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  راهنماي نگارش مقاالت مروري
   :مقدمه 

  با شيوه نويسندگان  آشنا نمودنيكنواخت سازي مقاالت ارسالي به كنفرانس اينترنتي ضايعات نخاعي و   حاضر با هدف  مقاله

  روشي  ، به مقاله  نهايي  نسخه  تهيه  از آغاز تا مرحله  مقاله  يك  نوشتن  مراحل در اين مقاله . است  شده  تهيهت مروري مقاال  نگارش

ه اطالعات الزم و مفيد در مورد روند و يافته ئارا, اله به عنوان يك گزارش علمىهدف از نوشتن مق. مي شود  بيان  و عملي  ساده

  .باشد هاى مطالعه به خواننده مى

 به شرح ذيل ر اينترنتي راهنماى نگارش مقاله معتبر جهان و صاحب نظران و سايت هاي معتب مجالت فرمتبا بهره گيرى از 

 .است گرديده تدوين

 مروري تمقاال 

مطالعه و روش مورد استفاده به سه دسته كلي تقسيم مي شوند، اين سه دسته  دمقاالت مروري با توجه به موضوع مور 

كه اين مقاالت معموالً محدود جستجو مي  (narrative review)سنتي يا مروري نقلي  مقاالت مروري ساده، -1 :عبارتنداز 

  .در نهايت تحليل و جمع بندي آماري هم در اين نوع مقاالت وجود ندارد. كنند و در آنها جسنجوي جامع وجود ندارد

جستجوي . اين دسته مقاالت مروري، ساختارمند هم خوانده مي شوند (systematic review)مقاال مروري سيستمانيك -2

خصوصيات اصلي جستجوي ساختار يافته اين است . نظام مندي كه بر اساس قوانين و ضوابط از قبل تعيين شده انجام مي شود

بسيار گسترده و با حساسيت  و در ابتدا جستجو كه داراي پايايي باال است يعني تكرارپذير است و در چند مرحله انجام مي شود

  .باال  است و در مراحل آخر اختصاصي مي شود

روش هاي آماري است كه سعي مي نمايد اطالعات بدست آمده در  (meta analyze review)مقاالت مروري متا آناليز -3

اهداف و كاربردهاي متاآناليز عبارت از . نتيجه گيري مبتني بر مستندات ارائه نمايديك مرور ساختار يافته را تركيب نموده و 
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نتايج مطالعات  (heterogeneity)تركيب شدت اثرهاي استخراج شده از مطالعات مختلف و بررسي ميزان عدم تجانس 

  .مختلف  و بررسي عوامل  موثر مهم ايجاد كننده ي عدم تجانس است

بررسي پيشرفت هاي اخير در مورد يك موضوع خاص است بطوريكه بتوانيم درك درستي از  اله مروري هدف از نوشتن يك مق

مقاله مروري در واقع . موضوع را باتوجه به بحث پيرامون يافته هاي ارائه شده در مقاالت جديد در اختيار خوانندگان قرار دهيم

نظرات انتقادي يا تحليلي خود را هم به آن  مي تواند يسنده جمع بندي نظرات ساير محققين درباره يك موضوع است كه نو

  )صاحب نظر(. اضافه نمايد

  مالك هاي محتوايي مقاالت مروري

مهمي را در دانش بشر مقاله بايد يافته هاي . آن است يفيمحتواي علمي و ارزشمندي ك  يكي از مهمترين ابعاد مقاله علمي،

باشد؛ بنابراين پيش از تهيه مقاله، محقق بايد از خود بپرسد كه آيا مطالب او آن قدر مهم گزارش نمايد و داراي پيامي آشكار 

پژوهش او، كار آن ها را تحت  مقاله يا آيا ديگران از آن بهره مند خواهند برد؟ و آيا نتايج. ه باشداست كه انتشار آن قابل توجي

  تأثير قرار خواهد داد؟

  ساختار يك مقاله مروري

 (Title):عنوان

عنوان مقاله بايد متناسب با موضوع، اهداف و نتايج پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خالصه، كوتاه و گويا      

