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 انواع مقاالت علمی

بندی کرد که معرفی همه آنها خسته کننده و خارج مختلف ارزیابی و تقسیمدیدگاه  یناز چندتوان میرا  علمی مقاالتانواع 

ای که مقاله در آن منتشر مبنای رتبه علمی مجلهبندی آنها بر بندی انواع مقاالت، طبقهترین تقسیمباشد. معروفاز حوصله می

آموزشی  -ترویجی، علمی -پژوهشی، علمی -های علمی مختلفی از جمله علمیباشد. به طورکلی مجالت دارای رتبهشده است، می

 باشند.باشد که در مجامع علمی مقاالت معتبر غالبا علمی پژوهشی و علمی ترویجی میو .... می
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کنند که در این میان مهمترین که مراکز مختلفی نسبت به اعطای رتبه علمی به مجالت مختلف اقدام میباید دقت داشت 

مرکز دارای صالحیت برای اعطای رتبه علمی به انواع مجالت، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است که با اعطای رتبه علمی 

نماید. وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی و مجله را تعیین می پژوهشی و یا علمی ترویجی به مجالت مورد تایید، سطح کیفی

نور نیز از دیگر مراکزی هستند که با دادن رتبه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی، به بسیاری از مجالت همچنین دانشگاه پیام

سایت آنها مراجعه کرده توان به وبیبخشند. به منظور دریافت لیست مقاالت مورد تایید هر یک از مراکز فوق ماعتبار علمی می

 و فایل حاوی نام مجالت مورد تایید را دانلود نمود.

نور الزاما مورد تایید تمامی مراکز مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مورد تایید دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه پیام

یک مجله علمی پژوهشی مورد تایید دانشگاه آزاد اسالمی و یا ای که در باشد و ممکن است مقالههای دولتی نمیو دانشگاه

ای معتبر پذیرفته نگردد. به همین دلیل الزم است تا نور چاپ شده است، در بسیاری از مراکز به عنوان مقالهدانشگاه پیام

 مجله اقدام نمایند. ای خاص نسبت به تحقیق در مورد اعتبار علمینویسندگان گرامی قبل از ارائه مقاله خود به مجله

ند و ساختار مقاله گیرنیز الزم به اشاره است که این مقاالت نیز در زمره مقاالت علمی پژوهشی قرار می ISIدر مورد مقاالت 

و علمی پژوهشی  ISIو نوع بیان مطالب در آنها دقیقا مانند مقاالت علمی پژوهشی داخلی است. تنها وجه تمایز نگارش مقاالت 

 به زبان انگلیسی است. ISIزوم نوشتن مقاله داخلی، ل

گردند. بندی میبندی دیگر مقاالت بر اساس نوع مطالب ارائه شده در مقاله و همچنین روش تهیه آنها دستهتقسیمیک در 

 آوری و .....، مقاالت گردمروریمقاالت تحلیلی، مقاالت ، مقاالت تجربی بندی، مقاالت به انواع متعددی از جملهدر این نوع طبقه

 ، که در ادامه به معرفی و تشریح هریک از این انواع پرداخته شده است.شوندتقسیم می

 

 تجربی )پژوهشی(:  تمقاال -

د. در این نباش، میهای عملی و تجربی هستندانجام آزمایش و پژوهشمتکی بر که ی اتبرگرفته از تحقیقتجربی، غالبا  مقاالت

تر مقاالت تجربی به زبان ساده شود.های آزمایشگاهی پرداخته میتفسیر نتایج بدست آمده از آزمونمقاالت معموال به ارائه و 

ها . نمونهنمونه برداری استپایه اصلی این گونه مقاالت بر مبنای  باشند.ای خاص میحاصل پژوهش، تحقیق و آزمایش در حوزه

به منظور ارائه  های انسانی غالبا تعدادی از افراد جامعهدر رشته ایی،های فیریکی و یا شیمیهای مهندسی غالبا نمونهدر رشته

از آنجا که در ایران اکثر د. نباشمیهای پزشکی و دامپزشکی تعدادی نمونه انسانی و یا حیوانی پرسشنامه به آنها و در رشته

مقاالت پژوهشی نیز به اشتباه  گونه از مقاالتهمین دلیل به این به  باشندمقاالت تجربی می منتشر شده پژوهشیعلمی مقاالت 

تر از مقاالت تجربی بوده و چنانچه در ادامه مفصال شید که مقاالت پژوهشی بسیار وسیعبایستی دقت داشته باالبته شود. گفته می

 د.نگیربحث خواهد شد طیف بسیار بیشتری از مقاالت را در بر می

 

 

 

 :تحلیلی تمقاال -
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آید، این نوع مقاالت از تحلیل و موشکافی موضوعات در جهت بسط دادن موضوع و یا بیان برمی مقاله تحلیلی نام از چنانچه

هایی )البته ممکن است داده مؤلف با استفاده از منابع پژوهشی پیشین د. در مقاالت تحلیلینشونقاط قوت و ضعف آنها حاصل می

سعی در  فزارهای کامپیوتری و ....انواع نرم ،د نویسندگان حاصل شده باشند(های خوگردند از آزمایشات و تجربهکه تحلیل می

هایی ها در زمینهدر این نوع از مقاالت، غالبا بسیاری از دانستهنماید. می در حوزه کار خودو یا مدلی خاص  هنظریمطرح نمودن 

به عبارت دیگر در مقاالت گردد. آنها استخراج می ، مدل و یا فرمولی کلی ازخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نظریه

نماید. بایستی نیاز میان را از انجام آزمایشات مشابه بیتحلیلی هدف نویسنده ایجاد نمودن قانونی ثابت بوده که سایر پژوهشگر

ایه اصول ریاضیاتی، ستی تحلیل بر پباشد بلکه بایدقت داشته باشید که منظور از تحلیل صرفا بیان تقطه نظرات شخصی نمی

ها، توان اینگونه بیان نمود که فرمولمی تربه بیان ساده انجام گیرد. ،نها شکی وجود نداردآماری و سایر مواردی که در صحت آ

باشند و چون تحلیل و استخراج آنها بر مبنای ریاضیات و آمار )و نه نقطه های مقاالت تحلیلی میخروجی ،هاروایط ریاضی و مدل

 .توان شکی کردباشد، در صحت آنها نمینظرات شخصی( می

 

 : مروری تمقاال -

تر، نویسنده در مقاالت به زبانی ساده. شودند، پرداخته میاهایی که قباًل منتشر شدهنوشته جمع آوریبه در مقاالت مروری 

نماید. داده و نسبت به نوشتن مقاله اقدام میمروری نقطه نظرهای افراد مختلف را بدون هیچگونه دخل و تصرفی در کنار هم قرار 

ای جامع که به های بسیاری انجام شده ولی مقالهها و تحقیقهایی کاربرد دارند که در آنها نوشتهمقاالت مروری غالبا در حیطه

 ار دهد، وجود ندارد.نحوی در برگیرنده نتایج تمامی این تحقیقات بوده و بتواند به صورتی یکپارچه کل موضوع را تحت پوشش قر

نویسنده مقاالت مروری باید نسبت به تمامی زوایای موضوع، دارای اطالعات و دانش کافی باشد، بطوریکه بتواند تمامی ابعاد 

اضافه کرده و حتی در صورت  هایی را نیز به آنهاها و ارزیابیبیان نموده و همچنین در مواقع الزم تحلیل خود موضوع را در مقاله

در بین منابع مختلف بتواند توجیهات مناسبی را ارائه نماید. همچنین در بسیاری از موارد به منظور نگارش  ید تناقضاتوجو

ای که در آن همه ابعاد ای جامع الزم است که خود نویسنده با وارد کردن نقطه نظرهای شخصی نسبت به نگارش مقالهمقاله

ام کند. در این میان با توجه به لزوم احاطه نویسندگان مقاالت مروری به کل ابعاد موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است، اقد

شود که افرادی نسبت به نوشتن مقاالت مروری اقدام کنند که خود در آن زمینه صاحب نظر زمینه مورد بررسی، غالبا توصیه می

 ده باشند.یبوده و حتی چندین مقاله در موضوعاتی مشابه به چاپ رسان

، پرداخته انده در یک زمینه به انجام رسیدههای مختلفی کبندی پژوهشآنجا که در مقاالت مروری به بررسی و جمعاز 

شود در این مقاالت بر خالف مقاالت تجربی و تحلیلی، چندان وارد جزئیات مسئله نشده و تنها به ارزیابی کلیات و مطالب می

توجه به نوع نگرش جامع در مقاالت مروری، تعداد خوانندگان این مقاالت نسبت به  شود. بااساسی مرتبط با موضوع پرداخته می

کنند، بسیار بیشتر بوده و به همین دلیل توجه مجالت ای خاص مقاله منتشر میمقاالت تجربی و یا تحلیلی که فقط در زمینه

 باشد. به رعایت معیارهای کیفی در نگارش مقاالت مروری بسیار باال می

کند، نسبت به سایر مقاالت پژوهشی د در نگاه اول ارزش مقاالت مروری با توجه به اینکه نویسنده کار جدیدی را ارائه نمیشای

کمتر به نظر بیاید، اما در واقع با توجه به اینکه برای نگارش مقاالت مروری نویسنده باید نگرشی ژرف بر تمامی ابعاد موضوع 

مسلط باشد، به همین دلیل نگارش نیز هشی و تحقیقات جدید انجام شده پیرامون موضوع مورد نظر داشته و بعالوه بر پیشینه پژو
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تواند، انجام گیرد. همچنین با توجه به اینکه مقاالت مروری شناختی جامع از موضوع در مقاالت مروری توسط هر کسی نمی

 .باشندرزش و اعتبار بسیار باالیی میدارای ادر مجامع علمی  بنابرایندهند، اختیار خوانندگان قرار می

توان دید که بسیاری از مجالت، مقاالت مروری نگارش یافته های فعالیت مجالت علمی پژوهشی میبا مطالعه اهداف و زمینه

مشابه های های پیشین خود نویسندگان در زمینهمنبع اصلی ارائه شده در مقاله از نوشته 3را تنها در صورتی که حداقل تعداد 

کنند که با توجه به توضیحات ارائه شده در فوق دلیل این امر د، قابل پذیرش دانسته و نسبت به منتشر کردن آن اقدام مینباش

امر فوق ممکن است در بسیاری از دانشجویان که قصد چاپ مقاالت مروری که به هر حال نیاز به انجام  کامال واضح است.

ندارند، یأس ایجاد نموده و آنها از ادامه راه منصرف نماید، ولی به هر حال باید توجه داشت که تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی 

تواند این مشکل راه حل نماید. های مورد نظر پیشتر مقاالتی منتشر کرده باشند، میانتخاب اساتید راهنما و مشاوری که در زمینه

گردد که نسخه اولیه مقاله خود برای شرکت سنگان تازه کار پیشنهاد میهمچنین چنانچه در ادامه مفصال بحث خواهد شد به نوی

ها و .... ارسال نموده و ضمن تکمیل نمودن مقاله، با درج یک ارجاع به خود )که همان مقاله ها، سمینارها، کنفرانسدر همایش

 .کنندباشد( نسخه نهایی مقاله را برای یک مجله ارسال ارائه شده در همایش می

 :گردآوری تاالمق -

منابع در  شده صرفًا به گردآوری و انعکاس نقطه نظرهای مختلف درج آید،در مقاالت گردآوری چنانچه از نام آنها برمی

های موجود گردد و تنها یافتهای عرضه نمیتازه نتیجه و فعالیت پژوهشی هیچ در واقعشود. با چاپ مقاالت گردآوری پرداخته می

های آوری و مروری شباهتگیرند. باید دقت داشت که اگرچه در بین مقاالت جمعباالتر در کنار هم قرار میبا نظم و انسجامی 

 بسیار زیادی وجود دارد ولی به هر حال اعتبار مقاالت مروری بسیار باال و غیر قابل مقایسه با مقاالت گردآوری است.

گردآوری اقدام نماید به همین دلیل قطعیتی در مورد جامع و کامل تواند نسبت به نوشتن مقاالت از آنجا که هر فردی می

بودن این مقاالت وجود ندارد، زیرا ممکن است که نویسنده فاقد شناخت کافی نسبت به تمامی ابعاد زمینه مورد بررسی بوده و 

آوری اطالعات نداشته باشد. همچنین بر خالف مقاالت مروری، مقاالت یا دسترسی مناسب به انواع منابع مورد نیاز برای جمع

ها و های مناسب و همچنین نقطه نظرهای نویسنده بوده در صورت وجود داشتن کاستیگردآوری غالبا فاقد تجزیه و تحلیل

را از میان تناقضات موجود بندی صحیح و منطقی تواند، یک جمعتناقضاتی در منابع مورد استفاده نوسنده مقاله الزاما نمی

تر و توان نسخه کوچکهای زیاد مقاالت مروری و گردآوری، مقاالت گردآوری را میاستخراج نماید. البته با توجه به شباهت

 تر از مقاالت مروری به حساب آورد.ناقص

نی از بین تعدادی از منابع مورد مقاالت گردآوری مانند تحقیقات انجام شده در طی دوران تحصیل که در آنها به استخراج مت

د، نیستند و خواننده با مطالعه نموضوع باش ی ابعادالزاما مقاالتی جامع که در برگیرنده تمام بوده و شد،استفاده پرداخته می

 تواند از شناخت جامع نسبت به تمامی ابعاد موضوع اطمینان حاصل نماید.مقاالت گردآوری نمی

شود که دانشجویان تنها با خواندن های موجود در بین این دو نوع مقاله، غالبا مشاهده میتفاوتحتی با وجود بیان تمامی 

ای از مطالب آنها، مقاله خود را مروری فرض کرده و از آنجائیکه مقاالت مروری از انواع تعداد محدودی منبع و نوشتن مقاله

نمایند. از آنجایی که برای مجالت دارای رتبه علمی پژوهشی می باشند، اقدام به ارسال مقاله خودمقاالت علمی پژوهشی می

کنند، متاسفانه هایی بسیار سختگیرانه، تنها مقاالت مروری را پذیرفته و چاپ میمجالت علمی پژوهشی پس از انجام دادن داوری

مقاالت گردآوری شده نسبت به سه د. بطورکلی ارزش علمی نشودر اکثر مواقع مقاالت این دانشجویان غیر قابل چاپ اعالم می
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، غالبا از پذیرش و ISIتر است و نشریات دارای رتبه علمی پژوهشی و نوع مقاله اول )تجربی، تحلیلی و مروری( به نسبت پایین

 نمایند.چاپ مقاالت گردآوری شده خودداری می

ی وجود ندارد و پذیرش و یا رد شدن البته باید دقت داشت که مرزبندی مشخصی برای تشخیص مقاالت گردآوری و مرور

باشد، بطوریکه ممکن که یک مقاله ارائه شده به یک نشریه علمی پژوهشی تنها وابسته به نظر داوران بررسی کننده مقاله می

ه عنوان ای دیگری همان مقاله را برا از نوع گردآوری و فاقد ارزش الزم برای چاپ شدن در مجله بدانند ولی مجله اینشریه مقاله

 .یک مقاله مروری پذیرش و چاپ نماید

 یاداشت فّنی )توصیفی( مقاالت -

این مقاالت گردند. منتشر میای دیگر از مقاالت علمی بوده که در بسیاری از مجالت گونه )توصیفی( مقاالت یادداشت فنی

در این  شوند.مقاالت توصیفی شناخته می عنوانها باالت یادداشت فنی و در سایر رشتهعنوان مقهای مهندسی غالبا بدر رشته

بوده، البته با نگاهی علمی  های صنعتی و شخصی ویتجربه لبی بسیار کاربردی که غالبا برگرفته ازمقاالت نویسنده به ارائه مطا

مطالب بیان شده پردازند. نمی محض به عبارت دیگر این مقاالت بسیار کاربردی بوده و صرفا به مسائل علمیپردازد. به آنها می

. اینجانب طی هستندد ولی به هر حال بسیار کاربردی و مفید ندر این مقاالت اگرچه ممکن است از نظر علمی کامال نوآور نباش

بسیار کاربردی که  سازی مشغول به فعالیت بودم که در نهایت مطالبموزی مقطع کارشناسی در یک شرکت کشتیکارآ دوران

الب یک مقاله یادداشت فنی در مجله علمی پژوهشی انجمن مهندسی دریا منتشر نمودم. بودم را در قگرفته دوران فرا  در آن

دی بسیار کاربردی که شاید ور نبود ولی به هر حال موارب آن مقاله از نظر علمی چندان نوآبایستی دقت داشته باشید که مطال

 ه بود.بیان شد نها را پیدا کرد در آنتوان مشابه آن یدیگر در جای

د. نباشصفحه می 5غالبا کمتر از سایر انواع مقاالت بوده و معموال در حدود  )توصیفی( تعداد صفحات مقاالت یادداشت فنی

چاپ شوند ولی به هر حال ارزش علمی آنها نسبت به  نیز ممکن است در مجالت علمی پژوهشی اگرچه مقاالت یادداشت فنی

 تر است. نپایی ت تجربی، تحلیلی و مروریمقاال

توانند ترکیبی از باید دقت داشت که مرز بندی دقیق و مشخصی در بین انواع مقاالت وجود ندارد و بسیاری از مقاالت می

های معرفی شده باشند، به عبارت دیگر در صورتی که فردی در مقاله خود عالوه بر انجام دادن آزمایشات تجربی به تحلیل گونه

ایج بدست آمده نیز بپردازند، در این صورت مقاله وی تحلیلی تجربی است. که در این میان با در نظر سازی نتریاضیاتی و مدل

 های مختلف مقاالت اضافه نمود.بندی گونهتعداد بسیار زیادی از انواع مقاالت را نیز به طبقه توانگرفتن مقاالت ترکیبی می

 

 سایر انواع مقاالت

اعتبار علمی آنها نسبت به موارد بیان گردیده وجود دارند که نیز  مقاالتهای دیگری از شده، گونه نوع مقاله تشریح 5عالوه بر 

آیند. به منظور آشنایی خوانندگان تنها باشد بطوریکه هیچ یک از آنها در زمره مقاالت علمی پژوهشی به حساب نمیتر میپایین

 گردد.توضیحات بیشتر خودداری میبه ذکر عنوان این نوع مقاالت بسنده شده و از بیان 

 نقد و بررسیمقاالت  -

 مقاالت انتقادی -

 مقاالت توصیفی -
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 یزارشمقاالت گ -

 ایمقاالت تدوین و ترجمه -

 ایمقاالت ترجمه -

 نامه بر سردبیر -

   ...و

آنها یفی به طورکلی تنها مقاالت تجربی، تحلیلی و مروری در زمره مقاالت علمی پژوهشی بوده و بقیه انواع مقاالت سطح ک

باشند. به طورکلی مقاالت علمی پژوهشی معتبر فقط تمایل به چاپ مقاالت تجربی، تحلیلی تر میپایین نسبت به سه گونه فوق

کنند. ولی به هر حال در بسیاری از مواقع ممکن است که در مجالت و مروری داشته و غالبا از پذیرش سایر مقاالت خودداری می

مقاالتی به غیر از سه گونه فوق مشاهده گردد که در این میان اگرچه امر فوق رایج بوده ولی به هر حال علمی پژوهشی نیز  

 باشد.همیشگی نمی

 

 

 

 

 های علمیسمینارها و همایش

توان باشند که مقاله نگارش یافته را میها و ... از دیگر مواردی میها، سمپوزیمها، گردهماییها، کنفرانسسمینارها، همایش

 1باشد که ابتدا برگزار کننده همایش با انتشار برگه درخواست مقالهبرای آنها ارسال نمود. روند برگزاری همایش بدین صورت می

اند، نتایج مشخص شدهورد تا در محورهای همایش که به صورت جرئی آدانشگاهیان و ... دعوت به عمل می ،از تمامی پژوهشگران

ارائه نمایند. در برگه درخواست مقاله عالوه بر درج محورهای همایش، آخرین زمان مقرر برای ارسال مقاالت های خود را پژوهش

آن مقاله  ت را جمع آوری کرده و پسیش از این موعد مقرر صرفا مقاالت داشت که دبیرخانه همایش پگردد. باید دقنیز درج می

 ند.کدیگری را دریافت نمی

گردد. شروع می ی تمامی مقاالت دریافتی، داوری آنهاآورجمعتعیین گردیده برای ارسال مقاالت و  گذشت موعد مقررپس از 

محورهای همایش که به خوبی نگارش یافته باشند معموال  ر ابتدایی بوده و مقاالت مرتبط باها غالبا بسیابطورکلی داوری همایش

 هاید. با در نظر گرفتن این موضوع که برگزار کنندهنرش واقع شوو مورد پذی کردهتوانند به آسانی سیر داوری را طی می

 ن از تمامی شرکت کنندگانهمایش را داشته و همچنیفضای قصد جذب افراد و پژوهشگران به منظور شلوغ شدن  هاهمایش

 بی بوده و غالبا تنهاجذ ها در قبال داوری مقاالت بیشتربه همین دلیل سیاست آن نماید،شرکت در همایش را دریافت می هزینه

 دارند.را مردود اعالم می باشندارتباط میمقاالتی که با محورهای همایش بی

شوند. در ارائه شفاهی به نویسنده زمانی ها پذیرفته میمقاالت به دو گونه ارائه شفاهی و ارائه پوستری در همایشبه طور کلی 

شود و در این زمان وی بایستی های برگزارکننده همایش( اختصاص داده میدقیقه )بسته به نوع سیاست 40الی  10در حدود 

مند به صورت شفاهی ارائه نماید. ارائه شفاهی چیزی شبیه به کالس درس بوده با فایل پاورپوینت مقاله خود برای افراد عالقه

ورت پاورپوینت آماده و ارائه گردد. همچنین و حتما بایستی فایل مقاله به ص باشدکه روند اجرای آن بسیار رسمی میاین تفاوت 

1 Call for paper 
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های خود را از نویسنده پرسیده و وی به توانند تمامی سوالپس از اتمام ارائه در زمان اختصاص داده شده، شرکت کنندگان می

 آنها پاسخ دهد.

، نویسندگان ر این شیوهباشد. دمی مرسوم شده است ارائه پوستریها که جدیدا بسیار نوع دیگر ارائه مقاالت در همایش

 بچسبانند. تهیه پوستر امری مشابه با ریزی شدهو این پوستر را در محل برنامه بایستی مقاله خود را به صورت پوستر درآورده

گرفت. پس از چسباندن پوستر، نویسنده بایستی در طول برگزاری که در دوران مدرسه بسیار انجام می است اریوتهیه روزنامه دی

از آنجا که نویسندگان صرفا اوردهای پژوهشی خود را ارائه نماید. ستمند ددر کنار پوستر خود ایستاده و به افراد عالقه همایش

پذیرفته ت پوستری مقاال مین دلیل غالبا محدودیتی در تعدادریزی شده پوستر خود را بچسبانند به هامهی در محل برنتبایس

قاالتی که از نظر گردد که مها سبب میهمایشهای برگزار کنندههای جذبی در کنار سیاست. تمامی موارد فوق ردوجود نداشده 

 باشند نیز معموال به صورت پوستری پذیرفته گردند.محتوایی چندان قوی نمی

دی که در آن متن اصلی تمامی مقاالت ارائه شده در همایش درج گردیده است به در طی برگزاری همایش غالبا یک سی

در قاالت متوان مشاهده کرد که تمامی دی همایش میشود. با مشاهده متن مقاالت درج شده در سیکت کنندگان اهداء میشر

ا . به عبارت دیگر ارائه پوستری و یاندپوستر و یا شفاهی( قرار داده شدههای همایش و بدون درج نوع ارائه هر مقاله )سربرگ

در  در لیست مقاالت ارائه شدهغالبا به همین دلیل د و نشودر همایش شناخته می مقالههر دو به عنوان ارائه شفاهی مقاله 

د به عنوان توانه پوستری مقاالت نیز ارزشمند بوده و میگردد. بنابراین عمال ارائنمی نوع ارائه هر مقاله مشخص دی همایشسی

 قرار بگیرد. مقاالتحتی در لیست منابع سایر و یا  افراد مناسب در رزومه یک گزینه

 اندیشند وارائه مقاله خود در سمینارها می از صرفاها به چیزی بیشتر در همایش به طور کلی بسیاری از شرکت کنندگان

ت های جانبی شرکفرصتعنوان از آنها بتوان در این میان تعدادی از مواردی که می دارند.ها اهداف متفاتی از شرکت در همایش

 :اندبحث شده، در زیر ام بردن هادر همایش

 :دریافت پذیرش و بورس تحصیلی از دانشگاه معتبر جهانی 

ها اساتید و پژوهشگران سایر کشورشنایی رو در رو با المللی امکان آهای معتبر بینیکی از مزایای اصلی شرکت در همایش

ماد تعدادی بایستی بتوانند اعت ،در دانشگاه های خارجی را دارند ت خودتحصیال دادن دامهاباشد. به طور کلی افرادی که قصد می

ارسال ایمیل برای اساتید  های بسیار مرسوم به منظور نیل به این هدف،یکی از روش .ها را جلب نمایندز اساتید آن دانشگاها

المللی این امکان را برای معتبر بین هایدر همایش . شرکتآمیز نیستباشد که در بسیاری از موارد چندان موفقیتمورد نظر می

 های مورد عالقه، به صورت مستقیم صحبت و با آنها در موردتید متخصص در زمینهبتوانند با اسا نماید تاایجاد می دانشجویان

المللی بین هایکه افراد پس از شرکت در همایش اماینجانب شخصا موارد زیادی را مشاهده کرده. های آتی مذاکره نمایندهمکاری

 اند.تند ادامه و حتی توسط آنها جذب گردیدهداشهمایش حضور همان در  آنها نیز را با اساتیدی که همکاری خود

 های بازرگانیو انجام فعالیت استخدام: 

و متخصصان در زمینه محورهای  فعاالن صنایع، انها و نهادهای دولتی و خصوصی، صاحبهای معتبر اکثر سازماندر همایش

 هرگونه را بدون آنهادانشجویان با  مستقیم ناییها امکان آشافراد و نهادها در همایشنمایند. شرکت این کت میهمایش نیز شر

استفاده کرده و به  سیاری از دانشجویان از این فرصتاهده شده است که بمشی آورد. در موارد بسیاراداری فراهم می سردرد
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های اقتصادی بعدی را شروع فعالیت گردند و یا این آشنایی زمینهمی و نهادها جذب و حتی استخداموی توسط این افراد نح

 آورد.فراهم می

 های تحقیقاتیشنایی با افراد جدید و بسط فعالیتآ 

  ی بیشترامکان جذب امکانات و درآمدهامعرفی دستاوردهای پژوهشی و به تبع آن 

 ...... 

