف از نوشتن يك مقاله تحقیقاتي، ارايه يك فرضیه و بحث و تفصیل و تفسیر در مورد آن است.  رنگ خواننده سردرگم نشود و پیام اصلي نیز كم

هاي تحقیقاتي بايد با داليل  تفكرات و انديشه بنابراين بحث يك مقاله بايد كامالً روان و مرتبط با نتايج و با تفسیرهاي كامل و ذكر منابع مختلف باشد.

 مستدل و مستند حمايت شوند و به طور كامالً واضح و روشن مورد ارزيابي قرار گیرند تا خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار كند. 

هاي مورد عالقه خود همگام با مقاالت روز  مینهدهنده افزايش فشار بر محققان است تا در ز افزايش تعداد مقاالت تحقیقاتي و مقاالت مروري نشان -9

شود، دانشمندان از میان حجم زيادي از مقاالت از همین  باشند. اگرچه روزانه بر تعداد الگوها و راهنماها براي نوشتن يك مقاله گويا و قابل درك افزوده مي

هاي  مند باشند يا پرسش و پاسخ ها عالقه ان مقاالت را، در صورتیكه به عنوان آنكنند. دانشمندان كماك ها جهت انتخاب مقاله مورد نظرشان استفاده مي الگو

كند و بیشتر مورد ارجاع  تر نوشته شود خوانندگان بیشتري را جذب مي كنند و هر قدر يك مطلب بهتر و منطقي مهمي را در برداشته باشند، مطالعه مي

 شود.  ساير مقاالت واقع مي

نويسي بسیار مهم است: پیام اصلي و خواننده مقاله، چرا كه تمام هدف نويسنده متقاعد كردن  در نظر گرفتن دو نكته هنگام مقالهو باالخره اين كه  -11

 كنند.  توجهي مي هاي او بي ها نیز به نوشته توجهي كند، خواننده ها بي خواننده به ارزش و اهمیت تحقیق انجام شده است و اگر او به خواننده

 

 به ترتیب اندازه و ... سمینار کنفرانس، ،کنگرهمفاهیم 

 (Congressكنگره )

صاحبنظران و دانشمندان براي بحث و گفتگو پیرامون مسايل   كلمه كنگره فرانسوي است كه وارد زبان فارسي شد. يعني اجتماع و انجمني از آگاهان،

 شود تا در باب مسايل سیاسي،دُو ل، نمايندگان كشورها يا دانشمندان تشكیل ميهنري و نظاير آن. همچنین به مجمعي كه از سران   علمي،  سیاسي،

 اقتصادي و علمي بحث كنند، كنگره گفته مي شود 

 (Conferenceكنفرانس )

در مسايل  اجتماع و انجمني از عده معدودي براي بحث همچنینكند. ميمطالب علمي را براي ديگران بیان  است كه در آن افرادمجلسي  ،كنفرانس

به اجتماع گروهي از متخصصان فن براي شور و بحث در باب مسائل فني و يا  "باشد.كنفرانس كوچكتر از كنگره است. ضمنااجتماعي و فني مي  سیاسي،

 ق مي شود . وزيران به منظور حل يك مسائله سیاسي داخلي و بین المللي كنفرانس نیز اطال  ها،اجتماع جمعي از سیاستمداران، روساي دولت

 ( Seminarسمینار )

اي همچنین به دوره . هائي در آن رشته ترتیب دهنداي خاص به تحقیق و تتبع بپردازند و سخنرانياي از دانشجويان كه تحت نظر يك استاد، در رشتهدسته

اطاقي است كه دانشجويان در آن گردهم آيند و به   شود. معني ديگر سمینار،سمینار گفته مي ،از تحصیالت كه توسط چنین دانشجوياني تثبیت شود
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 عنوان با معني، از متفاوت اهداف با مجامع از بسیاري شودمي ديده اما. است شده سمینار جايگزين "همايش" واژه كشورمان در. بپردازند  تشريح موضوعي

 ند .گرد مي برگزار " همايش"

 (Symposiumسمپوزيوم )

