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دكتر منوچهر نصري: مدرس
عضو هيات علمي گروه علوم و مهندسي شيالت دانشگاه لرستان

بسمه تعالي

دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

1397پاييز 

مهندسي بينمقايسه توليدات علمي كشورهاي مختلف در همه حوزه هاي علوم و 
»Elsevierو  Scopus«بر اساس تحليل بانك اطالعاتي  2016و  2006سال هاي 

  2006كشوررتبه
)1385(

2016  
)1395(

رشد ساالنه ميانگين 
)درصد(

  2016در سال جهاني توليد سهم 
)درصد(
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84٬434103٬12224٫5آلمان4
88٬06197٬52714٫3انگليس5
4٫2-110٬50396٬5361٫3ژاپن6
62٬44869٬4311٫13فرانسه7
50٬15969٬1253٫33ايتاليا8
36٬74763٬0635٫52٫8كره جنوبي9
29٬36959٬1347٫22٫6روسيه10
49٬25957٬3561٫52٫5كانادا11
28٬16053٬6076٫62٫3برزيل12
39٬27152٬82132٫3اسپانيا13
33٬10051٬0684٫42٫2استراليا14
10٬07340٬97415٫11٫8ايران15
19٬54733٬9025٫71٫5تركيه16
11٬04011٬8930٫70٫5رژيم صهيونيستي29
3٬95810٬80710٫60٫5مصر32
1٬8989٬23217٫10٫4عربستان سعودي38
2٬8099٬18112٫60٫4پاكستان39
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  2006كشورمعلتوليد رتبهرشد علمي		رتبه
)1385(

2016  
)1395(

نه رشد ساالميانگين 
)درصد(

 2016سهم جهاني 
)درصد(

6197٬72928٫70٫3اندونزي141
3٬23020٬33220٫20٫9مالزي221
1٬8989٬23217٫10٫4عربستان سعودي338
10٬07340٬97415٫11٫8ايران415
2٬8099٬18112٫60٫4پاكستان539
38٬590110٬32011٫14٫8هند63
189٬760426٬1658٫418٫6چين71
4٬2709٬5818٫40٫4تايلند837

علميمقاالت روند رشد علمي كشورهاي آسيايي بر اساس تعداد 

آيا اين شتاب چشمگير در افزايش كمي در تعداد مقاالت، رشد كيفي توليدات علمي را نيز به همراه دارد؟

): Magazine or Journal(مجله 
به چاپ معين فواصل زماني منظم و موضوع هاي متنوع را در يا كه مطالبي در مورد موضوع است نشريه اي 
. باشدموضوع ها ميدرباره آن موضوع يا مطالعه كنندگان و افزايش آگاهي اطالع رساني انتشار آن از و هدف مي رساند 

  نوشته ،دارند تخصص خاص موضوعات در كه افرادي يا فرد توسط
 وريدا موضوعات آن با مرتبط متخصصان توسط موضوعات اين .مي شود

.مي باشند متخصصان مخاطبانش و شده بازنگري يا

1- Magazine 
 در تاس ممكن كه مي شود نوشته نويسنده هايي يا روزنامه نگاران توسط

 روزنامه نگاران توسط موضوعات اين .نباشند متخصص موضوعات آن
.مي باشند عام مخاطباني داراي و شده بازنگري

2- Journal

.  ديدردر اروپا منتشر گ 1665اولين مجله ي علمي آكادميك دنيا كه در سال 
.ودموضوعات آن شامل سرنوشت بزرگان، تاريخ كليسا و مسائل حقوقي ب
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پژوهشنتايج  نشر -3

براي پاسخ به سواالت ايجاد شدهانجام پژوهش  -2

شده منتشرمطالعه ي سوابق پژوهشي  -1

:تعريف ساده شده از پژوهش گر

تشخيص اعتبار سوابق پژوهشي

روش شناسي پژوهش

نگارش و انتشار

 و مجالت مديريت و جمع آوري مسئول كه آمده وجود به جهان در مراكزي علمي، مجالت باالي بسيار تعداد دليل به
.)Database استنادي پايگاه هاي( هستند محققين دسترسي براي آنها به نظام بخشي
 كد يا مارهش يك آنها از هركدام به مجالت،  سريع تر اطالعات بازيابي و دسترسي براي معموال علمي اسنادي پايگاه هاي
 .)Index يا نمايه( مي دهند اختصاص
 افزايش سبب و داده افزايش را ديگر متخصصين توسط آنها شدن خوانده احتمال مجالت محتواي به سريع دسترسي
.)Citation يا ارجاع( مي گردد آنها به علمي ارجاعات
 روند بر مجله آن بيشتر تاثير نشانگر باشد، بيشتر مجله همان مقاالت تعداد به نسبت مجله يك ارجاعات تعداد هرقدر
Impact يا تاثير ضريب( است جهان علمي حركت Factor(.

ضريب تاثيرهرمجله
تعدادارجاعات به مقاالت يك مجله

تعدادمقاالت منتشرشده توسط آن مجله

سواالت اساسي مرتبط با اهميت مقاالت علمي
دارد؟ بيشتري اهميت كداميك علمي مجالت انبوه ميان از1.
دارد؟ وجود علمي مجالت ارزيابي براي معيارهايي چه2.
كرد؟ مقايسه هم با اعتبار و ارزش نظر از را مجله دو مي توان چگونه3.
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برخي از معروف ترين پايگاه هاي استنادي علمي جهان
Thomson رويترز تامسون :1 Reuters

 اطالعات موسسه ي )ISI( اختصاري نام با جهان علمي نمايه ي معتبرترين و معروف ترين كه است چندمليتي انتشاراتي شركت يك
Institute( علمي for Scientific Information( مي دهد ارائه را.

Eugene توسط 1962 سال در ISI نمايه ي Garfield گرديد خريداري رويترز تامسون شركت توسط 1992 سال در و پايه ريزي.
WOS( Web( علم شبكه ي نام با رويترز تامسون شركت زيرمجموعه هاي از يكي of Science مجالت به الزم بررسي هاي از پس 
 .مي كند دسته بندي گروه دو در را مجالت WOS .مي كند اعطا را نمايه اين شرايط واجد

JCR )Journal تاثير ضريب داراي مجالت :1 Citation Reports(
ISI( تاثير ضريب بدون مجالت :2 Listed(

 صورت به ISI مجالت فهرست
 زا است ممكن و شده پايش دائمي
.ندكن تغيير ديگر سال به سالي

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists

 رشته ها تمامي در اطالعات جستجوي جهت مناسب ابزاري را آن كه است آن كامل موضوعي پوشش WOS ويژگي هاي از يكي
Related همچون پايگاه اين استنادي امكانات با .مي سازد بين رشته اي موضوعات بخصوص References و Cited References  

 اين گردي اطالعاتي بانك هيچ در كه مي كند پيدا دسترسي مرتبط مقاالت از زنجيره اي به موضوع، يك جستجوي از پس محقق
.ندارد وجود امكان