 

هایی های ملی همایشالمللی تقسیم نمود. همایشهای ملی و بینتوان به دو نوع همایشها را میکلی همایشبه طور 

باشد. البته باید دقت داشته می گردند و اعتبار آنها نیز در سطح ملیمیکشور و به زبان فارسی برگزار باشند که در سطح می

باشند می خاص ای که اعتبار آنها در سطح هر منطقههای منطقههمایش ،های ملیکه در سطح کشور عالوه بر همایش باشید

 گیرند.نیز وجود داشته که معموال کمتر مورد توجه قرار می

گردند. به عبارت دیگر از میبرگزار  در سطح جهانی بوده که معموال به زبان انگلیسیهایی المللی همایشهای بینهمایش

و  افراد دنیا ممکن است جذابیت داشتهتمامی  برایآنها  ارائه شده در مطالبباشد، می المللیها بینآنجا که اعتبار این همایش

. یستی به زبان انگلیسی ارائه شوندبا هابه منظور استفاده تمامی پژوهشگران دنیا، مقاالت ارائه شده در این همایش دلیل به همین

اکثر اگرچه  و پتروشیمی ایران برگزار گردید. پژوهشگاه پلیمر ل پیش درچند سا ISPSTالمللی بینبه عنوان مثال همایش 

  شد.ارائه انگلیسی به زبان فارسی زبان بودند ولی به هر حال تمامی مقاالت ایرانی همایش آن شرکت کنندگان در 

شوند. به برگزار میفارسی  المللی به زبانتحت نام سمینار بینها از همایش شود که خیلیدر بسیاری از موارد مشاهده می

فارسی به زبان آنها  المللی معرفی گردیده در حالی که مقاالت دریافتیها بینعبارت دیگر در تبلیغات و پوسترها، این همایش

ر د ولی به هر حال اعتبانشومی معرفیالمللی ها به عنوان همایش بیناز این همایشد. باید دقت داشته باشید که اگرچه نباشمی

 اقعی آنها تنها در سطح ملی است.و

 ها در مقایسه با یکدیگرهمایشانواع میزان اعتبار تشخیص باشد دانشجویان سوال برانگیز می ی از مواردی که همیشه براییک

از بین دو همایش مشابه چگونه فهمید که کدام  شود کههمیشه این سوال از اینجانب پرسیده می باشد. به عبارت دیگرمی

ضریب تاثیرگذاری، شاخص فوریتی،  از جملهدقیقی  در مورد مجالت معیارهای همایش دارای اعتبار بیشتری است. خوشبختانه

 در این میان پژوهشگر با مشاهده باشند.می ایداشته که مشخص کننده دقیق درجه اعتبار هر مجله اخص نیمه عمر و ... وجودش

 یها چنین معیارهااین در حالی است که در مورد همایش تشخیص دهد.ای را اعتبار هر مجله تواند میزاناین معیارها به آسانی می

ند نتوااعتبار آنها را تا حدودی مشکل کرده است. در زیر مواردی که می مشخص و واضحی وجود ندارد و همین تشخیص میزان

 :اندگردیدهند به طور خالصه بیان یک همایش باشتقریبی اعتبار میزان نشان دهنده 

  برگزار کننده اصلی همایش:درجه اعتبار 

 تبارهرچه اع شته که با همکاری با سایر نهادها اقدام به برگزاری همایش کرده است.یک برگزار کننده اصلی دا یهر کنفرانس

. به عنوان مثال در تفسیر نمودآن همایش  به معنی معتبرتر بودنامر فوق را توان بیشتر باشد می اصلی همایشی برگزار کننده

شود را معتبر تلقی کرد و یا همایشی که دانشگاه شریف برگزار توان همایشی که در دانشگاه کمبریج برگزار مینگاه اول می

 .دانست با اعتبارنماید را می
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 های حمایت کننده همایش:درجه اعتبار ارگان 

داری، صنعتی و لی به هر حال بسیاری از مراکز پژوهشی، ایک برگزار کننده اصلی دارد، و تنها غالبا یهمایش اگرچه هر

تر باشند، آن همایش امیان یک همایش معتبرحباشند. هرچه می همایشآن  مالی و یا معنوی ها از حامیانبسیاری از دانشگاه

 .استمعتبرتر 

 های پیشتر برگزار شده این همایش:تعداد دوره 

به منظور ایجاد نمودن فضایی مناسب برای ارائه دستاوردهای پژوهشی نوین و های هر همایشی، به طور کلی برگزارکننده

ساله و یا هر بازه زمانی دیگری تکرار 3ساله،  2های زمانی مشخص مثال جدید، همایش خود را با محورهای مشابه طی بازه

پیشتر برگزار شده است بیشتر باشد، اعتبار آن بیشتر هایی که یک همایش نمایند. کامال طبیعی است که هرچه تعداد دورهمی

 خواهد بود.

 اندارائه شده همایشای قبلی هقاالتی که در دورهتعداد م: 

را مشاهده کرده های قبلی آن دی دوره، سیداریدن اطمینانآن  درجه اعتباراگر قصد شرکت در یک کنفرانس را دارید و از 

 اند را مالک ارزیابی خود قرار دهید.یشتر در آن کنفرانس ارائه شدهو تعداد و سطح کیفی مقاالتی که پ

  :محدود و کامال تخصصی بودن محورهای همایش 

گردد. کامال طبیعی است که همایشی دارای محورهایی بوده که همایش پیرامون آن مباحث برگزار میچنانچه اشاره شد هر 

های کامال باشند، میزان عمق و تاثیرگذاری آنها نسبت به همایشتر میکلی تر وهایی که محورهای برگزاری آنها وسیعهمایش

گردد، غالبا باشد. به عبارت دیگر وقتی که همایشی در موضوعاتی بسیار کلی برگزار میهایی خاص کمتر میتخصصی در زمینه

تواند در موضوعات در عمل آن همایش نمی باشند ومقاالت، شرکت کنندگان و داورهای آنها به صورت پراکنده و غیر متمرکز می

های کلی، آنها را به شود که به جای ارسال مقاالت خود به همایشفوق بسیار دقیق گردد. به همین دلیل شدیدا توصیه می

 پردازند، ارسال نمایید.هایی که به صورت تخصصی به موضوعاتی مشابه زمینه مقاالت شما میهمایش

  مایش:هداورها و کادر علمی 

تر باشند، اعتبار آن همایش نیز باالتر خواهد بود. به همین همایشی قوی یداورهاکامال بدیهی است که هرچه کادر علمی و 

شود که کادر علمی هر همایشی را با دقت بررسی کرده و در صورتی که تشخیص دادید که آن همایش توسط دلیل توصیه می

 شود، مقاله خود را برای آن ارسال نمایید.میکادر علمی و داورهایی قوی پشتیبانی 

 :مجالت طرف قرارداد با همایش 

و از نویسندگان داشته رائه شده در همایش قرارداد کنندگان هر همایشی با تعدادی مجله برای چاپ مقاالت اغالبا برگزار

منتشر نمایند. بدیهی است که هرچه  ارائه شده در همایش را در آن مجالت نیزدر صورت تمایل مقاالت  نمایند تامیدعوت 

توان به معتبرتر بودن خود همایش امر فوق را می دارای درجه اعتباری باالتری باشند،  ،مجالت طرف قرارداد با یک همایش

 داد. ارتباط

 

 ISIآموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و 
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، باشدپذیرش و در نتیجه منتشر شدن آن میبرای  مهمترین رکن علمی، صحیح و مناسب یک مقاله گارشنبا توجه به اینکه 

 .مقاالت علمی، به آموزش چگونگی نگارش هریک از آنها نیز پرداخته شده است های مختلفمعرفی قسمتضمن  در این فصل

های مختلف مقاالت علمی، اولین قدم برای نوشتن مقاله بوده و بدون داشتن درکی صحیح از این بطورکلی شناخت قسمت

های مختلف مقاالت علمی و تجربه که شناخت درستی از قسمتای مطلوب را به نگارش درآورد. افراد کمتوان مقالهاجزاء، نمی

ها تصور کرده و با سبکی انشا مانند نسبت به نوشتن ها و رماننحوه نگارش آنها ندارند، نگارش مقاالت علمی را مثل انواع کتاب

گردد که بسیاری از دانشجویان مقاالت علمی را با مقاالت منتشر . همچنین در مواردی مشاهده میکنندمقاالت علمی اقدام می

نمایند. این در شده در مجالت خانوادگی و یا ورزشی اشتباه گرفته و با الهام و الگو برداری از آنها مقاالت علمی را تدوین می

نویسی سی رعایت نشده و شمای نهایی آن مطابق با استانداردهای مقالهای اصول صحیح مقاله نویحالی است که چنانچه در مقاله

 کنند.نباشد، اکثر مجالت آن را غیر قابل بررسی دانسته و از پذیرش آن خودداری می

در مقاالت علمی الزم است که کلیه مطالب بیان گردیده همراه با ارائه سند و مدرک معتبر بوده و از آوردن مطالبی که فاقد 

باشند، خودداری گردد. این در حالی است که در بسیاری از مقاالت، نویسندگان مانند انواع مصاحبه و گفتگو توانه علمی میپش

پردازند. باید دقت داشت که به بیان نقطه نظرهای شخصی خود پرداخته و یا بدون ارائه سند و منبع معتبر به بیان مطالب می

 ای صالحیت چاپ شدن در هیچ مجله معتبری را ندارد.بری قابل قبول نبوده و چنین مقالهچنین امری در هیچ مقاله علمی معت

های نویسندگان نتیجه ماندن بسیاری از تالشهای دیگر که سبب اتالف و بیهای بیان گردیده و بسیاری از نقصانکاستی

هت یادگیری اصول صحیح نگارش مقاالت علمی گردد، غالبا به علت عدم ارائه آموزش صحیح و مناسب به آنها در ججوان می

ها، مجالت ورزشی، خانوادگی نویسی بیشتر تداعی کننده نوشتن مطالبی در انواع روزنامهباشد. متاسفانه از آنجا که نام مقالهمی

کنند که به تصور می باشد، به همین دلیل افراد نگارش مقاالت را امری بسیار ساده دانسته وو ... در ذهن اکثر افراد جامعه می

های مقاله گردد تا غالبا گرایشات کمتری به یادگیری روشتوانند آن را به انجام برسانند. همین تصور اشتباه سبب میراحتی می

 نویسی وجود داشته باشد.

وزشی صحیح ها و اصول نگارش هر قسمت نیازمند یادگیری و آمهای مختلف مقاالت علمی و روشاز آنجا که فراگیری قسمت

 هایی کاربردی برای نگارش صحیح مقاالت علمی پرداخته شده است.باشد، در این فصل به آموزش اصول و تکنیکمی

 

 بخش های مقاالت علمی

های مختلفی بوده و نگارش صحیح همه این اجزا امری ضروری و چنانچه پیشتر نیز اشاره شد هر مقاله علمی دارای بخش

تقریبا  پزشکی، پژوشکی و روانعلوم انسانیهای مهندسی، در این میان اجزاء مقاالت علمی در تمامی زمینهناپذیر است. اجتناب

 باشند.های موجود نیز غالبا جزئی مییکسان بوده و تفاوت

 از:گردند، عبارتند های مختلف مقاالت علمی دقیقا به همان ترتیبی که در نگارش مقاالت علمی ارائه میبطورکلی قسمت

 مقاله عنوان 

 نام نویسنده یا نویسندگان 

 نویسندگان آدرس 

  چکیده 
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 واژگان کلیدی 

 مقدمه 

 مبانی نظری تحقیق 

 تجربی( روش تحقیق( 

 نتایج 

  بحث 

 گیرینتیجه 

 تشکر و قدردانی 

 فهرست منابع 

 

رده شوند. به آو ده و در یک قسمتهای فوق با هم ترکیب شبندی، تعدادی از بخشممکن است که در قالب همین قسمت

را تشکیل "نتایج و بحث"  و قسمت مجزایگردد که دو بخش "نتایج" و "بحث"، با هم ترکیب شده غالبا مشاهده می عنوان مثال

وابسته به سبک و سیاق شود. همچنین عالوه بر ارائه نتایج بدست آمده به بحث پیرامون آنها نیز پرداخته میدهند که در آن می

که تغییری در محتوای آنها ایجاد شده های فوق بدون ایننام بخش شود که، در مواردی زیادی مشاهده میایهر مجله نگارش

نامند. در گردد. به عنوان مثال بسیاری از مجالت مهندسی قسمت روش تحقیق را تجربی میبه صورتی متفاوت بیان می، باشد

 المث، بیان گرددهای دیگر نکه نامی از آن برده شود، در دل قسمتنیز ممکن است که بخش یا قسمتی از مقاله بدون ای مواردی

ر مقدمه و همچنین د بی که بایستی در این قسمت آورده شوندو مطال وجود ندارددر اکثر مقاالت قسمت مبانی نظری تحقیق 

 د.نگردارائه می بخش روش تحقیق مقاله

دیگری نیز  یهابیان شده قسمت های، عالوه بر بخشعلوم انسانیهای مجالت فعال در زمینهخصوص مجالت بدر بسیاری از 

ممکن است شکسته شده و به  کهان اصلی یک مقاله بوده . باید دقت داشته باشید که موارد بیان شده ارکدنگردمشاهده می

یک مقاله شامل های بعدی بیان خواهد شد به طور کلی مقدمه چندین قسمت مختلف تقسیم گردند. چنانچه مفصال در قسمت

بخش  3در اکثر مقاالت باشد. می تشریح پیشینه تحقیق و معرفی پژوهش انجام شده توسط پژوهشگربیان مسئله،  قسمت 3

 برای مقدمه ذکر شدهاری از مجالت علوم انسانی ساختار یساین در حالی است که در ب د.نگردفوق صرفا در مقدمه بیان می

به صورت سه رکن بیان شده در مقدمه اصلی مقاله بعبارت دیگر  گردند.هایی مجزا ارائه میده و موارد فوق در بخششکسته ش

های مجزا که بیان یکی از این بخش گردد.و تشریح مفصل هریک از آنها در قسمتی مجزا ارائه می درج گردیده بسیار مختصر

در چنین مواردی غالبا بیان مفصل پیشینه . پردازدمیوهش بیان ضرورت انجام پژ تشریح مسئله وشود به مسئله نامیده می

بعبارت دیگر در صورتی  یابد.شود، انتقال میتحقیق نیز از مقدمه حذف گردیده و به قسمتی مجزا که پیشنیه تحقیق نامیده می

نوان سردرگم نشده و مطمئن باشید طریقه نوشتن آنها ارد به هیچ عبیان گردیده وجود دای اجزایی به غیر از موارد که در مقاله

 توضیح داده شده است.  ت کامل در این نوشتهنیز به صور

ها، درج اجزای مقاله دقیقا مطابق با فرمت ارائه شده در فوق و بدون شکستن فرمت جدید مقاالت در تمامی رشتهبطورکلی 

های اکنون نیز بسیاری از مجالت فعال در زمینهباشد. با این حال همهای اضافی میشهریک از آنها به منظور ایجاد نمودن بخ

اند را منتشر کرده و از دریافت مقاالت نگارش یافته مربوط به علوم انسانی تنها مقاالتی که بر اساس فرمت قدیمی نگارش یافته
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)البته شایان ذکر است که تعداد این مجالت هر روزه کمتر شده و به تعداد مجالت پذیرنده  کنندبا فرمت جدید خودداری می

طبیعی است که برای چاپ مقاله در چنین مجالتی رعایت کامل ساختارهای مورد  گردد(.فرمت جدید مقاله نویسی اضافه می

  امری الزامی و حتی ضروری است. نظر آنها چنانچه در قسمت راهنمای نویسندگان آن مجله بیان گردیده است،

 

 

 

 تعنوان مقاالاصول نگارش 

بندی شکلی جذاب جمله بیان شده در مقاله بهاصلی  اتموضوع توجه به که باید با باشدآن می یک مقاله عنوان قسمتاولین 

لمات اختصاری و اصطالحات خاص االمکان باید دقیق و رسا بوده و از به کار بردن عبارات ناآشنا، کعنوان مقاله حتیشده باشد. 

کند، میآشنا بوده و برای او ابهام ایجاد هر چیز دیگری که برای خواننده ناهای شیمیایی، اسامی تجاری و مانند بکار بردن فرمول

الزم  نماید،در عنوان خودداری شود. با توجه به اینکه عنوان مقاله اولین قسمتی است که نظر خوانندگان را به خود جلب می

است تا با بکار بردن جمالتی مناسب، صریح و زیبا که گویای نکات اصلی و عمده موجود در مقاله است سعی در انتخاب عنوانی 

 شیوا و رسا برای مقاله کرد.

در هنگام انتخاب و نگارش عنوان، به سلیس و روان بودن آن بسیار دقت داشته باشید. عنوان مقاله باید طوری نگارش یافته 

باشد که خواننده فقط با خواندن و بدون نیاز به فکر کردن در مورد آن به راحتی به درک کامل آن نائل آید. باید توجه نمود که 

باشد، در این میان عنوان زیبا، شیوا، روان و سلیس که به درستی با مطالب ذکر گردیده عنوان دروازه ورود به مباحث مقاله می

باشد. مسلما برای همه افراد عالقه اشد در احساس اولیه خوانندگان و داورهای مقاله بسیار تاثیر گذار میدر مقاله انطباق داشته ب

 هایی که عنوان آنها بتواند ارتباط موثری با ما ایجاد کند، اتفاق افتاده است.ها و مقالهبه خواندن کتاب

گردد، یکی از مواردی مجله برای داورهای مقاالت ارسال میالزم به ذکر است که در کاربرگ ارزیابی مقاالت که توسط دفتر 

باشد. به همین ذکر گردیده است، مناسب بودن عنوان و تطابق کامل آن با مطالب موجود در مقاله می که به صورت اختصاصی

 نید.توان اقدامی مناسب درجهت پذیرش مقاله را به انجام رسادلیل با دقت کردن در انتخاب مناسب عنوان می

هایی مانند: در این تحقیق با توجه به اینکه عنوان مقاله باید بیان کننده نکات اصلی موجود در مقاله باشد، با طرح پرسش

نوشته شده است؟ و سایر سواالتی که  و در چه زمانی چه مکانیای، در در چه جامعهاین مقاله ، شده است؟چه چیزی بررسی 

هایی وابسته به بررسی در آن دارد سعی گردد تا کلیات مقاله را استخراج کرده و از کلید واژه بستگی به مقاله و موضوعات مورد

 آنها در عنوان استفاده کرد.

باید توجه داشت که عنوان مقاالت علمی جمله کامل نیست، بطوریکه عنوان مقاالت غالبا به صورت مجهول و بدون آوردن 

ن مثال با کمی دقت در عنوان "بررسی خواص ارتعاشی انواع گونه های چوب درخت گردد. به عنوافعل برای جمله بیان می

توت"مشخص است که عنوان فوق از نظر اصول نگارش جمله صحیح نبوده و در آن فعل که مهمترین رکن جمله نویسی است، 

 وجود ندارد.
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داشته باشند، الزم است تا با بکار لیدی مطالعه شما نقش ک هایکلماتی در توصیف ویژگی چنانچه اشاره شد در صورتی که

 عنوان مثال تنها با خواندن عنوانبه. مقاله حداکثر ارتباط معنایی را بین عنوان و متن مقاله ایجاد نمودعنوان  بردن آنها در داخل

توان کلیتی راحتی می، به "بررسي تاثیر پارامترهاي مختلف تایر در میزان صداي تولید شده در هنگام حرکت تایر بر سطح جاده"

از موضوعات بحث شده در این مقاله را درک نمود. به عبارت دیگر حتی یک خواننده معمولی و غیر متخصص نیز با خواندن 

 هایابد که در این مقاله اثر پارامترهای مختلف تایر خودرو مانند جنس الستیک، ضخامت آن، شکل آجعنوان فوق به راحتی درمی

شود، بررسی شده از این دست بر روی میزان صدایی که در هنگام حرکت تایر خودرو  بر سطح جاده ایجاد میو سایر مواردی 

 است.

یکی از مواردی که در تعیین نام مقاالت علمی باید به آن توجه داشت، طول عنوان یا تعداد کلماتی است که در عنوان بکار 

گردد و از آنجا که در هایی کلی از آن حاصل میتاه باشد معموال برداشترفته است. در صورتی که عنوان یک مقاله بسیار کو

باشد. به عنوان مثال با خواندن عنوان "خواص شود، امر فوق مطلوب نمیمقاالت علمی به موضوعاتی خاص و ویژه پرداخته می

رک صحیحی از موضوعات بیان شده در تواند دها" ابهامات بسیار زیادی در ذهن خواننده ایجاد شده و خواننده نمیپالستیک

مقاله پیدا نماید. عنوان فوق ممکن است سواالت بسیار زیادی را در ذهن خواننده ایجاد کرده که بعنوان مثال در این مقاله چه 

جربیات اند؟ آیا مقاله فوق حاصل تها اندازه گیری شدهاند؟ کدام یک از خواص پالستیکهایی مورد بررسی قرار گرفتهپالستیک

آزمایشگاهی است؟ و بسیاری از سواالت و ابهامات دیگری که به دلیل کوتاه و کلی بودن عنوان ممکن است در ذهن خواننده 

 خودداری شود.  های کوتاه و کلیگذاری مقاالت خود با چنین عنوانشود از نامایجاد گردد. به همین دلیل پیشنهاد می

بسیار بلند و طوالنی نیز چندان مطلوب نبوده و ممکن است خواننده فقط با خواندن عنوان هایی از طرف دیگر، انتخاب عنوان

شود که در انتخاب عنوان مقاالت حد اعتدال مقاله خسته شده و از مطالعه ادامه مقاله خودداری نماید. بنابراین پیشنهاد می

باشند، خواننده را نسبت بیانگر موضوعات مطرح شده در مقاله میهایی شیوا و روان که گذاری مقاالت با عنوانرعایت شود و با نام

 به مطالعه کل مقاله ترغیب نماییم.