هائئ مقاالتي ارائه نموده و يا سخنراني  مجمعي كه هدفش مباحث فلسفي و علمي باشد و يا مجمعي كه در آن اشخاص مختلف راجع به موضوعي واحد،

 موضوع واحد آنست.  ايراد نمايند. مانند سمپوزيوم نفت يا سمپوزيوم حكمت و فلسفه و نظاير آن. عنصر اصلي در سمپوزيوم

 گردهمآيي 

 آن قصد برگزاركنندگانش كه است مجمعي. باشد نداشته تحقیقاتي علمي جنبه "اصال كه موضوعي پیرامون گفتگو و بحث براي كردن اجتماع  مآيي،گرده  

سازمان و يا اران، يا مديران كل واحدهاي يك استاند حضور انندم. دهند قرار بررسي و بحث مورد مختلف زواياي از را خود عالقه مورد موضوع تا دارند

 هاي صنفي و تخصصي و نظاير آن .... در گردهمآيي سخراني و يا مقاالت تخصصي ارائه نمي گردد . مسئوالن انجمن

 بزرگداشت 

فرهنگي، هنري و ... شاخص بوده است و اينك در   هاي علمي،تكريم كردن ياد و خاطره شخصیتي كه در عرصه  بزرگ داشتن، تعظیم كردن، توقیر كردن،

               سخنراني مي نمايند . ،چندين سخنران در باره آراء و نظرات و آرمانهاي نیك آن شخصیت  میان ما نیست. در مراسم بزرگداشت،

 (Festivalجشنواره )

، هاي مختلف علميصهسال پیش در عر "خواهند اتفاق مباركي كه مثالبدين علت است كه برگزاركنندگانش مي ،برگزاري مراسمي تحت عنوان جشنواره

توانند در باب موضوع جشنواره، صنعتي و نظاير آن رخ داده است، امسال مورد معرفي و تجلیل و تمجید قرار دهند. سخنرانان جشنواره مي  هنري، فرهنگي،

 از دري سخن گويند با اين تفاوت كه مطالب بايد به سوي معرفي و تجلیل و تمجید میل داشته باشد .

 بسیار مهمدو نكته 

چه برگزاري آن در موعد نصحیح نمي باشد. چنا "گذاردن كلمه  اولین و يا نخستین در كنار كنفرانس، كنگره، جشنواره، گردهمآيي، همايش و .... اساسا -1

 سم اضافه نمود .توان در جلوي تیتر مراسومین و غیره را مي در آن صورت كلمه شمارش دومین،  ديگري با همان اهداف و موضوع تكرار شد،

محصول و يا  ". قطعنامه و يا بیانیه اصوالنمايندمعمول شده است برگزاركنندگان اينگونه مجامع در پايان مراسم، قطعنامه و يا بیانیه اي را منتشر مي -2

هاي ناظر بر اجرا و مستلزم پیگیري ،نامهاما بین اين دو فرق است  قطع ،عصاره مطالبي است كه در اثر اين اجتماع و مشورت و گفتگوها بدست آمده است

توصیه است و فاقد هرگونه الزامات. اگر در پايان مراسم از واژه  ،نامه استاما بیانیه سفارش ،مفاد آنست كه بعضا واجد الزامات حقوقي و يا قانوني هم مي باشد

 گفته شود در غیراينصورت بهتر است از واژه بیانیه استفاده گردد.قطعنامه استفاده شده، بايد در مجامع آتي نتايج اجراي قطعنامه مجمع قبلي 
 

 نگارش چکیده مقاله برای ارائه در نشریات بین المللی  روش

 مقاله   چكیده

بكار   معني  يك  هر دو به  علمي  بعضا در متون دارند.   متفاوت  دو معنا تعريفي  اين  نامه  . اما در لغت است  خالصه  معني  هم  مقاله  ، چكیده علمي  در مجالت

و بسیاري مجالت بین چكیده و خالصه   فراگیر نیست  روش  اين  نمايند، البته مي  استفاده  هر دو مفهوم  براي  لغت  از يك  مجالت  بعضي  روند. بطوريكه مي

قبل از ارسال اصل مقاله براي يك مجله ارسال میگردد، چكیده مقاله پیشین نامیده میشود كه با  مقاله تمايز قائل هستند. )معموال چكیده مقاله اي كه

 چكیدهاي كه در پايان مجالت آورده میشود چكیده پسین تفاوت اساسي دارد(. 

