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  قسمت اول

  

 .این اصول برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ، پزشکی ، هنر قابل استفاده است

 مقدمه 

مقاله علمی معموالً در نتيجه پژوهش منطقی، ژرف و متمركز نظری، عملی یا مختلط، به كوشششش یي یا دند 

ضوع  شر مینفر در یي مو ستيابی به نتایجی تازه، تهيه و منت اعتماد گردد. )تازه و با رویکردی جدید با جهت د

های علمی و نتایج اقدامات ای در واقع گزارششی اسشت كه مققا از یافته( دنين مقاله2، ص1831و همکاران، 

 .دهدمندان به دست میپژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و عالقه

رود؛ ترین مراحل پژوهشگری به شمار میهای انجام شده، یکی از مهمتهيه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهش

سایر مقققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم  زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختيار 

ترش هر عملی از طریا ارائه و به هم كه مهم باشششد، به پيشششرفت علم كمکی نخواهد كرد؛ دون رشششد و گسشش

 .یابدپيوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فردفرد اندیشمندان آن علم تققا می

سی یافته شگر پيش از اقدام به پژوهش، نيازمند توجه و برر شگران قبل از همان طور كه پژوه های علمی پژوه

ست تا بتواند یافته شد، دیگرخود ا سترش بخ شی او های پژوهان نيز باید بتوانند به یافتههای علمی خود را گ

 .های علمی خود را سازمان داده، در ترميم و تکميل آن بکوشنددسترسی پيدا كنند و با استفاده از آنها فعاليت

توان به مختصر ومفيد بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد؛ زیرا مققا از امتيازهای مهم یي مقاله می

نامه، پژوهش، یا حتی یي كتاب را به اختصار در حاصل دندین ساله پژوهش خود در یي رساله، پایانتواند می

یي مقاله علمی بيان كند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از كليات آن آگاهی یابند و در صورت 

 .نياز بيشتر، به اصل آن تققيقات مراجعه كنند

شر شر می -های مختلف علمییات گوناگونی در زمينهبدین منظور، امروزه ن اپ های به دیابد و مقالهپژوهشی ن

دهند. الزم اسششت مقققان با شششيوه تدوین رسششيده در آنها، اطالعات فراوانی را در اختيار دانش پژوهان قرار می

ستفاده از شيوه ت خود ققيقات و مطالعاهای صقيح، با سهولت، نتایج تمقاالت علمی آشنا باشند تا بتوانند با ا

 .مندان قرار دهندرا به صورت مقاله در اختيار عالقه

 .نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف مقتوایی، ساختاری و نگارشی است
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 هاي محتوايي مقالهمالك

ستیکی از مهم شمندیِ كيفی آن ا های مهمی را یافتهمقاله باید  .ترین ابعاد مقاله علمی، مقتوای علمی و ارز

شد؛ بنابراین پيش از تهيه مقاله، مققا باید از خود بپرسد  شکار با شر گزارش نماید و دارای پيامی آ در دانش ب

قدر مهم اسششت كه انتشششار آن قابل توجيه باشششد. آیا دیگران از آن بهره خواهند بردا و آیا كه آیا مطالب او آن

(. در اینجا به دندین اصل مهم 32، ص 1833ر قرار خواهد دادا )هومن، نتایج پژوهش او، كار آنها را تقت تأثي

گردد كه توجه به آنها قبل از تهيه مقاله به ارتقای از اصشششول و معيارهای مقتوایی پژوهش علمی اششششاره می

 .نمایدكيفيت آن كمي می

  غرویان،  .اسشششتتفکر، تالش برای معلوم كردن مجهول با اسشششتفاده از علوم موجود «: تفکر»فرایند(

ترین مقور مقتوایی یي پژوهش علمی، آن است كه مجهولی را روشن ( بنابراین اساسی11، ص1833

هایی اسششت كه تاكنون برای نماید. بر این اسششا ، هر پژوهش علمی در پی پاسششد دادن به پرسششش

سئوال آغاز ست. از این رو پژوهش علمی هميشه با طرح یي یا دند  شده ا شود می مخاطبان كشف ن

  .كه مققا در صدد پاسخگویی به آنهاست

 د، آموزانمنطقی بودن: منطا كه راه درست اندیشيدن )تصور( و صقيح استدالل آوردن )تصدیا( را می

( ابزار ضششروری یي مقاله علمی اسششت و مققا باید شششایسششتگی الزم را در 21، ص 1832)مطهری، 

های بندی، اسششتنبا شششته باشششد. قواعد تعریف، طبقهگيری دااسششتدالل آوردن، تقليل مقتوا و نتيجه

ستقرایی، روش سی و ا های منطقی یي مقاله علمی برداری و غيره همه از ویژگیهای مختلف نمونهقيا

  .(11، ص 1831است كه مققا باید به آنها توجه داشته باشد. )هومن، 

 دیگر، همچنين متناسششب بودن آنها با دار بودن: مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله با همانسششجام و نظام

عنوان مقاله و ارتبا  عناوین فرعی با همدیگر، از جمله مواردی اسشششت كه به تققيا، یکپاردگی و 

بخشششد. بر این اسششا ، مققا باید عناوین فرعی مقاله خود را با نظمی منطقی از یکدیگر انسششجام می

  .ها را مشخص نمایدمجزا كرده، ارتبا  بخش

  بودن: از آنجا كه هدف پژوهش پاسششد به سششئوال هایی اسششت كه تا آن زمان دسششت كم از نظر تراكمی

مققا، پاسخی منطقی برای آن وجود نداشته است، هر پژوهش علمی باید از یي سو به منظور كشف 

دانش جدید، و از سوی دیگر، برای تکميل دانش، صورت پذیرد. بنابراین هدف اصلی یي مقاله، كشف 

  .(22، ص 1831ل دانش بشری است، نه تکرار دوباره آن با عبارات مختلف. )هومن، یا تکمي

  تناسششب موضششوع با نيازهای فعلی جامعه علمی: هر پژوهش علمی باید نيازهای اسششاسششی جامعه علمی

خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از طرح موضوعاتی كه از اولویت تققيقی 

  .ار نيستند و جامعه علمی، بدانها نياز ندارد، باید احتراز نمودبرخورد
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 تواند در ارتقای سششطح دانش، موفا و موثر باشششد كه از خالقيت و نوآوری: هر تققيا علمی زمانی می

سنده می ِصرف ب شد. مقاالتی كه به جمع آوری  سكنند، نمیفکری بدیع و خلّاق برخوردار با هم توانند 

  .رفت دانش بشری داشته باشندای در پيشعمده

  توضيح مطلب در حدّ ضرورت: از جمله مواردی كه مققا در گزارش نویسی پژوهش خود )مقاله( باید

گویی نباید به گوییِ افراطی اسششت؛ همچنان كه خالصششهروی و زیادهبدان توجه كند، پرهيز از حاشششيه

سا   شود؛ بر این ا شد كه به ابهام و ایهام منجر  مققا باید به حدّی مطالب را تبيين كند كه حدّی با

  .مقصود وی برای خواننده، روشن شود

 ها و قوانينی اسشششت كه مورد اتفاق ها: هر رششششته علمی، متششششکل از نظریهمتناسشششب بودن با نظریه

های به دسششت آمده در تققيقات ميدانی یا توصششيفی نباید با قوانين نظران آن فن اسششت. یافتهصششاحب

  .ته تخصصی منافات داشته باشدكلی آن رش

  یکی از  (1)«تبيين كردن»( و 8«)نظریه»اجتناب از كلی گویی: هدف نهایی علم، صشششورتبندی یي

( از این رو مققا باید بتواند مباحث علمی خود را به 88، ص 1831اصششول مهم نظریه اسششت. )دالور، 

  .اجتناب نماید روشنی توضيح دهد و با زبان گویا آن را تبيين و از كلی گویی

 سی تققيا: گزارش روش ست كه از طریا آن می5«)تققيا»شنا شناخته( فرایندی ا ها توان درباره نا

به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت الزم را كسب كرد. در این فرایند دگونگی گردآوری شواهد و 

ها باید گردآوری دگونه داده شود. این سئوال كهناميده می (3)«شناسیروش»ها تبدیل آنها به یافته

از موارد « شود و مورد تفسير قرار گيرد، به طوری كه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن كاهش یابدا

تواند مطالب (. یي تققيا علمی زمانی می22، ص 1831مهم تققيا علمی است. )سرمد و همکاران، 

سبی بر ساند كه از روش گردآوری منا ها در مقاله به خوبی بيان خوردار، و آن روشخود را به اثبات بر

  .شده باشد

  

 ساختار مقاله علمي

های مقتوایی را نوشششتن مقاله مسششتلزم داشششتن طرحی مدوتّن اسششت. در گزارش یي تققيا نه تنها باید ارزش

شششود، اما تنها میمراعات كرد، بلکه باید از سششاختار روشششمندی نيز پيروی كرد. امروزه تققيقات فراوانی انجام 

قاالت منتششششر می ها در م تدوین بخش كودکی از آن عدم مهارت مققا در تهيه و  گردد. یکی از دالیل آن، 

 .ساختاری مقاله علمی است

سشششاختار مقاله و تهيه گزارش از یي پژوهش علمی، با توجه به روش به كار گرفته ششششده در پژوهش، متفاوت 

سيم بندی شمندان در یي تق ست. دان سيم میكلی، روش ا سته تق شده در علوم را به دو د ستفاده  نند. كهای ا
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ستفاده میهای كمی كه در آنها از دادهروش های كيفی شود )تققيقات ميدانی( و روشهای كمّی در تققيا ا

 .(33، ص 1831شود.)سرمد و همکاران، ای( استفاده میهای كيفی )تققيقات كتابخانهكه در آنها از داده

 .گردداحل گزارش یي پژوهش )مقاله( با توجه به روش اتخاذ شده در تققيا، با تفاوت هایی بيان میمر

به دليل یکسشششان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتی، و برای پرهيز از تکرار در اینجا مراحل مقدماتی را به 

 .آوریمصورت مجزا می

  

 مراحل مقدماتي گزارش پژوهشي

  

 مقالهموضوع يا عنوان 

 .دهد و باید به طور خالصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهدعنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می

ای انتخاب شششود كه نظر خوانندگان را كه معموالً ابتدا فهرسششت عنوان مقاله باید جذاب باشششد، یعنی به گونه

چنين عنوان باید كوتاه و گویا و تنها خوانند به خود جلب نماید. همعناوین مندرج در یي مجله علمی را می

سششيف، ) .اندبيانگر متغيرهای اصششلی پژوهش باشششد. تعداد كلمات در عنوان را حداكور دوازده واژه بيان كرده

 .(12، ص 1835

 

  

 نام مؤلف يا مؤلفان و سازمان وابسته

شگاه یا مؤسسه كه هر یي از شود و در سطر زیر آن، نام بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف یا مؤلفان ذكر می دان

آید. اگر پژوهش به وسشششيله دو یا دند نفر انجام بگيرد و همه آنها به یي مؤلفان در آن مششششغول به كارند، می