کند، به از آنجا که عنوان مقاله مهمترین قسمتی است که خوانندگان را ترغیب به خواندن مقاله و یا کنار گذاشتن آن می

هایی در مورد طول عنوان مقاالت وضع ارائه می شود، محدودیتهمین دلیل در بخش راهنمایی نویسندگان که در هر مجله 

طوریکه عنوان مقاالت باید از تعداد مشخصی کلمات بیشتر و از حداکثر کلمات مجاز پیشنهاد شده توسط مجله گردیده است، به

گان که معموال در صفحه کمتر باشد. بنابراین مطالعه دقیق و اعمال نمودن کامل ضوابط ارائه شده در بخش راهنمای نویسند

 شود، بر روی مقاله قبل از ارسال آن برای مجله مورد نظر الزامی است.ابتدایی و یا انتهایی تمامی مجالت علمی آورده می

ناپذیر بوده و حذف آنها تاثیرات منفی زیادی در در بسیاری از مواقع ذکر بسیاری از کلمات و عبارات در عنوان مقاله اجتناب 

دن موضوع تحقیق به خواننده دارد، از طرفی طوالنی بودن عنوان نیز خستگی خواننده را به همراه خواهد داشت. در چنین شناسان

شود که عنوان طوالنی اولیه را مواقعی که هر گونه تغییری در عنوان مقاله تاثیرات مخربی بر روی آن خواهد داشت پیشنهاد می

نمایید، یطوریکه ابتدا قسمت اصلی عنوان را که بیان کننده کلیات مطلب بوده را بیان  بندیبه دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم

باشد، پرداخته شود. غالبا برای جدا کردن قسمت اصلی کرده و سپس به بیان قسمت فرعی عنوان که بیانگر جرئیات مطلب می

تر شود. به منظور درک عمیقه ویلگول )؛( استفاده میاولیة عنوان از قسمت فرعی ثانویه از عالمت دو نقطه ):( و یا عالمت نقط

 هایی ارائه شده است:های دو قسمتی در زیر تعدادی مثال از چنین عنوانچگونگی نوشتن عنوان
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 :1عنوان

 ". هاي آرامگاهي در معماري ایران دوران اسالمي: بنابر آراء ابوسعید ابوالخیرگیري مجموعهبررسي روند شکل"

گیری گردد در قسمت اول عنوان قبل از عالمت دو نقطه کلیات ارائه شده در مقاله که بررسی روند شکلمالحظه میچنانچه 

های آرامگاهی در معماری ایران دوران اسالمی است، آورده شده است. در این میان خواننده صرفا با خواندن قسمت اول مجموعه

قاله را درک خواهد کرد. حال در قسمت دوم عنوان که بعد از عالمت دو نقطه عنوان فوق کلیتی از مطالب بیان گردیده در م

های گیری مجموعهآمده است، نویسنده به جزئیات تحقیق که در این مثال بیان منبع و زیربنای تحلیل موضوع مقاله )بررسی شکل

 ( است، اشاره کرده است.ابوسعید ابوالخیرآرامگاهی با استفاده از نظرات 

 : 2عنوان

 ".بررسي فرایند انتشار حرارت و توسعه گرادیان دما در چوب طي خشك شدن؛ مطالعه موردي راش و نوئل"

 : 3عنوان

هاي اي با هنرهاي معاصر: مطالعه موردي: طراحي دو بعدي و سه بعدي شخصیتدرآمدي بر ارتباط قهرمانان اسطروه"

 "اياسطوره

سنجی و .... تا حدودی روند بردن کلماتی نظیر بررسی، آنالیز، مطالعه، تحلیل، امکاندر عنوان مقاالت علمی بهتر است با بکار 

بینی چگونگی بیان مطالب در مقاله، کمک کرد. با دقت در عنوان "بررسی انجام پژوهش را مشخص کرده و به خوانندگان در پیش

یج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش" به استر و مقایسه نتاهای الیاف کربن و رزین پلیخواص ارتعاشی کامپوزیت

های شاهد توان فهمید که این مقاله حاصل بررسی نتایج تجربی بوده و در ضمن، نتایج تجربی بدست آمده با نمونهراحتی می

ای ب خالصهتوان فهمید که یک عنوان مناسباشد میاند. با دقت در عنوان فوق که کامال رسا و مناسب میچوبی مقایسه شده

بینی تواند درک و پیشباشد و خواننده صرفا با مطالعه یک عنوان مناسب میبسیار کلی از مطالب بیان گردیده در مقاله می

صحیحی از مطالب بیان گردیده در مقاله داشته باشد. حال چنانچه در عنوان فوق فقط کلمه بررسی را حذف نماییم در این 

 زیر خواهد شد: صورت عنوان مقاله به صورت 

 استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش". های الیاف کربن و رزین پلی"خواص ارتعاشی کامپوزیت

توان دید که فقط با حذف کلمه باشد به راحتی میبا مقایسه این دو عنوان که تفاوت آنها فقط در یک کلمه بررسی می

به صورت عنوان اول . نه چندان مطلوب تبدیل گردید، عنوان اولیه که بسیار گویا و رسا بود به عنوانی در عنوان دوم بررسی

باشد، این در آن باال می بار علمیو  شده که در این مقاله موارد زیادی بررسینماید ناخودآگاه این حس را در خواننده ایجاد می

کامال طبیعی است که این  ی آن، چنین حس مثبتی دیگر وجود نخواهد داشت.حالی است که تنها با حذف کلمه بررسی از ابتدا

 خواهد بود.و طبیعتا بر روی نتیجه داوری نیز تاثیرگذار  مقاله در داور نیز ایجادحس مثبت در صورت انتخاب صحیح عنوان 

کار چندان  قاله در عنوانردن کلیه مباحث مالزم به ذکر است که عنوان خالصه مقاله نیست و تالش در جهت خالصه ک

ولی به هر حال عنوان  گردد.انگیزه کردن خواننده میسبب طوالنی شدن عنوان و خسته و بی باشد، زیرا امر فوقصحیحی نمی

مقاله بایستی طوری انتخاب گردد که خواننده تنها با خواندن آن کلیت مقاله را درک کرده و بتواند موارد اصلی بیان شده در آن 

WWW.GhadamYar.com

www.fuka.ir


در این میان الزم است که تویسندگان محترم با تمرین و ممارست زیاد چگونگی انتخاب عناوینی سلیس و  بینی نماید.یشرا پ

 های اصلی مقاله بوده و بیانگر کلیات مقاله باشد را بیاموزند.روان که شامل کلید واژه

های ان مقاله "بررسی خواص آکوستیک کامپوزیتبا دقت در عنو .را بیان نمودهیچگاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش 

توان مالحظه کرد که الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله با چوب درختان صنوبر، گردو و راش" به راحتی می

ان اطالعاتی تودر آن به صورتی کلی مواد و اهداف مقاله آورده شده است و از طرفی با خواندن عنوان فوق  به هیچ عنوان نمی

در مورد نتایج مقاله بدست آورد. به عبارت دیگر عنوان باید به شکلی صریح و گویا به بیان کلیات پژوهش از جمله اهداف و روش 

تحقیق  بپردازد و از ذکر جزئیات و نتایج در عنوان باید خودداری نمود. در این میان افرادی که تمایل به دانستن نتایج و جزئیات 

 رند، الزم است تا متن مقاله را مطالعه کرده و اطالعات مورد نظر خود را کسب نمایند.مقاله دا

نیز پیش داوری  هرگونه فاقدمقاله عنوان عالوه بر اینکه در عنوان نباید به بیان نتایج پژوهش پرداخت باید دقت نمود که 

 رسد: برای مقاله مناسب به نظر نمی زیر انتخاب عنوان باشد. مثال

 "، عالقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنیبررسی علل بی"

نماید. برای اصالح گیری خاصی ایجاد میطرفانه بیان نشده است و با پیش داوری در ذهن خواننده جهتزیرا عنوان فوق بی

 توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد: عنوان فوق می

 بستن کمربند ایمنی".  "بررسی تمایالت مختلف رانندگان نسبت به

گونه داوری هیچپردازد و با پیشدر این میان عنوان بازنویسی شده فقط به بیان کلیاتی از مطالب بیان شده در تحقیق می

 نماید.گیری خاصی در ذهن خواننده قبل از مطالعه مقاله ایجاد نمیجهت

ی خاصی باشد، ذکر آن در عنوان مقاله الزامی است. زیرا در در صورتی که پژوهش انجام شده محدود به بازه زمانی و یا مکان

چ گونه صورت عدم ذکر بازه زمانی و مکانی فوق، ممکن است که خواننده تصور کند که در مقاله به بیان کلی موضوع بدون هی

ه قرار دهد، ممکن است به همین دلیل مطالعه آن بدون اینکه اطالعات مناسبی در اختیار خوانند محدودیتی پرداخته شده است،

های وی را اتالف نماید. برای درک بهتر چگونگی وارد نمودن بازه زمانی و مکانی مورد مطالعه در عنوان مقاالت در وقت و هزینه

 زیر تعدادی مثال آورده شده است: 

 "، اي و عوامل محیطي در مراتع بیرجندبررسي رابطه بین تنوع گونه"* 

باشد. در نظر آید نتایج این تحقیق صرفا محدود به مراتع بیرجند بوده و به هیچ عنوان فراگیر نمیبرمیچنانچه از این نام 

نمود که نتابج شد، خواننده به اشتباه تصور میداشته باشید که اگر در عنوان محدود بودن نتایج به مراتع صرفا بیرجند ذکر نمی

 باشد.رایط میاین تحقیق فراگیر و قابل استفاده در تمامی ش

 

 "،بررسي تاثیر عوامل جوي در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقي استان مازندران"* 

 سواحل شرقي استان مازندران سطح آبهمانند مثال قبل در اینجا نیز محدودیت مقاله مکانی بوده و نتایج تحقیق صرفا در 

 باشد.استفاده می قابل
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 "، هاي تهران دوره قاجارورودي خانههاي سنت و تجدد در فضاهاي جلوه"* 

 ( نیز وجود دارد.دوره قاجارهای صرفا تهران(، محدودیت زمانی )در این مثال عالوه بر محدودیت مکانی )خانه

 

 ")ارزیابي نمادین نقوش جانوري سفال نیشابور )قرون سوم و چهارم هجري قمري "* 

ها در عنوان مقاله بیان زمانی و مکانی وجود داشته و این محدودیتدر این مثال نیز همانند مثال قبل هر دو محدودیت 

 اند.گردیده

های اینترنتی ممکن است مقاالت زیادی که عنوان آنها به فروشی و یا سایتهای روزنامهبا مراجعه به مجالت موجود در باجه

ها و مجالت رد که عناوین سوالی بیشتر در روزنامهصورت پرسشی نگارش یافته باشند را مشاهده نمایید، در این میان باید دقت ک

های سوالی در مجالت گردد. این در حالی است که نگارش عنوانها، مشاهده میغیرتخصصی و با هدف جذب کردن خواننده

صصی شود که در مقاالت تخپژوهشی، اگرچه مجاز بوده ولی به هر حال به هیچ وجه مرسوم نیست. به همین دلیل پیشنهاد می

 خود از نوشتن عنوان سوالی و یا حتی  تعجبی خودداری نمایید.

 

 آنها affiliationنام نویسندگان و طریقه نگارش 

در تمامی مقاالت بعد از عنوان و قبل از چکیده مقاله  اندداشته نگارش مقاله شرکتاسامی نویسندگان و همکارانی که در 

ندگان غالبا به صورت کامل نوشته شده و نگارش مخفف اسامی نوسندگان چندان رایج گردند. در مقاالت فارسی نام نویسبیان می

شوند ممکن است که نام نویسندگان به صورت نیست. این در حالی است که در بسیاری از مقاالتی که به زبان انگلیسی منتشر می

 Seyyed)تی که نام نویسنده سید یحیی موسوی خالصه شده و با استفاده از حروف اختصاری درج گردد. به عنوان مثال در صور

Yahya Mousavi)  باشد ممکن است که پس از چاپ شدن مقاله، نام وی به شکل اختصاری یعنی به صورتS.Y.Mousavi 

باشد. با این حال بهتر است که در نسخه نگارش یابد که امر فوق بسته به فرمت نگارش مقاالت در مجالت مختلف متفاوت می

ارسالی برای مجله مورد نظر، نام نویسندگان به صورت کامل نوشته شود و در صورت نیاز به خالصه نمودن نام نویسندگان،  مقاله

 کنند.کادر مجله خود نسبت به انجام امر فوق اقدام می

قابی مانند آقا، خانم، باید دقت نمودن که آوردن پیشوندهایی مانند رتبه های دانشگاهی نظیر دکتر، مهندس، استاد و ...، یا ال

دوشیزه و ... قبل از نام نویسندگان در مقاالت علمی چندان مرسوم نیست )اگرچه ذکر چنین پیشوندهایی را در بسیاری از مقاالت 

 توان مشاهده نمود(.به خصوص متون نوشته شده به زبان فارسی می

و همچنین نویسنده مسئول مکاتبات دارای اهمیت بسیار  آیدای که نام وی در ابتدا میدر مقاالت علمی، انتخاب نویسنده

باشد. از آنجا که در متن بیشتر مقاالت در صورت ارجاع دادن به مقاله نگارش یافته، تنها نام نویسنده اول بیان شده و زیادی می

آید را نویسنده ی در ابتدا میای که نام وشوند، به همین دلیل نویسندهسایر نویسندگان بعنوان همکاران او در نظر گرفته می

گویند. نویسنده اول مقاله مهمترین نقش را در انجام پژوهش و نگارش مقاله داشته بطوریکه سایر نویسندگان را اصلی مقاله می

د غالبا کنند. بر اساس عرف موجواند، بیان میغالبا به عنوان همکاران وی که  به او در انجام پژوهش و نگارش مقاله یاری رسانده

توانند نویسند، البته در امر فوق هیچ الزامی وجود ندارد و نویسندگان مینام مجری اصلی طرح را بعنوان نویسنده اصلی مقاله می
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به هر ترتیب دلخواهی نام نویسندگان را در مقاله درج نمایند. ولی به حال از آنجا که مجری طرح )به عنوان مثال در صورتی که 

نامه را به نامه کارشناسی ارشد دانشجویی باشد، مجری طرح دانشجویی است که پایانافته استخراج شده از پایانمقاله نگارش ی

انجام رسانیده است( بیشترین زحمت را در انجام شدن پژوهش و نوشتن مقاله برعهده داشته است، غالبا نام وی را به عنوان 

ها در مقاله کامال به ین میان باید دقت داشت که ترتیب قرار گرفتن نام نویسندهنویسند. در انویسنده اصلی مقاله در ابتدا می

صورت توافقی در بین نویسندگان بوده و هیچ قانون و اصلی در این مورد وجود ندارد و تمامی مواردی که پیرامون ترتیب نوشتن 

 های رایج در جوامع دانشگاهی است.مقاالت وجود دارد تنها عرف

مکاتبات که وظیفه ارتباط با مجله را داشته و آدرس پست مسئول  یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مشخص کردن

زامی است. در این میان با قرار گرفتن عالمت لالکترونیکی و تلفن او به منظور ارتباط خوانندگان با وی در مقاله چاپ خواهد شد، ا

گردد. آدرس پست الکترونیکی و شماره ام او از سایر نویسندگان مقاله متمایز میستاره در باالی نام نویسنده مسئول مکاتبات، ن

شود. در این میان اگرچه انتخاب تلفن نویسنده مسئول مکاتبات نیز غالبا به صورت پاورقی در انتهای صفحه اول مقاله منتشر می

ت ولی به هر حال بر اساس عرف موجود غالبا نام استاد هر کدام از نویسندگان به عنوان مسئول مکاتبات از نظر مجله بالمانع اس

گیرد، درج ای که نام وی در مرتبه دوم قرار میراهنمای طرح را بعنوان نویسنده مسئول مکاتبات و همچنین به عنوان نویسنده

سنده مسئول مکاتبات و یا نمایند. الزم به اشاره مجدد است که انتخاب هر نویسنده دیگر به غیر استاد راهنما به عنوان نویمی

ای کامال آزاد بوده و موارد فوق تنها عرف رایج و تواند مسئول مکاتبات باشد یا نباشد( در هر مرتبهدرج نام استاد راهنما )می

 باشند.پذیرفته شده می

نام بیش از یک  در سایت طراحی شده به منظور ارسال مقاالت برای دفتر مجله، این امکان وجود دارد تا ISIدر مجالت 

نویسنده را به عنوان نویسندگان مسئول مکاتبات انتخاب نمود. در صورت انتخاب بیش از یک نویسنده مسئول مکاتبات در این 

صورت دفتر مجله با تمامی افراد مشخص شده ارتباط برقرار خواهد کرد. از آنجا که انتخاب شدن استاد راهنما به عنوان نویسنده 

مزایای بسیار زیادی برای وی دارد و در صورت انتخاب گردیدن بیش از یک نویسنده به عنوان مسئول مکاتبات، مسئول مکاتبات 

 باشد.دهند به همین دلیل انتخاب بیش از یک مسئول مکاتبات چندان رایج نمیاساتید راهنما مزایای زیادی را از دست می

های نگاریدر کلیه مکاتبات روند ادارای و رسمی را حفظ نموده و از نامهشود که به منظور ارتباط با دفتر مجالت پیشنهاد می

شود که نویسنده مسئول تر، توصیه میصمیمی و غیر رسمی خودداری گردد. در این میان به منظور ایجاد نمودن فضایی رسمی

فقط از طریق این آدرس با دفتر مجله مکاتبات آدرس پست الکترونیکی مربوط به مرکز دانشگاهی خود را در مقاله وارد کرده و 

میل و .... نیز کامال بالمانع است ولی به هر حال هر های رایج مانند یاهو، جیارتباط برقرار نماید. البته وارد نمودن آدرس ایمیل

اعتبار نویسندگان را  تر نماید، بنحویموردی که به نحوی دیسیپلین نوسیندگان را باالتر برده و نوع رابطه با دفتر مجله را رسمی

 کند.افزایش و شانس پذیرش مقالة آنها را زیادتر می

در هنگام درج نمودن شماره تلفن مربوط به نویسنده مسئول مکاتبات نیز بهتر است که شماره تلفن ثابت به همراه کد کشور 

ئول مکاتبات چندان مرسوم نبوده و از و شهر مورد نظر نوشته شود. باید دقت داشت که نوشتن شماره تلفن همراه نویسنده مس

 شود.گردد، به هیچ عنوان توصیه نمیآنجا که سبب غیر رسمی شدن مکاتبات با دفتر مجله می

های آنها، بخشی از صفحه اول مقاله انتشار یافته به منظور آشنایی بهتر خوانندگان با نحوه نگارش نام نویسندگان و آدرس

 نشان داده شده است. 1علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در شکلتوسط نویسندگان در نشریه 
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 . بخشی از صفحه اول مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی 1شکل

 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، شکل صحیح قرار گرفتن نام نویسندگان و آدرس و 

 وابستگی هریک از آنها طبق فرمت مجله

باشد در ابتدا آمده و نام استاد راهنمای وی گردد نام مجری اصلی طرح که دانشجوی مهندسی پلیمر میچنانچه مالحظه می

همراه با یک ستاره در باالی آن در مرتبه دوم ذکر گردیده است. همچنین آدرس پست الکترونیکی استاد راهنمای طرح )مسئول 

توان فهمید ت. با توجه به روند نامگذاری نویسندگان در مقاله فوق میمکاتبات( نیز برای ارتباط خوانندگان با وی آورده شده اس

 باشند.که جناب دکتر محمد مهدی جلیلی استاد راهنمای طرح می

دهند اکثر مجالت محدودیتی در مورد تعداد نویسندگان مقاله نداشته و مقاالتی با هر تعداد نویسنده را مورد پذیرش قرار می

هایی در این زمینه داشته باشند(. در این سیاری از مجالت نیز با توجه به قوانین موجود، محدودیت)هرچند که ممکن است ب

اند را نیز مشاهده الملی منتشر شدهنفر نویسنده که در مجالت معتبر بین 16مورد الزم به اشاره است که اینجانب مقاالتی با تعداد 

ظر داشت این است که با افزایش تعداد نویسندگان یک مقاله، نسبت سهم و اعتبار ای که باید مد نام. ولی به هر حال نکتهکرده

هر نویسنده از مقاله نیز به همان میزان کاهش پیدا خواهد کرد و در صورتیکه تعداد نویسندگان یک مقاله از حدی معقول باالتر 

ها داشته باشد. به همین دلیل شدیدا توصیه از نویسنده تواند اعتبار قابل توجهی برای هر کدامرود، در این صورت مقاله فوق نمی

های بیشتر خودداری گردد. بر طیق عرف شود که تعداد نویسندگان مقاله را تا حد ممکن کم نگه داشته و از اضافه کردن ناممی

شود که با کمتر نگه داشتن تعداد نویسنده نیز چندان رایج نبوده ولی به هر حال پیشنهاد می 7یا  6موجود، ارائه مقاله با بیش از 

 نویسندگان، اعتبار مقاله را برای هر کدام آنها بیشتر بنمایید.
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انتخاب نویسنده اول و نویسنده مسئول مکاتبات، ترتیب نوشتن نام نویسندگان و سایر مواردی که به درج اطالعات نویسندگان 

اند، ی تحقیقاتی بوده و اکثر پژوهشگرانی که با هم دچار اختالف شدههاشود، غالبا سبب ایجاد شدن اختالفات در گروهمربوط می

باشد. در این میان به منظور جلوگیری کردن از بروز چنین اختالفاتی پیشنهاد بنحوی اختالف آنها وابسته به موارد فوق می

سازی قبل از نگارش مقاله با شفافشود که در مورد چگونگی وارد کردن نام نویسندگان کمال دقت را به عمل آورده و حتی می

 تمامی موارد از بروز اختالفات احتمالی جلوگیری نمود.

باشد. نویسندگان باید بیان کنند که در چه سازمان، دانشگاه آنها می affiliationبعد از نوشتن نام نویسندگان، نوبت به درج 

باشند تا خواننده مقاله با شناختی بیشتر از نویسندگان و تخصص آنها نسبت به خواندن و یا پژوهشگاهی مشغول به فعالیت می

، درج نشانی پستی منزل یا محل کار نیست affiliationمقاله اقدام کنند. الزم به اشاره است که در مقاالت علمی منظور از 

و بسیاری از مقاالت داخلی همچنین  ISIباشد. در مقاالت بلکه منظور بیان نام دانشگاه و یا مرکزی که فرد در آن حضور دارد، می

 الزم است تا نویسنده عالوه بر معرفی سازمان مربوطه، شهر و کشوری که این سازمان در آن قرار دارد را نیز وارد نماید.

ه درج نمود. بعنوان باشد را در مقالبهتر است قسمت دقیقی که نویسنده در آنجا مشغول به فعالیت می affiliationدر درج 

مثال به جای اینکه نویسنده فقط دانشگاه تهران را به عنوان محل فعالیت بیان نماید، بهتر است با نوشتن نام دانشکده و گروهی 

توان تری را در مقاله بیان نماید. بطوریکه به جای تنها دانشگاه تهران، میباشد اطالعات کاملکه در آنجا مشغول به فعالیت می

 وشت: "دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه موسیقی".ن

بیان نمایند تا خواننده قبل از مطالعه مقاله  affiliationهمچنین الزم است تا نویسندگان رتبه علمی خود را نیز در قسمت 

ی حائز اهمیت بوده و در بتواند درک مختصری از رزومه نویسندگان نیز پیدا کند )نوشتن رتبه علمی بیشتر در مقاالت فارس

بیشتر از اینکه چه کسی  ISIشود زیرا در مقاالت رتبه علمی نویسندگان غالبا در مقاله نهایی منتشر شده، آورده نمی ISIمقاالت 

باشد(. به منظور آشنایی و با چه میزان تحصیالتی پژوهش را به انجام رسانیده است، کیفیت مطلب بیان شده دارای اهمیت می

 محددا مراجعه فرمایید. 1به صفحه اول مقاله آورده شده در شکل affiliationتر با چگونگی نگارش بیش

ای است که مرکز مورد نظر های مالی و معنوی، باید مد نظر داشت حمایتaffiliationنکته بسیار مهمی در هنگام نوشتن 

مقاله، به اعتبار  affiliationهر دانشگاه و یا مرکزی در قسمت  از نویسندگان مقاله به عمل خواهد آورد. از آنجا که با درج نام

هایی برند حمایتآن مرکز افزوده خواهد گردید به همین دلیل تمامی مراکز معتبر از نویسندگانی که در مقاله خود از آنها نام می

قابل قبول  affiliationدرج در قسمت آورند. با توجه به اینکه هر مرکزی، تنها شیوه و فرمت خاصی را برای را به عمل می

داند و در صورت رعایت نشدن این فرمت ممکن تسهیالت حمایتی به آن مقاله اختصاص پیدا نکند، به همین دلیل توصیه می

های سازمان مورد نظر مراجعه کرده و از فرمت قابل قبول شود که قبل ارسال مقاله برای مجله مورد نظر به قسمت پژوهشمی

 مقاله اطالع پیدا نمود. affiliationدرج نام آن سازمان یا دانشگاه در قسمت  برای

ای در بیش از یک مرکز علمی حضور داشته و نوشتن نام هریک از آنها نیز برای در بسیاری از مواقع ممکن است که نویسنده

توانند نام مراکز قد مشکل بوده و هر نویسنده میاو سودمند باشد. از نظر اکثر مجالت نوشتن نام بیش از یک سازمان و دانشگاه فا

مربوط به خود وارد نماید. این در حالی است که بسیاری از مراکز در صورتی که نام مرکز  affiliationمختلفی را در قسمت 

بابت نوشتن  ای از آن نویسندهمربوط به یک نویسنده درج شده باشد، حمایت مادی و معنوی affiliationدیگری نیز در قسمت 
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شود آن مقاله نخواهند کرد. به همین دلیل در صورت تمایل به نوشتن نام بیش از یک مرکز دانشگاهی در مقاله خود، پیشنهاد می

 که قبل از ارسال مقاله در این مورد نیز تحقیقات مربوطه را به عمل آورید.

 یک مقاله چکیدهتدوین نحوه 

توان مالحظه کرد که چکیده کلیه اینترنتی معتبر برای در اختیار گرفتن مقاالت علمی، میهای در صورت مراجعه به سایت

ها به صورت رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار داده شده است. در این میان مراجعه کننده الزم مقاالت موجود در این پایگاه

های مبنی بر خرید مقاله کامل گرفته و نسبت به پرداخت هزینه است تا با مطالعه عنوان و چکیده مقاله تصمیم نهایی خود را

 مربوط به دریافت مقاله کامل اقدام نماید. 

را نداشته و تمایل دارد تنها  مقاله بررسی و مطالعة کامل برای کافی فرصت عالوه بر مورد ذکر شده، در اکثر مواقع خواننده

اید. بسیاری از افراد نیز با خواندن چکیده و اطمینان از انطباق کامل مطالب درج با خواندن چکیده اطالعات مورد نیاز را کسب نم

 کنند.شده در مقاله با اطالعات مورد نیاز، نسبت به مطالعه کامل مقاله اقدام می

یت هایی در مورد نقش برجسته چکیده مقاالت در ترغیب نمودن افراد به خواندن کامل مقاله بوده و اهمموارد فوق مثال

نماید. بطورکلی چکیده مقاالت یادگیری اصول نگارش صحیح چکیده مقاالت علمی به منظور نوشتن مقاالت معتبر را مشخص می

های باید کامال گویا و رسا بوده و بیانگر تمامی مطالب موجود در مقاله از جمله بیان علل انجام تحقیق، ذکر مواد اولیه و روش

ها و چگونگی تحلیل نتایج و در نهایت بیان صریح های آزمون نمونهها، معرفی روشنمونه ساخت انتخاب شده برای تولید

های نهایی بدست آمده از انجام پژوهش باشد. به عبارت دیگر نحوه نگارش چکیده مقاله باید چنان باشد که بتواند گیرینتیجه

ده است را به صورت خالصه در اختیار خوانندگان قرار دهد. های پژوهشی نویسنده، که در مقاله ذکر شکلیاتی از تمامی فعالیت

باشد به همین دلیل الزم است که نویسندگان فقط با توجه به اینکه بیان تمامی موارد اشاره شده طی تنها چند خط الزامی می

سایر موارد مشابه خودداری و ها و به بیان کلیات پژوهش پرداخته و از ذکر جزئیات، شرح و تفسیر نتایج، تحلیل و آنالیز داده

 فقط به گزارش نتایج بدست آمده بدون ارائه توضیحات مفصل در مورد آنها بسنده نمایند.