  بايد بطور معني  بودن  بر كوتاه  عالوه  چكیده  خواند،  نرا ميو آ  كرده  نگاه  آن  به  مقاله  عنوان  توسط  شدن  بعد از جذب  خواننده  كه  است  قسمتي  مقاله  چكیده

 باشد.   مقاله  هاي مسلم  يافته  و مهمترين  اصلي  مطالب  و حاوي  شده  خالصه  داري

  توضیحاتي"  قسمت  بايد به  براين  ئید، عالوهنما استخراج  ها رااز آن  چكیده  متوسط  و طول  كرده  بفرستید نگاه  مقاله  آن  خواهید براي مي  كه  اي مجله  بايد به

  چكیده  شود كه  مي  نمائید. مثال معموالً گفته  آنرا رعايت  ذكر شده  در آن  چكیده  نوشتن  براي  خاصي  و اگر قوانین و ضوابط  كرده  رجوع " نويسندگان  براي

 باشد.   صد تا صد و پنجاه كلمه  بايد بین

 خشهاي زير باشد: ب  بايد حاوي  چكیده

 شده  بكار برده  واصول  حقايق   

  روشها 

 اصلي  نتايج   

 و تعبیر و تفسیر آنها   نتايج  اهمیت 
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  بیان ها را  از يافته  هر يك  ومعني  كار انجام شده بوده  اهمیت  و میزان  نتايج  ، و مهمترين در كار تحقیقي  شده  يافت  و حقايق  مطالب  بايد حاوي  مقاله  چكیده

  چكیده  نبايد در قسمت باشد.  و دقیق  را در برداشته  مقاله مرتبط با  هاي  يافته بايد  بلكه  است  نیامده  در مقاله  نمود كه  رابیان  مطالبي  نمايد. نبايد در چكیده

دهند و   نمي  خوانندگان  را به  اطالعاتي  هیچگونه  و نظاير آن  عبارت يننمود زيرا ا  استفاده "... است  شده  بحث  مقاله  ها در اين يافته  اهمیت"  مثل  از عباراتي

  كنید كه  و بیان  ها راذكر نموده  اينها بايد يافته  . بجاي -كلمه(151غیر مفید هستند و فقط محدوديت استفاده از كلمات را براي شما بیشتر مي كنند.)سقف

 هستند.   ها مهم  يافته  چرا اين

 عبارتند از:   هر چكیده  اصلي چهار جزء

 باشد.   ذكر شده مقاله عنوان  قبال در قسمت  است  ممكن  موضوع  ايد. اين آنرا داشته    قصد يافتن  كه  ، يا چیزي  هايتان  يافته -1

 .  اينكار نیست  به  ينصورت لزوميآنها ذكر كنید در غیر ا  به  راجع  هستند توضیحي  جالب  در كار تحقیقي  شده  بكار برده  اگر روشهاي -2

را   از نتايج  نمائید. تعبیر و تفسیر  استفاده  مبهم  با تعابیراصلي آنها بصورت شفاف وواضح ذكركنید.هرگزنبا يد از توصیفات  كار را همراه  اصلي  نتايج -3

 از آنها ذكر نمائید.   ، كاربرد و استنباط  اهمیت  براساس

 كلمه باشد. 151يد بیش از حجم يك چكیده نبا -4

كرده و به اختصار آورده   ايدو يا خود آنها را مخفف نموده  استفاده  كه در متن  و از كلمات اختصاري  ذكر نموده  را حداكثر در چند جمله  از موارد فوق  هر يك

با مقادير و   همراه  و مسلم  ساده  ندهید. از عبارات  هم  آنها آدرس و به  دهننمو  استفاده  و جداول  از اشكال  ننمائید. در چكیده  استفاده  چكیده  ايد، در قسمت