از  شود. اما اگر هر یيبار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر میدانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه یي

ای كه به آن بسششته باشششند، باید بعد از نام هر یي از آنان، بالفاصششله نام مؤسششسششهمؤلفان به سششازمان خاصششی وا

سته شودواب شاركت آنان  .اند، ذكر  سب با ميزان م ترتيب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یکدیگر، معموالً متنا

امی آنان به ترتيب در انجام پژوهش است؛ اما اگر ميزان مشاركت همه افراد در اجرای پژوهش یکسان باشد، اس

 .(31، ص 1833گيرد. )هومن، حروف الفبا در دنبال هم قرار می
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 چكيده

دکيده، خالصششه جامعی از مقتوای یي گزارش پژوهشششی اسششت كه همه مراحل و اجرای اصششلی پژوهش را در 

سشخود دارد. هدف صار، در دکيده آورده مها، یافتهها، روشها، پر شود. در متنِ یها و نتایج پژوهش، به اخت

دکيده باید از ذكر هرگونه توضششيح اضششافی خودداری شششود. مطالب دکيده باید فقط به صششورت گزارش )بدون 

 .ارزشيابی و نقد( از زبان خود پژوهشگر )نه نقل قول( به صورت فعل ماضی تهيه شود

صل گزارش در نظر گرفته می ستقل از ا شی كامل، جامع و م نباید پيش از انجام شود و دکيده در حقيقت بخ

های خاص هر مجله دارد و معموالً بين گزارش، پژوهش تهيه شششود. طول دکيده برای مقاله، بسششتگی به روش

 .كلمه پيشنهاد شده است152صد تا 

  

 

 واژگان كليدي

كنند تا به خواننده كمي كنند، پس از خواندن معموالً در انتهای دکيده، واژگان كليدی پژوهش را بيان می

دکيده و آشششنایی اجمالی با روند تققيا، بفهمد ده مفاهيم و موضششوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته 

سششرمد، ) .شششوداسششت. معموالً با توجه به حجم و مقتوای مقاله، پنج تا هفت واژه كليدی در هر مقاله بيان می

 .(821، ص 1831

  

 ساختار مقاله مبتني بر پژوهش ميداني

ه روند كهای علوم، تقریبا به طور خاصی به كار میها و اصول كلی ناظر بر گزارش فعاليت پژوهشی شاخهروش

سان 1«)روش علمی»همگی متکی بر  شنا ست. انجمن روان  سهيل در امر انتقال روش  (APA)( ا به منظور ت

شده ستاندارد  شی خود، ای را در اختيار مؤلفان قرار داده تا نتایج پژوهش، الگوی ا در موقع تهيه گزارش پژوه

صول را به كار گيرند و تقریبا همه مجله سانی در تهيه و تنظيم نوشتهآن ا ود های پژوهش خهای معتبر علوم ان

 .گردد( كه در زیر به اختصار به مراحل آن اشاره می12،ص 1833كنند. )هومن،از آنها پيروی می
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 مقدمه

هاست كه ها و رسالهای از فصل اول و دوم پایان نامهشود و آن، خالصهشروع میهر مقاله علمی با یي مقدمه 

 پردازد؛ بنابراین در مقدمه مقالهبه طور مختصششر به بيان كليات تققيا و بررسششی مختصششری از پيشششينه آن می

گردد و مسششئله تققيا و ضششرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادی و كاربردی به صششورت مختصششر بيان می

. مقدمه شودسپس به بررسی سوابا پژوهشی كه به طور مستقيم به موضوع تققيا مرتبط است، پرداخته می

باید یي منطا اسشششاسشششی را در تققيا بيان كند و به خواننده نششششان دهد كه درا این تققيا ادامه منطقی 

های شده، مققا باید پرسش های بررسیگيری از پژوهشدر این بخش پس از نتيجه .های پيشين استگزارش

پژوهش خود را به صشششورت اسشششتفهامی بيان كرده و به تعریف متغيرهای تققيا به صشششورت عملياتی بپردازد. 

 .(33، ص 1833)هومن، 

 روش 

ای دقيا، دگونگی انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده هدف اسششاسششی از بيان روش آن اسششت كه به گونه

ید ما ند آن را تکرار ن ید همه مراحل اجرا، از  بتوا با نابراین مؤلف  تایج داوری كند؛ ب بار ن باره اعت و همچنين در

 .ها را بيان كندها، ابزارهای پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تقليل دادهجمله آزمودنی

 نتايج 

ا صيف كالمی بشود. این تواست، ارائه میدر این بخش، توصيف كالمیِ مختصر و مفيدی از آنچه به دست آمده

ها از طریا شششکل و نمودار یا شششود و بهترین روش آن اسششت كه دادهاطالعات آماری مورد اسششتفاده، كامل می

يز ها و نها یا فرضشيهجدول، نمایش داده ششوند. سشاختار بخش نتایج، معموالً مبتنی بر ترتيب منطقی پرسشش

ضيه شده بودن فر شده بودن یا تأیيد ن سته به تأیيد  سب ترتيب تنهاواب طيم ست. ترتيب بيان نتایج نيز یا برح

ضيهسؤال سيف، ها یا فر ست، ) ( یا برحسب اهميت آنها. روش متداولِ بيان نتایج، آن 82، ص 1835های آنهاا

ست كه ابتدا مهم سپس به ترتيب، یافتهترین یافتهترین و جالبا من، شود. )هوتر ارائه میهای كم اهميتها و 

 .(12، ص 1833

 ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصيفي 

شده در پژوهش صول به كارگرفته  صيفی باتوجه به روشا صول پژوهشهای تو شده، با ا های های به كارگرفته 

های مختلف تققيقی و ميدانی، مقداری متفاوت اسششت. هر دند این اصششول ممکن اسششت با توجه به موضششوع

شته ساختار كر صيفی باید در قالب آن درآیند، ای كه تقریبا همه پژوهشلیهای مختلف، تغيير نماید،  های تو

 .به شرح زیر است
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 مقدمه

ست كه مققا  -همانند تققيفات ميدانی  -گيرد ای قرارمیآنچه در مقدمه یي مقاله تققيا كتابخانه كلياتی ا

شن نماید؛ مانند تعریف و بيان م شروع بقث، آن را برای خواننده رو ضرورت باید قبل از  سئله تققيا، تبيين 

سابقه بقث را انجام آن و اهدافی كه این تققيا به دنبال دارد. همچنين مققا باید خالصه  كه به طور -ای از 

بيان كند و در نهایت توضششيح دهد كه این مقاله به دنبال كشششف یا به  -مسششتقيم مرتبط با موضششوع اسششت 

های مورد نظر ديست كه این مقاله درصدد بيان الت یا سؤالای است؛ به عبارتی، مجهوآوردن ده مسئلهدست

 .آنهااست

  

 طرح بحث )متن(

سئله می صل م ضوعی كه مقاله در پی تققيا آن در این بخش، مؤلف وارد ا شود. در اینجا باید با توجه به مو

ی مهم قواعد مقتوایتر از هم متمایز گردند. مققا در تبيين این قسمت از بقث، باید اصول است، عناوین فرعی

ستدل بودن، منظم و  صولی مانند: منطقی و م سعی كند آنها را مراعات نماید؛ ا مقاله را مورد توجه قراردهد و 

ر تر در مسئله، خالقيت و نوآوری دبودن، تناسب بقث با عنوان اصلی، ارتبا  منطقی بين عناوین فرعیمنسجم

كه  روی افراطیهای علمی و دینی، جلوگيری از حاشيهبه نظریهگویی، مستندبودن بقث مقتوا، اجتناب از كلی

 گوییشود و همچنين پرهيز از خالصهانجامد و موجب خستگی خواننده میبه انقراف بقث از مسير اصلی می

انجامد، رعایت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از اسشششتناددادن به و موجزگویی تفریطی كه به ابهام در فهم می

 .داشتن به ابعاد مختلف مسئله و اموال اینهااطی، توجهصورت افر

 گيرينتيجه  

در این قسمت مققا باید به نتيجه معقول، منطقی و مستدل برسد. نداشتن تعصب و سوگيری غيرمنصفانه در 

شنهادهایی برای گيری، ارتبا نتيجه شينه، ارائه راهبردها و پي شده در پي ققيقات تدادن نتایج با مباحث مطرح 

كردن نقش نتایج در پيشششبرد علوم بنيادی و كاربردی و اموال آن، از جمله مواردی اسششت كه آینده، مشششخص

 .مققا باید به آنهاتوجه داشته باشد
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 ارجاعات

صقت و دقت داده شی عالوه بر  ست اعتبار یي گزارش پژوه صل از آنها، به منابع و مراجعی ا ستدالل حا ها و ا

اطالعات آنها در پژوهش اسشتفاده ششده اسشت. ارجاعات از موارد مهم سشاختار یي مقاله علمی اسشت، به كه از 

شه ستفاده از اندی سيله آن، دگونگی ا سمت به دو بقث های دیگران را به خواننده معرفی میو نماید. در این ق

 .وه ذكر منابع در پایان مقالهشود كه یکی شيوه ارجاع دادن در متن است و دیگری شيمهم ارجاعات اشاره می

  

 ارجاعات در متن

نخستين ديزی كه درباره استناددادن در متن باید مشخص بشود، این است كه: ده ديزی باید مستند گرددا 

 :است ( موارد استنادآوردن را به شرح زیر بيان داشته1112( )28مي برنی)

 هایی را كه به دیگران تعلا دارند، مشششخص كرد و با ذكر مأخذ نشششان داد كه از آنِ ده باید اندیشششه

 داری(؛ باشند )امانتكسانی می

 هایی با دهاردوب فکری كسان دیگری همخوانی دارند، موارد را باید با ذكر هر زمان كه افکار و اندیشه

 منبع مشخص كرد؛ 

 گيرد، منبع آن را باید ذكركرد تا اگر خواننده ای موردبقث قرار میهر زمان كه نظریه، روش یا داده

 خواست اطالعات بيشتری درباره آن كسب كند، بتواند به آن مراجعه كند؛ 

 هایی را كه از یي متن به صششورت مسششتقيم و بدون دخل و تصششرف، داخل گيومه آورده باید نقل قول

  .(81، ص 1835، به نقل از سيف، 1112د ساخت. )مي برنی شود، مستنمی

آیند، الزم نيست مستند شوند. نویسنده، بنابراین اطالعاتی كه برای خوانندگان، اطالعات عمومی به حساب می

تواند به آثار خود ارجاع، دهد كه این ارجاع برای مطالعه بيشششتر باشششد و نقل از خود، معنا تنها در صششورتی می

االمکان باید به منبع مسششتقيم یا ترجمه آن اسششتناد كرد. تنها زمانی به د. همچنين در اسششتنادكردن، حتیندار

ستناد می صورت باید منابع دیگران ا شد كه در آن  شته با صل اثر را ندا ستقيم به ا سترسی م شود كه مققا د

 .(12 ، ص1835مشخص كرد كه آن مطلب از یي منبع دست دوم گرفته شده است. )سيف، 
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 شيوه ارجاع در متن

شود، باید پس از  ستقيم، نقل  ستقيم یا غير م صورت م هرگاه در متنِ مقاله مطلبی از یي كتاب یا مجله یا.. به 

شيوه سازی  ستند ساخت. این م ستند  هایی از آن های مختلفی دارد كه در اینجا به بخشبيان مطلب، آن را م

 .شوداشاره می

شود، ،آورده می«پروفسور»، «دكتر»، «استاد»، «خانم»، «آقا»و صاحب اثر، بدون القاب در استناد، نام مؤلف 

، ص 1833، مانند خواجه نصيرالدین طوسی. )دهنوی، (21)مگر در جایی كه لقب جزو نام مشخص شده باشد

31). 