:از عبارت اند پايگاه اين در گرفتن قرار براي مجالت ارزيابي عوامل
ISI اطالعاتي بانك استانداردهاي رعايت :1

تحريريه هيئت اعضاء ارزيابي و مجله منتخب علمي كميته ي :2
آن در شده چاپ مقاالت بين المللي تنوع :3
آن نشر جايگاه و مجله موقع به نشر :4
Impact( اثر فاكتور شاخص :5 Factor(
Immediacy( آني شاخص :6 Index(
Cited( استناد نيمه عمر :7 Half-Life(
)Self-Citation( خود به ارجاع :8

2: PubMed
 زيست شناسي علوم و پزشكي حوضه موضوعات براي MedLine پايگاه نام تحت اينترنتي جستجوي موتور يك اختصاري نام

NLM( National( آمريكا متحده اياالت دارويي كتابخانه .است Library of Medicien موتور اين از اطالعات بازيابي براي 
 قرار جهان دسترس در اينترنت روي بر رايگان و رسمي طور به 1996 سال از جستجو موتور اين .مي كند استفاده جستجو
.كرد مراجعه زير اينترنتي آدرس به مي توان PubMed در مجله يك بودن نمايه از اطمينان براي .گرفت

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/  3: Scopus

 .است كرده نمايه را مجله عنوان 20000 از بيش كه است جهان استنادي پايگاه هاي معتبرترين از يكي اسكوپوس موسسه
 آدرس به مي توان اسكوپوس در مجله يك بودن نمايه از آگاهي براي .است Elsevier الزوير كنترل تحت پايگاه اين هدايت

كرد مراجعه زير اينترنتي
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

ISC( Islamic( اسالم جهان علوم استنادي مركز :4 World Science Citation Center

 مجالت برخي ايراني، مجالت عالوه بر و شد تاسيس اسالمي كشورهاي علمي مجالت ارزيابي هدف با 1383 سال در
 و مي دهد هارائ مستقل تاثير ضريب يك مجالت براي پايگاه اين .مي دهد قرار ارزيابي مورد نيز را بين المللي و انگليسي
 اينراجعه آدرس به مي توان ISC در مجله يك بودن نمايه از آگاهي براي .گرفت نظر در ISI ايراني نمونه ي را آن مي توان

.كرد
http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=en

5: Emerald9: Magiran

6: ProQuest

8: SID
7: DOAJ

10: EBSCO

11: WHO
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پژوهشي - علمي مجالت
 نشر و معارف از يبخش كشف براي و حقايق جستجوي دنبال به كه علمي توليد هر كشور، علمي نشريات بررسي كميسيون اساس بر
 يافتن براي نظام مند، مطالعه اي طريق از علمي، موضوع هاي از موضوعي در انديشه اي بيان يا مشكلي حل به قصد و مردم ميان در آن

 روش ها ها،كاربرد به آن ها نتايج و باشد برخوردار ابداع و اصالت خصلت دو از و آيد دست به طبيعي پديده هاي ميان اجتماعي روابط
 قلمداد پژوهشي - علمي گردد، منجر فن آوري و علمي مرزهاي پيشبرد هدف با علمي زمينه در جديد مشاهدات و مفاهيم و

 ژوهشگرانپ ارشد، كارشناسي و دكتري دوره هاي دانشجويان دانشگاه ها، اساتيد پژوهشي، مجالت گونه اين اصلي مخاطبين .مي شود
  .هستند توليدي و تحقيقاتي علمي، مراكز در شاغل

ترويجي - علمي مجالت
 ارتقاء را ندهخوان دانش و آگاهي ها سطح و مي پردازد علوم رشته هاي از يكي ترويج به كه مي شود گفته مقاالتي به مقاالت گونه اين

 مقاالت صوالًا .باشند ترجمه يا و تأليف به صورت مي توانند مقاالت گونه اين .مي سازد آشنا علمي جديد مفاهيم با را او و مي بخشند
 مجالت اين گونه .ندارد ديگري هدف و است آن پيراموني جهان و آن كردن عالمانه و بشري دانش اشاعه براي فقط ترويجي

 ال هايس آموزان دانش دانشگاهي، تحصيالت داراي افراد براي ساده زباني به را جالب و آموزنده حرفه اي و فني علمي، دستاوردهاي
  .مي دهند ارائه غيركالستيك تحصيالت داراي افراد و مبتكرين مخترعين، صنعتگران، دبيرستان ها، باالي

ISI مقاالت به دسترسي

)aspx?pid.net/index.tebyan.//www:http=59672(  تبيان سايت فناوری و دانش بخش از استفاده
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Article:
اين واژه به تمامي انواع مقاالت در 

.تمامي زمينه ها اشاره دارد

Paper:
مقاالتي خاص در موضوعات مشخص هستند كه معموال 

.ده اندتوسط متخصصين يك زمينه ي علمي خاص نوشته ش

:مقاله
درج  است كه براي نوشته ايواژه ي عربي مقاله بر اساس فرهنگ معين به معني 

:تتعاريف ديگري نيز براي آن ارائه شده اس. در روزنامه و مجله تهيه شده است

 كي مورد در را خود تجربه هاي و يافته ها ديدگاه، آن در نويسنده كه كتاب يك از فصلي يا صفحه 30 تا 1 بين كوتاه نوشتاري :1
)فتوحي محمد پژوهشي،-علمي مقاله نگارش آيين( مي گذارد بحث به خاص موضوع

 مي كند بحث شفاف صورت به و موضوعي حدود حفظ با مشخص موضوع يك مورد در كه است متوسط حجم با نوشتاري :2
  .)بريتانيكا دايره المعارف(

 در اصل 25( مي كند ارائه خاص نظري حوزه يك متخصصين براي را علمي پژوهش يك نتايج كه است آكادميك نوشته ي يك :3
 .)وكيلي و مهريزي رضاضاده مقاله نويسي،

 ري،نظ متمركز و ژرف منطقي، پژوهش نتيجه ي در ]كه است خاص ساختار با گزارشي[ معموال علمي مقاله ي :4
 به ابيدستي جهت جديد رويكردي يا تازه موضوع يك در متخصص فرد چند يا يك كوشش به مختلط يا عملي
  .)1381 همكاران، و اعتماد( مي گردد منتشر و تهيه تازه نتايج

Scientific علمي نوشته Literature:

.در يك بيان كوتاه، هدف اصلي نوشتن مقاله نشر و توسعه ي دانش بشري است

ميلييكي از پيش نيازهاي فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيالت تك1.

امتيازي براي ادامه ي تحصيل در مدارج باالتر و دانشگاه هاي بهتر2.

معياري براي تعيين جايگاه علمي دانشجو3.

نهامعياري براي تعيين جايگاه علمي اعضاء هيات علمي و ترقي كاري آ4.