  "آوردند  دست  خود را به  سالمت  بعد از درمان  %( بیماران86درصد )   هشتادوشش"كنید. مثال بنويسید:  اعداد استفاده

  منبع  مشخصات  دهید بايد تمام  آدرس  منبعي  به  درچكیده  شد كه  اگر الزم  ولي بدهید  آدرس  منبعي  نیاز باشد به  ننويسید كه  را طوري  در چكیده جمالت

 راذكر كنید .   و غیره  مجله  نام  نويسندگان،  ، نام  چاپ  : زمان يعني

 

 چگونه ارزیابی می شود ؟  ISIمقاله 

علمي منتخب مجله، تنوع بین المللي مقاله هاي چاپ شده درآن، نشر به ، كمیته ISIاز جمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطالعاتي

(، Impact Factorموقع مجله و جايگاه نشر آن مي باشد. اين گزارش حاوي اطالعات ارزشمندي پیرامون مجله ها و رتبه بندي آنها مي باشد. فاكتور تأثیر )

مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملي جهت گزينش بهترين مجله ها به  Garfieldیلد گارف ISIو توسط بنیانگذار  1995براي نخستین بار در سال 

حال حاضر  كار رفت. حقیقت اين است كه اين فاكتور ابزار كاملي براي اندازه گیري كیفیت مقاله ها نمي باشد، بلكه چون روش بهتري وجود ندارد و در

مجله معتبر را در حدود  7511بیش از  JCRمزايايي برخوردار است، لذا عموماً مورد استفاده قرار مي گیرد. نسبت به ديگر معیارها براي ارزيابي علمي از 

به بعد در بر مي گیرد و با استفاده از آن مي توان مجله ها را در حوزه هاي تخصصي، طبقه بندي و شاخص هاي رتبه  1997حوزه موضوعي از سال  211

ژورنال علمي و نسخه علوم اجتماعي مشتمل بر  5911در دو نسخه موجود است، نسخه علمي آن در بر گیرنده بیش از  JCRبندي آنها را بررسي كرد. 

 به شرط پرداخت وجه اشتراك قابل بررسي است.  Web of knowledgeاز طريق  JCRژورنال است.  1711

 ( چیست؟ IFضریب تاثیر )

ت به يك مورد قابل استناد )نظیر مقاله پژوهشي، مقاله مروري، نامه، ياد داشت، چكیده و..( در يك مجله علمي فاكتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعا

اي منتشر شده در طول زماني معین تعريف شده است. فاكتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله ه

مي باشد(، نیز مورد  ISIست. در مواردي فاكتور تأثیر مجله بطور میانگین )كه معدل فاكتور تأثیر طول دوران فهرست شدن آن مجله در در دو سال مذكور ا

بر  ISIاست. اين عامل همه ساله توسط  ISIاستفاده قرار مي گیرد. اين شاخص مهمترين و در عین حال كاربردي ترين شاخص ارزيابي مجله ها از نظر 

منتشر مي شود. اين ضريب نه براي مقاله يا نويسنده بلكه  JCRاي ارجاعات به هر يك از مجله هاي علمي آن محاسبه مي شود و نتیجه در گزارش مبن

 براي مجله محاسبه مي شود. محاسبه بر مبناي يك دوره سه ساله صورت مي گیرد. 

 ارزیابی می شود؟  ISIچگونه یك مقاله 

مي نويسید، احتماالً  ISIبراي اينكه بتوانید يك مقاله بنويسید، الزم است در اين زمینه اطالعاتي داشته باشید. اگر اين مقاله را براي مؤسسه اطالعات علمي 

امع علمي مي باشد. مؤسسه برايتان مهم است كه بدانید اين مقاله ها چگونه ارزيابي مي شود. امروزه ارزيابي مقاله هاي علمي يكي از دغدغه هاي جو

 براي ارزيابي تحت پوشش فهرست نويسي خود، سه شاخص در نظر گرفته است: ISIاطالعات علمي

 است.  ISI(: اين شاخص مهمترين و در عین حال كاربردي ترين شاخص ارزيابي مجله ها از نظر IFفاكتور تأثیر گذار ) -1

مقاله هاي منتشر شده مجله در سال مورد ارزيابي تقسیم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در  (: تعداد ارجاعات بهImmediatelyشاخص فوري) -2

 همان سال مجله مذكور است. اين شاخص در حقیقت شیب رشد منحني ارجاعات را بیان مي كند.
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يي است كه از سال ارزيابي بايد به عقب برگشت (:نیمه عمر ارجاعات يا نیمه عمر استناد، تعداد سال هاCited Half-Lifeشاخص نیمه عمر استناد) -3 

 تا شاهد پنجاه درصد كل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزيابي باشیم. 