 :یي اثر با یي مؤلف

آید و پس از آن، نقطه ه به ترتيب میپس از آوردن متن، داخل پرانتز: نام مؤلف، تارید انتشششار، شششماره صششفق

 .(23، ص 1832شود؛ مانند: )منطقی، آورده می

 

 :یي اثر با بيش از یي مؤلف

اگر تأليف دارای دو یا سه مؤلف باشد، نام آنها به ترتيب ذكر شده در اثر، به همراه سال انتشار و شماره صفقه 

و « و همکاران»شششود و به دنبال آن عبارتِ مؤلف ذكر میآید؛ ولی در آثار با بيش از سششه مؤلف، نام اولين می

صفقه می شماره  شار و  سال انت سرمد، بازرگان و حجازی، سپس  نوربخش و )( یا 52، ص 1831آید؛ مانند: )

 .(35، ص 1813همکاران، 

 

 :ها و نهادهاآثار با نام سازمان

شركت صورتی كه آثار به نام  سسات، ادارات ها، انجمندر  ستنادكردن، به ها، مؤ شار یابند، در ا و مانند اینها انت

 .(81، ص 1832فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی، ) :آید؛ مانندجای نام مؤلف، نام سازمان می

 

 :دو یا دند اثر یي مؤلف

شاره شود، همه آنها در داخل پرانتز، و به ترتيب تارید نشر پشت سرهم می د؛ آینهرگاه به دو یا دند اثر مهم ا

(. و اگر دند اثر یي مؤلف در یي سششال منتشششر 5، ص 1112؛ 23، ص 1133؛ 15، ص 1132مانند: )واال ، 

شد، آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متمایز می ب، 1835؛ 22الف، ص1835د: )احمدی، گردند؛ ماننشده با

 .(13ص 
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 زيرنويس )پاورقي( توضيحي

اورد، تواند آن را در متن بيتوضيقات اضافی، یا توضيح اصطالحاتی را كه نویسنده برای حفظ انسجام متن نمی

 كردن شششماره آنها بيان كرد. نکته قابل توجه اینکه، این توضششيقات بایدتوان در زیر صششفقه با مشششخصمی

 .االمکان خالصه ذكر شوند و نباید تکرار مطالب متن باشندحتی

در ترجمه متون توضششيقاتی كه مؤلف در زیرنویس آورده، باید عينا ترجمه شششود و در صششورتی كه مترجم برای 

 تواند آن را در پاورقی ذكركند و در جلوی آن لفظبيان اصطالح یا تبيين مطلبی توضيقی را ضروری ببيند، می

 برای متمایز ساختن آن از توضيقات-را « جممتر»

  

 هامعادل

صورت خارجی آنها در پاورقی ذكر گردد و كلمه شود و  شته  سی نو های بيگانه در داخل متن حتما باید به فار

ست شخاص ا سامی ا صطالحات تخصصی یا ا شد كه صورت  .این، منقصر به ا دنانچه در موارد خاصی الزم با

زاده، ن بياید، باید آنها را مقابل صششورت فارسششی در داخل پرانتز نوشششت. )غالمقسششينخارجی آنها در داخل مت

 .(13، ص 1832

ها این اسشششت كه اوالً در هر متن یا مقاله یا كتاب، فقط یي بار معادل توجه در اسشششتناد دادن معادلنکته قابل

واخت باشششند. و در صششورت آوردن های بکار گرفته شششده باید یکنشششود؛ ثانيا معادلانگليسششی آنها آورده می

های دیگر، مول فرانسششه، آلمانی، و... باید، در متن توضششيقی درباره آن داده شششود. در نوشششتن اسششامی معادل

 . C،Jung شود ماننداشخاص، ابتدا نام بزرگ، سپس حرف اول نام كودي او با حروف بزرگ نوشته می

 ارجاع در منابع 

ست، به ترتيب حروف مققا باید در پایان مقاله فهر ستناد كرده ا ستی از منابع و مراجعی كه در متن به آنها ا

الفبای نام خانوادگی در منابع فارسی )عربی یا انگليسی در صورت استفاده( بياورد. مقصود از فهرست منابع، به 

شده ستناد  ست كه در متن مقاله به آنها ا صورت دقيا و كامل همه مراجعی ا ست دادنِ  ست. هد دف از ارائه ا

سایر  ستفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق  شان دادن ميزان تالش پژوهشگر در بررسی و ا این فهرست، ن

نویسششندگان و مؤلفان و نيز راحتی دسششتيابی خواننده به منابع موردنظر اسششت؛ عالوه براینکه تمامی مراجع و 

ست  شده، باید در فهر ستناد  شود، پس در بخش منابع، فقط منابعی مآخذی كه در متن به آنها ا منابع آورده 

 .شود كه در متن به آنها استناد شده استآورده می

 :اندرسند كه در همه ارجاعات مشتركدر ذكر هر منبع، حداقل پنج دسته اطالعات، ضروری به نظر می

 .. نام ناشر5شهر)ایالت(؛ . نام 1.عنوان اثر؛ 8. تارید انتشار اثر؛ 2نام مؤلف یا مؤلفان؛  .1
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جداسشششازی این اطالعات از هم با نقطه ).( و جداسشششازی اجزای مختلف هر یي از آنها با ویرگول )،( صشششورت 

 .گيردمی

 ارجاع كتاب در منابع 

 شششود، در صششورتی كه اثر در ارجاع كتاب با یي مؤلف، اطالعات ضششروری ذكر شششده در باال ذكر می

  .آیدعنوانِ كتاب، شماره داپ آن می باشد، پس ازتجدیدداپ شده

با شششماره  (ed) دیباشششد، عالمتِ ایدر ارجاعات انگليسششی در صششورتی كه داپ جدید مجددا ویرایش شششده

 :شود، مانند( آن، داخل پرانتز آورده می25ویرایش)

.Wadsworth:CA،Belmont.An introduction to the history of psychology 

(2nded).(1118) .R .B،Hergenhahn 

 ود و شدر ارجاع منابع دارای دو مؤلف یا بيشتر، اسامی مؤلفان به ترتيبِ نامِ ذكرشده در كتاب، ذكر می

  :آید؛ مانندخانوادگی و نام آنها ویرگول و بين اسامی مؤلفان نقطه ویرگول )؛( میبين نام

ا در علوم رفتاری )داپ سوم(. تهران: نشر های تققي(. روش1831سرمد،زهره؛ بازرگان،عبا  و حجازی، زهره)

 .آگاه

 شار ترجمه در معرفی كتاب شده، پس از ذكر نام مؤلف و تارید اثر، نام مترجم و تارید انت های ترجمه 

شر، عالمت ذكر می ست، داخل پرانتز به جای تارید ن شخص ني شان م شر شود. در آثاری كه تارید ن

  :آید؛ مانندسؤال )ا( می

 .(. شواهد الربوبيه، ترجمه جواد مصلح. داپ دوم، تهران: انتشارات سروش1835يرازی، مقمد)صدرالدین ش

 سازماندر معرفی كتاب شدههایی كه با عنوان  شر  شخاص، نام مراكز ها یا نهادها منت اند، به جای نام ا

وزش و نامه آم(. واژه1832ششششوند: مركز اسشششناد و مدارك علمی، وزارت آموزش و پرورش، )ذكر می

  .فارسی. تهران. نشر مؤلف - انگليسی، انگليسی -پرورش: فارسی 

 هایی كه به جای مؤلف، ویراستاری یا به صورت مجموعه مقاالتی بوده كه به وسيله افراد مختلف كتاب

  :آینداند، بدین صورت میاست؛ اما یي یا دند نفر آنها را گردآوری كردهنوشته شده

(. مجموعه مقاالت اولين سمينار راهنمایی و مشاوره. تهران. انتشارات 1831)گردآورنده(، ) آبادی، عبداللّهشفيع

 .دانشگاه عالمه طباطبایی
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 ارجاع مقاله در منابع

صی به داپ می-های علمیهایی كه در مجلهبرای ارجاع به مقاله ص سند، ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، پس از تخ ر

شود، سپس شماره صفقات عنوان مقاله، و به دنبال آن، نام مجله و شماره آن ذكر میآن، تارید انتشار اثر، بعد 

 .شوددر انگليسی آورده می pp آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسی و

  

 نامه و رساله در منابعارجاع پايان

ساله شود كه آننامهها و پایاندر ارجاع ر شد یا منبع پایان ها، پس از ذكر عنوان، باید ذكر سی ار شنا نامه كار

است، التقصيل شدهرساله دكترا و به صورت داپ نشده، است؛ سپس باید نام دانشگاهی را كه مؤلف در آن فارغ

 :آورد

 .نامه كارشناسی ارشد، داپ نشده دانشگاه قم(. مبانی معرفتی مشّاء و اهل عرفان، پایان1831ایزدپناه، عبا  )

  

 

 وزنامه در منابعارجاع از يك ر

رسشششد، یا اسشششتنادهایی كه از متن سشششخنرانی ها به داپ میها و روزنامههایی كه در خبرنامهدر معرفی مقاله

شششود، همانند ارجاع مقاله در مجله، تمام اطالعات ضششروری را آورده سششپس اشششخاص در یي روزنامه آورده می

 :كند. مانندا ذكر میسال انتشار، روز و ماه، نام روزنامه و شماره صفقه ر

 .3مهر(، موانع ساختاری توسعه بخش كشاورزی، روزنامه كيهان، ص21، 1835مققا كجيدی، مقمدكاظم )

  

 المعارف در منابعنامه و دائرهارجاع فرهنگ

ها نام سششرپرسششت آورده شششده و سششپس بقيه اطالعات ضششروری، همانند كتاب به ترتيب المعارفدر ارجاع دائره

 :انندآید؛ ممی

المعارف المعارف بزرگ اسششالمی )داپ دوم(، تهران: مركز دائره(، دائره1833بجنوردی، سششيدكاظم و همکاران )

 .بزرگ اسالمی
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 هاها، سمينارها و گزارشارجاع كنفرانس

 .(11، ص1838ها و سمينارها باید به شکل زیر بيان گردد: )سلطانی، ارائه گزارش از همایش

شت و روان ) المللیهمایش بين (. دکيده مقاالت اولين همایش بين المللی نقش دین 1832نقش دین در بهدا