ارضاء نياز دروني انسان و رسيدن به حس رضايت قلبي از خود5.
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Primary( اول سطح نوشته هاي -1 Literature(
)Scientific Literature(انواع نوشته هاي علمي 

 بازنگري از پس و تهيه همكاران كمك به يا تنهايي به محقق خود توسط تحقيقاتي كه از حاصل گزارش هاي و نوشته ها
Peer( دقيق Review( يا لهمقا مصاديق از مي توان را نوشته ها اين .است رسيده چاپ به مرتبط متخصصين توسط 

Paper ندهست قبيل اين از كنفرانسي مقاالت و ارشد و دكتري رساله هاي پژوهشي،-علمي مقاالت .دانست.

Secondary( دوم سطح نوشته هاي -2 Literature(
هدف .  كنندنوشته ها و نشرياتي هستند كه براي بيان حقايق و جزئيات آنها به نوشته هاي سطح اول استناد مي
ه كساني ك. از اين نوشته ها معموال همسان سازي و روزآمد سازي اطالعات متخصصين يك حوزه ي خاص است

.در حوزه هاي بين رشته اي فعاليت مي كنند، از اين نوشته ها به خوبي بهره مند مي شوند
.  مقاالت مروري، كتاب هاي درسي و دانشگاهي و كتاب هاي راهنما از اين گروه هستند

Tertiary( سوم سطح نوشته هاي -3 Literature(
لمي را به نوشته ها و نشرياتي كه از نوشته هاي سطح اول و دوم به عنوان منبع استفاده كرده و حقايق و وقايع ع

دايره المعارف ها، خبرنامه ها، . زبان و شيوه اي عامه پسند براي نشر علم در بين عموم مردم بيان مي كنند
.روزنامه ها و كتب درسي از آن جمله اند

Grey( خاكستري نوشته هاي -4 Literature(
.  اشدب دشوارو يا  محدوددسترسي به آنها اين نوشته ها با روش معمول نوشته هاي منتشر نشده اند و ممكن است 

.و غيره مانند گزارش هاي فني، مجالتي كه توسط گروه هاي ذي نفع خاص منتشر مي شوند، برخي از انتشارات دولتي

Peer-Reviewed( شده بازنگري متخصصانه طور به علمي مقاالت -1 Scientific Papers(
دسته بندي مقاالت علمي

 و يقدق داوري و بررسي مورد و مي شوند نوشته مقاله موضوع با مرتبط خاص رشته ي يك متخصصين توسط كه مقاالتي
.مي گيرند قرار مرتبط محققين توسط منتقدانه

News/Popular( عمومي/خبري علمي مقاالت -2 Scientific Articles(
 فاقد مي شوند،ن بازبيني متخصصانه طور به معموال اما شوند نوشته متخصص افراد توسط است ممكن هرچند مقاالت اين

  .هستند غيرتخصصي عاميانه زباني داراي معموال و هستند مشخص ساختار

Original( اصيل مقاالت -الف Paper(
 يا نويسنده آن در كه هستند مقاالتي .مي شوند ناميده نيز پژوهشي مقاله ي يا اصيل پژوهش تجربي، مقاله ي

 رمجموعهزي( است شده انجام بار اولين براي و آنها خود توسط كه مي پردازند مطالعاتي نتايج گزارش به نويسندگان
  .)اول سطح هاي نوشته

Review( مروري مقاالت -ب Paper(
 ررسيب مورد منتقدانه طور به آن به مربوط تحقيقات تاريخچه ي و علمي موضوع يك تا مي شود تالش مقاالت اين در

 و مواد قسمت فاقد معموال شود، حاصل جديد نتيجه ي يك كه نيست قرار مقاالت اين در كه آنجا از .گيرد قرار
.ندمي شو نوشته علمي زمينه هاي از يكي در باتجربه و خبره افراد توسط معموال مقاالتي چنين .هستند روش ها

Theoretical( نظري مقاالت -پ Paper(
 كرده رد يا يدتاي را علمي نظريه ي يك است ممكن پيشين مطالعات نقادانه ي بررسي اساس بر نويسنده مقاالت، اين در
.كند ارائه جديد نظريه ي يك حتي و
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 كه ديدگر مشاهده شد، انجام سردآبي بچه ماهيان غذاي به آفتابگردان روغن اضافه كردن روي بر كه مطالعه اي در
.فتيا بهبود چشمگيري طور به حاصله ماهي هاي رنگ و ايمني غذايي، تبديل ضريب رشد، ضريب شاخص هاي

)Title(عنوان  -1
. رودبراي مقاله مانند نام براي يك پديده است، كليدي ترين واژه اي كه براي توصيف پديده به كار مي عنوان
.ماهيت مقاله را مشخص مي كند عنوان
.موثر است )در دنياي مجازيبه ويژه (اولين چيزي است كه در جستجو و يافتن يك مقاله توسط محققين ديگر  عنوان
.ثر استاولين بخشي از مقاله است كه خوانده مي شود و در تصميم گيري خواننده براي خواندن ادامه ي مقاله مو عنوان

ب بسياري از محققين در انتخاب عنوان مناس
.براي مقاله ي خود سهل انگاري مي كنند

 نگارش رمسي در .كنيد مشخص اقدام آخرين عنوان به و آن نگارش پايان در را مقاله نهايي عنوان :پيشنهادي راهكار
.كند تغيير بارها مقاله عنوان آن، تفسير و حاصله نتايج نوع اساس بر است ممكن مقاله،

پرورشي سردآبي ماهيان زيستي شاخص هاي بر بچه ماهيان غذاي به آفتابگردان روغن افزودن مزاياي

پرورشي سردآبي ماهيان زيستي شاخص هاي بر آفتابگردان روغن توسط بچه ماهيان غذاي غني سازي اثرات
پرورشي سردآبي ماهيان زيستي شاخص هاي بر بچه ماهيان غذاي به آفتابگردان روغن افزودن اثرات

عددي محاسبات در CPU نقش

تنفسي اهدستگ سرطان بيماري شيوع بر سيگار مصرف افزاينده ي اثرات

يتنفس دستگاه سرطان بروز در سيگار مصرف نقش

باشد؟ داشته مشخصاتي چه بايد مناسب عنوان يك
.كند بيان را مقاله دستاورد يا هدف اصلي، ايده ي ممكن شكل بهترين به عبارت كوتاه ترين در•

).كلمه را براي عنوان مجاز مي داند 12حداكثر ) APA(آمريكا مجله ي انجمن روان شناسي (
.كند پيش بيني را مقاله محتواي عنوان، خواندن با بتواند بايد خواننده•