داراي  كلمات يا عبارات اضافه نباشد فقط مفهوم اصلي مقاله را نشان .باشد كاملبراي خواننده ارائه كند و تا حد امكان جامع و 

 دهد 

اي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را كه معموالً ابتدا فهرست عناوين را  همچنين عنوان مقاله بايد جذاب باشد، يعني به گونه

  . خوانند به خود جلب نمايد مي
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تي و ح .و اندازه بزرگتر از ساير فونت هاي متن مي نويسند Bold معموالً عنوان را با يك فونت. در خط اول درج ميشود عنوان 

 .اند تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه بيان كرده. المقدور از يك سطر بيشتر نباشد

  :  )ان(مؤلف مشخصات

شود و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از مؤلفان در آن  ، نام مؤلف يا مؤلفان ذكر ميمقالهبعد از عنوان 

به وسيله دو يا چند نفر انجام بگيرد و همه آنها به يك دانشگاه يا مؤسسه وابسته تدوين مقاله اگر  .آيد مشغول به كارند، مي

اما اگر هر يك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند، . شود بار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر مي باشند، نام مؤسسه يك

ترتيب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال  .اند، ذكر شود كه به آن وابسته اي بايد بعد از نام هر يك از آنان، بالفاصله نام مؤسسه

يكديگر، معموالً متناسب با ميزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر ميزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش 

  . گيرد قرار مي يكسان باشد، اسامي آنان به ترتيب حروف الفبا در دنبال هم

عنوان دانشگاهي با رتبه علمي نويسنده به صورت زيرنويس نوشته .يسندگان معموالً در زير عنوان مقاله درج مي شود اسامي نو

  .شود

در پاورقي بايد آدرس الكترونيك نويسنده ذكر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نياز . نام نويسنده را با يك پاورقي همراه كنيد

   .نوشتن سمت يا ويژگيهاي بارز علمي نويسنده در پاورقي نيز مرسوم است. رقرار كنندبتوانند با نويسنده ارتباط ب

  : چكيده 

   هار بخش اصلي در متن چكيده وجود داردچ 

  چرا ما به مسئله ي حاضر اهميت مي دهيم؟: انگيزه و بيان مسئله   

دانش آموز مصاحبه كرديم،  17با : مثال( دقيقا شما چه كاري كرديد تا به نتيجه رسيديد؟  :راهكار ها / رويه ها / روش ها  
  )اثر ادبي را تجزيه و تحليل كرديم 5آزمايش را انجام داديم،  25

به عنوان نتيجه و محصول كاري كه با روش بيان شده انجام شده است چه چيزي يافته ايد  :محصوالت / دستاوردها/ نتايج  
  ايجاد كرده ايد/ ياد گرفته ايد/ 
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در پايان با توجه به مسئله اي كه بيان كرديد، برزگترين يافته ي شما براي درك بهتر و پيشبرد    :مفاهيم / نتيجه گيري  
  موضوع تحقيقاتي چه بوده است؟

  .گيری باشد ها و نتيجه ها، يافته های زمينه و هدف، مواد و روش کلمه و مشتمل بر قسمت ٢٥٠بايد حداکثر ه  چكيد

    KeyWords :واژگان كليدي

كنند تا به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكيده و آشنايي  معموالً در انتهاي چكيده، واژگان كليدي پژوهش را بيان مي

معموالً با توجه به حجم و  .ق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته استاجمالي با روند تحقي

   .نوشته مي شوند Italicكه معموالً به صورت  شود تا هفت واژه كليدي در هر مقاله بيان مي سهمحتواي مقاله،

ي كه در دسترس است توضيح اطالعاتآن و  زمينه يپيش در قسمت مقدمه، در مورد موضوعي كه انتخاب كرده ايد و  :قدمهم

اين توضيح . همچنين در حد يك يا دو جمله هدف از نوشتن مقاله را توضيح دهيد  ) .در حد دو يا سه پاراگراف ( مي دهيد 