دقت شود که هدف از نگارش چکیده ایجاد نمودن شمایی کلی از مقاله تنها در چند خط بوده تا خواننده با بررسی آن طی 

رده و در صورت تمایل به دانستن بیشتر در مورد جزئیات و تحلیل موارد فوق زمانی کوتاه درکی نسبی از مطالب مقاله کسب ک

اقدام به مطالعه کامل مقاله نماید. به همین دلیل در نگارش چکیده باید از بیان جزئی نتایج بدست آمده و تحلیل آنها خودداری 

 کرد. 

باشد و از بیان ضمایر رت سوم شخص مجهول میهای مقاالت علمی به صوبیان جمالت در چکیده و به طور کلی تمام قسمت

ای از مطالب شود. از آنجا که چکیده مقاالت تنها خالصهشخصی در نگارش مقاالت علمی )به غیر از مواردی خاص( خودداری می

طالب های مقاالت علمی از بیان منبع و مرجع مباشد به همین دلیل در چکیده بر خالف سایر قسمتبیان شده در مقاله می

 گردند.شوند، ارائه میخودداری شده و منابع مربوطه در متن مقاالت که مطالب به صورت کامل و مفصل بیان می

باشد. هر مجله بر مبنای ساختار مقاالت و اهداف مورد نظر، دارای ساختار نگارشی خاصی بوده که رعایت کامل آن الزامی می

گردد، دارای موارد راهنمای نویسندگان در ابتدا و یا انتهای هر مجله منتشر میساختار نگارشی مجالت که غالبا تحت عنوان 

باشد. تعداد کلمات متعددی بوده که یکی از مهمترین آنها بیان حداقل و حداکثر تعداد کلمات مجاز برای نوشتن چکیده می

لی به هر حال به منظور اطمینان از امر باشد ومیکلمه  250 الی 150مجاز برای نگارش چکیده در اکثر مجالت در محدوده 
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ای الزامی است. از آنجا که پیشنهاد تعداد کلمات مجاز برای فوق، مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان قبل از ارائه مقاله بر هر مجله

دچار مشکل  نگارش چکیده مقاالت بر مینای ساختار و شکل مقاله در هنگام چاپ بوده و عدم رعایت آن فرمت چاپی مجالت را

سازد، قبل از ارسال مقاله برای مجله مورد نظر از انطباق کامل تعداد کلمات موجود در چکیده مقاله خود با راهنمای نویسندگان می

مجله اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم رعایت راهنمای نویسندگان، بدون شک دفتر مجله مقاله مربوطه را رد کرده و یا 

تر خواهد تر و طوالنیگرداند که در هر دو صورت مراحل پذیرش مقاله فوق سختحات به نویسندگان بازمیبرای انجام اصال

گردید. به همین دلیل با توجه به اهمیت بسیار زیاد رعایت کامل مطالب بیان گردیده در راهنمای نویسندگان مجالت، پیشنهاد 

ا دقیق و بدون اشکال اجرا نموده تا در مراحل ارزیابی مقاله با مشکالت شود روند صحیح نگارش مقاله بر حسب قوانین مجله رمی

 کمتری مواجه گردید.

باشد، ولی به هر حال باید دقت نمود که چکیده اولین قسمت مقاله هرچند استفاده از مخفف اصطالحات در چکیده رایج می

گردد در صورت امکان از درج واژگان اختصاری که چندان شود و به همین دلیل پیشنهاد میاست که خواننده با آن روبرو می

رایج و مشهور نیستند در چکیده مقاله خودداری کرده و یا در صورت تمایل به استفاده از واژگان اختصاری، در نخستین کاربرد 

تا خوانندگان با اختصار اصطالح مورد نظر ایتدا عبارت کامل را درج و در جلوی آن در داخل پرانتز حروف اختصاری را بنویسید 

های مختلف متن مقاله از آن استفاده خواهد شد، آشنا شوند. استفاده مجدد مربوط به اصطالح مورد نظر که به دفعات در قسمت

 از کلمات مخفف در چکیده بال مانع بوده و دیگر نیازی به بیان مجدد نام کامل اصطالح وجود ندارد.

های پلیمری جایگزین چوب برای ساخت آالت موسیقی" در نشریه تحت عنوان "کامپوزیتدر ادامه چکیده مقاله چاپ شده 

 بسیار معتبر هنرهای زیبا آورده شده و پیرامون آن توضیحاتی ارائه گردیده است:

 

 چکیده:

ب در این پژوهش معایب چوب برای کاربرد در ساخت آالت موسیقی از جمله حساسیت باال به رطوبت، خواص متفاوت چو

بر و مشکل سازهای چوبی، های مختلف از یک درخت، ساخت زمانهای مختلف از یک گونه و همچنین در قسمتدر درخت

مقاوت پایین در برابر ضربه و سایر موارد که به صورت مفصل به آنها پرداخته شده است، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به 

برای جایگزینی چوب در ساخت ادوات موسیقی معرفی شد. در ادامه نشان داده  های پلیمریاین معایب، نسل جدید کامپوزیت

تواند بسیاری از مشکالت های چوب پالستیک برای جایگزینی چوب در ساخت آالت موسیقی میشد که بکارگیری کامپوزیت

ه صدای کامپوزیتی استفاده از این حال برای ساخت تختطرف نماید، با ذاتی چوب برای کاربرد در ساخت آالت موسیقی را بر

های لیفی که ساختاری دقیقا مشابه چوب دارند، به دلیل خواص ارتعاشی و آکوستیکی ویژه آنها، رشد بسیاری نموده کامپوزیت

توانند جایگزین مناسبی برای چوب در ساخت آالت موسیقی باشند، از انواع ها که میاست. عموما برای ساخت این نوع کامپوزیت

شود. از این رو در این مقاله از سه های پلیمری استفاده میطبیعی و مصنوعی و همچنین از انواع مختلف رزین ناگون الیافگو

استر غیر اشباع استفاده گردید. همچنین خواص آکوستیک نوع مختلف الیاف مصنوعی )الیاف شیشه، کربن و کوالر( و رزین پلی

ی چوب درخت توت سفید و سروسیمین مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد که الیاف ها در قیاس با نمونه هااین نمونه

تواند دهد و در نتیجه میها به خود اختصاص میاستر باالترین پارامترهای آکوستکی را در بین سایر نمونههمراه رزین پلی کربن به

 در ساخت آالت موسیقی به کار رود. به عنوان یک جایگزین بسیار خوب برای چوب با خواص استثنایی
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توان فهمید که تالش نویسندگان در جهت رفع مشکالت موجود در سازهای چوبی، محور اصلی با مطالعه چکیده فوق می

توانند مشکالت چوب برای ساخت پژوهش و مقاله فوق بوده است. در ادامه این چکیده در مورد مواد کامپوزیتی که کاربرد آنها می

ها به صورتی خیلی خالصه معرفی و ای موسیقی را مرتفع نماید، توضیحاتی داده شده و خواص آکوستیکی این کامپوزیتسازه

گیری خواص آکوستک توان فهمید که این پژوهش حاصل نتایج تجربی اندازهاند. همچنین با مطالعه این چکیده میبیان گردیده

های شاهد چوبی است. در انتهای چکیده نیز نتیجه نهایی حاصل شده از با نمونه های پلیمری و مقایسه نتایج حاصلهکامپوزیت

باشد، بدون تحلیل نتایج و دالیل بدست های کربنی برای ساخت سازهای موسیقی میاین تحقیق که کارایی باالی کامپوزیت

طالعاتی کلی از جمله دالیل انجام پژوهش، آمدن این نتیجه، به شکلی بسیار خالصه ذکر گردیده است. تنها مطالعه چکیده فوق ا

ها و در نهایت نتیجه نهایی بدست آمده از تحقیق را در اختیار مواد مورد آزمایش قرار گرفته، چگونگی بررسی خواص نمونه

 خواننده قرار داده و ایشان بدون مطالعه تمام مقاله نگرشی کلی نسبت به پژوهش انجام گرفته، پیدا خواهند شد. 

شود که چکیده های مقاله باشد به همین دلیل پیشنهاد میکننده تمامی قسمتتوجه به اینکه یک چکیده خوب باید بیانبا 

های مقاله، نویسنده های مقاله بنویسید. زیرا به هر حال در صورت نوشتن سایر قسمترا در انتها و پس از نگارش تمامی قسمت

 نماید.ه در مقاله نسبت به نگارش چکیده  اقدام میبا درک باالتری از محتویات بیان گردید

المللی برای ارزیابی اولیه مقاله، ارسال  چکیده آن درخواست شده تا پس های ملی و بیندر بسیاری از سمینارها و کنفرانس

ویسندگان درخواست های مقدماتی بر روی چکیده فوق در صورت مطلوب بودن نتیجه داوری، متن کامل مقاله از ناز انجام بررسی

گردد. در این شرایط با توجه به اینکه در غالب موارد در مرحله اول مقاله کامل نگارش نیافته است به همین دلیل به منظور ایجاد 

گردد تا با مجسم نمودن تمامی نمودن درک ذهنی مطلوب از کلیه مطالبی که قصد نگارش آنها در مقاله را دارید، پیشنهاد می

اله مورد نظر به نحوی مقاله را در ذهن خود نگارش یافته تصور کنید و بر مبنای این تصورات نسبت به نوشتن چکیده اجزای مق

 اقدام نمایید.

شود که کل آن در یک بند نوشته شود. البته از نظر مجالت در امر فوق به منظور یکپارچه نمودن بیشتر چکیده، توصیه می

توان مالحظه نمود. حتی در بسیاری از های نگارش یافته در چند بند، را نیز میت زیادی چکیدهالزامی وجود ندارد و در مقاال

شود که البته امر فوق بسیار نادر بوده ولی به هر حال از مقاالت ممکن است در داخل چکیده یک یا چند عکس نیز آورده می

ها، نامهتر مانند پایانهای مقصلبندی عموما در نوشتهو چند های بلندباشد. بطورکلی چکیدهنظر اصول نگارش مقاله، صحیح می

های پژوهشی و سایر موارد از این دست قابل مشاهده بوده و کاربرد آنها در مقاالت علمی اگرچه مجاز است ولی گزارش طرح

 باشد. چندان مرسوم نمی

شود، صورت مجزا در اختیار خوانندگان قرار داده میهای اینترنتی چکیده مقاالت به چنانچه پیشتر اشاره شد در پایگاه

ها فقط چکیده مقاالت ارائه شده در سمینار در کتاب ها و سمینارها به منظور کم کردن هزینههمچنین در بسیاری از کنفرانس

وابستگی به سایر  گونهگردند. به همین دلیل الزم است چکیده به عنوان قسمتی مستقل از مقاله، بدون هیچسیمنار منتشر می

ها به صورتی کامال رسا و شیوا نوشته شود. به عبارت دیگر چکیده مقاله باید طوری نوشته شود که مستقال و حتی بدون قسمت

در اختیار بودن تمام مقاله نیز نمایی کلی از پژوهش انجام شده را به نمایش بگذارد. در این میان به منظور حفظ استقالل چکیده 
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تا از نوشتن جمالتی که در آنها به متن مقاله ارجاع داده شده است مانند "همانگونه که در مقاله آورده شده است"، الزم است 

 نشان داده شده است" و سایر موارد مشابه خودداری نمود.  1"این موضوع در نمودار

باشند، های زیادی میحتوا دارای تفاوتهای مختلفی که از نظر مبا توجه به اینکه در مقاله ممکن است پارامترها و ویژگی

باشد. در بسیاری مورد بررسی قرار گیرند به همین دلیل بیان تمامی محتوای مقاله در چکیده و در یک بند کاری بسیار مشکل می

های تهها و سکگردد که متن چکیده یکپارچه نیست و انواع پرشتجربه مشاهده میاز مقاالت نوشته شده توسط نویسندگان کم

شود. این در حالی است که یک چکیده خوب باید کامال باشد، مشاهده مینگارشی که ناشی از تنوع موضوعی موجود در مقاله می

ترین قسمت منسجم و یکپارچه بوده و به صورتی کامال شیوا و قابل فهم درکی کلی از مقاله را برای خواننده میسر سازد. سخت

تواند آن بوده که در این میان تالش در خواندن چکیده مقاالت مختلف و همچنین تمرین زیاد می نگارش مقاله، نوشتن چکیده

های های زیادی به نویسندگان به منظور ارتقای توانایی آنها در نوشتن چکیده مقاالت بنماید. بعالوه در صورت نداشتن تجربهکمک

ها و نقطه نظرات افراد متخصص در  این زمینه استفاده کرده و یا در رهشود که از مشاوالزم در زمینه مقاله نویسی پیشنهاد می

 گردد، شرکت نمایید.های مقاله نویسی که در آنها نکات کلیدی برای نگارش مقاالت بیان میها و کارگاهدوره

المللی و فراکشوری نیز ارائه های بینبا توجه به اینکه مقاالت منتشر شده در اکثر مجالت فارسی زبان معتبر، غالبا در پایگاه

شوند، به منظور ارائه مناسب این مقاالت اکثر مجالت فارسی زبان، برگردان عنوان و چکیده مقاله به زبان انگلیسی را نیز از می

ری نمایند. در این میان با توجه به اهمیت بسیار باالی امر فوق به منظور باال بردن ضریب تاثیرگذانویسندگان درخواست می

گردد که در نوشتن چکیده مقاله به زیان انگلیسی نیز کمال دقت را داشته و کلیه های ارائه شده، توصیه میمجالت در پایگاه

تر در مورد تعداد کلمات اصول بیان شده در مورد نحوه نگارش چکیده را رعایت فرمایید. همچنین به منظور کسب اطالعات دقیق

 شود قسمت راهنمای نویسندگان مجالت را مطالعه فرمایید.نهاد میمجاز در چکیده انگلیسی، پیش

 

 واژگان کلیدیطریقه انتخاب 

باشند، دقیقا دار میبرخور قالهکه از اهمیت زیادی در م واژه کلیدی ینچندهای تمامی مقاالت علمی نوشتن یکی از قسمت

های اینترنتی و توسط موتورهای جستجوگر انجام در پایگاهاز آنجا که امروزه جستجو مقاالت علمی غالبا  بعد از چکیده است.

تر بتوانند گردد تا افراد راحتتر مقاالت بسیار کمک کرده و سبب میشود، نوشتن کلمات کلیدی مناسب به جستجوی آسانمی

 مقاالت مورد نظر را جستجو بنمایند.

ای را پیدا نمایند، مقاله فوق بیشتر مطالعه شده و امکان تر بتوانند مقالهبدیهی است که هرچقدر موتورهای جستجوگر راحت

های خود به آن ارجاع علمی بدهند، افزایش خواهد یافت. از آنجا که درجه اینکه در آینده نویسندگان سایر مقاالت در نوشته

گردد به همین دلیل ین میاعتباری مجالت بر مبنای تعداد ارجات علمی که به مقاالت نگارش یافته توسط آنها داده شده، تعی

های مناسب و مرتبط با مقاله که شانس پیدا شدن مقاله توسط موتورهای جستجوگر را باال ببرد، برای مجالت، نگارش کلید واژه

 باشد.بسیار مهم می

ای و کنندهیکی از دالیل دیگِر لزوم نگارش تعدادی کلید واژه از مطالب اصلی بیان گردیده در مقاله کمک نمودن به جستج

باشد. بطوریکه وی پس از خواندن صرفا عنوان مقاله با تطابق دادن کلمات که حتی حوصله مطالعه چکیده مقاله را نیز ندارد، می
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کلیدی و موضوعات مورد نظر، از ارتباط موضوعی مقاله با مطالب دلخواه، اطمینان حاصل نموده و در نهایت اقدام به خواندن 

 اله بنماید.چکیده و دریافت مق

های شایانی درج کلمات کلیدی مناسب، به کادر مجله نیز به منظور انتخاب داورهای مناسب برای بررسی مقاله کمک

نماید، بطوریکه ممکن است سردبیر مجله با بررسی کلمات کلیدی نوشته شده در مقاله نسبت به انتخاب داورانی متخصص می

شود که نویسندگان در انتخاب کلمات کلیدی کمال دقت را داشته و از ن دلیل پیشنهاد میهای فوق اقدام کند. به همیدر زمینه

 ارتباط موضوعی کلمات کلیدی و اطالعات اصلی بیان شده در مقاله اطمینان حاصل نمایند.

های انواع روش های پالستیکی"ای با عنوان "بازیافت راهکاری مناسب برای نجات طبیعت از زبالهفرض نمایید که در مقاله

های پالستیکی تشریح و به بیان مزایا و معایب آنها پرداخته شده است، با توجه به مباحث بازیافت برای استفاده دوباره از زباله

 توان بعنوان کلید واژه انتخاب نمود:اصلی مطرح شده در این مقاله، کلمات زیر را می

 های بازیافت("کی)به عنوان یکی از روشهای پالستیکی، بازیافت مکانی"بازیافت، زباله

باشد، در این میان در قسمت راهنمای نویسنگان های کلیدی بسته به فرمت نگارش مجالت مختلف متفاوت میتعداد واژه

های کلیدی در مجالت مختلف های کلیدی قابل قبول برای پذیرش مقاالت بیان شده است. اگرچه تعداد واژهمجالت تعداد واژه

 باشد.واژه می 6الی   4باشد ولی به هر حال تعداد آنها در اکثر مجالت در بین ه به ساختار نگارش مقاالت متفاوت میبست

های کلیدی باید بر مینای کلیات و مسائل اصلی بیان شده در مقاله انتخاب گردند، در این میان برای انتخاب صحیح واژه

ای مانند مقاله تصور کنید که خود شما در موتورهای جستجوگر اینترنتی به دنبال مقاله های کلیدی برای مقاله نگارش یافته،واژه

هایی که نوشتن آنها در موتورهای جستجوگر شما را به پیدا کردن مقاله ترین واژهباشید، در این میان مناسبنگارش یافته می

 باشند.می های کلیدی برای آن مقالهمربوطه نزدیک خواهند کرد، بهترین واژه

رعایت صداقت در نوشتن کلمات کلیدی امری بسیار اساسی بوده بطوریکه کلمات کلیدی باید بر مبنای مهمترین پارامترها 

تر مقاله در موتورهای جستجوگر و یا برای های مقاله انتخاب گردند. متاسفانه بسیاری از افراد برای پیدا شدن راحتو قسمت

ت مثبت بیشتری بر روی داوران و سایر خوانندگان مقاله ایجاد نمایند،  کلمات کلیدی را بدون داشتن اینکه در نگاه اول تاثیرا

نمایند. امر فوق عالوه بر اینکه تاثیر مثبتی بر روی داوران و خوانندگان مقاله ارتباط محتوایی با نکات اصلی مقاله انتخاب می

قاله حس بدبینی به صحت مطالب مقاله را نیز در آنها تقویت نموده و حتی های منخواهد داشت بلکه پس از مطالعه سایر قسمت

 ممکن است سبب ایجاد مشکالتی در پذیرش مقاله گردد.

 

 مقدمهنگارش اصول 

باشد که نحوه نگارش آن تاثیرات بسیار زیادی در جهت دادن به های بسیار مهم در مقاالت علمی مقدمه مییکی از قسمت

کننده مقاله و در نهایت تایید یا رد شدن نهایی آن خواهد داشت. مقدمه در اصل بیان عللی است که نویسنده ذهن داور بررسی 

باشد باید در راستای همسو کردن را ترغیب به انجام پژوهش و نوشتن مقاله کرده است. در مقدمه که اولین بخش اصلی مقاله می

های تخصصی نویسندگان ش نموده و مقدمات ذهنی الزم را برای ورود به بیان فعالیتافکار خواننده با مطالب ارائه شده در مقاله تال

پذیری های پالستیکی بر محیط زیست را مطالعه و امکاندر خواننده ایجاد نمود. به عنوان مثال پژوهشگری اثرات مخرب زباله
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م است که در ابتدای مقدمه پیرامون دالیل ایجاد جایگزینی این ظروف با ظروف کاغذی را بررسی نموده است. در این میان الز

انگیزه در نویسنده برای بررسی این موضوع و به بیان مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، پرداخت. در مثال مورد نظر در مورد 

 توان مقدمه را به صورت زیر آغاز نمود:موضوع "جایگزین نمودن ظروف پالستیکی با ظروف کاغذی" می

نشدنی از زندگی شهری که اثرات تخریبی بسیاری بر روی محیط زیست های پالستیکی تبدیل به جزئی جدازه زبالهامرو

های پالستیکی، ماندگاری باالی آنها چهره طبیعت را پذیری سریع زباله[ بطور کلی با توجه به عدم تجزیه1اند. ]دارند، گردیده

 [2یجاد نموده است. ]تغییر و  مشکالت زیست محیطی بسیاری را ا

گیری( ذکر تمامی مطالب باید همراه های مقاالت علمی )به غیر از چکیده و نتیجهدر مقدمه و به طور کلی در تمامی قسمت

با درج منبعی که مطلب فوق از آن استخراج شده است، باالفاصله پس از بیان مطلب همراه باشد. نحوه بیان مراجع در متن مقاله 

باشد. با دقت در مقدمه آورده ت نگارش مجالت متفاوت بوده و نگارش مقاالت دقیقا منطبق با اصول فوق الزامی میبسته به فرم

که در انتهای مقاله آورده شده،  1توان فهمید که این مطلب از منبع شماره [ بعد از مطلب اولیه می1شده در فوق از قرارگیری ]

باشد، با های مرسوم برای ارائه آنها در داخل متن میمطابق با مثال فوق یکی از روش استخراج گردیده است. نحوه ارائه مراجع

توان به ذکر نام نویسندگان های دیگری نیز برای ارجاع دادن به مراجع در داخل متن وجود دارد که از جمله آنها میاین حال روش

حیح منابع استفاده گردیده در متن مقاله، مطالعه راهنمای و تاریخ انتشار منبع مورد استفاده اشاره کرد. به منظور درج ص

 باشد.نویسندگان مجالت الزامی می

باشد. چنانچه بیان گردید مرحله اول در نوشتن مقدمه مقاالت بیان نمودن مشکالتی است که علل اصلی انجام پژوهش می

هایی که برای حل این مشکالت پیشتر انجام هشها و پژوپس از مشخص کردن مشکالت موجود الزم است تا در مورد فعالیت

شده است، با ذکر منابع، توضیحاتی آورده شود. به خاطر داشته باشید که غلو علمی در تایید شدن مقاالت نتیجه معکوس خواهد 

ئن بود که توان مطمداشت و به عبارت دیگر هرچقدر که موضوعی جدید بوده و در آن نوآوری وجود داشته باشد، به هر حال می

هایی مشابه تحقیقاتی صورت گرفته است. در این میان برای اینکه خواننده بتواند با پیشینه تحقیق در زمینه فوق ارتباط در زمینه

باشد. بیان پیشینه تحقیق ها در زمینه مورد بحث امری الزامی میترین پژوهشبیشتری برقرار نماید، بیان مهمترین و مشابه

سازد به نوعی نشان دهنده اهمیت های بیان گردیده در مقاله آماده میذهن خواننده را برای درک بهتر پژوهش عالوه بر اینکه

های انجام شده به نوعی اهمیت موضوع پژوهش نیز به خواننده باشد. به عبارت دیگر با ذکر پیشینه پژوهشموضوع تحقیق نیز می

باشد که بسیاری از پژوهشگران را ترغیب به تحقیق در آن زمینه آنچنان مهم میگردد، بدین معنی که موضوع مورد بحث القا می

 کرده است.