.ودش منعكس عنوان در مقاله نتايج نبايد•
سيتنف دستگاه سرطان بروز در سيگار مصرف نقش

.شود شروع )گرفته صورت آن روي پژوهش آنچه( مقاله اصلي موضوع با است بهتر عنوان•
.دشو معرفي آنها بين روابط و پژوهش متغيرهاي•
.دهد پوشش را شده پرداخته آنها به مقاله در كه فرضياتي يا سواالت•

an investigation of
studies on
analysis of

 و انگليسي مقاالت در زير موارد مشابه عبارات از•
.نشود استفاده ممكن حد تا فارسي

... روي بر پژوهشي
... بر مطالعاتي

... تجزيه وتحليل

.شود خودداري اختصاري كلمات يا نامفهوم كلمات اصطالحات، كاربرد از•
.باشد صريح و شفاف دقيق، كامل، كند، تجاوز مطالعه محدوده ي از آنكه بدون•
.كند جلب خود به را توجه كه باشد جذاب حدي در خواننده براي•
.)است بهتر باشد سوالي عبارت يك اگر( نباشد خبري جمله ي يك صورت به ممكن حد تا•
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)Affiliation(مشخصات نويسنده  -2
است تمقاال نويسندگان مشخصات بخش به مراجعه پژوهشي، زمينه ي با متناسب محققين يافتن راه هاي از يكي.
است اهميت حائز )اثر معنوي و مادي مالكيت( حقوقي نظر از نويسندگان مشخصات ذكر.
است نويسندگان مشخصات از استفاده داده اي پايگاه هاي در مقاالت يافتن راه هاي از يكي.

نويسندگان مشخصات نوشتن نحوه ي

است نويسندگان مشخصات مراجعه علمي تبادالت احيانا و ارتباط ايجاد براي راه بهترين.

شود هنوشت يكسان مقاالت تمام در و كامل صورت به هميشه بايد بخش اين  .املك طور به )نويسندگان( نويسنده نام.

ودش نوشته كامل صورت به سازمان نام است الزم.يدهست آن به وابسته علمي نظر از كه مجموعه اي يا سازمان نام

.نويسيداگر به عنوان نويسنده به هيچ سازماني وابسته نيستيد، الزم است آدرس محل اقامت خود را ب

)Abstract(چكيده  -3
مي شود نوشته پاراگراف يك در معموال كه است مقاله عصاره ي پيداست، نامش از كه همانطور چكيده.

تچكيده را مي توان يك مقاله ي مينياتوري دانس

است چكيده رفت، خواهد آن سراغ به عنوان توسط شدن جذب از پس خواننده كه بخشي اولين.

در مقاالت تمامي چكيده ي معموال اما است، محدود مقاله كامل متن به دسترسي داده اي پايگاه هاي از بسياري در 
.مي گيرد قرار عموم دسترس

 وانندهخ كه مي كند فراهم را امكان اين چكيده است، محدود مقاالت تمامي مطالعه ي براي افراد فرصت كه آنجا از
.خير اي مي گيرد قرار او تحقيق راستاي در نظر مورد ي مقاله آيا كه شود متوجه مفيد اما كوتاه ي جمله چند در

.ار مي گرددمي توان عنوان و چكيده را به ويترين يك مغازه تشبيه كرد كه سبب جلب نظر خريد

نوشت عنوان انتخاب از پيش و مقاله پايان از پس را چكيده است بهتر.
).چكيده نيز ممكن است بارها دستخوش تغيير گردد(

سخپا زير سواالت به بايد چكيده 
:دهد

هدف از انتخاب موضوع تحقيق چه بوده است؟1.

يافته هاي حاصل از تحقيق حاضر چه بوده است؟2.

تفسير علمي نتايج حاصله چيست؟3.

ي كند؟نتايج اين مطالعه چگونه در پيشبرد علم كمك كرده و چه چيزي را روشن م4.
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مشخصات يك چكيده ي خوب
باشد فهم قابل متن به مراجعه به نياز بدون بايد چكيده :استقالل.

و وياگ كافي اندازه ي به بايد نيز چكيده اما است، زمينه آن در تخصص داراي قاعدتا علمي مقاله خواننده ي هرچند 
.باشد شفاف

است نتيجه گيري و بحث و نتايج گزارش گونه ي بيان كار، بهترين .نيست بحث و شرح جاي چكيده.

نباشد ديگر مطالعات به اشاره اي هيچ و شود ارائه حاضر مطالعه ي نتايج به بايد تنها درچكيده.

ودش استفاده سوم شخص ضمير از امكان صورت در و مجهول گذشته ي بايد چكيده در شده استفاده جمالت زمان.
I will argue
I will analyze

به اين موضوع خواهيم پرداخت
فتاين مسئله مورد تجزيه وتحليل قرار خواهد گر

نيز ترادفم كلمات از استفاده حتي .باشد مقاله از بخشي هيچ از كپي برداري نبايد چكيده در شده استفاده جمالت 
.نمي باشد جايز

كرد خودداري بايد كلمات با بازي و حشو از چكيده در.
ي توان بنابراين با وجود پاره اي ترديدها در نتايج حاصله، م

....با اندكي تساهل در ماجرا چنين ارزيابي كرد كه 
certainly there is little doubt as to  ...
I have concluded that  ...

اجزاء چكيده
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)Key words(كلمات كليدي  -4

نبوده آن امكان كه كلماتي ترجيحا .هستند مقاله در شده مطرح موضوعات برجسته ترين نمايانگر كليدي كلمات 
.دارند نقش مقاله توصيف در ولي شوند گنجانده چكيده يا عنوان در كه
موضوعي عبارات يا كليدي كلمات انتخاب در بايد )Subject Terms( در زيادي اهميت زيرا كرد دقت بسيار 

  .دارند داده اي پايگاه هاي در مقاالت نمايه سازي
ايموتوره در جستجو هنگام در و كرده دسته بندي را مقاالت كليدي كلمات اساس بر معموال داده اي پايگاه هاي  

.مي كنند بازيابي را مربوطه مقاالت جستجو،

:نظرهاي مختلفي در مورد كلمات كليدي وجود دارد
.كرد انتخاب مقاله عنوان از را كليدي كلمات از تعدادي است بهتر معتقدند برخي -1

 معرض در داده اي پايگاه هاي در مقاله هويت عنوان به خود مقاله عنوان كه آنجا از معتقدند برخي -2
 مقاله ازيابيب شانس تا نباشند عنوان در موجود كلمات تكرار كليدي كلمات است بهتر مي گيرد، قرار جستجو

.يابد افزايش جستجو موتورهاي در

 به را دهازپيش تعيين ش كليدي واژه ي تعدادي مقاالت، بهتر دسته بندي براي داده اي پايگاه هاي از برخي -3
MeSH داده اي پايگاه مانند مي كنند پيشنهاد نويسندگان

)Introduction(مقدمه  -5

گرددمي بيان پژوهش انجام دليل كه است بخش اين در زيرا مي شود محسوب مقاله قلب مقدمه آن، معني برخالف .