ان به عبارت ديگر، اين شاخص مدت زماني كه نیمي از كل استنادات به آن مجله صورت پذيرفته باشد را نشان مي دهد و در حقیقت سرعت كاهش میز

بیان مي كند. بديهي است كه وقتي مقاله هاي يك مجله ارزش خود را براي ارجاعات، زود از دست بدهند )مقاله ها سطحي باشند و ارجاعات به مجله را 

يابد.  خیلي زود بي ارزش شوند(، تنها به مقاله هاي جديد مجله ارجاع داده مي شود. اين موضوع باعث مي شود كه نیمه عمر ارجاعات به مجله كاهش

 هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان مي دهد كه ارزش مقاله هاي مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاعبنابراين 

رست شش فهقرار مي گیرند. در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به يك مجله بیشتر باشد، ارزش مجله باالتر مي رود. در پايان هر سال، مجله هاي تحت پو

( قرار گرفته اند، ارزيابي مي شوند. معیارهاي ارزيابي و سنجش همان شاخص هاي ارزيابي Web of Science=WOBكه در فهرست وبگاه علم ) ISIنويسي 

ISI  سه شاخص اشاره شده درباال( مي باشند. نتايج اين ارزيابي نیز درگزارش هاي ارجاع مجله(JCR شود. در بین  هر سال جهت اطالع عموم اعالم مي

ه قرار مي گیرد. فاكتورهاي باال، فاكتور تأثیر، كاربردي ترين شاخص مي باشد و امروزه به طور گسترده اي در درجه بندي و ارزيابي مجله هاي مورد استفاد

، مركزي براي فهرست نمودن و ISI اين فاكتور در حقیقت توانايي مجله و هیأت تحريريه آن را در جذب بهترين مقاله ها نشان مي دهد. بانك اطالعات

از  پوشش دادن جامع مهمترين مجله هاي علمي منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف مي باشد. پر واضح است كه منظور

نیست و از طرف ديگر تمام مجله  پوشش جامع، فهرست نمودن كل مجله هاي علمي منتشر شده در جهان نمي باشد. چرا كه از طرفي مقرون به صرفه

به طور مستمر و مداوم  ISIپیروي نكرده اند و از غناي علمي الزم برخوردار نیستند. ارزيابي مجله هاي علمي  ISIهاي نشر يافته در جهان از استانداردهاي 

درصد از مجله هاي علمي  12تا  11ارزيابي قرار داده و تنها عنوان جديد را ساالنه مورد  2111در حدود  ISIهر دو هفته صورت مي گیرد. ارزيابي كنندگان 

 يكسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارند.  ISIارزيابي شده، انتخاب مي شوند. هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در 

تخب مجله، تنوع بین المللي مقاله هاي چاپ شده درآن، نشر به ، كمیته علمي منISIاز جمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطالعاتي

با بررسي مجموع موقع مجله و جايگاه نشر آن مي باشد. الزم به ذكر است كه هیچ يك از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي گیرد، بلكه 

زيابي مجله مورد توجه قرار دارد اين است كه عنوان مقاله ها، چكیده و كلمات كلیدي بايد عوامل، يك امتیاز كلي داده خواهد شد. از جمله مواردي كه در ار

چاپ مي رسد، به زبان انگلیسي باشد همچنین توصیه مي شود كه منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته شوند. اگر چه اطالعات علمي مهم به تمامي زبانها به 