  

سنجی جایگزین نمودن ظروف "بررسی اثرات زباله های پالستیکی بر محیط زیست و امکاندر مثال مورد بحث یعنی 

 صورت زیر  نوشت:توان به قسمت دوم مقدمه یعنی پیشینه تحقیق را می پالستیکی با ظروف کاغذی"

های پالستیکی، محمدی روش بازیافت را روشی موثر ارزیابی در این میان برای از بین بردن مشکالت زیست محیطی زباله

سازی را [، این در حالی است که ناصری و همکاران بیشتر از انجام اقدامات فیزیکی، بحث آموزش و فرهنگ3کرده است ]
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کنندگان [، در مواردی نیز لزوم برخورد قانونی و قضایی با آلوده4اند ]های پالستیکی دانستهراهگشای نجات طبیعت از زباله

 [6-5محیط زیست پیشنهاد شده است ]

های مشابه هدف آشنا ساختن ذهن خوانندگان با تحقیقات انجام شده در زمینه پیشینه تحقیقبا توجه به اینکه در بخش 

که طی یک یا چند جمله نتیجه عملی بدست آمده از تحقیقات آنها را بیان نمود. به عبارت باشد، به همین دلیل الزم است می

دیگر هدف از بیان قسمت پیشینه تحقیق، تحلیل و بررسی مفصل نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر پژوهشگران نیست، 

ن آنها با اهمیت موضوع و دالیل انجام پژوهش راستا کردن ذهها با موضوع  پژوهش و همبلکه به منظور آشنا نمودن خواننده

 باشد.ها به صورتی بسیار مختصر الزامی میفقط بیان نتایج نهایی سایر پژوهش

بیان پیشینه تحقیق نباید از یکپارچگی مقدمه کاسته و مقاله را درگیر تحقیقات پراکنده سایر پژوهشگران بنماید. به منظور 

شود که در هنگام بیان نمودن سوابق تحقیقاتی انجام شده در مورد موضوع نظر، پیشنهاد میحفظ نمودن یکپارچگی متن مقاله 

سعی شود پیشینه پژوهش با نظمی خاص ارائه گردد. به عنوان مثال ذکر پیشینه پژوهش بر مینای زمان به وقوع پیوستن آنها و 

 جم کردن متن مقدمه باشد.تواند اقداماتی موثر در راستای منسیا با توجه به درجه اهمیت، می

چنانچه مفصال بیان گردید قسمت اول مقدمه بیان مشکالت موجود و دالیلی که پژوهشگران را ترغیب به انجام پژوهش 

های انجام شده بر روی موضوع مورد نظر، باشد. در قسمت دوم مقدمه توضیحاتی در مورد پیشینه تحقیقات و پژوهشنموده، می

ز بیان پیشینه تحقیقات، الزم است که از موضوعات فوق به عنوان دربی برای وارد شدن به مباحث پژوهش گردد. پس ابیان می

خود استفاده نمود. به عبارت دیگر پیشینه پژوهش را باید طوری بیان کرد که پس از پایان یافتن آن، نوعی خأل و کاستی در 

های موجود را برطرف نمود. به ام شده خأل موجود را پر و کاستیذهن خواننده شکل بگیرد و در نهایت با معرفی پژوهش انج

های انجام شده، باز هم مشکالت عنوان مثال پس از پایان یافتن پیشینه پژوهش با بیان عبارتی مانند "حتی با وجود پژوهش

باشد. به شده الزامی میموجود حل نشده باقی مانده و در عمل لزوم پیدا نمودن راهکارهای جدید برای حل مشکالت اشاره 

 همین دلیل در این پژوهش برای حل این مشکالت راهکارهای جدید ارائه شده است".

سنجی جایگزین نمودن ظروف های پالستیکی بر محیط زیست و امکاندر مثال مورد بحث یعنی "بررسی اثرات زباله

های اولیه با پژوهش انجام شده توسط خود محققین پالستیکی با ظروف کاغذی" قسمت نهایی مقدمه، که پل ارتباطی قسمت

 توان به صورت زیر  بیان نمود:باشد، را میمی

های حتی با وجود تحقیقات و راهکارهای ارائه شده، با این حال در عمل تاثیرات مثبتی در رها کردن محیط زیست از زباله

یابد، به همین دلیل ظروف پالستیکی هر روزه افزایش می های زیست محیطی انباشته شدنشود و زیانپالستیکی مشاهده نمی

سنجی جایگزین نمودن ظروف پالستیکی با ظروف کاغذی مطالعه و میزان بازدهی این روش مورد بررسی در این مقاله امکان

 قرار گرفت.

ای مقاله بوده و نگارش هایجاد نمودن ارتباط قوی بین پیشینه تحقیقات انجام شده و موضوع مقاله یکی از مهمترین بخش

باشد. باید دقت نمود که این این بخش بشکلی مطلوب نیازمند خواندن مقاالت متعدد و همچنین تمرین و ممارست زیاد می

پردازد. در باشد که در آن نوسنده به بیان اهمیت پژوهش انجام شده و نحوه پرداختن به موضوع، میقسمت مهمترین بخشی می

بندی کرده و روند مقاله را به صورتی باشد، باید به نحوی کل مطالب مقدمه را جمعن بخش مقدمه میاین قسمت که آخری
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ای مختصر به روند کلی مقاله مکفی بوده و از تشریح کامل کلیه خالصه بیان نمود. باید توجه داشت که در این بخش فقط اشاره

 گردد.میاهداف مقاله و بحث پیرامون نتایج بدست آمده، خودداری 

بندی تمامی مطالب شاید بتوان بیان کرد که هدف از نوشتن کل مقدمه رسیدن به همین دو یا سه خط نهایی مقدمه که جمع

باشد، است. به عبارت دیگر قسمت فوق سر در ورود به تحقیقات انجام شده توسط نویسندگان بوده و به همین بیان شده می

بندی کلیه مطالب دلیل سهم بسیار زیادی در همراه نمودن خوانندگان با مقاله خواهد داشت. در قسمت نهایی مقدمه که جمع

رعایت صداقت به معرفی اهمیت و مزایای استفاده از اجناس خود پرداخته مقدمه است باید به مانند یک فروشنده با تجربه که با 

سازد، به نحوی صحیح به بیان ضرورت انجام این تحقیق پرداخته و با بازار گرمی سعی در تشویق و خریداران را با خود همراه می

 خوانندگان به خواندن کامل مقاله نمود. 

هایی که نویسندگان را به انجام دادن تحقیق ، غالبا به نحوه توجیه دالیل و کاستیمیزان تمایل خوانندگان به مطالعه مقاله

تواند گردد. طبیعی است که اگر نویسنده نتواند به بیان دالیلی کافی در مورد علل انجام پژوهش بپردازد، نمیسوق داده است، برمی

شود ایل کردن بیشتر خوانندگان به مطالعه مقاله، پیشنهاد میبه نحوی مطلوب خوانندگان را با خود همراه نماید. به منظور متم

که کلیه موارد مقدمه از جمله ضرورت پرداختن به موضوع تحقیق و تاریخچه آن را طوری بنویسید که در خواننده این احساس 

تواند تاثیرات نتایج آن می به وجود آید که تحقیقی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، بسیار مهم و کلیدی بوده و درک

 مثبت بسیار زیادی را به همراه داشته باشد. 

ها پردازد، سایر قسمتدر نگارش مقدمه به غیر از چند جمله آخر که در آنها محقق به معرفی روند کلی ارائه شده در مقاله می

، همراه باشد. ئه دقیق منابع مورد استفاده قرار گرفتهها و مطالعات نویسندگان تهیه شده است، باید با اراکه غالبا بر اساس دانسته

گردد این است که بسیاری از مطالبی که در مقدمه نویسان میای که همیشه سبب ایجاد شدن سوال برای بسیاری از مقالهنکته

ی بیان نمودن منبع الزامی باشند، آیا در چنین مواقعشود اصول اولیه موضوع بوده و تمامی خوانندگان با آنها آشنا میبیان می

سنجی جایگزین نمودن های پالستیکی بر محیط زیست و امکاناست؟ بعنوان مثال در مقدمه بحث شده یعنی بررسی اثرات زباله

ها در حدود چند هزار سال زمان نیاز ظروف پالستیکی با ظروف کاغذی ذکر منبع برای جمله "تخریب و از بین رفتن پالستیک

 باشد؟وجه به اینکه تقریبا هرکسی از این موضوع اطالع دارد، الزامی میدارد"، با ت

در پاسخ به سوال فوق باید اشاره نمود که ارائه مطالب مستند به اعتبار مقاله افزوده و حس اطمینان بیشتری در خواننده 

اله دارای اهمیت بوده و به همین دلیل های مقکند. بیان مرجع دقیق مطالب ارائه شده در مقدمه بیشتر از سایر بخشایجاد می

باشد. مطالبی مانند جمله فوق اگرچه تقریبا بدیهی بوده، ولی به هر حال ذکر منبع با حساسیت بسیار باالی داوران همراه می

وص در مناسب برای آنها چیزی از نویسنده کم نخواهد کرد. در چنین مواردی که مطالب بیان گردیده تقریبا واضح بوده، به خص

شود که به منظور کم کردن حساسیت داوران بررسی کننده نسبت به بیان مرجع مناسب صورت بیان آنها در مقدمه، پیشنهاد می

اقدام گردد. اگر عبارت بدیهی در جایی به غیر از مقدمه قرار داشت، از آنجا که در متن مقاالت اکثر مطالب بیان گردیده حاصل 

باشد، اهمیت درج ارجاعات در آنها نسبت به مقدمه بسیار کمتر بوده و حتی در خود محققین میهای آزمایشات و یا تحلیل

 گردد.ای وارد نمیصورت عدم ذکر منبع برای چنین عبارات واضحی، به اعتبار مقاله لطمه

با ایجاد کردن فضایی جهت کرده و با توجه به اینکه مقدمه ذهن خوانندگان و داوران را با موضوع مورد بحث در مقاله هم

توان گردد، به همین دلیل با قاطعیت میمندی خوانندگان برای همراه شدن با مقاله و خواندن کامل آن را موجب میخاص، عالقه
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ای بیان کرد که مقدمه بیشترین تاثیر را در پذیرش و یا رد شدن نهایی مقاله خواهد داشت. در این میان به منظور نگارش مقدمه

نویسی مطمئن گشته و کلیه گردد با چندین بار خواندن آن از رعایت نمودن کلیه اصول مقدمهو بدون نقص توصیه میصحیح 

 اشکاالت نگارشی را ویرایش نمایید.

باشد، در ادامه مقدمه تعدادی از مقاالت چاپ شده با توجه به اینکه نوشتن مقدمه خوب نیازمند الگوبرداری و تمرین می

های ذیل را چندین بار مرور و بررسی کرده و نسبت به پیدا کردن شود که مقدمهگان ارائه شده است. پیشنهاد میتوسط نویسند

 نویسی که در فوق به آنها پرداخته شد، اقدام نمایید:جمالت متناظر با اصول مقاله

 

  نام مقاله: 

 استرهای چوب/ اپوکسی و چوب/ پلیمطالعه رفتار کششی و جذب آب چند سازه

 چاپ شده در:

 نشریه علمی پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران

 مقدمه:

امروزه چوب در کاربردهای بسیاری مانند ساخت انواع کابینت، در و پنجره، انواع کمد، آالت موسیقی و ... مورد استفاده قرار 

همیشگی در کنار زیبایی و جلوه خاص آن شاید بتوان مهمترین دالیل این استفاده را قیمت پایین و در دسترس بودن  گیرد.می

توان به حساسیت بسیار باالی قطعات دارد که از مهمترین آنها میبه دنبال چوب معایبی نیز  استفاده ازبا این حال برشمرد. 

ات چوبی های مکانیکی اشاره کرد. بعالوه فرآیند ساخت قطعچوبی به رطوبت و همچنین مقاومت پایین آنها در برابر ضربه و تنش

هایی که در آنها ذرات پودری چوب به تولید کردن چندسازه سبب توجه دانشمندان موارد فوقباشد. بر و مشکل میبسیار زمان

گیری از مزایای چوب معایب ها بتوان ضمن بهرهدر بین ماتریس پلیمری قرار گرفته اند، گردید به طوریکه با کاربرد این چندسازه

 [.2و  1]آن را برطرف نمود 

کننده پلیمرها استفاده عنوان تقویتهای مختلف( بههای پلیمری و ذرات چوب )در اندازهها از رزینبرای تولید این چندسازه

پلیمر های چوبشوند. پلیمرهای اصلی که برای ساختن چندسازهطوریکه ذرات چوب توسط پلیمر در بر گرفته میبه ،گرددمی

توان شوند و هم می)که هم در حالل حل می پروپیلناتیلن و پلیمانند پلی گرمانرمرند معموال پلیمرهای گیمورد استفاده قرار می

های گرمانرم ن کاربرد فرآیندپذیری آسان و قیمت مناسب رزینآباشند که علت گسترش می آنها را بارها و بارها ذوب نمود(،

های گرمانرم بررسی های چوب پلیمر ساخته شده با رزینچندسازهمختلف  خواص گسترده ایمطالعات  از این رو در[. 7 -3است ]

 [.12 - 8شده است ]

های های گذشته رشد بسیار باالیی داشته است، با این حال باید توجه داشت که رزینهای گرمانرم در سالاگرچه کاربرد رزین

های گرمانرم با ساختاری ی سازگاری مناسبی در بین رزینباشند. به همین دلیل در حالت عادگرمانرم پلیمرهای غیر قطبی می

ها برای رفع این مشکل معموال به اضافه های قطبی هیدروکسیلی است، وجود ندارد. تالشغیر قطبی و چوب که دارای گروه

منجر شده ب( )چوانجام عملیات سطحی مختلف بر روی تقویت کننده یا و بر روی ماتریس پلیمری نده نکسازگار کردن عوامل 

 [.15 -13است ]

شود مشکالتی است که در زمینه های گرمانرم که آن نیز از خنثی و غیر قطبی بودن آنها منجر میاز دیگر معایب کاربرد رزین

همراه های بسیار زیادی برای تولیدکنندگان بهآمیزی یکنواخت آنها سختیطوریکه معموال رنگآمیزی آنها وجود دارد، بهرنگ

WWW.GhadamYar.com

www.fuka.ir


گردند آمیزی میها در هنگام ساخت رنگهای گرمانرم با استفاده از انواع رنگدانههای ساخته شده با رزین، اگرچه چندسازهدارد

های گرماسخت که معموال قطبی های ساخته شده با رزینآمیزی آنها نسبت به چندسازهولی به هر حال یکنواختی و کیفیت رنگ

 [.17و  16]تر است باشند، پایینو غیر خنثی می

توان های گرماسخت به جای پلیمرهای گرمانرم میدر این میان بسیاری از تحقیقات اثبات کرده است که با کاربرد رزین

های گرماسخت معموال طی یک واکنش شیمیایی موسوم به پخت ساختاری بسیاری از مشکالت فوق را برطرف نمود. در رزین

های گرماسخت شود. با توجه به اینکه کاربرد رزینان قابل ذوب و یا حل شدن نیست، تشکیل میکامال یکپارچه که به هیچ عنو

های عاملی بسیاری ها همیشه گروهباشد به همین دلیل در این رزینهمیشه با انجام یک واکنش شیمیایی برای پخت توام می

گردد که با مایل باال به انجام واکنش شیمیایی سبب میباشند، وجود دارد و همین تهای شیمیایی میکه مستعد انجام واکنش

 [.21 -18های گرمانرم بتوان بسیاری از مشکالت ذکر شده را مرتفع ساخت ]جایگزین نمودن آنها به جای رزین

های چوب پلیمر تحقیقاتی انجام شده است ولی در این چندسازههای گرماسخت برای ساخت اگرچه در مورد کاربرد رزین

[. به همین دلیل در این مقاله دو نوع رزین گرماسخت اپوکسی 21 -18باشد]مشهود می تا حدودینه کمبود منایع تحقیقاتی زمی

خواص مکانیکی و جذب آب مورد  مثل و پودر چوب آنها زساخته شده ا هایچندسازهاستر غیر اشباع انتخاب و خواص و پلی

 بررسی قرار گرفت.

دهد که اگرچه پیشینه تحقیق در این مقدمه به صورتی مفصل بیان شده است در فوق نشان میدقت در مقدمه نوشته شده 

اند، آورده نشده است. پیشینه تحقیق را ولی با این حال نامی از هیچ یک از افرادی که در گذشته در این زمینه فعالیت داشته

اند، بیان نمود. به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان با مودهتوان با ذکر نام محققینی که در موضوع مطالبی منتشر نهمچنین می

چگونگی ذکر کردن نام نویسندگان در پیشینه تحقیق، در زیر مثالی دیگر که مقدمه یکی دیگر از مقاالت نوشته شده توسط 

 باشد، آورده شده است:نویسندگان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام مقاله: 

براي جایگزیني چوب در ساخت آالت استر با رزین پلی از الیاف طبیعی و مصنوعی هاي پلیمريطراحي و ساخت کامپوزیت

 موسیقي

 چاپ شده در:

 1390، سال 4، شماره26نشریه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، جلد
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 مقدمه:

اکثر سازهای ارف  ر ساختکه د، بطوریامروزه در سراسر جهان استفاده از چوب در ساخت آالت موسیقی کاربرد بسیار دارد

هایی عنوان مثال استفاده از چوبشود. بههای مختلف چوب استفاده میو سازهای آکوستیک و حتی در ساخت انواع پیانو از گونه

چون چوب الله درختی، گردو، پالیساندر، سرو اسپانیایی، افرا، بلوط، نوئل، رز چوب و... را در ساخت گیتار و استفاده از چوب 

گرچه این  .(2003و همکاران،  Rujinirun) توان نام بردمی ختانی چون افرا، بید، آبنوس، صنوبر و ... را در ساخت ویوولوندر

 ، معایبی چون:(1388و 1387فر، )موسوی و پیرایش کاربرد عمومیت دارد اما استفاده از چوب معایبی را به دنبال دارد

 های مرطوبنداشتن صدای مطلوب در محیط -

 ضربه مقاومت کم در برابر -

 زمانبر بودن فرایند ساخت ساز به دلیل طوالنی بودن مدت زمان فرآوری چوب -

دهی مناسب تواند در ساخت سازی با کیفیت مطلوب و صدااحتمال وجود مشکالتی چون وجود گره در چوب که می -

 ایجاد مشکل کند

 های زهی قابل رویت استامکان تغییر شکل ساز با گذشت زمان که غالبا در دسته ساز -

 احتمال وجود خطای سازندگان در حین ساخت و یا تراشیدن ساز. -

تواند بسیاری از مشکالت فوق های پلیمری به جای چوب، میها اثبات نموده است که استفاده از کامپوزیتبررسی زبسیاری ا

ح شده با مزایایی بسیار را تولید نمود، که در زیر به توان، سازی اصالکه با استفاده از این مواد میرا برطرف نماید. به طوری

 :[1388و  1387فر و موسوی پیرایش 2009و همکاران،  Pedgley] تعدادی از این مزایا پرداخته شده است

 داشتن استحکام بسیار باال -

 پذیری از رطوبتاصالح تاثیر -

 کوتاه کردن مدت زمان تولید ساز -

 آکوستیک کامپوزیت برای دستیابی به صدایی مطلوب و دلنشینتوانایی تنظیم و اصالح خواص  -

ها )چوب به تنهایی از مقاوت گرمایی نسبتا پایینی برخوردار است ولی این کامپوزیت ایجاد خواص گرمایی اصالح شده -

 توانند خواص خود را در محدوده دمایی بسیار باالیی حفظ کنند(می

 تر سازقیمت پایین -

 که قبال به آنها اشاره شد طرف کردن نقائصیبر -

 زیست و حفظ منابع طبیعی. جلوگیری از تخریب محیط -

پذیر و سخت، انعطاف اپوکسیهای های دوتایی از رزینخواص آکوستیک را در آلیاژ( 1999و همکاران ) Liangدر این میان 

دنر بررسی نمود و به این نتیجه رسید که آلیاژ های آنها و همچنین تغییر دادن نوع هارها و ترکیب درصدبا تغییر دادن نوع رزین

دهد، همچنین وی اثبات نمود که در وسیعی تغییر می بازههای متفاوت خواص آکوستیک را در ها با سختیاپوکسیکردن انواع 

 ها وابسته است.های دوتایی خواص آکوستیک به شدت به نوع هاردنر و همچنین میزان ترکیب درصداین آلیاژ

با استفاده از الیاف کربن و  اند که موفق به ساخت تخته صداییاذعان نموده Davis (1994)و  Janes (2004)ن همچنی

( 2009و همکاران ) Pergley، از کارایی کامپوزیت معرفی شده خبر دادند خود در گزارش اختراع اند. آنهاشده اپوکسیرزین 
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( نیز 2006) Wegstنیز پیش بینی نموده است که بتوان با استفاده از فوم های پلی کربناتی تخته صدای پلیمری تولید نمود، 

 به شرح مقدمه ای کلی در مورد خواص آکوستیک کامپوزیت های کربنی پرداخته است.

های وهشی نشان داد که هیچگاه خواص آکوستیک کامپوزیتحالی است که جستجوهای انجام شده توسط این تیم پژاین در

های ساخته شده از خواص آکوستیک کامپوزیت پژوهشدر این از اینرو،  لیفی به صورت جدی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

 استر مورد ارزیابی قرار گرفت.همراه رزین ترموست پلیهالیاف کربن، شیشه و کنف ب

گردد، پیشینه تحقیق در این مقدمه بر خالف مقدمه اول آورده شده، با ذکر رائه شده مالحظه میچنانچه در مقدمه دوم ا

توان بسته به باشد. باید دقت داشت که نوشتن مقاله با هر دو روش کامال صحیح بوده و حتی میکردن نام نویسندگان همراه می

 بست.شرایط ترکیبی از هر دو روش فوق را در نگارش مقاله به کار 

توان فهمید که نحوه ارائه منابع در داخل متن ای که به عنوان مثال آورده شد، میبا دقت در نحوه بیان منابع در دو مقدمه

شود در مقاله اول مرجع هر جمله و مطلب بیان گردیده، باالفاصله به صورت این دو مقاله متفاوت است. چنانچه مالحظه می

گردد. این در حالی است که در مقدمه دوم، مرجع باشند، ذکر میشماره مرجع مطلب فوق مینوشتن اعدادی که نشان دهنده 

هر مطلب با درج کردن نام نویسنده اول و تاریخ انتشار هر منبع، دقیقا بعد از بیان هر عبارت، آورده شده است. از آنجا که هر دو 

های ظاهری توان به وجود تفاوتاند، به راحتی مینگارش یافتهمقاله فوق بر اساس اصول نگارش تعیین شده توسط دفتر مجالت 

های ای برای پذیرش و چاپ مقالهزیاد در نگارش مقاله برای مجالت مختلف پی برد. چنانچه پیشتر نیز اشاره گردید هر مجله

می است. در این میان قبل از دریافتی دارای فرمت و اصول نگارش خاصی بوده که نوشتن مقاالت دقیقا مطابق با فرمت فوق الزا

شود که قسمت راهنمای نویسندگان مجله را با دقت مطالعه کرده و کلیه ارسال مقاله برای مجله مورد نظر شدیدا توصیه می

 مو در مقاله خود رعایت فرمایید.موارد آن را موبه

 

 مبانی نظری تحقیق

خواننده را به حدی مناسب که برای درک مطالب بیان گردیده در برای اینکه بتوان دانش ادبیات تحقیق، یا مبانی نظری در 

تر شود. به بیان سادهخته پردا پژوهشبه تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه موضوع باشد، رسانید الزم است که مقاله الزامی می

ه غالب خوانندگان از داشتن آن نیاز باشد کدر صورتی که درک مطالب ارائه گردیده در مقاله نیازمند داشتن اطالعاتی پیش

 بیان مطالب فوق قبل از وارد شدن به محتوای اصلی مقاله الزامی است. هت همراه کردن خوانندگان،محروم هستند، ج

نویسنده مقاله باید بر ادبیات تحقیق مسلط بوده و مبانی نظری موضوع تحقیق خود را به طور مختصر ولی کاربردی بیان 

فرض کنید که نتایج آزمایشگاهی ارائه گردیده شود.  به منابع مناسب ارائهتحقیق باید با استناد و ارجاع علمی  نماید. مبانی نظری

ای که آزمون بر اساس آنها تعریف در مقاله با استفاده از یک دستگاه و با آزمونی خاص بدست آمده است بطوریکه مبانی ریاضی

در این میان به منظور آشنا نمودن خوانندگان بیان مبانی نظری و علمی که دستگاه  شده است، برای مخاطبان مقاله ناآشنا است.

تواند از نتایج مقاله برداشت باشد. به عبارت دیگر خواننده زمانی مییا آزمون فوق بر مبنای آنها طراحی شده است، الزامی می

باشد، اطالعاتی کامل انجام شده بر پایه آن استوار میصحیحی داشته باشد که از کلیه مبانی علمی و نظری که تحقیق و پژوهش 

 ای داشته باشد.و پایه
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گون بوده و یا درک مطالب ارائه شده در مقاله نیازمند داشتن اطالعاتی ریاضییا در مقاالتی که مبانی تحقیق در آنها پیچیده و 

د از مقدمه است را به بیان مبانی نظری تحقیق اختصاص توان بخشی مجزا از مقاله که غالبا بعکامل از تاریخچه موضوع است، می

نیاز برای درک مقاله را بیان نمود. این در حالی است که در صورتی که بیان مبانی نظری داد و در آن قسمت کلیه موارد پیش

ربی که در ها به خصوص در قسمت تجتوان بدون اختصاص دادن قسمتی مجزا در سایر قسمتتحقیق چندان مفصل نباشد می

 ادامه به آن پرداخته خواهد شد، اطالعات مورد نیاز را بیان نمود.