است؟ بوده سوالي چه به پاسخگويي دنبال به مقاله
است؟ داشته وجود مهمي مسئله اي چه
؟است كرده هدايت پژوهش انجام سمت به را محققين يا محقق چيزي چه

كدامند؟ پژوهش مطالعاتي سوابق و نظري پايه ي

مي كند حاضر تحقيق دريافت آماده ي را خواننده ذهن خالءها، بيان و پيشين مطالعات مرور با محقق.  

پيش آن با بتواند تا كرد ارائه خواننده به را موردپژوهش موضوع در علمي دستاوردهاي آخرين بايد مقدمه در 
 غيبتر بعدي قسمت هاي مطالعه ي براي را خواننده مطالب بيان ترتيب رعايت .بفهمد را مقاله بقيه ي زمينه ها
.است گذشته تحقيقات ادامه ي در حاضر تحقيق كه مي شود متوجه خواننده كار اين با .مي كند

بود روشن و صريح و شفاف بايد بلكه كرد بيان رمزآلود را بخش اين مقاله، شدن جذاب براي نبايد.

شروع اتيتحقيق حوزه ي پذيرش مورد كلي حقايق و پايه اي مسائل با كه باشد گونه اي به بايد مقدمه نوشتن روند 
 ه يآماد خوبي به خواننده ذهن كار اين با .كند جهت گيري مقاله هدف سمت به و شده متمركز رفته رفته و شود

.مي شود مطالب دريافت
WWW.GhadamYar.com



اجزاء مقدمه
تحقيق سوال بيان و مسئله معرفي -1

)دارد اختصاص بخش اين به مقدمه اعظم بخش( تحقيق پيشينه ي -2

تحقيق اهميت بيان -3

:طرح يك سوال اساسي مرتبط با موضوع تحقيق براي درگير كردن خواننده با موضوع تحقيق
بهترين گزينه براي پاسخ گويي به نياز روزافزون جامعه به پروتئين حيواني ارزان قيمت و سالم چيست؟

برارائه ي يك نقل قول معت
ددرختان ريه هاي طبيعت هستن

ارائه ي يك آمار دقيق و جالب
سرانه ي مصرف ماهي در كشور 

كيلوگرم است 8تنها 

شده بيان يك حقيقت علمي كمتر شناخته
نندبرخي ماهيان تنها مي توانند از هوا تنفس ك

.مي سازد آشنا تحقيقي زمينه ي در موجود شكاف هاي با را خواننده خوب تحقيق پيشينه ي و منابع مرور يك

كند؟ كمك موجود شكاف هاي كردن پر در مي تواند چگونه شما پژوهشي كار

 .)ستا كميت از مهم تر كيفيت اينجا در( هستند ارتباط در پژوهش موضوع با مستقيما كه كنيد مرور را مقاالتي است بهتر
)بپرهيزيد بايد پراكنده گويي از( دهد نشان را منطقي روند يك كه باشد گونه اي به بايد منابع مرور ترتيب

.  روبرو مي شويد) Plagiarism(در اينجا به طور جدي با پديده ي سرقت ادبي 

.هستيد چه دنبال به پژوهش اين با كه كنيد بيان روشن و دقيق زباني به بخش اين در

)كنيد بيان را پژوهش اين انجام اهميت( داريد؟ جديدي نظريات يا تكنيك ها يا ايده ها چه پژوهشي كار اين در

3) It has many possible uses in the biomedical field (Refrence) and has also been investigated as
a potential engineering material (Refrence).

Introduction
1) Polylactide (PLA) has received much attention in recent years due to its biodegradable
properties, which offer important economic benefits.

2) PLA is a polymer obtained from corn and is produced by the polymerization of lactide.

4)  However, it has been found to be too weak under impact to be used commercially (Refrence).

5) One way to toughen polymers is to incorporate a layer of rubber particles (Refrence) and
there has been extensive research regarding the rubber modification of PLA

6) For example, Penny et al. showed that PLA composites could be prepared using blending
techniques (Refrence) and more recently, Hillier established the toughness of such composites
(Refrence).

7) However, although the effect of the rubber particles on the mechanical properties of
copolymer systems was demonstrated over two years ago (Refrence), little attention has been
paid to the selection of an appropriate rubber component.

8) The present paper presents a set of criteria for selecting such a component.

9) On the basis of these criteria it then describes the preparation of a set of polymer blends using
PLA and a hydrocarbon rubber (PI). This combination of two mechanistically distinct
polymerizations formed a novel copolymer in which the incorporation of PI significantly
increased flexibility.

موضوع اهميت بيان علمي بنيادين اطالعات ارائه

مستند و جزئي تر صورت به علمي بنيادين اطالعات ارائه
اساسي مشكل يك كلي بيان

قتحقي پيشينه ي

مي شود مرور موجود مشكل حل براي شده انجام هاي تالش

مقاله اصلي هدف بيان آغاز و تحقيقاتي شكاف بيان
مقاله از توصيفي ارائه

)دنمي شو جزئيات وارد اما( است شده ارائه روش شناسي مورد در مطالبي كلي طور به
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)Materials and Methods(مواد و روش ها  -6
 بخش اين در حال هر به اما شود بيان ديگري عبارات با است ممكن مقاله مطالعاتي حوزه ي به بسته عنوان اين

.كرد قضاوت حاصله نتايج اعتبار مورد در آنها اساس بر مي توان كه مي گردد ارائه اطالعاتي

.گردد ارائه كامل امكان حد تا و شفاف و روشن كامال صورت به اطالعات بايد بخش اين در

.برسد شابهم خروجي هاي به ديگر، فرد توسط آن تكرار صورت در بودن، تكرارپذير ضمن كه باشد گونه اي به بايد -1
.كند قضاوت نتايج اعتبار و مقاله كيفيت مورد در اطالعات اين اساس بر بتواند مخاطب -2

 مورد نه يگو علمي اسم( شود بيان جزئيات با و دقت به بايد باشد، موثر نهايي نتيجه گيري در مي تواند كه هرجزئي
 قحقو رعايت علمي، اخالق رعايت روشنايي، وضعيت اندازه، آزمايش، محيط دماي آزمايش، زمان سن، تعداد، مطالعه،

 و پيش شرط ها اندازه گيري، دقت محدوده ي اندازه گيري، ابزار ايمني، مالحضات حيوانات، حقوق رعايت انسان ها،
..... و  كامپيوتري و رياضي و آماري مدل هاي محدوديت هاي

.ي كنددر مواردي كه از يك تكنيك معروف و استاندارد استفاده مي شود، تنها ذكر منبع آن روش كفايت م

.ان گردداگر شما يك تكنيك جديد را توسعه و معرفي مي كنيد، الزم است تمامي جزئيات به طور كامل بي

Methods
1) The current investigation involved sampling and analyzing six sites to measure changes in
groundwater chemistry.

2) The sites were selected from the London Basin area, which is located in the south-east of
England and has been frequently used to interpret groundwater evolution (Refrence).