نمي توانند عناوين  ISIقرار گیرد زيرا ارزيابي كنندگان مجله هاي علمي در  ISIسي باشد تا تحت داوري و ارزيابي اما موارد ذكر شده بايد به زبان انگلی

ي علمي از ومنابع بكار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسي ترجمه كنند. داوري علمي و تخصصي مقاله هاي چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشنا

از معتبرترين  JCRو  WOS  ،ESTوارد مورد توجه ارزيابي كنندگان مي باشد كه گوياي اعتبار و غناي علمي مجله است. سه پايگاه جمله عمده ترين م

بر مبناي  Essential Science Indicators) ESIتهیه و روز آمد سازي مي شوند. پايگاه  ISIپايگاه هاي علم سنجي هستند كه توسط مؤسسه اطالعات علمي 

ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص هاي تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمي كشورها بر اساس تعداد تولیدات علمي، تعدا كل  11هاي زماني  دوره

ي زماني ( امكان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره هاWOS)Web of Scienceاستنادها و نسبت استناد به تولیدات علمي مي پردازد. در پايگاه 

به ارائه گزارش استنادي نشريه ها مي پردازد. از  JCR (Journal citation Reportsمختلف بر اساس شاخص هاي گوناگون علم سنجي وجود دارد. پايگاه )

 طرفي تعداد نشريه هايي كه هر كدام از اين پايگاه ها نمايه مي كنند نیز با ديگري متفاوت است. 

 

 برای نمایه کردن مجله ها چیست؟  ISIبهترین معیارهای 

 چهار مورد به عنوان مالك هاي اصلي نمايه شدن مجله آمده است كه عبارتند از:  ISIدر سايت

 زمان بندي نشر، تعريف شده باشد يعني معلوم باشد كه فصلنامه است، ماهنامه است يا... و در موعد معین هم آماده شود.  -1

 عريف شده باشد. فرآيند داوري براي مجله ت -2

 قواعد نشر بین المللي را رعايت كند. براي مثال، عنوان مجله گوياي محتواي آن باشد.  -3

و كلمات مقاله به هر زباني كه باشد مهم نیست ولي چند مورد در آن بايد به زبان انگلیسي باشد كه عبارتند از: اسامي نويسندگان، عنوان، چكیده  -4

 نابع و مآخذ هم انگلیسي باشد. كلیدي و حتي االمكان م

 هم وجود دارد كه شامل اين موارد است:  موارد فرعی

 مجله بايد حوزه بین المللي داشته باشد و به يك حوزه جغرافیايي خاص تعلق نداشته باشد.  -1

 ته باشد. در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد يا اگر هست آن مجله معیار برتري نسبت به آنها داش -2

 افراد به وجود آورنده آن حتي االمكان افراد شناخته شده اي باشند.  -3

 افراد به وجود آورنده، توزيع جغرافیايي مناسبي داشته باشند مثالً همه ايراني نباشند.  -4
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 نقش بازي نمي كند.  ISIالبته موارد فرعي، نمره اضافه دارد و در قبولي يا رد مجله از طرف
 

 و چگونگی ارسال مقاله علمی به این مرکز  ISIموسسه 

 (: Institute for Scientific Informationموسسه اطالعات علمی )

مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجالت علمي منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران  ISIبانك اطالعات 

 از بعداً ٬علمي بار كاهش دلیل به اما ٬محسوب شود ISI مجالت از ٬ثابت نیست. يك مجله ممكن است در يك زمان ISIت مختلف مي باشد. شمار مجال

مجله جديد مورد ارزيابي قرار مي  2111قرار دارند. هر ساله  ISI لیست در ٬مجله 16111كنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از  ISI مجالت لیست

يكسري مراحل ارزيابي را پشت سر ISIاضافه مي شوند. هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در  ISIگیرد و حدود ده درصد آنها به لیست 

، كمیته علمي منتخب مجله، تنوع بین المللي مقاالت چاپ شده در آن،  ISIتي مي گذارد. ازجمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطالعا

بلكه با بررسي نشر به موقع مجله و جايگاه نشرآن مي باشد. الزم به ذكر است كه هیچ يك از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي گیرد 