در هنگام نوشتن مقاالت علمی مد نظر داشته باشید که مخاطب چنین مقاالتی غالبا قشر متخصص و دانشگاهی که پیرامون 

بانی تحقیق الزم نیست کلیه مبانی اولیه باشند. به همین دلیل در هنگام بیان مموضوع مورد بحث دارای اطالعات کافی بوده، می

د. به عبارت دیگر بیان مبانی نظری تحقیق تحت عنوان بخشی جداگانه و به صورت مفصل، نای به صورت کامل بیان گردو پایه

ی زمانی الزامی است که درک مطالب بیان گردیده در مقاله حتی برای قشر متخصص و دانشگاهی نیز بدون بیان نمودن توضیحات

نیاز غیر ممکن است. به همین دلیل در چنین مقاالتی غالبا در قسمتی مجزا تحت عنوان مبانی نظری تحقیق که بعد از پیش

 شود.شود، به بیان توضیحات مربوطه پرداخته میمقدمه مقاله آورده می

به صورتی  ر بخش ارائه نتایجدد و یا نشوتوضیح داده می در قسمت روش تحقیق مقالهتحقیق نظری در اکثر موارد مبانی 

دانستن اینکه آیا اختصاص دادن قسمتی جداگانه برای بیان مبانی نظری تحقیق الزم است یا  بنابراین ند.گردمیپیوسته بیان 

ای به نام مبانی نظری تحقیق وجود کمی از مقاالت قسمت جداگانه باشد. بطورکلی در تعدادخیر، تا حدودی نیازمند تجربه می

عالوه بر موارد  شوند.ورده میها آدارد و در اکثر مقاالت چنانچه اشاره گردید، موارد مورد نیاز به صورت خالصه در سایر قسمت

و مقاالت را بر مبنای آن نوشت. به عبارت دیگر الزم  فوق بایستی اسلوب هر مجله در مورد فرمت مقاالت را نیز در نظر گرفته

مای نویسندگان مجله را با دقت خوانده و فرمت و سبک و سیاق کلی مقاالتی که آن مجله پیشتر  است تا نویسنده قسمت راهن

منتشر کرده است را در مقاله خود کامال رعایت نماید. در صورتی که دفتر مجله نوشتن بخشی مجزا به نام مبانی نظری تحقیق 

باشد(، الزم است تا نویسندگان های علوم انسانی رایج میزمینهرا الزامی دانسته باشد )امری که در بسیاری از مجالت فعال در 

نیز این بخش مجزا را در مقاله خود ایجاد نمایند و در غیر این صورت نویسندگان دارای آزادی بوده و بسته به نوع پژوهش و 

ها برده و از ایجاد را به سایر بخشند و یا آن مطالب ایجاد نمای توانند بخشی مجزا به نام مبانی نظری تحقیق راتحریر خود می

 بخشی مجزا به نام مبانی نظری تحقیق خودداری کنند.

 اند.در زیر تعدادی مقاله که در آنها مبانی نظری تحقیق به صورت قسمتی مستقل آورده شده است، معرفی شده 

بررسی امکان اندازه گیری مدول االستیسیته و فاکتو میرایی ارتعاش در چوب سروسیمین توسط آزمون غیر مخرب نام مقاله: 

 ارتعاش آزاد و مقایسه آن با روشهای استاتیک و ارتعاش اجباری )مهران روح نیا و آژنگ تاجدینی( 

 .1386(، 4پژوهشی علوم کشاورزی، سال سیزدهم، شماره )چاپ شده در مجله علمی

در مقاالت زیر مبانی تئوری مورد نیاز برای درک مقاله در داخل قسمت روش آزمون گنجانده شده است، از آنجا که توضیحات 

باشد، در صورت اختصاص دادن قسمتی جداگانه به مبانی نظری ارائه شده در قسمت روش آزمون در مقاالت زیر بسیار مفصل می

 .بودبوطه در آنجا، باز هم نوشته فوق از نظر اصول مقاله نویسی کامال صحیح تحقیق و قرار دادن توضیحات نظری مر

 :1مقاله
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استر براي جایگزیني چوب در ساخت آالت هاي پلیمري از الیاف طبیعی و مصنوعی با رزین پلیطراحي و ساخت کامپوزیت

 نیا.(ان روحموسوی، مهرفر، محمد مهدی جلیلی، سید یحیی جم، امیر سهیل پیرایش)جعفر اسکندری موسیقي

 (1390سال  4، شماره 28ایران )جلد  چوب و کاغذ علوم علمی پژوهشی تحقیقات چاپ شده در نشریه

 www.maghalehnevisi2.blogfa.com"قابل دانلود رایگان در: "

 

 

 :2مقاله

ا چوب درختان صنوبر، گردو های الیاف کربن و رزین پلی استر و مقایسه نتایج حاصله ببررسی خواص آکوستیک کامپوزیت

 فر، سید یحیی موسوی، محمد مهدی جلیلی(و راش )امیر سهیل پیرایش

 (89، پاییز و زمستان 2چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی صنایع چوب و کاغذ ایران )شماره

 www.maghalehnevisi2.blogfa.com"قابل دانلود رایگان در: "

 

 

 

 نگارش بخش روش تحقیق 

های تحقیق در زمینه ها و رشته های مختلف، غالبا متفاوت میباشد به عبارت دیگر در بسیار ی از رشته های نوع روش

مهندسی و شیمی نوع تحقیق بر مبنای نمونه های ازمایشگاهی میباشد. در این پزوهشها نویسندگان نمونه هایی را در ازمایشگاه 

در بسیاری از رشته های انسانی نوع تحقیق میدانی است بدین معنی که پزوهشگر تولید کرده و خواص آنها را انداز گیری میکنند. 

غالبا با استفاده از پرسشنامه موضوع خود را در جامعه اماری مورد نظر بررسی مینماید. همچنین در بسیاری از زمینه ها نوع 

شته اموزش انواع دوشهای تحقیق نیست بلکه تحقیق ریاضیاتی و بر مبنای مدل کردن میباشد. باید توجه داشت که هدف این نو

هدف آن اموزش دادن طریقه نوشتن مقاله با استفاده از نتایج بدست امده از تحقیق انجام شده میباشد، به عبارت دیگر در این 

در یکی از مقاالت را میتوان نوشته تنها روش درج انواع روشهای تحقیق در مقاله آموزش داده میشود. به طور کلی روش تحقیق 

 قالبی که در زیر بیان شده است، بیان نمود: 3

 

 های ساخت و معرفی آزمونبیان مواد، روش .4

قسمت تجربی غالبا در مقاالت مهندسی و به طور کلی در تمامی مقاالتی که در آنها تعدادی نمونه مورد آنالیز و بررسی قرار 

گرفته ممکن است جانوری، مهندسی، انسانی، روانشناسی و غیره بوده که بسته های مورد بررسی قرار اند، وجود دارد. نمونهگرفته

های خاصی باشد. باید دقت نمود که در مقاالتی که در آنها نمونهبه نوع مقاله و زمینه مورد بررسی قرار گرفته کامال متفاوت می

های علوم انسانی و یا االت تحلیلی و یا مقاالتی که در زمینهاند و یا در بسیاری از انواع مقاالت مانند مقمورد ارزیابی قرار نگرفته

شوند، بخشی مجزا به نام تجربی وجود ندارد. ولی به هر حال در تمامی انواع مقاالت الزم است تا نویسنده کلیه اقتصاد منتشر می

 طور کامل معرفی نماید. باشد را بهمبانی علمی و عملی تحقیقات که معرفی آنها برای درک بهتر نتایج الزامی می
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به منظور درک بهتر در مورد لزوم معرفی بخش تجربی در مقاالت علمی، فرض کنید که شما روشی خاص برای پخت غذایی 

اید و قصد آموزش دادن این روش به تعدادی از دوستانتان را دارید. در این صورت بعد از اینکه موفق شدید که را آموخته

لزوم یادگیری این غذا متقاعد کنید )مقدمه(، الزم است دقیقا توضیح دهید که برای پخت این غذا چه  دوستانتان را در مورد

موادی مورد نیاز بوده و مقدار دقیق هر کدام از آنها چقدر است. همچنین به منظور همراه کردن بهتر دوستانتان الزم است علت 

ح دهید که نمک برای طمع گرفتن غذا و روغن برای سرخ شدن مطلوب مواد انتخاب مواد انتخابی را نیز تبیین نمایید مثال توضی

غذایی انتخاب شده است. در نهایت بیان نمودن نحوه مخلوط کردن مواد اولیه نیز به همراه ذکر شرایط الزم برای پخت از جمله 

 درجه حرارت و مدت زمان الزم الزامی است.

ق ذکر تمامی موارد در مورد نوع مواد انتخاب شده، چگونگی ساخت و ... الزامی بوده نویسی نیز دقیقا همانند مثال فودر مقاله

گردد. قسمت تجربی در مقاالت علمی باید با چنان دقتی ارائه شود که اگر خواننده مقاله و به درک بهتر نتایج تحقیق منتج می

ر مقاله را بر روی آنها به انجام رسانید، بتواند به نتایجی های معرفی شده دهایی مشابه را با موادی یکسان تولید و آزموننمونه

یکسان با نتایج ارائه شده در مقاله دست پیدا کند. بعبارت دیگر الزم است که نتایج ارائه شده در مقاله تکرارپذیر بوده و ساخت 

 هایی مشابه نتایجی کامال یکسان و تکراری را منجر گردد.نمونه

های تجربی مورد استفاده قرار گرفته در مقاالت علمی نیز دارای اصول و قواعدی فی مواد و روشباید توجه داشت که معر

 است که در ذیل به بیان آنها دقیقا به همان ترتیبی که باید در مقاله آورده شود، پرداخته شده است.

 مواد:

استفاده شده است را دقیقا بیان نمود. در معرفی ها در این بخش از مقاله الزم است تا کلیه مواد اولیه که برای ساخت نمونه

های تولید کننده، نوع گرید تجاری هر کدام از مواد و همچنین نام مواد اولیه استفاده گردیده در پژوهش ذکر دقیق نام کارخانه

ای که چنانچه خوانندهکشور تولید کننده آنها الزامی است. مواد مورد استفاده قرار گرفته در پژوهش باید طوری معرفی گردند 

در هر کجای دنیا تمایل به خرید دقیقا همین مواد را داشت، دقیقا بداند که الزم است چه چیزی را از چه شرکتی تهیه نماید. به 

منظور درک بهتر چگونگی نوشتن این قسمت در مقاالت علمی، در زیر بخش "معرفی مواد" از قسمت تجربی مربوط به یک مقاله 

 شی نوشته شده توسط نویسندگان آورده شده است:علمی پژوه

 مواد:

استایرن تولید شده  %60محلول در  B-610گرید بوش پل  ایزوفتالیکاشباع استر غیرپلی گرماسخت در این پژوهش رزین

 %1درصد کننده در ترکیب بعنوان شروع)متیل اتیل کتون پراکساید(  MEKPبوشهر )ایران(، به همراه  صنایع شیمیاییتوسط 

 الیاف شیشه ،)آمریکا( Troycaتولید شده توسط کمپانی  T300همچنین از الیاف کربن تک جهت  مورد استفاده قرار گرفت.

)فرانسه( و الیاف طبیعی کنف )تولید شده در ایران( به عنوان تقویت  Vetrotexتولید شده توسط کمپانی  E-Glassجهت تک

 کننده های لیفی استفاده شد.

دهد که کلیه مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته در آن پژوهش بصورت بسیار دقیق معرفی ر مثال فوق نشان میدقت د

های اضافه شده به مواد اولیه نیز دقیقا ذکر گردیده است. چنانچه مالحظه اند. همچنین نحوه فرآوری و درصد افزودنیگردیده

تولید کننده و همچنین گرید تجاری استفاده شده نیز بیان شده است. توجه کنید گردد در مورد تمام مواد اولیه نام شرکت می

 تواند همه آنها را تهیه نماید.اند که خواننده در صورت تمایل میکه مواد مورد استفاده قرار گرفته طوری معرفی شده
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و در نتیجه گسترش دادن علم و دانش بنیان و اصل مقاله نویسی بر در اختیار قرار دادن نتایج بدست آمده از یک تحقیق 

خواهند دانش و نتایج را در نزد باشد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که بسیاری از افراد در عین حال که میاستوار می

ده و اصل خود نگه دارند تمایل به نوشتن مقاله نیز دارند! توجه داشته باشید که این دو موضوع به هیچ عنوان با هم سازگار نبو

باشد. متاسفانه در بسیاری از موارد، افراد برای مقاله نویسی بر مبنای در اختیار قرار دادن نتایج تحقیقات انجام شده استوار می

های ساخت را به صورت ناقص و اینکه بتوانند دانش فنی را کامال در اختیار خود نگه دارند، در این قسمت از مقاله مواد و روش

دهند، باید دقت داشت که این امر نوعی خیانت به جامعه علمی است زیرا اطالعات موجود در مقاالت ع گزارش مییا غیر واق

باشند و در صورت ارائه موارد غیر واقع در مقاالت علمی، سایر شده منابعی معتبر برای سایر پژوهشگران و محققین میمنتشر 

گردند. در صورت اثبات شدن وجود اطالعات نادرست در مقاله، عالوه ر خطا میپژوهشگران از آن اطالعات استفاده کرده و دچا

بر اینکه به نوعی آبروریزی پیش خواهد آمد همچنین کلیه سوابق علمی محقق نیز زیر سوال خواهد رفت. در ضمن چنانچه 

یت خود توهین کرده است، اسباب نسبت به درج اطالعات نادرست اقدام نماید، عالوه بر اینکه به شخص ISIفردی در مقاالت 

 آورد.های ایرانی را نیز فراهم میالمللی به سایر نویسندهاعتماد شدن مجالت بینبی

 روش ساخت:

در این قسمت الزم است تا نویسنده روشی که با استفاده از آن مواد اولیه )معرفی گشته در قسمت قبل( در کنار همدیگر 

ها اند را بیان نماید. همچنین الزم است تا ترکیب درصدهایی از مواد اولیه که نمونهنهایی ساخته شدههای اند و نمونهقرار گرفته

شود با اند نیز به طور کامل گزارش گردند. به منظور قابل فهم نمودن و درک بهتر مطالب پیشنهاد میمطابق با آنها تولید شده

تر به نشان داده است این کار عالوه بر اینکه درک مقاله را برای خواننده راحتها نامگذاری شوند. تجردادن کدهایی تمامی نمونه

های زیادی خواهد کرد. به منظور کسب بازدهی باالتر، بهتر است که کدهای نماید به نویسنده نیز در نوشتن مقاله کمکمی

 های مربوط نیز داشته باشند. هایی با نمونهانتخاب شده ارتباط

ها و تحقیقات دیگران بکار گرفته شده و در منابع دیگر به طور ها قبال در مقالهورد استفاده برای ساخت نمونهچنانچه روش م

توان با ارجاع دادن خواننده به منابع فوق از ارائه توضیحات کامل در مورد آن خودداری کرد. شود، میمفصل توصیف آن یافت می

[، ساخته شدند" خواننده با 3گذاری دستی]های کامپوزیتی با استفاده از روش الیهونهبه عنوان مثال در عبارت روبرو "کلیه نم

وکیف این روش بطور کامل در گذاری دستی بوده و کمها الیهیابد که روش استفاده شده برای ساخت نمونهخواندن آن درمی

تواند به این مرجع مراجعه کرده و این روش میارائه شده است. خواننده در صورت تمایل به دانستن جزئیات  3مرجع شماره 

باشد ولی از آنجا که جستجو بدنبال مراجع تر را مطالعه نماید. با اینکه این کار کامال صحیح و بدون مشکل میاطالعاتی مفصل

مبنایی برای و یافتن جزئیات مورد نظر نویسنده، غالبا خارج از حوصله داوران بوده و همچنین درک نمودن بخش روش ساخت 

شود که در بخش تجربی استقالل مطالب را حفظ کرده و سعی باشد، به همین دلیل توصیه میهای مقاله میفهم سایر قسمت

 شود که توضیحات مورد نیاز تا حد امکان مسقیما در خود مقاله ذکر گردد.

های ساخته شده و کدهای داده شده به نمونهشود که در انتهای قسمت روش ساخت با قرار دادن جدولی کلیه پیشنهاد می

هر کدام از آنها را معرفی و همچنین مواد تشکیل دهنده هر نمونه و ترکیب درصدهای آنها را نیز گزارش نمایید. به منظور آشنایی 

 د.بیشتر با این موضوع به جدول زیر که برگرفته از یکی از مقاالت چاپ شده توسط نویسندگان است، توجه فرمایی

 رزین اپوکسی چوب
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-کد نمونه

 ها

پودر 

 چوب)%(

گرانروی 

 کم

)%( 

 گرانروی زیاد

)%( 

رزین پلی 

 استر)%(

Wood -- -- -- -- -- 

Elv P -- -- 100 -- -- 

Elv W -- 5/55 5/44 -- -- 

Ehv P -- -- -- 100 -- 

Ehv W -- 5/55 -- 5/44 -- 

Ps P -- -- -- -- 100 

Ps W -- 5/55 -- -- 5/44 

 

های ساخته شده از چه موادی بوده و ترکیب درصد هر یک یابد که کلیه نمونهخواننده با دقت در جدول فوق به آسانی درمی

گردد تا نویسنده به آسانی باشد. قرار دادن جدولی همانند جدول فوق سبب میها چقدر میاز این مواد در داخل هر کدام از نمونه

از مطالب را به صورتی فشرده و البته کامال قابل فهم بیان نماید. شاید در صورت عدم وجود جدول فوق الزم بتواند حجم زیادی 

 پرداختند.بود تا نویسندگان صفحاتی را به توضیح دادن این مطالب می

 

  ها:آزمون

های قبل ساخت آنها در قسمتهایی که در مورد های انجام شده بر روی نمونهدر این قسمت از مقاله به شرح دقیق آزمون

ها، الزم توضیح داده شده است، پرداخته خواهد شد. در این میان به منظور شناخت بیشتر خواننده از نحوه انجام گرفتن آزمون

 های مورد استفاده قرار گرفته به طور کامل در مقاله ذکر گردد.است که نام تولید کنندگان تجهیزات به همراه مدل دقیق دستگاه

همچنین ذکر نمودن شرایط حاکم بر آزمون از جمله مقدار دما، درصد رطوبت و دیگر عوامل محیطی که ممکن است بر روی 

نتیجه نهایی آزمون تاثیرگذار باشند، در این قسمت از مقاله الزامی است. همچنین به منظور اطمینان دادن به خوانندگان در 

گردد که در صورت امکان هر آزمون چندین بار تکرار شود، که در این میان اد میمورد درست بودن نتایج بدست آمده، پیشنه

 باشد.ها در مقاله نیز مفید میذکر کردن تعداد تکرار آزمون

های مورد استفاده از آنجا که مبانی نظری تحقیق )که در قسمت قبلی به آن پرداخته شد( وابستگی شدیدی به نوع آزمون

شود. به عبارت دیگر ها، به صورتی مختصر، توضیح داده میغالب موارد مبانی نظری تحقیق در قسمت آزمون قرار گرفته دارد، در

توان بعنوان دو بخش با توجه به اینکه که نزدیکی بسیار باالیی میان مبانی نظری و روش انجام تحقیق وجود دارد، این دو را نمی

باشد که در همان قسمتی که روش انجام آزمون و علت انتخاب آن توضیح داده جدا از هم تفکیک نمود. امروزه بسیار رایج می

ها و مبانی نظری نیز به طور کامل ارائه گردیده و از اختصاص دادن قسمتی جداگانه به مبانی نظری تحقیق شود فرمولمی

 گردد.خودداری می
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باشد، به همین دلیل های آزمون نمودن آنها میو روش های ساخته شدهاز آنجا که تمامی نتایج بدست آمده بر مبنای نمونه

داوران بررسی کننده مقاالت علمی معموال اهمیت بسیار زیادی به این قسمت داده که در این میان تجربیات شخصی نویسندگان 

ها مودن نمونههای ساخت و آزنشان داده است که بیشترین حساسیت داوران بر روی مبنای منطقی و همچنین تکرارپذیری روش

گردد که مقاالتی که در آنها نتایج بسیار جالبی را ارائه شده است به دلیل عدم استفاده از است. در بسیاری از موارد مشاهده می

 گیرند.روش ساخت و آزمون مناسب برای چاپ در مجالت معتبر مورد پذیرش قرار نمی

شوند، به همین دلیل بسیاری از نویسندگان، مقاالت دقیق نمی از آنجا که اکثر خوانندگان چندان بر روی قسمت تجربی

داوران مقاالت را نیز مانند یک خواننده معمولی تصور کرده و به همین دلیل از نگارش دقیق و حساب شده قسمت تجربی 

همچنین صداقت  گردد که در نوشتن قسمت تجربی کمال دقت ونمایند. بر خالف طرز تفکر فوق شدیدا توصیه میخودداری می

 های موجود در آن جویا گردید.را داشته و حتی در صورت امکان نظر سایر افراد را نیز در مورد کیفیت و کاستی

بخش تجربی که مراحل آن مفصال بحث شد، صرفا در مقاالت تجربی که در آنها تعدادی نمونه تهیه و مورد بررسی قرار 

باشند، لذا های تجربی میمقاالت علمی پژوهشی منتشر شده در ایران بر مبنای روش اند، وجود دارد. از آنجا که اکثرگرفته

های پیشین به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت. ولی به هر حال باید دقت داشت چگونگی نگارش بخش تجربی در قسمت

دارد. این قسمت غالبا در مقاالت منتشر در بسیاری از انواع مقاالت از جمله مقاالت تحلیلی و یا مروری قسمت تجربی وجود ن

هایی که در آنها انجام دادن تحقیقات آزمایشگاهی به منظور چاپ مقاله های مهندسی، شیمی، پزشکی و سایر رشتهشده در رشته

ی به هر حال ها مانند اقتصاد، فلسفه و ... وجود ندارد. ولالزامی است، وجود داشته و در مقاالت منتشر شده در بسیاری از رشته

ای که منتشر شده است، بیان مبانی قکری و تحلیلی که مقاله بر ای و در هر زمینهباید مد نظر داشته باشید که در هر نوع مقاله

 باشد.اساس آنها نگارش یافته است، الزامی می

 

 معرفی جامعه آماری، نوع پرسشنامه و طریقه آنالیز نتایج: .5

 معرفی جامعه آماری:

به منظور نگارش بخش در چنین مواردی، باشد. های انسانی روش تحقیق غالبا بر مبنای پرسشنامه میاز رشته بسیاریدر 

 هاییکی از اشتباه. ماری و طریقه انتخاب آن استجامعه آمعرفی د بطور کامل بیان گرد اولین موردی که بایستی ،روش تحقیق

. به باشدو در نتیجه بدست آوردن نتایجی غیر واقعی میمناسب جامعه آماری های علوم انسانی انتخاب نابسیار مرسوم در زمینه

گیرد. در این در شهر تهران مورد بررسی قرار می هایزوج عنوان مثال فرض نمایید در تحقیقی عوامل تاثیرگذار بر روی طالق

بدیهی دهند. کامال آن را تشکیل می جامعه آماریکل گیرند طالق میدر سطح شهر تهران افرادی که  بیعتا تمامیتحقیق ط

. این جامعه آماری را جدا و مورد بررسی قرار دادی از تپذیر نبوده و بایستی قسماست که دادن پرسشنامه به همه این افراد امکان

حیح ریاضیاتی های انتخابی خود را بر مبنای اصول صتوانند نمونهدر این مرحله متاسفانه اکثر دانشجویان دچار خطا شده و نمی

های اینجانب نشان داده است که حتی بسیاری از اساتید نیز در این از بین کل جامعه آماری به درستی انتخاب نمایند. تجربه

 بخش مشکل داشته و آنچنان که شایسته است قادر به راهنمایی دانشجویان خود نیستند.

WWW.GhadamYar.com

www.fuka.ir


این در حالی نامند. نتخاب نموده و اسم آن را متغیر تصادفی میه آماری خود را اانه اکثر افراد بر اساس شانس جامعمتاسف

به . نمایندپیروی نمیتصادفی  هایمتغیر از اصول ریاضیاتی انتخابنها غالبا تصادفی نبوده و های انتخاب شده آاست که نمونه

انتخاب تصادفی ی ابه معن ، صرفاباشد اطالعبی نتیجهمورد مطالعه خود از  فردی قبل از انتخاب جامعه آماری عبارت دیگر چنانچه

های کامال گردند، غالبا در زمره نمونههایی که توسط یک انسان انتخاب میباید دقت داشته باشید که نمونه باشد.نمی هانمونه

 10ی های ممکن یک پدیده را آماده کرده و به صورت حدسآیند. فرض کنید شما لیستی از انواع حالتتصادفی به حساب نمی

طرفی بوده باشند نیز به توجه به اینکه ذهن شما غالبا گرایش به های شما در کمال بینمایید. اگر انتخابشماره را انتخاب می

توان کامال اتفاقی نامید اند را نمیهایی که اینچنین انتخاب گردیدهانتخاب محدوده خاصی از اعداد داشته به همین دلیل نمونه

 یشاتی است که در ضمیر ناخوداگاه هر انسانی برای متمایل شدن به محدوده خاصی از اعداد وجود دارد.و علت آن نیز گرا

نیز  انتخاب شده باشد به صورت صحیح حتی در صورتی که متغیر تصادفی ذکر شده، الزم به ذکر است که عالوه بر موارد

ه شما در تحقیق ر درک بهتر این موضوع فرض نمایید ک. به منظوباشدالزاما قطعی نمی بدست آوردن نتایج درست و منطقی

نتایج نهایی این تحقیق کامال است که  های جوان را دارید. کامال بدیهیطالق زوج اعتیاد بر خود قصد مطالعه میزان تاثیرگذاری

ز مناطقی که وسع مالی ا اامعه آماری خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی که شما جامعه آماری خود روابسته به نوع انتخاب ج

تر با ضعیف یاد بر روی طالق کمتر خواهد بود. همچنینانتخاب نمایید میزان تاثیرگذاری اعتباشند، شهروندان آنها باالتر می

شد. حال با توجه به اینکه عمال امکان بیشتر خواهد  هاا میزان تاثیرگذاری اعتیاد بر طالق زوجطبیعتشدن وضعیت مالی افراد، 

را از بین  ید که چگونه باید جامعه آماری مناسبیآگیرند وجود ندارد، این سوال پیش میافرادی که طالق می نتخاب تمامیا

غرب  ،جنوب، شرق جمله شمال، از تمامی مناطق تهران های خود رادر مثال ذکر شده بایستی نمونهتمامی جامعه انتخاب نمود. 