 .در بهداشت روان، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

 

 

 نقل منابع الكترونيكي )اينترنت( 

 زیر بيانامروزه نقل از منابع اینترنتی یکی از منابع ارجاع اسشششت كه در ذكر آن، اطالعات ضشششروری به ترتيب 

 .(1832، ترجمه قنبری، 1133گردد )ترابيان، می

، (1112)، 1، ش 3)روی خط اینترنت(، ج CORE لرزد، در مجله(. درخت یوشششع می1113بارلو، جان پی )

 :، قابل دسترسی در1113مار   25نقل شده تارید 

Corel.23.g2.:pub/Zines/CORE-Zine File:Ptp.etext.org Directory 
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 دوم قسمت

 آيين نگارش
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ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد. آنچه دنان سه گانه مقتوایی،  شد، مققا باید ابعاد  كه بيان 

صه شد، خال صول كلی تاكنون بيان  سی ا ساختاری یي مقاله علمی بود. اكنون به برر صول مقتوایی و  ای از ا

 .پردازیمرسد، میعلمی ضروری به نظر میآیين نگارش كه رعایت آن در تقریر مقاله 

های متن علمی تا حدّ ممکن باید مختصششر و مفيد باشششد. به همين جهت الزم اسششت از آوردن نقل قول (الف

 .نویسی اجتناب شودهای عاطفی واحساسی و گزافههای شاعرانه و ذوقی، بيانافزا، تفننغيرضروری و حجم

 .های نامأنو  باید احتراز گرددا و پيچيده و واژههای مبهم، مغلب( از آوردن عبارت

 .های بلند خودداری شودج( باید از ذكر بندهای طوالنی و جمله

 .ای صریح و روشن بيان گرددد( مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه

ست امانت (ر ضروری ا شخصات دقيا منبع رعایت نمود. هر دنددر نقل مطالب،  در این باب  داری را با ذكر م

 .افتاد -انگاری استكه حمل بر فضل فروشی یا سهل -نباید به دام افرا  و تفریط 

 .ش( هر بخش از نوشته كه شامل یي اندیشه و مطلب خاصی است، باید در یي بند )پاراگراف( آورده شود

 .ص( باید از به كاربردن كلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود

 .كاربردن افراطی حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهيز گردد  ( باید از به

 .ع( باید از به كاربردن تعبيرهای نامناسب و عاميانه و استعمال الفاظ ناروا، ركيي و غيراخالقی احتراز شود

 

 تايپ مقاله 

رای تکميل پذیرند، بدین روی و بامروزه تقریبا اكور مجالت علمی، مقاالت خود را به صشششورت تاید ششششده می

 .گرددشدن بقث، برای آشنایی مؤلفان مقترم، برخی از اصول تاید، بيان می

 .گرددمتر از باال با قلم یاقوت، شماره شانزده تاید میعنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله دهار سانتی الف( 

 .شودافيي، شماره ده تاید میسانتی متر، با قلم تر 5/1نام مؤلف در زیر عنوان و در وسط سطر و با فاصله  ب( 

رتبه علمی و مقل خدمت مؤلف یا مؤلفان با عالمت سششتاره )( یا شششماره در پاورقی همان صششفقه و با قلم (  ج

 .گرددلوتو  نازك شماره دوازده كه متناسب با قلم پاورقی است، تاید می
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و...، با قلم لوتو  سششياه، شششماره دهارده .، 8.، 2.، 1كننده مانند: های تفکييد( عناوین فرعی مقاله با شششماره

 .گرددتاید می

 .گرددو... با قلم لوتو  سياه، شماره سيزده تاید می 2.1، 1.1های تفکيي كننده تر با شمارهر( عناوین فرعی

متن مقاله با قلم لوتو  نازك، شششماره دهارده تاید شششده و ابتدای هر پاراگراف یا بند با كمی تورفتگی  ( 

 .گرددسانتی متر آغاز می 5/2ن( با فاصله )اشپو

 .های فرعی دو سانتی متر استسانتی متر و فاصله آنها از عنوان 5/1ص( فاصله بين سطرهای متن 

ها از هر طرف دو سانتی متر و از باال و پایين نيز دو سانتی متر است و فاصله آخرین فاصله حاشيه صفقه ( 

 .سطر با پاورقی یي سانتی متر است

 .گرددهای مستقيم در داخل گيومه با قلم لوتو  نازك، شماره دوازده تاید میع( نقل قول

 .گرددف( شماره صفقات در گوشه سمت دد و باالی صفقه تاید می

 .شودق( مقاله فقط بر یي طرف صفقه تاید می

 .های متنوع و متفاوت اجتناب شودك( باید در تاید مقاله از به كاربردن قلم

با شماره هشت است و همين قلم برای انگليسی Times Mediumقلم انگليسی الزم برای تاید پاورقی،  (ل

 .شوددر متن و منابع با شماره ده استفاده می

   

 ويرايش متن

صورت دهد. هردند  ضوابط علمی  شر و  ست كه باید طبا قوانين مربو  به ن ستار ا ویرایش متن بر عهده ویرا

 :پردازیمنيست، برای آشنایی مقققان، به توضيقی اجمالی در این رابطه می ویرایش، وظيفه مققا

 .شود: ویرایش فنی و ویرایش مقتواییهر اثر تققيقی دو نوع ویرایش می
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 ويرايش فني

ها یا معادل فرنگی اصششطالحات فنی، تعيين در ویرایش فنی مسششائلی از قبيل به دسششت دادن ضششبط التينی نام

ش صاویر، ا صات كتابکال و جدولمقل ت شخ سب برای معرفی م شيوه منا ست ها، مراعات  سی، تهيه فهر شنا

صيلی، واژه ست تف صفقه حقوق، اعراب گذاریمندرجات، فهر صفقه عنوان و  های نامه، فهار  دیگر، تنظيم 

در  ها و سششنوات، توضششيح الزم برای برخی از اصششطالحات، معرفی اجمالی بعضششی از اعالمالزم، تبدیل مقيا 

 .شودصورت نياز انجام می

 ويرايش محتوايي

صالح می ستی نقوی و زبانی در این ویرایش ا ستی و نادر شده هر نوع كا صقيح  شود. اگر اثر تققيقی، متن ت

شد، به بدخوانی صقح توجه و با مراجعه به منابع با صقح و در اختيار قرار دادن  -های م صورت همکاری م در 

شود. در مورد آثار ترجمه شده مطابقت توضيقات و تعليقات وی اطمينان حاصل می از درستی واعتبار -منابع

 .(122، ص 1833تمام وكمال ترجمه با متن اصلی الزم است )دهنوی، 

 ها پيوست

ها، اگر مقاله علمی دارای مطالبی باششد كه در گزارش پژوهش علمی ضشروری نيسشت، مؤلف آن را در پيوسشت

شيابی و تکرار پژوهش یاری میبه نماید.ضميمه مقاله می د كند، ماننطور كلی آنچه پرسشنامه را در درك، ارز

تواند در پيوست آورده های آماری آنهاو...، میهای داپ نشده و شاخصها یا پرسش نامهنسخه كاملی از آزمون

 .شود

 :های مربو  به این مقاله آورده شده استدر این بخش، برخی از پيوست

به تققيقات ميدانی )ششششماره فرم .1.3 له مربو   قا یابی م به تققيقات 2.3(. 1ارز له مربو   قا یابی م .فرم ارز

 .های ویراستاری.نشانه1.3(. 8.فرم ارزیابی مقاله مربو  به ترجمه )شماره 8.3(. 2ای )شماره كتابخانه

 .مقاالت مراجعه فرمایندهای مقتوایی و ساختاری، به فرم های ارزیابی مقققان برای آشنایی با مالك .2
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i. Theory 

ii. Explanation 

b. Research 

2) Methodology 

8) Abstract 

1) Key Words 

5) Scientific Method 

3) Introduction 

3) Method 

3) Subjects 

1) Instruments 

12) Research Design 

11) Procedure 

12) Data Analysis 

18) results 

11) Discussion 

15) Interpretation  

13) Conclusion 

13) Referrals 

13) Citation 

 .اثر كتابخانه ملی آمده است« اسامی مشاهير و مؤلفان»تشخيص آن در كتاب فهرست مستند راه  (11

22) Edition 

  

 چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نويسي

تققيا و پژوهش از اهميت ویژه ای برخوردار اسشششت و به جرات ميتوان گفت كه همه پبششششرفت های علمی 

سی بر پایه  شنا شی تکنولوژی و جامعه  صلی ترین و مهمترین صنعتی پژوه ست. ا ستوار ا تققيا و پژوهش ا

شيوه ارائه نتایج یي مطالعه و تققيا، تهيه مقاله پژوهشی است و مقققی در صقنه توليد وانتشار علمی موفا 

صقيح و  شتن  ساند. از آنجا كه نو شی به داپ بر ست كه بتواند نتایج پژوهش خود را در مجالت معتبر پژوه ا

ست كه به بررسی مناسب یي مقاله یي  شده ا شد، در اینجا سعی  سی برای داپ مقاالت علمی ميبا سا ركن ا

صلی  شامل اجزای ا شی  شود. به طور كلی هر مقاله پژوه شی پرداخته  صقيح نگارش مقاالت پژوه روش های 

 :زیر است

  عنوان 

  نام نویسنده یا نویسندگان 

   اطالعات تما 

  دکيده 
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  واژگان كليدی 

  مقدمه 

  تققيا مبانی نظری 

  روش تققيا 

  یافته های تققيا 

  بقث و نتيجه گيری 

  فهرست منابع 

 عنوان مقاله

شکلی (  1 شد و به  شته با صلی تققيا دا ضوع ا شتراكاتی با مو ست كه باید ا اولين بخش یي مقاله عنوان ا

مقاله حتی االمکان ( عنوان 2بندی شده باشد. نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند: جذاب جمله

شود.  صاری خودداری  شنا یا اخت صطالحات ناآ  سا بوده و از به كار بردن ا ( عنوان مقاله حتی 8باید دقيا و ر

شد.  شته با ضوع را در بر دا صلی و عمده مو شد كه نکات ا صی با ( به طور معمول )نه 1االمکان باید جمله خا

در نظر گرفته می شود: ده ديزی را ميخواهيم بررسی كنيم، گذاری اكور تققيا ها این نکات هميشه( و در نام

در ده جامعه ای، در كجا و در ده زمانی. موال عنوان یي مقاله ميتواند این باشششد: بررسششی رابطه سششطح سششواد 

باشششد. به عنوان موال، « فاقد پيش داوری»( عنوان باید 5 1833مادران و تغذیه كودكان در شششهر تهران سششال 

عنوان برای یي مقاله، مناسب به نظر نمی رسد: بررسی علل بی عالقگی رانندگان نسبت به بستن  انتخاب این

اگر كلماتی در توصششيف ویژگی مطالعه شششما نقش كليدی دارند حتما در عنوان خود آن را  (3كمربند ایمنی! 