3) A total of 18 samples was collected and then analyzed for the isotopes mentioned earlier.

4) Samples 1-9 were collected in thoroughly-rinsed 25 ml brown glass bottles which were filled to
the top and then sealed tightly to prevent contamination.

5) The filled bottles were shipped directly to two separate laboratories at London University,
where they were analyzed using standard methods suitably miniaturized to handle small
quantities of water (Refrence).

6) Samples 10-18 were prepared in our laboratory using a revised version of the precipitation
method established by the ISF Institute in Germany (Refrence).

7) This method obtains a precipitate through the addition of BaCl2.2H2O; the resulting
precipitate can be washed and stored easily.

8) The samples were subsequently shipped to ISF for analysis by accelerator mass spectrometry
(AMS).

9) All tubing used was stainless steel, and although two samples were at risk of CFC
contamination as a result of brief contact with plastic, variation among samples was negligible.

ندمي ك معرفي را كار روش كلي طور به جمله يك در
مي دهد ارتقاء را خود علمي اعتبار قبلي، مطالعه ي به استناد با مطالعه، مورد منطقه ي معرفي ضمن نويسنده

)نمونه تعداد( كار روش به كلي اشاره اي

خود كار دقت دادن نشان و كار روش جزئيات ارائه ي

.ي كندم بيان كار روش مورد در را بيشتري جزئيات نويسنده كار، در دقت ميزان بيان ضمن

).تاس مهم ادبي سرقت از دوري هم و اخالقي نظر از هم مسئله اين( مي كند بيان را شده انجام استاندارد روش يك در كه تغييراتي

.است بوده مناسب مطالعه اين براي شده استفاده روش دهد نشان كه شده تالش بيشتر، جزئيات ارائه با

.مي دهد ادامه جزئيات ارائه ي به زماني ترتيب اساس بر نويسنده

  .است نداشته نهايي نتيجه در اثري ايرادات اين كه است داده نشان و شده اشاره پژوهش روند در احتمالي مشكالت به
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روش ها  و مواد بخش نوشتن براي پيشنهادي گام هاي

)Results(نتايج  -7
 روش كار و مواد پياده سازي و انجام
 در كه مي گردد نتايجي ظهور موجب

.مي شوند ارائه مقاله از بخش اين

 وهشپژ هدف با مرتبط نتايج تنها بخش اين در
  دمي شون ارائه منطقي و واضح منظم، قالبي در

.داده ها روي بر تفسيري و تحليل هيچ بدون

سه روش براي ارائه نتايج مرسوم است

تنبيان نتايج در م )Figure(شكل )Table(جدول 
ه فهرستي از داده هاي متني است كه ب
 صورت رديفي و ستوني براي نمايش

تفاوت ها ارائه مي شوند

جهرنوع نمايش تصويري نتاي
گراف، عكس، نقشه، نمودار

نكات مهم در مورد جداول و شكل ها
.باشد گويا و غيرتكراري كافي، و كوتاه بايد )Caption( شكل و جدول عنوان
.)مجله روش به بسته( گيرند قرار مربوطه متن از بعد ممكن محل نزديك ترين در ترجيحا و ترتيب به شكل ها و جدول ها كليه ي
.باشد فهم قابل متن به مراجعه بدون و راحتي به طوريكه به باشد مقاله از مستقل بايد شكل و جدول عنوان
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Results
1) Data obtained in previous studies (Refrence). using a fixed on-site monitor indicated that travel by car resulted in lower
CO exposure than travel on foot. 2) According to Figo et al. (1999), the median exposure of car passengers was 11% lower
than for those walking.

3) In our study, modeled emission rates were obtained using the Traffic Emission Model (TEM), a CO‐exposure modeling
framework developed by Ka (Refrence). 4) Modelled results were compared with actual roadside CO concentration measured
hourly at a fixed monitor.

5) Figure 1 shows the results obtained using TEM.

6) As can be seen, during morning peak-time journeys the CO concentration for car passengers were significantly lower than
for pedestrians, which is consistent with result obtained in previous studies (Refrence).

7) However, the modelled data were not consistent with parallel FOM measurements for afternoon journeys

8) Although the mean CO concentrations modelled by TEM for afternoon journeys on foot were in line with those of Figo et
al., a striking difference was noted when each of the three peak hours was considered singly (Fig. 2).

9) It can be observed that during the first hour (H1) of the peak period, journeys on foot resulted in a considerably lower
level of CO exposure. 10) Although levels for journeys on foot generally exceeded those modelled for car journeys during
H2, during the last hour (H3) the levels for journeys on foot were again frequently far lower than for car journeys.

11) A quantitative analysis to determine modelling uncertainties was applied, based on the maximum deviation of the
measured and calculated levels within the considered period.

12) Using this approach, the uncertainty of the model prediction for this study slightly exceeds the 50% acceptability limit
defined by Jiang (Refrence). 13) Nevertheless, these results suggest that data obtained using TEM to simulate CO exposures
may provide more sensitive information for assessing the impact of traffic management strategies than traditional on-site
measurement.

.ي شودم خواننده توسط نتايج درك شدن راحت تر سبب ديگر نويسنده ي يك نتايج به اشاره

.شده اند گزارش حاصله نتايج سپس و شده روش به جزئي اشاره اي نتايج، بهتر درك براي
قبل جمالت تكميل در شكل صورت به نتايج ارائه ي

.مي گردد آنها بهتر درك سبب مشابه مطالعات با نتايج مقايسه ي

.كند جلب را خواننده توجه دارد سعي However قيد توسط نويسنده بنابراين است چالش انگيز و جالب مقاله نتايج از بخشي

.مي كند آنها تعبير و اظهارنظر به شروع مشابه، مقاالت با خود نتايج مقايسه ي ضمن نويسنده

.دارند بيشتري اهميت حاضر پژوهش راستاي در نتايج برخي .داد توضيح اهميت يك با را نتايج تمام نيست الزم

.باشد موثر نتايج درك در بهتري نحو به مي تواند نتايج بخش در كار روش ارائه ي موارد برخي در

.نباشند تاثيرگذار و جدي ايرادات آنكه مگر شود اشاره كار نقايس و ايرادات كه مي كند حكم علمي اخالق

)Discussion and Conclusion(بحث و نتيجه گيري  -7

 در  گيرينتيجه و بحث مايلند آنها از برخي طوريكه به دارند را خود به منحصر مقاله نگارش الگوي مجالت از بسياري
.مي شود داده توضيح اول مورد اينجا در .مي خواهند هم از جدا را آنها ديگر برخي و شوند ادغام هم

.بحث و نتيجه گيري نسبت به ساير بخش ها دقت و زمان بيشتري نياز دارد
 يا .ماندهن نوشتن براي مطلبي ديگر و است شده نوشته مي شد، نوشته بايد آنچه مي كنند فكر نويسندگان برخي

 به نتايج بازنويسي به شروع عريضه نبودن خالي براي دليل همين به .ندارند نوشتن براي چيزي ديگر آنها دست كم
.مي كنند مقايسه ديگران با را خود نتايج حداكثر يا و مي كنند ديگر زباني

 بيان و مي دهيد جواب مقدمه در شده طرح پرسش هاي به كه است جايي اينجا
.اردد سهم شما موردنظر علمي شكاف كردن پر در چقدر پژوهش اين كه مي كنيد

.بخش بحث و نتيجه گيري بايد موارد زير را مورد هدف قرار دهد
مي كند؟ معلوم را مجهولي مطلب چه يا مي گشايد را گرهي چه چيست؟ در پژوهش اين اهميت1.
چيست؟ قبلي پژوهش هاي با پژوهش اين رابطه ي2.
دارد؟ وجود پژوهش اين در محدوديت هايي چه3.
داريد؟ پيشنهادهايي چه آينده مطالعات براي4.