تواند تمامی معیارهای مورد نظر ما را برداری تصادفی میید که آیا نمونهآاین سوال پیش میاب نمود، حال و یا مرکز شهر انتخ

های آماری خود را به صورت متوازن نمایند که نمونهسعی می به صورت متوازن برآورده سازد؟ در بسیاری از موارد، دانشجویان

هایی در جامعه آماری انتخاب شده ها نمونهها و بخشگروه زیر ی موجود انتخاب نموده، بطوریکه از تمامیهانمونهاز بین کل 

بوده و الزاما بسیار پر خطا نیز با این حال این روش باشد، وجود داشته باشد. اگرچه دقت این انتخاب از موارد قبلی باالتر می

تعداد  باشد طریقه تعیین نمودنمیامری که همیشه مورد بحث عالوه بر موارد بیان شده،  نخواهد داشت.نتایج موثری در بر 

های توان کل جامعه مورد نظر را بررسی نمود. هرچه تعداد نمونهمی باشد که با بررسی و آنالیز آنهامیآماری  هایموثر نمونه

اد های کمتری در بر خواهد داشت. این در حالی است که زیادتر شدن تعدتر بوده و هزینهانتخابی کمتر باشد، تحقیق آسان

تر کند، ولی در نهایت به دقت باالتر نتایج منجر خواهد بردارتر و پیچیدهبرتر، هزینهها اگرچه ممکن است تحقیق را زماننمونه

بررسی و تعیین نمود،  بطور صحیح هایی که با مطالعه آنها بتوان رفتار کل جامعه راگردید. در این میان بهینه کردن تعداد نمونه

 می است.امری بسیار الزا

مختلفی بر مبنای اصول  زمونهای طراحی آی بحثی بسیار مهم و حیاتی بوده و به همین دلیل روشانتخاب جامعه آمار

با درج اطالعات مربوط به عوامل تاثیرگذار بر روی نتایج، زمون های طراحی آاند. در تمامی روشآماری و ریاضیاتی طراحی شده

جدا گردند. مطالعات آماری ایج صحیح چه تعداد نمونه بایستی انتخاب و چگونه بایستی تبه نگردد که برای دستیابی تعیین می

ان تحقیق دقیقا همنتایج نهایی  های طراحی آزمون،روش ه است که در صورت پیروی صحیح از اصولام شده اثبات نمودانج

 د.آم ، بدست خواهندزمایش شوندآها نمونه تمامی تایجی خواهند بود که اگرن
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شتر در مورد بی اتتوضیحارائه از  باشد،ما در این توشته روش تحقیق نبوده و صرفا مقاله نویسی می با توجه به اینکه بحث

جامعه آماری خود حتما  شود که قبل از جدا نمودنبه هر حال شدیدا توصیه می گردد.طریقه انتخاب جامعه آماری خودداری می

 .کرده و از تجربیات آنها بهره برد های آماری است مشورتزمینهبا افرادی که تخصص آنها 

و همچنین طریقه  در تحقیق ماری مطالعه شدهمت روش تحقیق نوع و تعداد جامعه آنویسنده بایستی در قسدر نگارش مقاله 

گرفته شده در انتخاب در نظر های به طور کامل تمامی مالکب آنها را به طور کامل تشریح کرده بطوریکه خواننده بتواند انتخا

 .نها آنالیز نمایدهای مطالعه شده در تحقیق را درک و نتایج را با در نظر گرفتن آنمونه

 

 تهیه پرسشنامه

بسیاری از متاسفانه گردد. می دقیقصحیح و  یانتخاب پرسشنامه از دیگر مواردی است که منجر به بدست آوردن نتایج

نمایند. بایستی تهیه می ای راو پرسشنامه اتی را مطرحو غالبا خود سو اده انگاشتهبسیار سان بحث تهیه پرسشنامه را دانشجوی

باشد را اینچنین بر میتوان تهیه پرسشنامه که بسیار مهم، پیچیده و زماننمیدقت داشته باشید که امر فوق کامال اشتباه بوده و 

که صورت  پرسشنامه بایستی موارد بسیار زیادی را مد نظر داشت. به طور کلی در تهیه صحیح ساده و سطحی در نظر گرفت

و همچنین   (Reliabilityاعتماد )پایایي یا  ابل اطمینان خواهد بود.تحقیق غیر قنادیده گرفتن آنها دقت پرسشنامه پایین و نتایج 

نها ت هر پرسشنامه بوده که تعیین آهای تعیین کننده میزان دقمالکاز مهمترین  ( یك پرسشنامهValidityاعتبار )روایي یا 

زمانی استفاده از یک پرسشنامه الزامی است. به عبارت دیگر  های انتخاب شدهپخش نمودن پرسشنامه در بین نمونهپیش از 

فرض به بیانی دیگر  سشنامه مربوطه استاندارد شده و میزان پایایی و روایی آن تعیین گردیده باشد.خواهد بود که پر و علمی رموث

گونه بایستی در این صورت چ الت مربوطه را پاسخ ندهد،دقت سوا مه اشتباه کرده و یا با کمالاپرسشن کنید که فرد پر کننده

های ارائه شده توان تشخیص داد که دادهچگونه می باشد را از سایر موارد جدا نمود؟که نتایج آنها صحیح نمی چنین مواردی

برای کسب اطالعات در مورد هر مسئله  های استانداردبطورکلی در پرسشنامه اند؟دقتی پر شدهو یا با چه میزان  صحیح بوده

سواالت مشابه یکسان باشد  این در صورتی که پاسخ تمامی د.نگردچندین سوال با اشکالی متفاوت تهیه می مورد نظر، غالبا

به منظور بیان مثالی دیگر د. ناین صورت بایستی حذف گرد ن پرسشنامه اعتماد کرد و در غیرج بدست آمده از آتوان به نتایمی

)مثال حالت عصبانیت و یا  توجه داشت که اگر فردی در شرایط مختلف باید های تهیه پرسشنامهبه منظور نشان دادن پیچیدگی

 ذر افراد باشد.بوده و تاثیرناپذیر از شرایط روحی زودگ یکسانباید نهایی را پر نماید نتایج  ایپرسشنامه اضطراب(

باشد بر میامری بسیار سخت و زمانگیری میزان اعتبار و اعتماد نتایج بدست آمده از آن و اندازهپرسشنامه  نجا که تهیهاز آ

های استاندارد شده اقدام به استفاده از پرسشنامهاز تهیه پرسشنامه خودداری کرده و تا  گرددکار پیشنهاد میبه دانشجویان تازه

 هاها و تحقیقبرای تمامی مشکالت، بررسینمایند. به عبارت دیگر تقریبا ب ند،باشقابل دسترس می علمی منابع مختلف درکه 

مجددا  وهش ساخت.توان استفاده از آنها را مالک تهیه نتایج پژموجود بوده و می ای پیشتر نوشته شده استانداردهرسشنامهپ

به  تنها باشند،ای فوق غالبا بسیار رایج میهولی از آنجا که اشتباهگردد که هدف این نوشته آموزش روش تحقیق نبوده بیان می

 ته شده است.معرفی کلی آنها پرداخ
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ه دقت معرفی نمود ، در قسمت روش تحقیق مقاله بایستی مرجع پرسشنامه را باهای استاندارددر صورت استفاده از پرسشنامه

نمود. همچنین در صورتی که  چه در مرجع درج شده است، به طور کامل بیانرا چنانهای اعتبارسنج )پایایی و روایی( آنکو مال

مقاله درج نمود. در صورت گیری و در های اعتبارسنج آن را اندازهالزم است تا مالک استفاده گردیده خود ساخته است، پرسشنامه

برای استفاده سایر افراد  انتهای مقاله ضمیمه کرده تا باشد که کپی پرسشنامه را دررسوم میته بسیار متهیه پرسشنامه خود ساخ

 ع گردد.نیز موثر واق

 طریقه آنالیز نتایج

های بیان شده در آنها اقدام نمود. روشنالیز نتایج بایستی نسبت به بررسی و آ ،های پخش شدهآوری پرسشنامهپس از جمع

نها استفاده مورد از آتوان از یک یا چند میبسته به نوع پژوهش موجود بوده و  هانالیز نتایج پرسشنامهمختلفی برای آماری آ

به منظور اشاره نمود.  و ..... F ،ANOVAاسکوئر، آزمون  k، تست نرمال، Tآزمون توان به های آماری مینمود. از جمله این روش

گردد. متاسفانه در بسیاری از موارد استفاده می SPSSهای آماری غالبا از نرم افزار روشاین تر نتایج با استفاده از آنالیز دقیق

باشد. این میآنالیز نتایج برای آماری  یروش SPSSکه نرم افزار  بسیاری از دانشجویان تصور کرده که نمایماینجانب مشاهده می

تحلیل گردیدند.  SPSS استفاده از نرم افزار بابدست آمده  در این پژوهش نتایجکه  دارنددانشجویان در مقاالت خود بیان می

که دقت محاسبات را باالتر برده و  سان کردن محاسبات ریاضی بودهتنها یک ابزار برای آ SPSSافزار بایستی دقت داشت که نرم

های آماری حیح از این روشباشد انتخاب و استفاده صدر محاسبات آماری امری که بسیار مهم می دهد.زمان الزم را کاهش می

و به صورت کامال  SPSSتوان نتایج را بدون استفاده از بوده و ابزار محاسبه از اهمیت به نسبت کمتری برخوردار است و حتی می

بر و پرخطا البته زمان که توان به صورت کامال دستی ضرب کردنوان مثال چندین عدد مختلف را میدستی محاسبه نمود. بع

به آسانی و بدون خطا تعیین ز ماشین حساب توان با استفاده ا. این در حالی است که حاصل ضرب همان اعداد را میدباشمی

حاصل ضرب اعداد را باشد نمود. در اینجا ماشین حساب تنها بر اساس اصول ضرب که کامال مشترک با محاسبات دستی می

در این نوشته هدف آموزش روش گردد که محاسبه است. مجددا تاکید می محاسبه کرده و تنها ابزاری برای آسان کردن فرایند

، تنها به معرفی کلی آنها پرداخته شده تا دانشجویان ن اشتباهاتی بسیار مرسوم هستندباشد، ولی با توجه به اینکه چنیتحقیق نمی

 گی فارغ شدن از آنها را بیاموزند.گرامی در هنگام پیشبرد تحقیق خود با مراجعه به منابع مربوط به روش تحقیق چگون

های آماری انتخاب شده به منظور تحلیل به منظور درج طریقه آنالیز نتایج در قسمت روش تحقیق مقاله، الزم است روش

فی ( معرSPSSها را در کنار ابزار مورد استفاده قرار گرفته برای انجام محاسبات آماری و ریاضیاتی )بعنوان مثال نرم افزار داده

نمود. چنانچه پیشتر هم اشاره گردید متن مقاله برای افراد متخصص نوشته شده و هدف از نوشتن مقاله آموزش دادن به دیگران 

د. بنابراین الزم به یابنگارش میباشد. بطورکلی مقاالت تنها با هدف ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش به سایر پژوهشگران ننمی

به منظور تحلیل نتایج بدست آمده، صرفا بیان اینکه از این روش ANOVA روش آماری مثال تفاده از ذکر است که در صورت اس

به منظور آنالیز نتایج استفاده شده است کافی بوده و با توجه به اینکه این روش برای سایر پژوهشگران کامال شناخته شده است، 

د ندارد. با این حال باید توجه داشته باشید که چنانچه روش مورد استفاده وجو حاتی در مورد مبانی ریاضی آننیازی به ارائه توضی

های مشابه چندان شناخته شده نباشد بایستی مبانی علمی روش مربوطه را توضیح داده و قرار گرفته برای متخصصین در زمینه

آن روش را برای خواننده متخصص ممکن عملکرد اند، درک چگونگی یا با درج منبعی که در آن این مبانی کامال بیان گردیده

 ساخت.
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 تحقیق در مقاالتی که در آنها مدل ارائه شده است وشر .6

. در این گونه از مقاالت نرسیده استانجام  به میدانییا غالبا تحقیق تجربی و در آنها مدلی ارائه گردیده است، در مقاالتی که 

میدانی تحقیق روش اگرچه در چنین مواردی معموال ماید. نم میه اقداخاص برای بیان یک پدید یمدل به خلقپژوهشگر  معموال

وی بر پایه  ستی دقیقا مشخص نمایند که مدلر حال نویسنده بایهولی به  ،وجود ندارد )چنانچه پیشتر بیان گردید( و یا تجربی

 در مقاله که امر فوق به معنی درج کدهای برنامه نویسی شدهباشد. دقت داشته باشید می استوار ایاصول و مبانی علمی چه

فرض نمایید که  .اندکدهای مربوطه بر مبنای آنها نوشته شده که هایی استمشخص نمودن اصول و پایهی ابلکه به معن نبوده

ه مقدار اتالف انرژی از نمایید کشما فرض می اتاق را مدل نمایید. در این پژوهشان اتالف انرژی از یک شما قصد دارید میز

میزان اتالف انرژی از  در نظر گرفته شده وهای این اتاق دو جداره پنجرهنوع در این تحقیق . همچنین است ا برابر با صفرهدیوار

در این مثال بیان مواردی از این دست که مبانی و فرضیات تحقیق . گرددل حرارت از جامدات محاسبه میآنها مطابق تئوری انتقا

 باشند، دارای اهمیت بوده و درج کدها و محاسبات ریاضی چندان الزامی نیست.می

ممکن است در بسیاری از موارد مانند مقاالت مروری روش نکته بسیار مهمی که بایستی در نظر داشته باشید این است که 

مجزا به نام روش تحقیق وجود نخواهد  یکامال بدیهی است که قسمت ق مجزا و خاصی وجود نداشته باشد. در چنین مواردیتحقی

 داشت.

 

 در مورد آنها بحثو  تحقیق نتایج

نتایج بدست  نیاز برای بیانهایی که در قبل بیان گردید به نوعی پیشاین قسمت شالوده اصلی مقاله بوده و تمامی قسمت

باشد به همین دلیل بر خالف نگارش یافته میاز آنجا که بیان نتایج بدست آمده وابسته به مقاله . باشندمیآمده از پژوهش 

های زیادی بود، در این قسمت نویسنده با ها و محدودیتهای قبلی که در آنها نویسنده مجبور به رعایت نمودن چارچوبقسمت

بت و مشخصی تواند نسبت به ارائه نتایج بدست آمده اقدام نماید. از آنجا که برای بیان نتایج اصول ثاداشتن آزادی کامل می

های ثابتی را بیان نمود ولی به هر حال در این کتاب تالش شده است توان دستورالعملوجود ندارد، در تشریح این قسمت نمی

 کند، پرداخت.های زیادی به ارائه بهتر نتایج میتا به ذکر نکاتی سودمند که رعایت نمودن آنها کمک

سنده مقاالت علمی را همانند نگارش انشا فرض کرده و نتایج بدست آمده را در گردد که نویدر بسیاری از موارد مشاهده می

آورد. الزم به ذکر است که در مقاالت علمی چنین سبک نگارشی های مشاهده شده به نگارش در میغالب توضیحات و بیان پدیده

ای نتایج را ارائه نماید. ای مقایسهبه شیوه و جداولها، نمودارها گیری از انواع شکلمرسوم نبوده و بهتر است که نویسنده با بهره

نماید. البته الزم کند به خواننده نیز در فهم بهتر آنها بسیار کمک میتر میامر فوق عالوه بر اینکه تحلیل و مقایسه نتایج را آسان

 باشد.دارها و جداول الزامی میبه ذکر است که ارائه توضیحات کافی به منظور درک کامل مطالب ارائه شده در انواع نمو

ها، جداول و انواع نمودارها کمک بسیار شایانی چنانچه اشاره گردید در بیان نتایج بدست آمده از پژوهش، استفاده از شکل

به درک بهتر نتایج توسط خواننده و همچنین داور بررسی کننده مقاله، خواهد کرد. همچنین باید مد نظر داشت که هرچه 

تری در ذهن خواننده تر و مطلوبتری به آنها اشاره شده باشد، تاثیر روانی قویبوده و و در محل مناسب ها باالترکلکیفیت ش

ها، ای فرمت خاصی مورد قبول بوده و ترسیم شکلها، نمودارها و جداول برای هر مجلهایجاد خواهند کرد. در نحوه طراحی شکل

این فرمت الزامی است. در این میان با مطالعه راهنمای نویسندگان و همچنین بررسی تعدادی نمودارها و جداول دقیقا بر طیق 
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ای ها، نمودارها و جداول برای هر مجلهتوان از نحوه طراحی شکلاز مقاالتی که پیشتر در مجله مورد نظر منتشر شده است، می

 مطلع گردید.

و نمودارهای رسم گردیده کامال گویای مطالب مورد نظر بوده و  ها و نمودارها باید دقت داشت که شکلدر تهیه شکل

ها و نمودارهای رسم نماید. چنانچه خواننده نتواند درک صحیحی از شکلهای موجود در آنها خواننده را گمراه نمیپیچیدگی

دارد. به همین دلیل اله دست برمیانگیزه گردیده و احتماال از مطالعه بیشتر مقگردیده به دست آورد، نسبت به خواندن مقاله بی

ها، نمودارها و جداول الزامی است. توضیحات چنانچه پیشتر نیز اشاره شد لزوم ارائه توضیحات مناسب و کافی در مورد شکل

ها و نمودارها ها و جداول نوشت. بطورکلی در انواع شکلتوان در داخل متن مقاله و در زیر و یا در روی شکلمربوطه را می

ها، شود. همچنین الزم است تا تمامی شکلها در قسمت فوقانی جدول نوشته میتوضیحات مربوطه در زیر شکل و در جدول

ها، نمودارها و گذاری نمود. در متن مقاله نیز باید به تمامی شکلاند، نامنمودارها و جداول را به ترتیبی که در مقاله درج شده

 ار و یا جدول اشاره نمود.جداول، با ذکر شماره شکل، نمود

باشد عدم حفظ انسجام یکی از مواردی که کاستی اصلی بیان نتایج در مقاالت نگارش یافته توسط نویسندگان کم تجربه می

باشد، بطوریکه در این مقاالت ذکر نتایج به صورت پراکنده و بدون وجود داشتن ارتباط الزم در مطالب در هنگام ارائه آنها می

باشد. در این میان به منظور باشد. امر فوق غالبا در هنگام عوض شدن نوع آزمون و یا مطلب مورد نظر مشهود میا میبین آنه

گردد که قبل از ارسال مقاالت برای مجالت مورد نظر، از کمک افراد جلوگیری از چنین مواردی به نویسندگان توصیه می

ای یکپارچه که دارای پیوستگی نمودن مقاله بهره گرفته و در نهایت مقالهنویسی به منظور ویرایش مختصص در حوزه مقاله

 مطلوب در بین تمامی اجزاء بوده را به دفتر مجالت برای شروع مراحل داوری ارسال نمایند.

سایر محققین  در نگارش نتایج تحقیق رعایت صداقت و ارائه نتایج واقعی، اقدامی بسیار ارزنده بوده و استفاده از نتایج را برای

سازد. با توجه به امکان استفاده پژوهشگران دیگر از نتایج گزارش شده در هر مقاله، ارائه نتایج نادرست نیز کاربردی و مفید می

گردد. همچنین در صورت درج کردن نوعی خیانت به جامعه علمی محسوب شده و منجر به گمراه گردیدن سایر محققین نیز می

ر مقاله و آشکار شدن آنها توسط داوران بررسی کننده، اعتبار نویسندگان از بین رفته و حتی ممکن است نام نتایج غیر واقعی د

باشد، اضافه گردد که در این صورت نویسندگان امکان منتشر کردن مقاله در می ISIآنها به لیست سیاه که مربوط به مجالت 

 دیگری را نخواهند داشت. ISIهیچ مجلة 

های مناسب و های متعدد و ارائه نتایج زیاد کافی نبوده بلکه مهمتر از آن انجام تحلیلمقاله فقط گرفتن آزمونبرای نگارش 

های قوی بسیار بهتر از باشد. دقت داشته باشید که ارائه نتایج کم ولی با تحلیلتوجیه نمودن دالیل مشاهده چنین نتایجی می

باشد. نکته هایی قوی بر روی نتایج بدست آمده میی متعدد بدون وجود داشتن تحلیلهاارائه نتایج زیاد و انجام دادن آزمون

بسیار مهم در نحوه تحلیل نمودن نتایج، کشاندن بحث به جایی که بتوان خواننده را در مورد علل مشاهده نتایج کامال قانع کرده 

ای بوده که داوران و سایر گیرد باید بگونهی نتایج انجام میهایی که بر روباشد. به عبارت دیگر تحلیلو با خود همراه ساخت، می

خوانندگان منطقی بودن آنها را قبول کرده و به نحوی به درست بودن نتایج اطمینان حاصل نمایند، باشند. به منظور نگارش 

ریزبینانه بحث نموده و با  گردد به صورتمقاله در مجالت معتبر الزم است تا بر روی تمامی مواردی که در نتایج مشاهده می

آورید، سعی در پیدا کردن دالیلی واحد که منجر به مشاهده های مختلف بدست میها و آزمونارتباط دادن نتایجی که از تست

 چنین نتایجی شده است، بنمایید.
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نها را نیز در قسمتی دیگر های تحقیق را در قسمتی جداگانه و بحت پیرامون آاز نظر اصول مقاله نویسی این امکان که یافته

های پژوهش به صورت انواع نمودار، شکل، جدول و ... ارائه داد، وجود دارد. بعبارت دیگر در بخش ارائه نتایج تحقیق، صرفا یافته

ن گیرد. پس از بیان تمامی نتایج بدست آمده، در قسمتی مجزا تحت عنواارائه شده و در مورد دالیل آنها هیچ بحثی انجام نمی

گردد. اگرچه این روش بیان "بحث پیرامون نتایج" به تحلیل نمودن نتایجی که در قسمت قبل ارائه شده و توجیه آنها اقدام می

باشد ولی به هر حال از آنجا که در خواندن چنین متونی لزوم برگشت و تحلیل نتایج از نظر اصول مقاله نویسی کامال درست می

ناپذیر است، به همین دلیل خواننده ور مطابقت دادن نتایج ارائه شده و دالیل بحث گردیده اجتنابدائمی به صفحات قبلی به منظ

نماید. روش مرسوم در ارائه نتایج و بحث در مورد دالیل آنها در غالبا خیلی زود خسته و از مطالعه بیشتر مقاله خودداری می

باشد. در چنین ورد آنها تنها در یک بخش با عنوان "نتایج و بحث" میهای تحقیق و بحث در مبیشتر مقاالت علمی، نگارش یافته

های دیگر مقاالتی پس از بیان نمودن نتایجی خاص، پیرامون آنها نیز بحث شده و پس از ذکر کردن توجیهات کافی به ارائه یافته

 شود.تحقیق پرداخته می

مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه تایج تحقیق، سعی در به منظور اطمینان دادن به خوانندگان مبنی بر درست بودن ن

در . نموده و در صورت وجود داشتن تطابق کامل، وجود این همبستگی را به خواننده یادآور شوید سایر منابعحاضر با نتایج 

پیدا کردن دالیلی  صورت وجود تناقضاتی در بین نتایج پژوهش شما و تحقیقات مشابه بهتر است با ذکر کردن آنها نسبت به

گردد که داوران بررسی کننده مقاله، از احاطه داشتن منطقی به منظور توجیه علل این تناقضات اقدام نمایید. امر فوق سبب می

شما بر موضوع مطمئن گردیده و به صحت نتایج بدست آمده اعتماد باالتری بنمابند. همچنین خود اقراری نویسنده به وجود 

با سایر منابع صداقت و درستی نویسندگان را اثبات نموده و همین سبب اطمینان یافتن داوران از درستی نتاقضات موجود 

 گردد.های انجام دادن پژوهش، میاداعاهای نویسنده در مورد روش

به  یکی از موارد دیگری که در تحلیل نتایج بدست آمده بسیار موثر بوده و درک خواننده و حتی خود نویسنده را نسبت

باشد. باید دقت داشت که علم آمار بسیار وسیع های آماری مینماید، استفاده از تجزیه و تحلیلتر میکیفیت آنها به مراتب عمیق

تواند میزان همبستگی نتایج و درصد خطا را مشخص نماید. از آنجا که داشتن و گسترده بوده و بسته به نوع نتایج و تعداد آنها می

دوستانی که گردد که پژوهشو تحلیل آماری ارتباط تنگاتنگی با نوشتن مقاالت خوب و معتبر دارد، توصیه میتوانایی تجزیه 

 های آماری شرکت کرده و سطح دانش خود را در این زمینه ارتقا بخشند.ها و دورهتمایل به نگارش مقاالت علمی دارند، در کالس

به آنها اشاره کرد، بسته به نوع مقاله بسیار متعدد بوده و بیان تمامی آنها خارج  توان در نحوه بیان نتایجتعداد مواردی که می

های کافی باشد. بطورکلی ارائه مناسب نتایج و بحث در مورد آنها تا حدودی نیازمند داشتن تجربهاز اهداف نگارش این کتاب می

ب، خواندن انواع مقاالت، بخصوص مقاالتی که سبک در زمینه مقاله نویسی است. در این میان به منظور نوشتن مقاالت خو

 باشد، را مد نظر قرار داده و با نگاهی انتقادی نسبت به خواندن آنها اقدام نمایید.نگارش و موضوع آنها شبیه به فعالیت شما می