گاه نباید در عنوان مقاله  ( هيچ3بگنجانيد. مول مطالعه آینده نگر مطالعه دوسویه كور یا مطالعه تصادفی شده 

 .نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذكر نمود

 

 نويسندگان و آدرس ها

سنده  شود. همچنين نوی شته اند باید بطور كامل ذكر  شركت دا سندگان و همکارانی كه در مطالعه  سامی نوی ا

وی در اختيار خوانندگان اصلی كه مسئول ارتبا  با خوانندگان است باید مشخص شده و آدر  كامل و ایميل 

 .قرار گيرد
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 چكيده تحقيق

سایر بخشهای یي مقاله خوانده ميشود و در دکيده قسمت های مختلف مقاله  دکيده پس از عنوان بيشتر از 

سياری از مقاله ها به طور  شود. متن ب صه ذكر می  صورت خال شها و نتایج تققيقا ب شامل مقدمه، اهداف، رو

سششت و گاهی فرصششت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو دکيده مقاله اهميت كامل در دسششتر  ما ني

 .كلمه مقدود است 252تا  152در اكور مجالت تعداد كلمات دکيده  .زیادی دارد

 

 واژگان كليدي

 دند واژه كليدی كه از اهميت زیادی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذكر می شود. ضمن این كه با ذكر

شت. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود  سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله نيز گ واژه های كليدی در 

 .كلمه در نظر گرفته می شود 3-5

 

 مقدمه

سد ميدهد كه ارزش مطالعه  سئله پا ضوع به آن م شریح مو سئله و ت ضمن بيان م شی  مقدمه یي مقاله پژوه

ست. در حقيقت با مطالعه مقدمه یي مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تققيا حاضر برای انجام آن ده بوده  ا

آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك ميکند. متن مقدمه باید روان باشد و حتی االمکان به صورت خالصه 

 .صفقه تاید شود 2و حداكوردر 

 

 روش تحقيق

داده می شود. همچنين نمونه های مورد بررسی،  در این قسمت از مقاله دگونگی و روش انجام پژوهش توضيح

دگونگی نمونه گيری، جامعه هدف، مراحل اجرائی پژوهش و نقوه تجزیه و تقليل داده ها ذكر می ششششود. در 

شده و روش اندازه گيری و ميزان دقت و دگونگی كنترل آنها بيان می  شتر بقث  این قسمت در مورد تغيير بي

 .شود

 يافته هاي تحقيق

ین قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذكر می شود. نتایجی كليدی مطالعه باید با كلمات روان و دقيا و در ا

ستفاده از اعداد، جداول و  ستفاده می شود. ا بدون بزرگ نمایی ذكر شود. از روشهای مختلفی برای ارائه نتایج ا

الزم اسششت داده های جداول و نمودارها به  نمودارها كمي ارزنده ای به ارائه مطلب بطور سششاده تر می نماید اما

در مواردی كه از روش ها و آزمون های آماری برای  .طور كامل تشریح شده و مورد تجزیه و تقليل قرار گيرند

 .بررسی نتایج و تقليل داده ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نيز ذكر شود
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 بحث و نتيجه گيري 

ئه شششده می پردازیم. همچنين می توان به مقایسششه نتایج به دسششت آمده از در این قسششمت به تفسششير نتایج ارا

مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيری نمود. در صورت لزوم 

 .می توان پيشنهادهایی برای انجام مطالعات بهتر و كامل تر در آینده ارائه داد

 فهرست منابع 

اند، به شششيوه ای مطلوب ذكر شششوند.  یان الزم اسششت كليه منابعی كه در تققيا مورد اسششتفاده قرار گرفتهدر پا

شرایط نگارش  شریات و  ست از راهنمایی این ن ست و بهتر ا شریات مختلف متفاوت ا شيوه نگارش منابع در ن

 .مقاالت كمي بگيریم

  

 چند نكته اساسي در ارسال مقاالت به نشريات علمي

یاد داشته باشيد كه قبل از ارسال دکيده مقاله خود به یي مجله، ابتدا فرم نقوه نگارش مقاله را از آن مجله به 

دریافت نموده و دکيده خود را در قالب آن فرم تهيه و تاید نمایيد )به عنوان موال تعداد كلمات، فونت، تعداد 

 (…خطو ، فاصله خطو  از كناره های صفقه و

 

 پذيرش چكيده يك مقاله در نشريات علميداليل عدم 

( نمونه 8( عدم تبيين زمينه اصلی تققيا 2ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقاالت مشابه پيشين  (1

( فقدان 3( عدم ذكر صقيح ارقام آماری 5( عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه 1گيری نامناسب 

تایج  به ن تایپی ، 3دکيده های خيلی كوتاه و خيلی زیاد  (3بقث و پرداختن  ( بی دقتی در تهيه متن )غلط 

 ( عدم ارتبا  موضوع مقاله با رویکرد نشریه1اشتباهات متن( 
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 چگونه يك مقاله علمي را خواندني تر بنويسيم؟

 

دارد. یي نوع  علمی وجود دو نوع نوشششتار»نوشششت: « نيچر»مارتين گرگوری بيش از یي دهه پيش در مجله 

كه مورد ارجاع قرار گيرد و این نوع دوم مانند یي بيماری عفونی برای جلب خواننده و نوع دیگر فقط برای این

 «.به سرعت در حال گسترش است

هنوز هم حجم زیادی از  .رسشد در این مقطع زمانی نيز تغييرات بسشيار مقدودی ایجاد ششده اسشتبه نظر می

شره فقمقاالت علمی ضوع مقاله عالقهمنت شمندان و مقققانی كه به مو سط دان ستند، مورد مطالعه ط تو مند ه

ها و پردازند، بيششششتر به صشششفقات علمی روزنامهگيرد و افرادی كه به مطالعه گذرای مقاالت علمی میقرار می

 .كنندمجالت علمی عام مراجعه می

ها وجود دارد، ابل فهم برای جلب توجه خوانندهبا وجود مقاالت فراوانی كه در مورد نقوه نگارش صشششقيح و ق

یه داشششته باشششند. بسششياری از دانشششمندان نباید از فقدان راهنماهای مناسششب برای نقوه نگارش مقاالت گال

ست سندگان حرفهژورنالي ستاندارد در مورد نقوه نگارش مقاله خوب و علمی را مورد ها و نوی ای این دو كتاب ا

سبيدهند: توجه قرار می ستاني، وایت اجزای  شی )ا سر  (1151های نگار شتن )زین ( 1133و درباره خوب نو

شابهها و كتابكه این كتابحال آن شناختههای م شمندان نا سياری از دان كه این اند. با وجود اینشان برای ب

قوه صشششقيح كنند ولی از جهت بيان نها نقوه نگارش صشششریح مقاالت علمی را به طور دقيا بيان نمیكتاب

كه این قبيل تر اینسششازماندهی مطالب و نگارش مقاالت شششيوا و حاوی اطالعات مفيد، بسششيار با ارزشششند. مهم

 .ها حامل یي پيام مهم هستند كه نویسندگان باید مطالب را برای خوانندگان بنویسند نه برای خودشانكتاب

لب طوالنی و مبهمی هستند كه بيشتر خوانندگان البته هنوز هم بسياری از مقاالت علمی و پزشکی، حاوی مطا

 .كنندهایی را كه آگاهی مناسبی به موضوع دارند نيز گمراه میو حتی آن

هایی در شکل و ساختار مقاالت علمی وجود دارد. در یي مقاله علمی عالوه بر در نظر گرفتن مسلماً مقدودیت

ها، نتایج و بقث در مورد نتایج در ه، مواد و روشنکاتی كه مورد نظر مجالت علمی مختلف اسشششت باید مقدم

شود. ماهيت مقاالت علمی بيان نتایج و بقث بدون خطا هایی ، مقدودیت(bias) ارتبا  با تئوری اوليه آورده 

به آن ششششکل غير  (passive)كند: بيان نتایج در جمالت با فعل مجهول را در نقوه نگارش مقاله ایجاد می

شود كه متن مقاله به خوبی دنبال شود. با این م به كار بردن مراجع مختلف نيز مانع میدهد و لزوشخصی می

ستند كه بتوان مقالهوجود، این قوانين به قدری انعطاف شت كه حاوی مطالب مفيد و جالب توجه پذیر ه ای نو

 باشد
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 فرمان براي نگارش علمي و جذاب 01

کر كند. این تفگوید شکل اشيا از عملکردشان پيروی میمییي تفکر قدیمی در معماری وجود دارد كه  -1

تر از نتایج مقاالتشششان در نگارش هم وجود دارد. بسششياری از دانشششمندان عقيده دارند هيچ ديزی مهم

نيسشششت. اما واقعيت این اسشششت كه اولين عملکرد مقاله انتقال پيام به خواننده و متقاعد كردن وی به 

ام شده است بنابراین بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پيام موضوع ارزشمند بودن تققيا انج

تأمل شششود. حتی بهتر اسششت پيش از نوشششتن عنوان مقاله، راجع به نتایج مقاله نيز اندیشششيده شششود. 

 پردازند و هدفشششان تفسششير و بقث بهتر نتایج اسششتدانشششمندان امروزی كمتر به بيان نتایج خام می

(Horton,1115). 

یي نویسنده ممکن است موضوعی را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نيازی به توصيف و تفسير حس 

صورتی شد. تمام تردید نکند در  شته با صالً دنين تفکری ندا ست ا سط خوانندگانكه خواننده ممکن ا  ها تو

دیهی زیاد برای وی مسجل و ب شود كه مطلبی كه در اثر بقث و گفتگویمختلف از این تفکر نویسنده ناشی می

شده است برای خواننده نيز واضح و روشن است. گاهی اوقات، نتایجی كه مربو  به موضوع اصلی نيستند هر 

قدر هم كه جالب باشند، بهتر است حذف شوند و اگر این نتایج حذف شده مفيد و اساسی باشند بهتر است در 

 .یي مقاله دیگر مطرح شوند

صلی را پاسد دهد و بییي نوشتار باید  دگان ميلی خواننتوجهی به این موضوع از دالیل شایع بییي پرسش ا

این پرسش باید مشخص، جدید، مورد عالقه و استقبال  (Lambert et al 2228). نسبت به مطالب است

 .(Perneger & Hudelson, 2221) جامعه علمی باشد

ضافه  ضيقات ا صی به تو ص ضوع مورد بقث عالقهخوانندگان مجالت فوق تخ ای ندارند، در و طوالنی درباره مو

كه در مجالت عمومی، برای ایجاد پس زمينه علمی مناسششب برای خوانندگان نياز به توضششيقات تکميلی حالی 

شود. به طور كلی دانشمندان باید خود را جای خوانندگان گذاشته و عما و جزئيات الزم مطلب را احسا  می

 .دگان بررسی كننداز دیدگاه خوانن

سلوب مقاله -2 شيوایی و فن بيان مناسب در حين پيروی از ا ستفاده از  ستمورد دیگر ا  David .نویسی ا