.انجام شود) passive(افعال مجهول و با استفاده از ) bias(بدون تعصب بحث بايد 
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Discussion
1) Prior work has documented the effectiveness of psychological intervention in improving quality of life (QoL) and reducing stress in 
patients suffering from various disorders; Epstein (Refrence) for example, reports that orthopedic patients participating in a two-week 
multimedia intervention programme improved across several QoL indices, including interpersonal conflict and mental health.

2) However, these studies have either been short-term studies or have not focused on patients whose disorder was stress-related.

3) In this study we tested the extent to which an extended three-month stress management programme improved QoL among a group of 
patients being treated for stress-related skin disorders such as eczema.

4) We found that in virtually all cases, participation in our three-month stress management programme was associated with substantial 
increases in the skills needed to improve Qol.

5) These findings extend those of Kaliom, confirming that a longer, more intensive period of stress-management training tends to 
produce more effective skills than when those skills are input over a shorter period via information transfer media such as leaflet and 
presentation (Kaliom et al., 2003).

6) In addition, the improvements noted in our study were unrelated to age, gender or ethnic background.

7) This study therefore indicates that the benefits gained from stress-management intervention may address QoL needs across a wide 
range of patients.

8) Most notably, this is the first study to our knowledge to investigate the effectiveness of extended psychosocial intervention in patients 
whose disorder is itself thought to be stress-related.

9) Our results provide compelling evidence for long-term involvement with such patients and suggest that this approach appears to be 
effective in counteracting stress that may exacerbate the disorder.

10) However, some limitations are worth nothing.
11) Although our hypotheses were supported statistically, the sample was not reassessed once the programme was over.

12) Future work should therefore include follow-up wok designed to evaluate whether the skills are retained in the long term and also 
whether they continue to be used to improve QoL.

  :مثال كنيد شروع )كارتان قوت نقطه( مقاله بخش بارزترين با را بحث مي توان .دارد زيادي اهميت بحث اول جمله ي
تبطمر قوي منبع يك به اشاره يا  و داشتيد كه بفردي منحصر تكنيك يا روش حاصله، نتيجه ي مهم ترين تحقيق، سوال مهم ترين

.بسنجد آن با را نتايجش تا مي كند يادآوري را پژوهشي شكاف مهم ترين مقدمه، از بخشي كردن بازگو ضمن نويسنده

.تاس پژوهش هدف با متناسب او كار روش كه مي دهد نشان و مي كند بازگو را روش شناسي بخش جمله يك در خواننده، ذهن آماده سازي براي

.تاس داده قرار خواننده اختيار در جمله چهار در را نتايج و روش شناسي مقدمه، بخش سه حاال .است شده آورده جمله يك در نتايج چكيده ي و جان

.مي كند مشخص مطالعاتي حوزه ي در را نتايج جايگاه كه است آن بحث خصوصيات از يكي
.هستند موثر شما كار تفسير بر مستقيما كه شود ارجاء منابعي به تنها است بهتر بحث در

.است داشته نقش كنوني دانش توسعه ي در مقاله اش چگونه كه مي كند خاطرنشان و مي كند بيان را خود جديد دستاوردهاي نويسنده ادامه، در

.دباش مقاله دستاوردهاي حد در و موضوع با مرتبط و محدود بايد تعميم اين اما .است رسيده نتايج تعميم و تفسير زمان حال

)نمي كند صحبت قطعيت با اما( مي كند بيان را خود كار نوآوري جنبه ي نويسنده

)خود مقاله ي اهميت و اعتبار تقويت( كاربردها با اشاره و مفاعيم بهبود

.شوند مطرح پيشنهادات عنوان به مي توانند و مي كنند مشخص را آتي پژوهش هاي جهت كه محدوديت هايي( .است شده اشاره محدوديت ها به

 دهدمي ربط آينده مطالعات پيشنهاد با را حاضر مطالعه محدوديت )بنابراين( كلمه ي كمك به
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)Acknowledgments(تقدير و تشكر  -8
 است كرده كمك مقاله نگارش و داده جمع آوري در نوعي به كه كسي هر از كه مي كند حكم علمي اخالق و ادب

)اجازه كسب با ترجيحا البته( شود قدرداني
:مثال

.كرده اند كمك انگليسي نگارش در كه افرادي -1
.كرده اند ارائه مقاله روند در راهگشا و مهم پيشنهادهاي و اظهارنظرها كه افرادي -2
.داده اند قرار شما اختيار در فضايي و زمان و امكانات كه آنهايي -3
.داده اند آموزش شما به را مقاله با مرتبط مطلب يك آنان كه -4
.داده اند قرار شما اختيار در اعتباري و مالي منابع كه افرادي -5

 كه باشد ونه ايگ به نبايد مثال( باشد داشته تاثير داوري فرآيند در كه باشد گونه اي به نبايد بخش اين نگارش :نكته
)گردد آشكار نويسندگان هويت

)Appendices(ضمايم  -9
 بنابر يگاه .شود گنجانده مقاله درون ملزومات تمامي و باشد نداشته ضميمه به نياز مقاله شود سعي امكان صورت در

:گردد ارسال مقاله همراه ضميمه صورت به است الزم مواردي ضرورت
.كامپيوتري برنامه نويسي كدهاي يا رياضي ضروري و پيچيده بسيار اثبات هاي -1
غيره و صدا عكس، فيلم، مانند تكميلي اطالعات -2

)References(منابع  -10
كرد رعايت بايد را كلي قانون چند بخش اين در و است مقاله جزء آخرين

جيحاتر .بگيريد نظر در را آنها مقاله نوشتن از قبل است الزم كه است ارجاع دهي خاص ساختار يك داراي مجله هر 
 است همم بسيار بخش اين .شويد آشنا مجله رفرنس دهي روند با تا كنيد مرور را مجله آخر شماره ي چند مي توانيد

 .)ارزشمند مقاله ي حتي( شد خواهد مقاله شدن رد موجب راحتي به شود انگاري سهل آن در چنانچه و
.باشند خوبي كمك مي توانند رفرنس نويسي نرم افزارهاي