ه مواردي كه در ارزيابي مجله مورد توجه قرار دارد اين است كه عنوان مقاالت، چكیده و كلمات مجموع عوامل يك امتیاز كلي داده خواهد شد. از جمل

زبانها به چاپ  كلیدي بايد به زبان انگلیسي باشد همچنین توصیه مي شود كه منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته شوند. اگر چه اطالعات علمي مهم به تمامي

نمي توانند  ISIقرار گیرد زيرا ارزيابي كنندگان مجالت علمي در  ISIبه زبان انگلیسي باشد تا تحت داوري و ارزيابي  مي رسد اما موارد ذكر شده بايد

ناي علمي از عناوين و منابع بكاررفته در مقاالت را به زبان انگلیسي ترجمه كنند. داوري علمي و تخصصي مقاالت چاپ شده در مجله توسط داوران نام آش

 ترين موارد مورد توجه ارزيابي كنندگان مي باشد كه گوياي اعتبار و غناي علمي مجله است. جمله عمده 

 چیست؟  self citationارجاع به خود یا 

 درجه. كند مي ضعیف را آن بودن المللي بین جنبه زيرا كاهد مي مقاله ارزش از كار اين ٬باشد مقاله خود نويسندگان پژوهش ٬اگر منابع ذكر شده در مقاله

 . است ٪21معموال كمتر از  ISI مجالت خود به ارجاع

 چیست؟  Impact factorضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا 

 Journal Citationبرمبناي ارجاعات به هر يك از مجالت علمي آن محاسبه مي شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله يا  ISIاين عامل همه ساله توسط 

Reports  يا به اختصارJCR سه دوره يك برمبناي محاسبه. شود مي محاسبه مجله براي بلكه ٬نويسنده يا مقاله براي نه ٬ضريب اين. شود مي منتشر ٬ 

تعداد  83مقاله و در سال  26تعداد  82ارجاع به يك مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال  41جمعا  84رضا اگر در سال ف. گیرد مي صورت ساله

 مرتبه 8/1 نشريه آن مقاله هر ٬متوسط طور به يعني. است 8/1 كه آيد مي دست به 51 بر 41 تقسیم از ٬مجله آن ارجاع ضريب ٬چاپ شده باشدمقاله  24

 تناد مقاالت ديگر قرار گرفته است. اس مورد

 

ISI  بودن یك مجله را چگونه تعیین کنیم؟ 

محسوب شدن يك مجله ممكن  ISI هم و است زياد مجالت تعداد هم ٬شد گفته كه همچنان زيرا. است تامسون نظیر هايي سايت به مراجعه ٬بهترين راه

در حال حاضر است همیشگي نباشد.هر نشريه با هر امتیاز علمي در كشور چاپ شود اگر ضريب تأثیرش صفر باشد، در اين پايگاه قرار نمي گیرد. متأسفانه، 

 تمامي نشريات ايراني داراي ضريب تأثیر صفر بوده و جايي در اين پايگاه ندارند. 

ISC  چیست؟ 

ISC مان پايگاه استنادي علوم جديد و تكنولوژي كه همانند يا هISI  داراي مقاالت دانشمندان است كه خوشبختانه در ايران نیز چنین پايگاهي تاسیس

 شده است وهم اكنون به فعالیت مي پردازد. 

 چیست؟  ISIمعیار اصلی ورود مجالت به نمایه های سه گانه 

مجله نیست. همچنین مطالعه اي از سوي گارفیلد بر روي پايگاه  1111براي تمامي رشته هاي علمي بیش از  بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته

 عنوان مجله شناسايي شدند.  1111% ارجاعات در كمتر از 75( نشان داده است كه Science Citation Indexاطالعاتي اِس.سي.آي )

 ه اي جامع بیشتر از چندهزار مجله را پوشش دهد، اين مجالت را چگونه بايد برگزيد؟ حال اگر الزم نباشد كه يك نمايه استنادي چند رشت

كارآيي. گارفیلد خود  -چیز ديگري است. يعني هزينه ISI Thomsonهر چند برخي شائبه تاثیر پذيري اين امر از سیاست و ... را مطرح مي كنند ولي نظر 