Reese كند كه در یي مقاله پزشکی، علمی یا هر نوع دیگر، نویسنده باید با استفاده از دنين عنوان می

رغم قاعد سششازد. در عين حال، علیشششده متلغات متداول سششعی كند كه خواننده را نسششبت مطلب نوشششته

شششده در مقاالت نباید تقت تأثير فن خطابه تالش برای فصششاحت مطالب، هرگز مشششاهدات و حقایا ارایه

صفات و قيدهای پيچيده وجود ندارد و  ستفاده از  ضرورتی برای ا قرار گيرند. به عنوان موال در یي مقاله 

ن باشششند، خواننده نيازی به لغات نامفهوم و غير ضششروری كه بيان نتایج و بقث منطقی و روادر صششورتی 

 .كندجهت درك بهتر مطلب احسا  نمی
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این موضوع در  .كلمات غير ضروری بهتر است حذف شود. یي نگارش پرتوان، معموالً مختصر و فشرده است

 و توضيقات اضافیو پيچيده  های عمومی نيز مصداق دارد. هر قدر در یي نوشته تركيبات طوالنیمورد نوشته

بهترین و  .داردمندان به موضشششوع را از ادامه مطالعه باز میدر پرانتز بيششششتر باششششد، خوانندگان و حتی عالقه

 .ها بيان مطالب به صورت صریح، قطعی و مشخص استترین كار برای جلب توجه خوانندهمطمئن

له را در مقل مخصششوص آن پيدا كنند. خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطالعات خاص موجود در یي مقا  -8

كه های ارایه اطالعات ایجاد شششود، موالً برخی نتایج بدون آنهای زیادی در مقلكه جابجایی در صششورتی

های مقاله ذكر شده باشند در بقث مورد ارزیابی و تفسير قرار گيرند، خواننده را سردرگم در قسمت یافته

 .قسمت بقث مطرح شود بهتر است از قسمت نتایج حذف شودكنند. مطالبی كه قرار نيست در می

ست. اگر خوانندهعنوان مهم  -1 شتهترین عبارت یي مقاله ا شت نکند به ای اهميت نو ای را از عنوان آن بردا

های طوالنی حامل اطالعات بيشششتری هسششتند ولی توجه كمتری جلب دهد. عنوانخواندن آن ادامه نمی

صوص در افركنند، بهمی ست مجالت، مقاله خ سریع و گذرا از روی عناوین موجود در فهر ادی كه با نگاه 

تر هسشششتند ولی ممکن اسشششت مفهوم كامل را های كوتاه جذابكنند. عنوانمورد نظرششششان را انتخاب می

 دكنند، جذابيت بيشتری برای خوانندگان دارند، ولی نبایدار استفاده مینرسانند. عناوینی كه از لغات ایهام

ست  .به تبيين مقتوای اطالعاتی مطلب بپردازند در نهایت در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم بهتر ا

 .نویسنده خود را در جایگاه خواننده قرار دهد

خالصششه مقاله نيز دارای اهميتی تقریباً مسششاوی با عنوان اسششت، گاهی تنها بر اسششا  خالصششه مقاله یي  -5

را بخواند یا آن را كنار بگذارد. هر قدر هم یي مطلب حاوی اطالعات  گيرد مقالهخواننده تصشششميم می

صورتی شد، در  شد، خواننده عالقه قيمتی و مهم با شده با ای به ادامه دادن مطالعه كه در خالصه مطرح ن

شود؛ نوع آزاد كه شامل یي پاراگراف است و بيشتر در كند. خالصه مقاله به دو شکل نوشته میپيدا نمی

شششود و نوع سششاختاری كه هر دهار قسششمت مقاله در آن ت مولکولی و بيولوژی سششلولی اسششتفاده میمقاال

ستفاده میرعایت می كه بهتر است خالصه پيش از شود. در مورد اینشود و بيشتر در مقاالت كلينيکال ا

بی و آزمایش بار مورد ارزیانوششششتن مقاله تهيه ششششود یا پس از اتمام آن، بهتر اسشششت كه هر دو روش یي

 .تر را انتخاب كنيمقرارگيرد و سپس روش مناسب

سی متون و مقدمه مقاله اختالف زیادی وجود دارد، مقدمه نباید تا جایی كه امکان دارد به مرور   -3 بين برر

متون بپردازد هدف اصلی آن طراحی یي نقشه است كه نویسنده ابتدا به طور عام لزوم بررسی موضوع را 

رسد. یي ها به یي سؤال اصلی كه همان هدف مقاله است، میو سپس با نشان دادن روشكند عنوان می

كند و اطالعات قبلی موجود در این زمينه را بيان كرده و تاریخچه كوتاه كه اهميت مطالعه را عنوان می

 .شودسازد، عموماً در مقدمه آورده مینقایص موجود را نمایان می

قاله باید به طور تخصششصششی و با جزئيات كامل مطرح شششود. به نقوی كه ها در مقسششمت مواد و روش  -3

مقققان دیگر نيز بتوانند آن را انجام دهند. یي اشششتباه شششایع در این قسششمت، بيان نشششدن برخی جزئيات 

صقيح روش انجام مطالعه باز می ست كه خواننده را از درك  دارد، بنابراین قرار دادن خود به جای ضروری ا

ها مورد استفاده قرار گرفته هایی كه مقصوالت آندر این قسمت نيز بسيار مفيد خواهد بود. شركت خواننده

 .به طور خالصه باید ليست شوند
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نتایج باید با یي نظم و توالی منظم ارایه شششوند، بيان نتایج باید از توالی منطقی پيروی كند و نه از ترتيب   -3

تواند بسشششيار انند ديدن قطعات پازل در كنار هم اسشششت كه میها مصشششورت درك آنزمانی. در غير این 

كننده باشششد. از ارایه نتایج غير ضششروری كه تأثير دندانی در بقث ندارند باید پرهيز شششود تا خواننده گيج

صلی نيز كم شود و پيام ا ضيه و رنگسردرگم ن شتن یي مقاله تققيقاتی، ارایه یي فر شود. هدف از نو تر ن

بنابراین بقث یي مقاله باید كامالً روان و مرتبط با نتایج و با  .و تفسششير در مورد آن اسششتبقث و تفصششيل 

د های تققيقاتی باید با دالیل مستدل و مستنتفسيرهای كامل و ذكر منابع مختلف باشد. تفکرات و اندیشه

واند با آن ارتبا  برقرار حمایت ششوند و به طور كامالً واضشح و روششن مورد ارزیابی قرار گيرند تا خواننده بت

 .كند

شان  -1 ست تا در نهایت، افزایش تعداد مقاالت تققيقاتی و مقاالت مروری ن شار بر مقققان ا دهنده افزایش ف

های مورد عالقه خود همگام با مقاالت روز باششششند. اگرده روزانه بر تعداد الگوها و راهنماها برای در زمينه

شششود، دانشششمندان از ميان حجم زیادی از مقاالت از همين افزوده مینوشششتن یي مقاله گویا و قابل درك 

دانشمندان كماكان مقاالت را، در صورتی كه به  .كنندها جهت انتخاب مقاله مورد نظرشان استفاده میالگو

سدها عالقهعنوان آن شند یا پرسش و پا شند، مطالعه میمند با شته با كنند و هر قدر های مهمی را در بردا

شتری را جذب میي مطلب بهتر و منطقیی شود خوانندگان بي شته  سایر تر نو شتر مورد ارجاع  كند و بي

 .شودمقاالت واقع می

پيام اصلی و خواننده مقاله،  :نویسی بسيار مهم استو باالخره این كه در نظر گرفتن دو نکته هنگام مقاله  -12

ارزش و اهميت تققيا انجام شششده اسششت و اگر او به درا كه تمام هدف نویسششنده متقاعد كردن خواننده به 

 .كنندتوجهی میهای او بیها نيز به نوشتهتوجهی كند، خوانندهها بیخواننده
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 طريقه نگارش چكيده مقاله براي ارائه در نشريات بين المللي

 Abstract :مقاله چكيده

ا بعضدارند.  متفاوتدو معنا تعریفی این نامه . اما در لغتاست خالصه معنی هم مقاله ، دکيدهعلمی در مجالت

به علمی در متون کار می معنی یي هر دو  که ب ند. بطوری یي مجالت بعضشششی رو غت از   هر دو مفهوم برای ل

ائل تمایز ق و بسششياری مجالت بين دکيده و خالصششه مقاله فراگير نيسششت روش این نمایند، البتهمی اسششتفاده

هسششتند. )معموال دکيده مقاله ای كه قبل از ارسششال اصششل مقاله برای یي مجله ارسششال ميگردد، دکيده مقاله 

 .(پيشين ناميده ميشود كه با دکيدهای كه در پایان مجالت آورده ميشود دکيده پسين تفاوت اساسی دارد

 اند، خوو آنرا می كرده نگاه آن به مقاله عنوان توسط شدن بعد از جذب خواننده كه است قسمتی مقاله دکيده

 های یافته و مهمترین اصششلی مطالب و حاوی شششده خالصششه داری باید بطور معنی بودن بر كوتاه عالوه دکيده

 .باشد مقاله مسلم

به ید  يد برای می كه ایمجله با له آن خواه قا گاه م يد ن يده متوسشششط طول و كرده بفرسشششت  ها رااز آن دک

ستخراج سمت باید به براین نمائيد، عالوها ضيقاتی" ق سندگان برای تو ضوابط كرده رجوع "نوی  و اگر قوانين و 

شده در آن دکيده نوشتن برای خاصی  د بينبای دکيده شود كه می نمائيد. موال معموالً گفته آنرا رعایت ذكر 

 .باشد صد و پنجاه كلمهصد تا 

 :بخشهای زیر باشد باید حاوی دکيده

 شده بکار برده واصول حقایا  

  روشها 

 اصلی نتایج  

 و تعبير و تفسير آنها  نتایج اهميت 

ار ك اهميت و ميزان نتایج ، و مهمتریندر كار تققيقی ششششده یافت و حقایا مطالب باید حاوی مقاله دکيده

 در مقاله نمود كه رابيان مطالبی نماید. نباید در دکيده ها را بيان از یافته هر یي ومعنی انجام ششششده بوده

ست نيامده شته مرتبط بامقاله های بایدیافته بلکه ا شد . نباید در قسمت و دقيا را در بردا  از عباراتی دکيده با

 هيچگونه و نظایر آن عبارتنمود زیرا این اسشششتفاده "...اسشششت ششششده بقث قالهم ها در این یافته اهميت" مول

دهند و غير مفيد هسششتند و فقط مقدودیت اسششتفاده از كلمات را برای شششما  نمی خوانندگان را به اطالعاتی

 ها یافته درا این كه كنيد و بيان ها راذكر نموده اینها باید یافته . بجای -كلمه(152بيششششتر می كنند.)سشششقف

 .هستند مهم
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 :عبارتند از هر دکيده دهار جزء اصلی

قبال در  اسششت ممکن موضششوع اید. اینآنرا داشششته  قصششد یافتن كه ، یا ديزی هایتان یافته  -1

 .باشد ذكر شده مقالهعنوان قسمت

شهای  -2 ستند  جالب در كار تققيقی شده بکار برده اگر رو ضيقیه  آنها ذكر كنيد به راجع تو

 .اینکار نيست به در غير اینصورت لزومی

با تعابيراصششلی آنها بصششورت شششفاف وواضششح ذكركنيد.هرگزنبا ید از  كار را همراه اصششلی نتایج  -8

 تنبا ، كاربرد و اس اهميت را براسا  از نتایج نمائيد. تعبير و تفسير استفاده مبهم توصيفات

 .آنها ذكر نمائيداز 

 .كلمه باشد152حجم یي دکيده نباید بيش از   -1

صاری ذكر نموده را حداكور در دند جمله از موارد فوق هر یي ستفاده كه در متن و از كلمات اخت ایدو نموده ا

سمت یا خود آنها را مخفف صار آورده اید، در ق ستفاده دکيده كرده و به اخت شکال ننمائيد. در دکيده ا  و از ا

 با مقادیر و اعداد اسششتفاده همراه و مسششلم سششاده ندهيد. از عبارات هم آنها آدر و به ننموده اسششتفاده جداول

 "آوردند دست خود را به سالمت بعد از درمان ( بيماران%33درصد )  هشتادوشش"كنيد. موال بنویسيد:

 به دردکيده شششد كه اگر الزم بدهيد ولی آدر  منبعی نياز باشششد به ننویسششيد كه را طوری در دکيده جمالت

سندگان، ، نام داپ : زمانیعنی منبع مشخصات دهيد باید تمام آدر  منبعی يد راذكر كن و غيره مجله نام نوی

. 