ارشد ه هايپايان نام به ارجاع .كنيد استفاده گرفته اند قرار استفاده مورد مقاله متن در كه چاپ شده اي منابع از فقط 
 هارائ پاورقي صورت به يا متن درون را مواردي چنين است بهتر .نيست مرسوم )معموال( بخش اين در دكتري و

  .كرد استناد نيز گرفته اند چاپ پذيرش كه مقاالتي به توان مي البته .كنيد

اشتباهات حتي .باشند مقاالت اصل مانند دقيقا شما منابع كه كنيد دقت بسيار مقاله چاپ تا ارسال مراحل تمام در 
.دباش داشته پي در را ادبي سرقت به شما شدن متهم يا مقاله شدن رد همچون عواقبي است ممكن نيز كوچك

ينهمچن و شده اند ذكر منابع در متن، درون ارجاعات تمامي كه شويد مطمئن .نكنيد فراموش را نهايي تطبيق 
.گرفته اند قرار ارجاع مورد متن درون منابع تمامي
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اشتباهات رايج در نگارش مقاله
 است بهتر تيح .كنيد بازبيني را مقاله منتقدانه ديد با بار چندين است بهتر مقاله، زودهنگام شدن رد از جلوگيري براي
.كنيد استفاده كار اين براي همكاران يا دوستان از

اشتباهات رايج در چكيده
.از آنجا كه چكيده داراي محدوديت حجم است، معموال احتمال اشتباه در آن بيشتر است

 چكيده كردن فراموش -1
)بحث و نتايج بر تاكيد با باشد مقاله كل نماينده ي بايد چكيده( .چكيده در مقاله بخش هاي ساير تكرار -2
)باشد داشته وجود نتايج معني و نتايج روش، هدف، مورد در مطالبي بايد چكيده در( .چكيده از بخش هايي افتادن جا -3
 مراجعه طهمربو بخش هاي به باشد، داشته نياز بيشتري اطالعات به مخاطب اگر( :)است ويترين مانند چكيده( اضافي اطالعات -4

)كرد خواهد

اشتباهات رايج در مقدمه
ناقص اطالعات يا اندازه از بيش اطالعات -1

 رها سردرگمي در خواننده پايان، در مناسب، مقدمه ي يك نوشتن وجود با حتي گاهي( مطالعه ادامه ي و هدف نبودن روشن -2
.كرد اعالم خواننده به را مطالعه روند و هدف دقيق و روشن طور به بايد .)مي شود

.مي شود مقاله شدن نامفهوم موجب مطالب سازماندهي وجود عدم .مناسب ترتيب و منظم ساختار وجود عدم -3

اشتباهات رايج در روش شناسي
) شودمي ديده وفور به اطالعات در نقص درمقابل، بدهند اضافي اطالعات محققين كه شود مي ديده ندرت به( :ناقص اطالعات -1

است؟ روريض آزمايش تكرار براي موضوع فالن دانستن آيا كه است مفيد سوال اين به پاسخ كار روش بودن كافي تشخيص براي

)نندمي ك روش آن مباني تفسير و توضيح به شروع روش ها بخش در نويسندگان برخي( .بخش اين در مقدمه به زدن گريز -2

)شد نمايان تيره قهوه اي رنگ آزمايش انتهاي در كتان تخم روغن قطره 3 كردن اضافه از پس( :بحث حتي و نتايج به زدن گريز -3

)بگزارد اثر محلول نهايي رنگ بر مي تواند محيط دماي بودن نامتعادل( :خطا منابع مورد در بحث -4

اشتباهات رايج در نتايج
 نتايج اتنه بلكه گيرند قرار مقاله درون آمده دست به داده هاي جزئيات تمامي نيست نيازي موارد اكثر در( :خام داده هاي ارائه ي -1

  )هستند نياز مورد مهم و كليدي
  .ندمي كن بيان متن درون مجددا را شده اند ارائه شكل يا جدول درون كه اطالعاتي نويسندگان برخي( :)Redundancy( حشو -2

)بپذيرند يا كنند پيشنهاد را فرمتي چنين است ممكن مجالت از تعدادي( :نتيجه گيري و بحث بخش با تركيب -3

.باشد تصوير اي جدول صورت بهتر به فهم براي است بهتر باشد، داشته وجود ارائه براي اطالعاتي درصورتي كه :جدول يا شكل نبود -4
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اشتباهات رايج در جدول ها و شكل ها
)شود مراجعه نويسندگان راهنماي به بايد حتما بخش اين براي( :نامتناسب و نامناسب فرمت -1
  .)شوند ارائه جدول يا شكل حاالت از يكي به تنها بايد ضروري و تكميلي اطالعات( :)Redundancy( حشو -2
.)باشيد ليقهباص پس دهيد جلوه بي ارزش صورت به زشت تركيبي با را نتايجتان مهم ترين از بخشي نبايد( :بودن بدتركيب -3

)كند؟ درك را زيرنويس بدون  جدول يا شكل يك تواند مي چگونه خواننده يك(  :بودن زيرنويس بدون -4
  :ناكافي زيرنويس -5
.باشد شكل يا جدول تكرار نبايد زيرنويس -6

اشتباهات رايج در بحث و نتيجه گيري
.نتايج بخش با شدن تركيب -1
)است آورده ديا به تازه گويي مي كند اضافه بحث بخش در اولين بار براي را جديد نتيجه ي يك نويسنده گاهي( :جديد نتيجه ي -2
)باشد آنها هشيپژو كار نتيجه نمي تواند كه مي كنند نتيجه گيري هايي بخش اين در نويسندگان برخي( :ذهن از دور نتيجه گيري -3
The( هستند ناتمام نتايج -4 results are inconclusive(: )طرف از نرسد، شسته ورفته نتيجه گيري يك به نويسنده چنانچه 

.مي شود روبرو سوزناك پاسخ اين با داوران
 از بخش كدام و رسيده ايد نتايجي چه به كه كنيد مشخص شفاف و واضح بايد نتيجه گيري در :دوپهلو و گنگ مطالب -5

.شماست پژوهش حاصل نتيجه گيري
..نيدك استفاده نتيجه گيري و بحث در را شده اند جمع آوري زحمت و سختي به كه اطالعاتي تمام بايد  :افتاده ازقلم اطالعات -6

اشتباهات رايج در منابع
مي شود ديده بيشتر منابع نگارش در اساسي اشتباه نوع دو

.گردد تهيه نويسندگان راهنماي اساس بر دقت به است الزم كه منابع ساختار و فرم -1

 يشپ و جانب داري به متهم تا شود استفاده منابع از گسترده اي طيف از علمي مقاله ي يك در كه است الزم :منابع تنوع -2
.ندهيد ارجاع خودتان مقاالت به اندازه بيش از است بهتر ضمنا .نشويد قضاوتي
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