 

  گیریبخش نتیجهنگارش 

نمایند و همین یکی از متر به آن توجه میهای مقاله است که متاسفانه نویسندگان کگیری یکی از مهمترین قسمتنتیجه

باشد. به اند، میدالیل اصلی رد شدن مقاالتی که شاید حاوی مطالب بسیار ارزشمندی بوده و به نحو مطلوبی نیز نگارش یافته

 گیری در زیر یک مثال ساده بیان گردیده است:منظور درک بهتر اهمیت نتیجه
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اید و روند امور آن را از ابتدا تا انتها بشکلی ارزشمند را طی چند ماه کشیده"فرض کنید شما زحمت انجام یک تحقیق 

های فعالیت و عملی ، فردی از شما در مورد حاصل و نتیجه نهاییت پس از به اتمام رسیدن تحقیقاید. در نهایمستمر دنبال کرده

کارهای به انجام رسانیده  عملی و واقعی داده و ارزشنماید. چنانچه نتوانید به سوال فوق بشکلی منطقی توضیح شما سوال می

ای مطلوب تحقیق خود را به های خود را بی ارزش کرده و بدون دریافت کردن نتیجهرا بیان نمایید، در اینصورت کل فعالیت

صل بدست آمده از نگارش گیری در مقاالت علمی نیز دقیقا همانند مثال فوق بوده و به نوعی بیانگر حااید." نتیجهاتمام رسانیده

به عبارت  اید، را متذکر گردید.گیری شما باید نتایج مفید و کاربردی تحقیقی که به انجام رسانیدهباشد. در قسمت نتیجهمقاله می

بیان کاربرد و ارزش مقاله به منظور حل مشکالت در دنیای واقعی و نه صرفا جوامع آکادمیک گیری دیگر هدف اصلی نتیجه

های جوان بررسی نموده و در شد. به عنوان مثال فرض نمایید که شما در پژوهش خود تاثیر اعتیاد را بر روی طالق زوجبامی

های جوان وجود دارد. در این صورت نتیجه اید که ارتباط مستقیمی بین اعتیاد و میزان طالق در زوجنهایت به این نتیجه رسیده

"در نهایت به منظور حفظ بنیان توان به صورت زیر بیان نمود: گیری بیان گردد را میجهنهایی مقاله که بایستی در قسمت نتی

 .باشد"هایی برای کم کردن میزان اعتیاد جوانان ضروری میهای جوان، پیدا کردن راه حلزوج انواده و کاهش میزان طالقخ

به تنهایی دارای معنایی کامل باشد. به عبارت دیگر گیری نیز همانند چکیده قسمتی مستقل از مقاله بوده و بایستی نتیجه

 را مطالعه نمود بایستی بتواند معنای کاملی از آن دریافت نماید. به طورکلییک مقاله  گیرینتیجهصرفا ای در صورتی که خواننده

نای بایستی به تنهایی دارای معگیری با توجه به اینکه نتیجهگیری بسیار شبیه به نوشتن چکیده مقاله است. نحوه نگارش نتیجه

به منظور آماده کردن ذهن خواننده، مختصری در مورد ضرورت  گیری نیزدر ابتدای نتیجهکامل و واضحی باشد، مشابه چکیده، 

همچنین از آنجا که بیان نتایج بدون درج چگونگی بدست آوردن آنها کامال  .شودنوشته میانجام تحقیق در موضوع مورد نظر 

مختصر نتایج بدست  گیری مختصری در مورد روش تحقیق نیز نوشته شود. در ادامه بصورتینی است، الزم است تا در نتیجهمعبی

گردد )نتایج ارائه شده نسبت به چکیده صال به آنها پرداخته شده است( بیان میپژوهش )که در قسمت نتایج و بحث مفآمده از 

شود و غالبا از گیری بر خالف چکیده صرفا به بیان نتایج کلی پرداخته میکه در نتیجه . الزم به اشاره استد(نباشمختصرتر می

باشد که نتایج کلی بدست آمده را به صورت جداگانه گیری بسیار مرسوم میگردد. در نگارش نتیجهدرج جزئی نتایج خودداری می

در  بیان نمود. اند،در نرم افزار آفیس جدا شده Bulletsابزار  در چندین بند )و در هر بند تنها یک نتیجه کلی( که با استفاده از

باشد، با ارتباط دادن نتایج بدست آمده در مقاله با گیری از چکیده مینهایت در قسمت آخر که شاید متمایز کننده نتیجه

نمودن کاربردهایی فرای تحقیقات،  سعی در ایجادباشند، که به دنیای واقعی مربوط میموضوعاتی کاربردی، اجتماعی، صنعتی و ... 

 مقاله نمود.برای مطالب ذکر شده در 

گیری بوده و بیان نمودن مطلوب و مناسب آن به نوعی نشان قسمت نهایی اشاره شده، مهمترین بخش در نگارش نتیجه

اساتید نیز درک درستی از شود که حتی اکثر متاسفانه مشاهده می نویسی است.دهنده میزان تسلط نویسنده بر قواعد مقاله

 گیری با چکیده و ارائه نتایج چیست.دادند که تفاوت نتیجهگیری نداشته و دقیقا نمینتیجه

توان قسمتی مجزا به نام پیشنهادات ایجاد نمود. امر گیری، مشابه پایان نامه، میالزم به اشاره است که پس از درج نتیجه

شود. به عبارت دیگر در صورتی که تمایل ال به هیچ عنوان مرسوم نبوده و پیشنهاد نمیباشد ولی به هر حفوق اگرجه صحیح می

گیری قرار داده و از درج قسمتی مجزا برای است این قسمت را در انتهای نتیجهبه درج پیشنهاداتی در مقاله خود دارید، بهتر 

 آن خودداری نمود.
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ام، به نحوی اشاره کردن به کلید در پذیرش مقاالت فارسی مشاهده کردهیکی از نکاتی که اینجانب به تجربه تاثیر آن را 

به  باشد.و ... می خودکفایی کشور" متخصصین توانمند داخلی"، "استقالل و"ن اسالمی"، "ایراهای محبوب در ایران از جمله واژه

دهید ت و یا سمینارهای فارسی ارائه مینمایم که در صورتی که مقاله خود را به مجالعبارت دیکر اینجانب شدیدا توصیه می

مشابه موارد بیان گردیده در فوق برقرار  یهایگیری ارتباطی بین مقاله خود و کلید واژهحتما سعی نمایید که در انتهای نتیجه

 نمایید.

در نشریه  نوشته شده توسط اینجانب ی یکی از مقاالتگیرگیری، در زیر نتیجهبه منظور آشنایی بیشتر با نحوه نوشتن نتیجه

 آورده شده است: علمی پژوهشی صنعت چوب

 گیرینتیجه

های الیاف کربن و رزین پلی استر بررسی و نتایج حاصله با خواص چوب درختان در این پژوهش خواص آکوستیک کامپوزیت

قایسه گردید. بررسی نتایج بدست آمده نشان صنوبر، گردو و راش که کاربردهای بسیار زیادی در ساخت آالت موسیقی دارند، م

رزین پلی استر بسیار شگفت انگیز میباشد. حال با توجه به نتایج فوق و معایب بسیار  -که خواص صوتی نمونه الیاف کربنداد 

بودن زیاد کاربرد چوب برای ساخت آالت موسیقی از جمله: حساسیت باالی آن به رطوبت و شرایط محیطی، سختی و زمان بر 

ساخت ساز، فرآیند دستی و غیر مکانیزه تولید ساز، امکان تغییر خواص چوب با گذشت زمان، قیمت سرسام آور و بسیار باالی 

 سازهای چوبی و ...، لزوم بکارگیری کامپوزیتهای کربنی برای تولید آالت موسیقی اجتناب ناپذیر است. 

نگ آمیزی های جدیدتر و همچنین ارتقای کیفی سازهای کنونی، امید است در این میان با توجه به نیاز موسیقی ایرانی به ر

با همت متخصصین توانمند داخلی که با همت آنها کشور عزیزمان ایران، توانسته است در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی 

از این کامپوزیت ها میسر نمود و با این خصوص سازهای ایرانی را با استفاده برسد، در این مورد نیز بتوان تولید انواع سازها به

  عمل اقدامی موثر در حل مشکالت موسیقی ایرانی را به انجام رسانید.

 

گیری دنبال بحث کردن و عمیق شدن در موارد بیان گردیده نبوده و به نحوی دقت در مثال فوق نشان می دهد که در نتیجه

گیری مقاالت، مثال باشیم. به منظور درک بهتر نحوه نوشتن نتیجهاربردی میمتمایل به تمام کردن مقاله با رویکردی عملی و ک

توان مالحظه گیری فوق میهای آن تمرکز نمایید. با دقت در نتیجهفوق را چندین بار با دقت مطالعه و بر روی تمامی قسمت

 باشد. رای رفع نمودن مشکالت صنایع مختلف مینمود که نویسنده دائما به دنبال نشان دادن مفید و کاربردی بودن نتایج تحقیق ب

باشد، نویسندگان در هنگام نوشتن آن غالبا خسته بوده و به همین دلیل با گیری آخرین قسمت مقاله میاز آنجا که نتیجه

انجام شده، گیری کردن از پژوهش کنند. این در حالی است که تمام مقاله به منظور نتیجهاقدام می آندقت کمتری به نوشتن 

باشد. گیری به نوعی به مانند رها کردن موضوع در هنگام به نتیجه رسیدن آن میحوصلگی در نگارش نتیجهنگارش یافته و بی

گردد که مقاالت علمی را با صبر و بردباری نوشته و در صورت خسته شدن با داشتن استراحت کافی، به همین دلیل توصیه می

 خود جلوگیری نمایید. از کم شدن بازدهی نگارشی
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 بخش تشکر و قدردانی

های مالی، در ها و یا حمایتدر صورت تمایل به تشکر و قدردانی از هر فرد یا ارگانی به هر دلیلی از جمله به خاطر راهنمایی

تشکر و قدردانی کرد. اند، از آنها هایی که ارگان یا افراد مذکور تقبل نمودهتوان ضمن اشاره به زحمات و یا حمایتاین بخش می

توان به سپاسگزاری از مراکز پژوهشی که با در اختیار قرار دادن آزمایشگاه های رایج تشکر و قدردانی در مقاالت علمی میاز نمونه

 اند، اشاره کرد. های پژوهش به پیشبرد تحقیق کمک رسانیدهو یا تامین کردن هزینه

شود که فردی با نویسندگان همکاری داشته ولی به هر البا در مواردی مشاهده میتشکر و قدردانی از فرد یا افرادی خاص، غ

حال نقش وی در حدی که نام او در بین نویسندگان اصلی مقاله درج شود، نیست و از طرف دیگر عدم ذکر نام وی در مقاله نیز 

توان تشکر و قدردانی کردن از زحمات هرکس میباشد. در این گونه موارد با به نوعی نقض حقوق و نادیده گرفتن زحمات وی می

توان به نقش آنها نیز در پیشبرد تحقیق و نگارش مقاله اشاره کرد. در قسمت تشکر و قدردانی بسته با صالحدید نویسنده، می

 بیان آن خودداری نمود. از دلیل تشکر و قدردانی را نیز ذکر و یا

باشد، اما مرسوم نبوده و به ادر، همسر، فرزندان و ... اگر چه در مقاالت مجاز میباید توجه داشت که تقدیر و تشکر از پدر، م

مرسوم بوده و درج چنین مواردی در  نامه و کتابگردد. تقدیر از خانواده و دوستان غالبا در نگارش پایانهیچ عنوان توصیه نمی

 مقاالت علمی چندان رایج و پسندیده نیست.

دانشگاه یا مرکز حمایت کننده از پژوهش، نویسندگان را ملزم به تشکر و قدردانی از آن مرکز همراه ذکر در بسیاری از موارد 

گردد تا ضمن مراجعه نماید. در این میان به منظور جلوگیری از مسائل و مشکالت احتمالی پیشنهاد میدلیل تشکر و قدردانی می

ل آن مرکز برای درج در قسمت تشکر و قدردانی مقاله اطالع پیدا نموده و به قسمت پژوهشی آن مرکز، از دستورالمعل مورد قبو

 با نوشتن دقیق عبارات قابل قبول از وقوع هرگونه مشکل و اختالفی جلوگیری نمود.

 

 فهرست منابعاصول درج 

. نمودذکر صحیح ای به شیوه شده است رااستفاده  مقاله از آنهاکلیه منابعی که در تا مشخصات الزم است  مقاله در پایان

توان قسمت راهنمای نویسندگان نشریه مورد بوده و به منظور اطالع از آن مینگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت  روش

مورد نظر توسط  ISIنظر را مطالعه کرد. با توجه به اینکه صحت منابع مورد استفاده قرار گرفته پس از ارسال مقاله برای مجله 

گردد، به همین دلیل در صورت عدم رعایت دقیق اسلوب هر مجله در نترنتی آنالین آن مجله بالفاصله تعیین میهای ایسیستم

افزار اینترنتی بررسی کننده، صحت منابع شما را رد کرده و همین سبب ایجاد مشکالتی برای نگارش منابع، ممکن است نرم

 پذیرش مقاله بگردد.

شوند. علمی فقط منابعی که در داخل متن به آنها اشاره شده است، در پایان مقاله آورده می توجه داشته باشید که در مقاالت

در این میان چنانچه منابعی حاوی اطالعاتی مشابه با موارد مورد بررسی قرار گرفته در مقاله شما باشند ولی به هر حال در متن 

نباید مشخصات آنها را در لیست منابع نهایی مقاله درج نمود. به عبارت مقاله از آنها استفاده مستقیمی نشده باشد، به هیچ عنوان 

 دیگر تعداد ارجاعات در داخل متن مقاله باید با تعداد مراجع درج شده در انتهای مقاله برابر باشند.
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صورت وجود نداشتن گردند و در بررسی می افزارهای هوشمند اینترنتیکلیه منابع توسط نرم ISIچنانچه اشاره شد در مقاالت 

افزار فوق لیست آنها را در اختیار مسئولین مجله و همچنین نویسندگان قرار خواهد داد. و یا معتبر نبودن هر کدام از مراجع، نرم

دارد، به همین  ISIبا توجه به اینکه استفاده از منابع معتبر دارای اهمیت بسیار زیادی برای انواع مجالت به خصوص نشریات 

گردد که در انتخاب مراجع معتبر کمال دقت را به عمل آورده و از نوشتن منابع غیر معتبر و یا غیر واقعی شدیدا توصیه میدلیل 

در صورتی که از مطالب یک منبع در مقاله  ISIدر مقاله خود پرهیز نمایید. همچنین با توجه به سیستم یکپارچه تمامی مقاالت 

منبع فوق ارجاع داده و مطمئن باشید که در صورت عدم حفظ صداقت در بیان دقیق منابع بکار اید، حتما به خود استفاده کرده

ترین انواع تخلفات افزارهای موجود، مسلما همه موارد را شناسایی خواهند کرد. یکی از رایجرفته، دفتر مجالت با استفاده از نرم

باشد. در این میان مجالت یگران و ارائه مجدد آنها به نام خود میدر نگارش مقاالت علمی، استفاده از مطالب چاپ شده توسط د

ISI افزارهایی بسیار دقیق، هر گونه سرقت علمی را شناسایی و نسبت به انجام نیز تخلف فوق را درک کرده و با طراحی نرم

 نمایند.برخوردهای قانونی با متخلفان اقدام می

های ها و هندبوک، کتابISIتوان به مقاالت چاپ شده در نشریات ، میISIریات از جمله منابع معتبر و مورد تایید در نش

المللی دارای اعتبار و شناخته شده و ..... اشاره کرد. باید دقت داشت که منابعی به های بینمعتبر، مقاالت ارائه شده در کنفرانس

های تجاری، غیر معتبر و یا ارائه شده در بسیاری از همایشغیر از موارد فوق از جمله انواع مقاالت فارسی منتشر شده، مقاالت 

های ها و وبالگها، کتب و مراجعی با زبانی به غیر از انگلیسی، انواع مطالب درج شده در سایتغیر انگلیسی زبان، انواع ثبت اختراع

توان بطور کامل رد نمود، ولی به هر حال ع را نمیباشند. البته استفاده از این منابغیر معتبر می ISIاینترنتی و .... از نظر مجالت 

گردد که تعداد منابع غیر معتبر استفاده شده را تا حد ممکن ، توصیه میISIبا توجه به اهمیت بسیار باالی منابع برای مجالت 

 محدود نگه داشته و از درج منابع غیر معتبر متعدد پرهیز نمود.

شوند، هرچند که در زبان مبدأ به عنوان مرجعی معتبر شناخته شده انگلیسی منتشر میهایی به غیر از منابعی که به زبان

ها و مقاالتی منبعی از این منابع وجود ندارد، چنین کتاب ISIباشند ولی به هر حال از آنجا که امکان استفاده خوانندگان مقاالت 

ممکن است حتی از پذیرش یک  ISIنشان داده است که مجالت  باشند. تجربیات شخصی اینجانبنمی ISIمعتبر از نظر مجالت 

منبع نگارش یافته به زبان فارسی نیز خودداری نموده و از خوانندگان درخواست درج منابعی انگلیسی زبان به جای آنها را 

لیسی منتشر نشده و تمام نیز به زبان انگفارسی ای از مرجع شود که حتی چکیدهبنمایند. امر فوق غالبا در مواردی مشاهده می

 های آن صرفا به زبان فارسی باشد.قسمت

به طور مفصل بحث شده است، تعداد ارجاعات داده شده به مقاالت  ISIهای بررسی مقاالت چنانچه در قسمت معرفی شاخص

به همین دلیل درج چاپ شده در یک مجله، تعیین کننده ضریب تاثیرگذاری نشریه و در نتیجه میزان اعتبار علمی آن است. 

بهتر است با اختصاص دادن تعدادی از  بنابراینباشد. منبع از مقاالت هر نشریه برای کادر آن مجله بسیار مهم و با اهمیت می

ای که قصد ارائه مقاله خود به آنجا را دارید، نظر کادر مجله را جلب کرده تا به مقاالت منتشر شده توسط مجله مقاله خود منابع

اهی مثبت به بررسی مقاله بپردازند. البته اجباری در مورد ارجاع دادن به مقاالتی که قبال توسط مجله چاپ شده است، با نگ

منتشر شده در مجله، امکان پذیرش مقاله تا حدودی افزایش پبشتر وجود ندارد ولی به هر حال در صورت ارجاع دادن به مقاالت 

 یابد.می
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های تخصصی مجله است. در ه دفتر مجالت داشتن ارتباط موضوعی و محتوایی مقاله با زمینهیکی دیگر از موارد مورد توج

هایی خاص تخصص داشته باشد، به همین دلیل تشخیص دادن این میان از آنجا که ممکن است سر دبیر مجله تنها در حوزه

گذارترین عواملی که سبب اطمینان کادر مجله از ارتباط موضوعی مقاله با اهداف مجله غالبا برای وی مشکل است. یکی از تاثیر

همان گردد، داشتن ارجاعات متعدد از مقاالتی که قبال در های تخصصی مجله میمرتبط بودن مقاله ارسال شده با اهداف و زمینه

ار رفته در آن باشد. به عبارت دیگر غالبا محتوای تخصصی هر مقاله بسیار مشابه با منابع اصلی بکمجله چاپ شده است، می

توان از مرتبط بودن باشد. در صورت وجود داشتن منابع و ارجاعات متعدد از مقاالت پیشتر چاپ شده در یک مجله، میمی

 های تخصصی مجله فوق با زمینه مورد بحث در مقاله اطمینان حاصل کرد.زمینه

گردد. به همین تاثیرگذار بودن آن مقاله تلقی می هرچه تعداد ارجاعات به یک مقاله بیشتر باشد، امر فوق دال بر مفید و

شود که حتما تعدادی از منایع را به مقاالت پیشتر منتشر شده توسط خودتان اختصاص دهید. این امر دلیل شدیدا توصیه می

نوان افرادی که عالوه بر اعتبار بخشیدن به سایر مقاالتتان، سبب اطمینان یافتن کادر مجله به تخصص و تبحر نویسندگان به ع

همین نظر و برداشت مثبت اولیه مسلما بر نوع داوری نیز  وگردد اند، میپیوسته بر روی یک موضوع تحقیق و پژوهش انجام داده

 دهد.نویسندگان را افزایش میجدید تاثیر گذاشته و شانس پذیرش مقاالت 

قاالت دریافتی سبک و فرمت خاصی را تهیه نموده است ای برای پذیرش مهمانگونه که پیشتر بارها اشاره گردید، هر مجله

به آسانی مشاهده نمود. رعایت  ایت و یا صفحه اول هر مجلهسمت "راهنمای نویسندگان" در وبسایتوان در قکه این فرمت را می

امکان  یمقاله با این سبک نگارش کامل سبک نگارشی ارائه شده در راهنمای نویسندگان، الزامی بوده و در صورت عدم تطابق

ای، شرح چگونگی نگارش منابع در داخل ها در راهنمای نویسندگان هر مجلهپذیرش آن وجود ندارد. یکی از مهمترین بخش

ت هایی از انواع منابع موجود از جمله کتاب، مقاالباشد. در راهنمای نویسندگان غالبا با ذکر مثالمتن و همچنین انتهای مقاله می

ای، مقاالت همایشی، شرح اختراع و ....، روش مورد قبول برای درج هر کدام از این منابع علمی در انتهای مقاله بیان مجله

 گردد.می

عالوه بر نحوه درج منابع در انتهای مقاله، در راهنمای نویسندگان چگونگی ارجاع دادن به دیگر منابع در متن مقاله نیز بیان 

 گیرد:طور کلی ارجاع دادن به سایر منابع در متن مقاله غالبا به یکی از دو روش زیر انجام میگردیده است. به 

[ شروع 1ها در داخل متن مقاله به ترتیب از ]هایی که در داخل کروشه و یا پرانتز قرار گرفته و این شمارهالف: درج شماره

ر انتهای مقاله مشخصات کامل منبع مورد نظر دقیقا مطابق با ترتیب کنند. در این میان دشده و تا آخرین شماره ادامه پیدا می

 شود.گذاری درج شده در مقاله، آورده میشماره

های درج منابع در ب: نوشتن نام خانوادگی نویسنده اول و تاریخ منتشر شدن منبع مورد استفاده نیز نوع دیگری از روش

ترتیب منابع در انتهای مقاله غالبا بر مبنای  ن استفاده گردد،درج منابع در داخل متباشد. چنانچه از این روش برای متن مقاله می

 باشد.حروف الفبا می

 

های درج منابع در متن و همچنین در انتهای مقاله وابسته به سلیقه نویسنده گردد که انتخاب نوع روشمجددا تاکید می

 ای است، باشد.هر مجلهاص خنبوده و باید دقیقا بر طبق فرمت نگارش مقاالت که 
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شود که بسیاری از نویسندگان با دادن ارجاعات بسیار زیاد به نتایج بدست آمده از سایر منابع، در مواردی مشاهده می

که بیشتر از نتایج بدست آمده توسط نویسندگان های خود را در زیر بستری از ارجاعات نگه داشته، به طوریها و پژوهشفعالیت

گردد. این در حالی است که در مقاالت پژوهشی هدف از نده مقاله معطوف به مطالب ارجاع داده شده به سایر منابع مینظر خوان

نویسندگان و یا کمک به تحلیل خود ای مناسب به منظور معرفی تحقیقات های دیگران ایجاد کردن زمینهارجاع دادن به پژوهش

باشد، نه اینکه پس از خواندن مقاله این ابهام در ذهن خواننده ایجاد شود که کلیه تر نتایج بدست آمده توسط ایشان میمناسب

نتایج بدست آمده به عینه در سایر منابع وجود داشته و نویسنده هیچ کار جدیدی را به انجام نرسانده است! در مقاالت پژوهشی 

و در صورتی که با دادن ارجاعات زیاد نقش تحقیقات خود غالبا داوران نتایج بدست آمده توسط خود نویسندگان را مطالبه کرده 

 یابد.رنگ گردد، امکان رد شدن چنین مقاالتی افزایش مینویسندگان کم

پندارند بخشند. برخی میدر مقاالت باید به مطالبی ارجاع داده شود که از هدف شما حمایت کرده و به مقاله شما اعتبار می

های دیگران، حتی ممکن ار بر معتبر بودن مقاله است، حال آنکه ارجاعات بیش از اندازه به یافتهکه کثرت ارجاعات مهمترین معی

های نویسندگان مقاله بکاهد. باید دقت نمود که اصالت مقاله پژوهشی در گرو تازگی ایده که حاصل است از برجستگی ایده

اعات به حدی باشد که ایده و نظر نویسندگان در سایه نتایج و های نویسندگان است بوده و چنانچه میزان ارجابتکارات و یافته

 رنگ گردد، مسلما از اعتبار مقاله کاسته خواهد شد.های دیگران کمیافته

البته امر فوق در مورد مقاالت مروری برعکس بوده و هرچه تعداد منابع مورد استفاده قرار گرفته در این مقاالت بیشتر و 

-بندی و یکپارچهگردد. زیرا در این نوع مقاالت هدف جمعدتر باشد، شانس پذیرش این مقاالت زیادتر میمطالب ارائه شده مستن

هایی که پیشتر انجام شده است، بوده و طبیعتا هرچه تعداد ارجاعات در مقاالت مروری بیشتر باشد این احساس سازی پژوهش

 مقاله تمامی جوانب موضوع به خوبی بررسی شده است.شود که در این به خواننده و داور بررسی کننده القا می
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