 چگونه ارزيابي مي شود ؟ ISI مقاله

، كميته علمی منتخب مجله، تنوع بين ISIاسششتانداردهای باني اطالعاتیاز جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت 

 .المللی مقاله های داپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن می باشد

 Impact) فاكتور تأثير .این گزارش حاوی اطالعات ارزشمندی پيرامون مجله ها و رتبه بندی آنها می باشد

Faktor) و توسششط بنيانگذار 1115در سششال ، برای نخسششتين بار ISI گارفيلد Garfield  مطرح شششد و به

ست كه این فاكتور  ستورالعملی جهت گزینش بهترین مجله ها به كار رفت. حقيقت این ا صورت د سرعت به 

ضر  شد، بلکه دون روش بهتری وجود ندارد و در حال حا ابزار كاملی برای اندازه گيری كيفيت مقاله ها نمی با

سبت  ستفاده قرار می گيردن ست، لذا عموماً مورد ا  .به دیگر معيارها برای ارزیابی علمی از مزایایی برخوردار ا

JCR  به بعد در بر می گيرد و با  1113حوزه موضششوعی از سششال  222مجله معتبر را در حدود  3522بيش از

ص های رتبه بندی آنها را بررسی استفاده از آن می توان مجله ها را در حوزه های تخصصی، طبقه بندی و شاخ

ژورنال علمی و نسخه علوم  5122در دو نسخه موجود است، نسخه علمی آن در بر گيرنده بيش از  JCR .كرد

شتمل بر  ست 1322اجتماعی م شر  پرداخت وجه  Web of knowledge از طریا JCR .ژورنال ا به 

 .اشتراك قابل بررسی است
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 چيست؟ (IF) ضريب تاثير

تاثير به صششورت ميانگين، تعداد ارجاعات به یي مورد قابل اسششتناد )نظير مقاله پژوهشششی، مقاله مروری، فاكتور 

نامه، یاد داشششت، دکيده و..( در یي مجله علمی در طول زمانی معين تعریف شششده اسششت. فاكتور تأثير، تعداد 

سيم بر تعداد مق سال قبل مجله تق شده در دو  سال ارجاعات به مقاله های منتظر  شده در دو  شر  اله های منت

مذكور است. در مواردی فاكتور تأثير مجله بطور ميانگين )كه معدل فاكتور تأثير طول دوران فهرست شدن آن 

می باشد(، نيز مورد استفاده قرار می گيرد. این شاخص مهمترین و در عين حال كاربردی ترین  ISI مجله در

ست ISI شاخص ارزیابی مجله ها از نظر سطا ساله تو بر مبنای ارجاعات به هر یي از  ISI . این عامل همه 

منتشر می شود. این ضریب نه برای مقاله یا  JCR مجله های علمی آن مقاسبه می شود و نتيجه در گزارش

 .نویسنده بلکه برای مجله مقاسبه می شود. مقاسبه بر مبنای یي دوره سه ساله صورت می گيرد

  

 رزيابي مي شود؟ا ISI چگونه يك مقاله

شيد. اگر این مقاله را برای  شته با ست در این زمينه اطالعاتی دا سيد، الزم ا برای اینکه بتوانيد یي مقاله بنوی

ست كه بدانيد این مقاله ها دگونه ارزیابی می  ISI مؤسسه اطالعات علمی سيد، احتماالً برایتان مهم ا می نوی

 ISIاز دغدغه های جوامع علمی می باشد. مؤسسه اطالعات علمیشود. امروزه ارزیابی مقاله های علمی یکی 

 :(IF) فاكتور تأثير گذار -1برای ارزیابی تقت پوشش فهرست نویسی خود، سه شاخص در نظر گرفته است: 

 .است ISI این شاخص مهمترین و در عين حال كاربردی ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر

سال مورد ارزیابی  :(Immediately)شاخص فوری -2 شده مجله در  شر  تعداد ارجاعات به مقاله های منت

شد  شيب ر شاخص در حقيقت  ست. این  سال مجله مذكور ا شده در همان  تقسيم بر تعداد مقاله های منتشر 

نيمه عمر ارجاعات یا :(Cited Half-Life)شششاخص نيمه عمر اسششتناد -8منقنی ارجاعات را بيان می كند. 

ستنا صد كل نيمه عمر ا شاهد پنجاه در شت تا  سال ارزیابی باید به عقب برگ ست كه از  سال هایی ا د، تعداد 

 .ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشيم

شان  شد را ن صورت پذیرفته با ستنادات به آن مجله  شاخص مدت زمانی كه نيمی از كل ا به عبارت دیگر، این 

ارجاعات به مجله را بيان می كند. بدیهی است كه وقتی مقاله های می دهد و در حقيقت سرعت كاهش ميزان 

یي مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دسششت بدهند )مقاله ها سششطقی باشششند و خيلی زود بی ارزش 

شود كه نيمه عمر ارجاعات  ضوع باعث می  شود. این مو شوند(، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می 

اهش یابد. بنابراین هر ده نيمه عمر ارجاعات به مجله بيشششتر باشششد، نشششان می دهد كه ارزش مقاله به مجله ك

 .های مجله در طول زمان بيشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گيرند

در مجموع هرده نيمه عمرارجاعات به یي مجله بيشششتر باشششد، ارزش مجله باالتر می رود. در پایان هر سششال، 

سیم ست نوی ست وبگاه علم ISI جله های تقت پوشش فهر  (Web of Science=WOB) كه در فهر
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شاخص های ارزیابی سنجش همان  شوند. معيارهای ارزیابی و  شاخص  ISI قرار گرفته اند، ارزیابی می  سه  (

اطالع هر سششال جهت  JCR اشششاره شششده درباال( می باشششند. نتایج این ارزیابی نيز درگزارش های ارجاع مجله

عموم اعالم می شششود. در بين فاكتورهای باال، فاكتور تأثير، كاربردی ترین شششاخص می باشششد و امروزه به طور 

گسشششترده ای در درجه بندی و ارزیابی مجله های مورد اسشششتفاده قرار می گيرد. این فاكتور در حقيقت توانایی 

 .ی دهدمجله و هيأت تقریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان م

شره در ISI باني اطالعات ، مركزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجله های علمی منت

شد شگران مختلف می با شش جامع،  .دنيا به منظور تبادل اطالعات ميان پژوه ست كه منظور از پو ضح ا پر وا

طرفی مقرون به صرفه نيست  فهرست نمودن كل مجله های علمی منتشر شده در جهان نمی باشد. درا كه از

پيروی نکرده اند و از غنای علمی  ISI و از طرف دیگر تمام مجله های نشششر یافته در جهان از اسششتانداردهای

 .به طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت می گيرد ISI الزم برخوردار نيستند. ارزیابی مجله های علمی

درصد از  12تا  12دید را ساالنه مورد ارزیابی قرار داده و تنها عنوان ج 2222در حدود  ISI ارزیابی كنندگان

 مجله های علمی ارزیابی ششده، انتخاب می ششوند. هر مجله علمی قبل از انتخاب ششدن و فهرسشت ششدن در

ISI یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارند. 

، كميته علمی منتخب مجله، تنوع بين ISIاز جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت اسششتانداردهای باني اطالعاتی

ست كه هيچ  شد. الزم به ذكر ا شر آن می با شر به موقع مجله و جایگاه ن شده درآن، ن المللی مقاله های داپ 

یي از این عوامل به تنهایی مورد بررسششی و ارزیابی قرار نمی گيرد، بلکه با بررسششی مجموع عوامل، یي امتياز 

 .كلی داده خواهد شد

له مواردی كه در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است كه عنوان مقاله ها، دکيده و كلمات كليدی از جم

باید به زبان انگليسششی باشششد همچنين توصششيه می شششود كه منابع نيز به زبان انگليسششی نوشششته شششوند. اگر ده 

شده  سد، اما موارد ذكر  شد تا تقت اطالعات علمی مهم به تمامی زبانها به داپ می ر سی با باید به زبان انگلي

نمی توانند عناوین ومنابع بکار  ISI قرار گيرد زیرا ارزیابی كنندگان مجله های علمی در ISI داوری و ارزیابی

رفته در مقاله ها را به زبان انگليسششی ترجمه كنند. داوری علمی و تخصششصششی مقاله های داپ شششده در مجله 

ز جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی كنندگان می باشششد كه گویای توسششط داوران نام آشششنای علمی ا

از معتبرترین پایگاه های علم سششنجی  JCRو  WOS  ،EST اعتبار و غنای علمی مجله اسششت. سششه پایگاه

 .تهيه و روز آمد سازی می شوند ISIهستند كه توسط مؤسسه اطالعات علمی 

سشششاله، به ارائه آمار در  12بر مبنای دوره های زمانی  Essential Science Indicators) ESIپایگاه 

سا  تعداد توليدات علمی، تعدا كل  قالب شاخص های تعيين شده توليد علم از جمله رتبه علمی كشورها بر ا

امکان  Web of Science(WOS) اسششتنادها و نسششبت اسششتناد به توليدات علمی می پردازد. در پایگاه

عات در طول دوره های زمانی مختلف بر اسشا  ششاخص های گوناگون علم سشنجی جسشتجو و اسشتخراج اطال

 .وجود دارد
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به ارائه گزارش اسششتنادی نشششریه ها می پردازد. از طرفی  JCR (Journal citation Reports)پایگاه 