  . مي تواند راجع به علت پرداختن شما به اين موضوع خاص نيز باشد

مربوط به موضوع را با دقت بخونيد به   ابتدا متون كالسيك يا كتابهاي اصلي   :روش بررسي و انتخاب منابع مورد مطالعه 

تهيه  خصوص ارجاعاتي كه نويسنده داده را توجه كنيد بعد يك ليست طوالني از همه مقاالتي كه به موضوع مرتبط ميشود را 

: به عنوان مثال. آمدن مقاالت بنويسيددر اين قسمت كوتاه شما بايد بطور خالصه، روش جستجوي خود را براي بدست  .كنيد 

كليدي استفاده كرديد؟ راه اصالح جستجو خود؟ چند مقاله بصورت  از چه كلمات جستجو كرديد؟  در چه بانك اطالعاتي

همچنين خالصه اي از  خالصه مقاله و چند مقاله بصورت كامل؟ چند مقاله بدست آمد؟ چگونه از ميان آنها انتخاب كرديد؟

  .روش هاي هر يك از مقاالت را بنويسيدموارد و 

يافته هاي اصلي در مقاالت  ) fiqures(در چند جمله، بعالوه جداول و اشكال . مهمترين قسمت بررسي شما است :يافته ها  

ت ليست جديدي از مقاالت را تهيه كنيد كه ترتيب اين مقاالت مقاالتي هستند كه بيشترين ارجاعا  .بدست آمده را مي نويسيم

مقاالتي كه ليست كرده ايد رو پيدا كنيد و با دقت   را داشته و انتهاي ليست آنهايي هستند كه كمترين ارجاع را داشته اند

به نحوي مطالب و  دناتهيه كنيد كه بتو دياگرام هايي رو نيد و آنها را خالصه كنيد براي اين كار سعي كنيد جدول ياابخو

  .كندرا دسته بندي  محتويات مقاالت
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در اين قسمت علل تشابهات يا تفاوتهاي يافته ها، محدوديت هاي احتمالي در اجراي تحقيق هاي بررسي   :تجزيه و تحليل

  .شده، مورد بحث قرار مي گيرد

. شامل آنچه از مجموع يافته هاي مقاالت مي توان نتيجه گيري كرد و پيشنهاداتي كه مي توان ارائه گردد   :نتيجه گيري  

. هر مقاله بايد بايد با خالصه و نتيجه گيري دقيق و صحيحي از گامها و دستاوردهاي پژوهش همراه باشد )خط  4-5نهايتاً در  (

در اين بخش، توصيف  .بعضي مواقع خالصه را همراه با بيان محدوديت ها و پيشنهادهائي براي محققين ديگر همراه مي كنند

اين توصيف كالمي با اطالعات آماري مورد استفاده، كامل . شود است، ارائه مي ست آمدهكالميِ مختصر و مفيدي از آنچه به د

ساختار بخش نتايج، معموالً . ها از طريق شكل و نمودار يا جدول، نمايش داده شوند شود و بهترين روش آن است كه داده مي

ترتيب بيان  .هاست بودن يا تأييد نشده بودن فرضيه ها و نيز وابسته به تأييد شده ها يا فرضيه مبتني بر ترتيب منطقي پرسش

روش متداولِ بيان نتايج، آن است . است، يا برحسب اهميت آنها هاي آنها ها يا فرضيه نتايج نيز يا برحسب ترتيب تنطيم سؤال

 .شود تر ارائه مي هاي كم اهميت ها و سپس به ترتيب، يافته ترين يافته ترين و جالب كه ابتدا مهم

 .يج با نظم و ترتيب منطقي و بدون توجيه و تفسير و براساس اهداف يا سئواالت ذكر شده در مقدمه بيان شودنتا

آثار و اهميت يافته هاي بدست آمده و همچنين محدوديتهاي آن توضيح داده شود و از تكرار نتايج به شكلي كه در قسمت 

 .مي و قابليت تعميم پذيري نتايج بدست آمده توضيح داده شوددر بحث موارد كاربرد عل نتايج آمده است، خودداري گردد

  