 به نمايه يك كارآمدي –كارايي است. هدف هزينه -مي گويد: چون مساله پوشش، وجهي عمال اقتصادي دارد، معیار براي آنچه انتخاب مي شود، هزينه

 -هزينه نمايه يك. است منتشره مفید مدرك يك به تیابيدس احتمال رسانیدن حداكثر به و مفید مدرك يك شناسايي ازاي در هزينه رسانیدن حداقل

مجالتي را  ISI Thomsonن محدود به آن مداركي نمايد كه ممكن است افراد مفیدشان بدانند. به زبان ساده امكا حد تا را خود دهي پوشش بايد كارآمد
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را تايید  ISI Thomsonنمايه مي كند كه احتمال استناد به آنها بیشتر باشد.ولي چه شاخصي مي تواند صالحیت ورود ديگر مجالت به جمع مجالت منبع 

ت خود را در نمايه كند. جواب بسیار ساده است: فراواني استناد به مجالت در منابعي كه پیشتر در اين نمايه وارد شده اند.اگر دانشگاهها مي خواهند مجال

وارد كنند، عالوه بر رعايت ضوابط عمومي مانند وضعیت نشر، كیفیت مقاالت، تركیب سردبیري و تحريريه و ... بايد در  ISI Thomsonهاي سه گانه 

محققان دانشگاه در استناد به  ، استناد شود. شايد يكي از راهها تشويقISI Thomsonجستجوي راهكارهايي باشند كه به مجالت آنها از سوي مجالت منبع 

 باشد.  ISI Thomsonمدارك مجالت داخلي، در مقاالت ارسالي به مجالت تحت پوشش نمايه هاي سه گانه 

 

 :  ISIپیوستن پایگاه استنادی علوم ایران به 

با هدف افزايش سهم تولیدات علمي ايران در جهان در نشستي با حضور مسئولین  ISIبه  ISCرئیس كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي گفت: پیوستن 

ISI  در كتابخانه منطقه اي بررسي شد. با توجه به اينكه تمامي خصیصه هايISI  درISC  نیز وجود دارد، كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شیراز كه

با  ISCو ايجاد ارتباط بیشتر ISI( در كشور است، براي درج شدن مجالت بیشتري به زبان فارسي در  ) پايگاه استنادي علوم و تكنولوژي ISCمتولي ايجاد 

ISI  تالش مي كند. با برقراري پیوند علمي میانISI  وISC  شناسايي علم به زبان فارسي در سطح بین المللي بیشترمي شود و سهم ايران از تولیدات علمي

تولید مي شود اما انعكاس اين تولیدات علمي در سطح بین المللي كم  ISCهزار مقاله توسط مجالت معتبر در  6ون بیش از دنیا بیشتر خواهد شد . هم اكن

شناسايي  ISIمجله ايراني توسط  25بازتاب علمي ايران در جهان بیشتر مي شود. وي با بیان اينكه هم اكنون  ISIاست كه با درج تعدادي از مجالت در 

در ايران با بیان اينكه ايران  ISCمجله افزايش يابد . مسئول راه اندازي  511مي شود، افزود: در حال حاضر تالش مي شود اين تعداد به شده و نمايه 

ج در ISIاست، گفت: كشورهاي ژاپن و چین نیز توانسته اند مجالت خود را به همین روش در  ISIچهارمین كشور داراي مطالعات استنادي علوم بر پايه 

اين مركز هم  كنند. گفتني است كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شیراز چندي پیش مأمور راه اندازي پايگاه استنادي علوم ايران و جهان اسالم شد و

ورهاي اسالمي به كانون در تالش براي سنجش تولیدات علمي در كشورهاي اسالمي، رتبه بندي نشريات كشورهاي اسالمي، تولید نمايه استنادي علوم كش

 است .  ISIبه  ISCدر میان تمامي كشورهاي اسالمي و پیوند دادن  ISCمنظور توسعه 
 

   /ISI   :http://science.thomsonreuters.com/mjlلیست ژورنال های 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/