 .تعداد نشریه هایی كه هر كدام از این پایگاه ها نمایه می كنند نيز با دیگری متفاوت است

 براي نمايه كردن مجله ها چيست؟ ISI معيارهاي بهترين

 :دهار مورد به عنوان مالك های اصلی نمایه شدن مجله آمده است كه عبارتند از ISIدر سایت

زمان بندی نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد كه فصلنامه است، ماهنامه است یا... و در   -1

 .موعد معين هم آماده شود

 .مجله تعریف شده باشدفرآیند داوری برای   -2

 .قواعد نشر بين المللی را رعایت كند. برای موال، عنوان مجله گویای مقتوای آن باشد  -8

شد كه   -1 سی با ست ولی دند مورد در آن باید به زبان انگلي شد مهم ني مقاله به هر زبانی كه با

نابع و مآخذ عبارتند از: اسششامی نویسششندگان، عنوان، دکيده و كلمات كليدی و حتی االمکان م

 .هم انگليسی باشد

 :موارد فرعی هم وجود دارد كه شامل این موارد است

 .مجله باید حوزه بين المللی داشته باشد و به یي حوزه جغرافيایی خاص تعلا نداشته باشد  -5

سبت به   -3 ست آن مجله معيار برتری ن شد یا اگر ه شابه نبا در حوزه آن مجله، ترجيقاً مجله م

 .آنها داشته باشد

 .افراد به وجود آورنده آن حتی االمکان افراد شناخته شده ای باشند  -3

 .افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافيایی مناسبی داشته باشند موالً همه ایرانی نباشند  -3

 .نقش بازی نمی كند ISIالبته موارد فرعی، نمره اضافه دارد و در قبولی یا رد مجله از طرف

 ارسال مقاله علمي به اين مركزو چگونگي  ISI موسسه

 :(Institute for Scientific Information) موسسه اطالعات علمي

مركزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجالت علمی منتشره در دنيا  ISI باني اطالعات

. یي مجله ممکن ثابت نيست ISI شمار مجالت .به منظور تبادل اطالعات ميان پژوهشگران مختلف می باشد

ست در یي زمان شود ISI مجالت از ٬ا ست از بعداً ٬علمی بار كاهش دليل به اما ٬مقسوب   ISI مجالت لي

شود شته  ضر بيش از  .كنار گذا ست در ٬مجله 13222در حال حا ساله  ISI لي مجله  2222قرار دارند. هر 

 .اضافه می شوند ISI جدید مورد ارزیابی قرار می گيرد و حدود ده درصد آنها به ليست
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شدن در ست  شدن و فهر سر می گذارد. ISI هر مجله علمی قبل از انتخاب  شت  سری مراحل ارزیابی را پ یک

، كميته علمی منتخب مجله، تنوع بين  ISI ازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای باني اطالعاتی

شر به موقع مجله و  شده در آن، ن ست كه هيچ یي المللی مقاالت داپ  شد. الزم به ذكر ا شرآن می با جایگاه ن

از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گيرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یي امتياز كلی داده 

خواهد شششد. از جمله مواردی كه در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این اسششت كه عنوان مقاالت، دکيده و 

يدی باید به زبان انگليسی باشد همچنين توصيه می شود كه منابع نيز به زبان انگليسی نوشته شوند. كلمات كل

شد تا  سی با شده باید به زبان انگلي سد اما موارد ذكر  اگر ده اطالعات علمی مهم به تمامی زبانها به داپ می ر

نمی توانند عناوین و منابع  ISI ی درقرار گيرد زیرا ارزیابی كنندگان مجالت علم ISIتقت داوری و ارزیابی 

بکاررفته در مقاالت را به زبان انگليسششی ترجمه كنند. داوری علمی و تخصششصششی مقاالت داپ شششده در مجله 

توسششط داوران نام آشششنای علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی كنندگان می باشششد كه گویای 

 .اعتبار و غنای علمی مجله است

 چيست؟ self citation به خود ياارجاع 

شده در مقاله سندگان پژوهش ٬اگر منابع ذكر  شد مقاله خود نوی ارزش مقاله می كاهد زیرا جنبه  از كار این ٬با

 .است ٪22معموال كمتر از  ISI بين المللی بودن آن را ضعيف می كند. درجه ارجاع به خود مجالت

  

 چيست؟ Impact factor ضريب تاثير يا درجه تاثير يا

برمبنای ارجاعات به هر یي از مجالت علمی آن مقاسبه می شود و نتيجه در  ISI این عامل همه ساله توسط

منتشششر می شششود. این  ٬ JCR یا به اختصششار Journal Citation Reports گزارشششات ارجاع مجله یا

سنده یا مقاله برای نه ٬ضریب ساله  ٬نوی سه  سبه برمبنای یي دوره  شود. مقا سبه می  بلکه برای مجله مقا

ارجاع به یي مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال  12جمعا  31صورت می گيرد. فرضا اگر در سال 

 52بر  12 تقسيم از ٬ارجاع آن مجله ضریب ٬مقاله داپ شده باشد 21تعداد  38مقاله و در سال  23تعداد  32

مرتبه مورد استناد مقاالت دیگر  3/2 نشریه آن مقاله هر ٬یعنی به طور متوسط .است 3/2دست می آید كه به 

 .قرار گرفته است
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ISI بودن يك مجله را چگونه تعيين كنيم؟ 

تعداد مجالت زیاد است  هم ٬شد گفته كه همچنان زیرا. است تامسون نظير هایی سایت به مراجعه ٬بهترین راه

مقسوب شدن یي مجله ممکن است هميشگی نباشد.هر نشریه با هر امتياز علمی در كشور داپ  ISI و هم

شریات  ضر تمامی ن سفانه، در حال حا شد، در این پایگاه قرار نمی گيرد. متأ صفر با ضریب تأثيرش  شود اگر 

 .ایرانی دارای ضریب تأثير صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند

  

ISC چيست؟ 

ISC یا همان پایگاه اسششتنادی علوم جدید و تکنولوژی كه همانند ISI  دارای مقاالت دانشششمندان اسششت كه

 .خوشبختانه در ایران نيز دنين پایگاهی تاسيس شده است وهم اكنون به فعاليت می پردازد

  

 چيست؟ ISI معيار اصلي ورود مجالت به نمايه هاي سه گانه

مجله نيست. همچنين  1222هسته برای تمامی رشته های علمی بيش از بر اسا  قانون تجمع گارفيلد متون 

نشان داده  (Science Citation Index) مطالعه ای از سوی گارفيلد بر روی پایگاه اطالعاتی اِ .سی.آی

 .عنوان مجله شناسایی شدند 1222ارجاعات در كمتر از  %35است كه 

ستنادی دند  شد كه یي نمایه ا شش دهد، این حال اگر الزم نبا شتر از دندهزار مجله را پو شته ای جامع بي ر

 مجالت را دگونه باید برگزیدا

ديز  ISI Thomson هر دند برخی شائبه تاثير پذیری این امر از سياست و ... را مطرح می كنند ولی نظر

ست. یعنی هزینه صا :كارآیی. گارفيلد خود می گوید -دیگری ا شش، وجهی عمال اقت ساله پو دی دارد، دون م

شود، هزینه ست. هدف هزینه -معيار برای آنچه انتخاب می  سانيدن حداقل به نمایه یي كارآمدی –كارایی ا  ر

در ازای شناسایی یي مدرك مفيد و به حداكور رسانيدن احتمال دستيابی به یي مدرك مفيد منتشره  هزینه

كارآمد باید پوشششش دهی خود را تا حد امکان مقدود به آن مداركی نماید كه ممکن  -اسششت. یي نمایه هزینه

ساده شان بدانند. به زبان  ست افراد مفيد ستناد به مجالتی را نمایه می كند  ISI Thomson ا كه احتمال ا

 ISI آنها بيششششتر باششششد.ولی ده ششششاخصشششی می تواند صشششالحيت ورود دیگر مجالت به جمع مجالت منبع

Thomson را تایيد كند. 

جواب بسيار ساده است: فراوانی استناد به مجالت در منابعی كه پيشتر در این نمایه وارد شده اند.اگر دانشگاهها 

وارد كنند، عالوه بر رعایت ضشششوابط  ISI Thomsonمایه های سشششه گانه می خواهند مجالت خود را در ن

عمومی مانند وضششعيت نشششر، كيفيت مقاالت، تركيب سششردبيری و تقریریه و ... باید در جسششتجوی راهکارهایی 
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سوی مجالت منبع شند كه به مجالت آنها از  شویا ISI Thomson با شاید یکی از راهها ت شود.  ستناد  ، ا

اه در استناد به مدارك مجالت داخلی، در مقاالت ارسالی به مجالت تقت پوشش نمایه های سه مقققان دانشگ

 .باشد ISI Thomson گانه

 : ISI پيوستن پايگاه استنادي علوم ايران به

با هدف افزایش سهم توليدات علمی  ISI به ISC رئيس كتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی گفت: پيوستن

در كتابخانه منطقه ای بررسی شد. با توجه به اینکه تمامی  ISI ر نشستی با حضور مسئولينایران در جهان د

نيز وجود دارد، كتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شششيراز كه متولی ایجاد  ISC در ISI خصششيصششه های

ISC (  شتری به شدن مجالت بي ست، برای درج  شور ا ستنادی علوم و تکنولوژی ( در ك سپایگاه ا ی زبان فار

 .تالش می كند ISI با ISCو ایجاد ارتبا  بيشتر ISI در

شناسایی علم به زبان فارسی در سطح بين المللی بيشترمی شود و  ISC و ISI با برقراری پيوند علمی ميان

 هزار مقاله توسط مجالت معتبر در 3هم اكنون بيش از  . سهم ایران از توليدات علمی دنيا بيشتر خواهد شد

ISC  توليد می شود اما انعکا  این توليدات علمی در سطح بين المللی كم است كه با درج تعدادی از مجالت

 .بازتاب علمی ایران در جهان بيشتر می شود ISI در

شناسایی شده و نمایه می شود، افزود: در حال حاضر  ISI مجله ایرانی توسط 25وی با بيان اینکه هم اكنون 

در ایران با بيان اینکه ایران  ISC مسششئول راه اندازی . مجله افزایش یابد 522داد به تالش می شششود این تع

است، گفت: كشورهای ژاپن و دين نيز توانسته اند  ISI دهارمين كشور دارای مطالعات استنادی علوم بر پایه

 .درج كنند ISI مجالت خود را به همين روش در

نولوژی شششيراز دندی پيش مأمور راه اندازی پایگاه اسششتنادی علوم گفتنی اسششت كتابخانه منطقه ای علوم و تک

سالمی،  شورهای ا سنجش توليدات علمی در ك شد و این مركز هم كانون در تالش برای  سالم  ایران و جهان ا

در  ISC رتبه بندی نشریات كشورهای اسالمی، توليد نمایه استنادی علوم كشورهای اسالمی به منظور توسعه

 . است ISI به ISC كشورهای اسالمی و پيوند دادن ميان تمامی

 ISI ليست ژورنال هاي

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