  :منابع   

  منبع مورد نياز است 10الي  8بطور معمول در يك مقاله مروري، حداقل  

هر مجله يا كنفرانس  .در نهايت بايد منابع و مĤخذ مورد استفاده را به ترتيب براساس منابع فارسي و التين مرتب كنيد

 اين واژه مخفف عبارت. است APA يك روش استاندارد براي درج منبع روش.را درنحوه درج منابع دارد استاندارهاي خود

American Psychological Association براساس اين روش براي . است كه توسط انجمن روانشناسي آمريكا ارائه شد

  ). 56:  1389حبيبي، (استفاده مي شود براي نمونه ) شماره صفحه : نام نويسنده، سال ( ارجاع يك بخش از متن به منبع آن از 
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 :صفحه فهرست منابع و مĤخذ به روش زير عمل مي شود در

  عنوان مقاله، نام مجله ،شماره مجله، صفحه شروع و پايان )سال انتشار مقاله(نام خانوادگي،نام و يا حرف اول نام ،

  مقاله

 ، عنوان كتاب ، نام شهر محل انتشار ، نام موسسه انتشاراتي )سال انتشار كتاب (ام خانوادگي ،نام يا حرف اول نام ن

 ، تهران ، نشر ويرايش )ويرايش سوم(، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي )1382(دالور،علي  :مثال

 

  در مورد مقاله نيز گفته شد عمل مي شوداگر كتاب بيش از يك نويسنده داشته باشد به ترتيبي كه 

  نام كتاب ، نام مترجم ،نام انتشاراتي، نام )سال چاپ كتاب به زبان فارسي(، نام يا حرف اول نام ،)مولف(نام خانوادگي ،

  شهر

 نحوه نگارش منبع مقاالت ارائه شده در كنفرانسها يا كنگره ها 

  ضوع مقاله در اولين يا چندمين كنفرانس ، شهر و كشور محل مو) سال برگزاري كنفرانس (نام خانوادگي ، نام

  ري كنفرانسابرگز

  نحوه نگارش منبع گرفته شده از شبكه اينترنت 

 نام خانوادگي نويسنده ، نام ،موضوع مقاله ، تاريخ گرفتن از شبكه ، آدرس سايت. 

  ناشر : ، نام كتاب، محل نشر)سال(نام خانوادگي، نام : اگر كتاب باشد

  ، نام مقاله، نام نشريه، شماره نشريه، شماره صفحات)سال(نام خانوادگي، نام : مقاله باشد گرا

 :است شيوه نگارش منابع بر اساس اصول ونكور به شرح ذيل
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خانوادگي نفر دوم، كه پس از حرف اول نام  نام كاما) با حروف بزرگ و بدون نقطه(خانوادگي يك فاصله حرف اول نام  اول نام 

هيچ (فاصله عنوان بدون فاصله نقطه نوشته شود و بعد از يك فاصله مخفف نام مجله  نفر نقطه گذارده شود سپس با يك آخرين

شماره صفحه و در نهايت نقطه  يك فاصله): دوره(يك فاصله سال انتشار؛ يك فاصله شماره جلد ) و عالمتي نمي خواهد نقطه

جلوي منبع فارسي درج  (Persian) به زبان انگليسي با آوردن كلمه ع انگليسي ومنابع فارسي نيز همسان با مناب. گذارده شود

 .شود

  نكات مهم

 به نظر من"براي نمونه از جمالتي مانند . به هيچ وجه از فاعل اول شخص يا فعل اول شخص استفاده نکنيد "

  .باالرتبه قابل استفاده استبيان جمله از سوي اول شخص تنها براي صاحبنظران و اساتيد . کامال اجتناب کنيد

 اگر يک واژه التين کليدي استفاده شده بايد به . در متن فارسي به هيچ وجه از واژگان التين استفاده نکنيد

همچنين نام هاي خارجي مورد استفاده در متن بايد زيرنويس . صورت پاورقي در انتهاي صفحه زيرنويس شود

 .ار ايراد نشودشوند تا خواننده در تلفظ آن نامها دچ

 به کلمه قبل چسبيده و با فاصله , و مشابه(:) دو نقطه  - ) ;(نقطه ويرگول - ),(کاما- (.) عالئم نقطه(space)  از

به محتوای داخلی آن چسبيده و از محتوای بيرونی با [] و"" -{}- ()همچنين عالئم.کلمه بعدی جدا می گردند

 .جدا می گردند (space)فاصله 

 ابتدای هر پاراگراف حتمًا به اندازه يک .قاله هم از راست و هم از چپ تراز شده باشدالزم است متن مTab 

 .تورفتگی در نظر گرفته شود

   متن مقاله به جز عنوان و نام نويسنده بايد به صورت Justified و Right-to-Left مرتبط شده باشد.  

  شماره صفحات در قسمت وسط پائين صفحه درج شود.  

 له و يا سايت  علمی قوانين خاصی برای نگارش مقاله وجود دارد که با ديگر مجالت و در هر مچ

 :سايت ها متفاوت است که متداول ترين آنها به اين صورت می باشد

 سانتی متر منظور شود ٢.۵سانتی متر و از سمت چپ  ٣اندازه حاشيه کاغذ از باال و پايين و سمت راست.  

  فارسی و همچنين کلمات انگليسی در طول مقاله در همه جا ثابت می باشدفونت بکار رفته برای کلمات. 

  فونت مورد استفادهTimesNewRoman می باشد. 

  معمولی می باشد ١٢ مقالهاندازه فونت برای متن. 

  می باشد ١٠فونت زير نويس. 

 تيتر عناوين با همان قلم متن نوشته می شود. 
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 - ضخيم  ١۶اندازه خارجی ترين عنوان برای کلمات فارسی(Bold) ضخيم  ١۴و برای کلمات التين

(Bold)می باشد و زير عنوان ها با اندازه متن معمولی ولی به صورت ضخيم نوشته می شوند.  

 عات در متنجاار

مك : مثالً  چه چيزي بايد مستند گردد؟  :دادن در متن بايد مشخص بشود، اين است كه نخستين چيزي كه درباره استناد

 :است  موارد استنادآوردن را به شرح زير بيان داشته) 1990) (23(برني

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

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

 گيرد، منبع آن را بايد ذكركرد تا اگر خواننده خواست اطالعات  اي موردبحث قرار مي هر زمان كه نظريه، روش يا داده

 بيشتري درباره آن كسب كند، بتواند به آن مراجعه كند؛

 شود، مستند  هايي را كه از يك متن به صورت مستقيم و بدون دخل و تصرف، داخل گيومه آورده مي بايد نقل قول

 . ساخت

نويسنده، تنها در . آيند، الزم نيست مستند شوند بنابراين اطالعاتي كه براي خوانندگان، اطالعات عمومي به حساب مي       
همچنين در  .د كه اين ارجاع براي مطالعه بيشتر باشد و نقل از خود، معنا نداردتواند به آثار خود ارجاع، ده صورتي مي

شود كه محقق  تنها زماني به منابع ديگران استناد مي. االمكان بايد به منبع مستقيم يا ترجمه آن استناد كرد استنادكردن، حتي
رد كه آن مطلب از يك منبع دست دوم گرفته دسترسي مستقيم به اصل اثر را نداشته باشد كه در آن صورت بايد مشخص ك

  .شده است

:منابع  
http://www.academicthesis.blogfa.com 

http://sdhprc.ir 

http://eceh.uswr.ac.ir 

http://libtmu.blogfa.com 

http://www.drmehrdad.com 

WWW.GhadamYar.com

ali
New Stamp



10 
 

http://s2.picofile.com 

http://ino.blogfa.com 

http://lisguilan.blogfa.com 

http://journal.rums.ac.ir 

http://www.wmrc.ir 

http://www.fekreno.org 

 http://kafaii.com 

http://www.terapaper.com 

http://www.ensani.ir 

 تهران نوقاني، موسسه انتشاراتي انديشه رفيع، تحقيق پرستاي، ناهيد دهقان نيري، احمد علي اسدي، اصول ١٣٨٤پوليت، دنيس -

WWW.GhadamYar.com

ali
New Stamp


	GhadamYar
	راهنمای نگارش مقالات مروری

