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  هاي آنو آرايه ساختار يك مقاله علميآشنايي با 
هاي انتقال اطالعات، تدوين و انتشار مقاله علمي است، مقاله به منزله يك سند علمي و مالك ارزيا� توان علمي ترين روشمهم از
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  .شودبه نقشه كار پژوهشگر براي حل مسأله پژوهش گفته مي :طرح پژوهش
  :يك مقاله علمي اجزاء

 عنوان مقاله و نام مؤلف يا مؤلفان       -1
 چكيده -2
 كليد واژه - 3
 مقدمه -4
 يا متن بدنه - 5
 نتيجه -6
 منابع و مأخذ - 7
 :ييل اين اجزاء به رشح ذيل استتفصتوضيح 

اين عنوان ناظر به مسأله . كندو عنوان نامناسب ارزش مقاله را كم مياست حاR از توان علمي نويسنده پختگي عنوان،  :عنوان .1
يك امتياز است   در عU حال اختصار،پس بايد گويا و رسا باشد، . ي واژگان كليدي استدهنده همچنU پوشش. تحقيق و پرسش اصيل است

زمان انتخاب عنوان . از روي تعصب باشدانتخابی عنوان نبايد اعم يا اخص از محتواي مقاله يا . و كلZت بايد بU سه تا هشت كلمه باشد
 يد پرهيز شوداي باعناوين كليشه از. تعويض کرددر انتها  را آنتوان مقاله باشد و در صورت aایل می تكميل پس از تواند در ابتدا و يامي

  .ابهام باشد دور از علمي و بدور از صنايع اد� وباید عنوان   و در مقاالت علمي،
  
چکیده، خالصه جامعي از . تهیه چکیده یک کار فنی و هiمندانه است که باید برای هر مقاله علمی انجام گیرد :چكيده مقاله. 2

هاي پژوهش را به اختصار در بردارد و آيينه پژوهش است و ها و يافتهها، روشها، پرسشمحتواي يك گزارش پژوهيش است كه هدف
  . كلمه آورده شود ۲۰۰تا  ۱۵۰در  عصاره مقاله  اده از كلZت مp،در چكيده بايد با استف. كندمخاطب را تحريص و تشويق به خواندن مي

ف پ=امون آن اله مورد توجه قرار گرفته و نظرهاي مختلمشكيل است كه در مق اجزاي چكيده شامل بيان مسأله، داليل نگارش و بيان 
نه و (xايد و بايد از زبان خود پژوهشگر و شواهد كايف در هZن راستا برريس و نتايج علمي بدست آمده را باز مي برريس شده و ادله

هرست يا مقدمه است و جز~ از غ= از فچكيده . در چكيده بهرت است كلZت كليدي هم بيايد .به صورت فعل مايض آورده شود) ولق نقل
در چكيده الزم . شودمقدمه و نتايج نوشته مي ،ست و از طريق مطالعه فهرست مطالبمحتواي مقاله و اجZيل از مطالب تفصييل آن ا

زايي در اين رابطه، شود، براي مهارت افارجاعي انجام شود و از بيان خطا�، مثال و توضيح مفاهيم پرهيز مي ،نيست به منابع و مآخذ
از اصل جامع و مستقل  بخشی ،چكيده در حقيقت. قان باشدبهرت است چكيده مقاالت مهم مطالعه و مرور شود تا الگويي فرا راه محق

  .شود پس نبايد پيش از گزارش پژوهش تهيه ،گزارش است
  

  :نوييس هاي چكيده آسيب
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بنابراين نبايد آن را با گزارش فهرست اثر . اثر تحقيقي و رساله نيستچكيده هرگز مروري بر مباحث  :تبديل چكيده به فهرست )۱
 .اشتباه گرفت

و رضورت بحث از نامه، مسائل آن  برخي از افراد، در چكيده به رشح و تفصيل موضوع پايان :تبديل چكيده به طرح مسئله )۲
كيده است، اما سهم آن متناسب با سهم حجم البته بيان اجZيل مسئله نيز از مباحث چ. كه نادرست است پردازند،مسئله مي

 .چكيده است، نه اينكه اهم مطالب چكيده بر محور بيان مسئله بنا شده باشد
 .پرداخp به معريف منابع و مآخذ در چكيده نيز، نادرست است :ارجاع به مآخذ )۳
پردازي خطابی عبارت و فاده از بيان شعارگونهدر واقع، است. ادبيات چكيده بايد هZنند ادبيات رساله يا مقاله باشد :بيان خطا! )۴

 .در شأن رساله و مقاله علمي نيست
تواند xايي اثر اقدام xايند و توجه داشته باشند كه اين چكيده مي یچكيده یشايسته است، با دقت و تأمل كايف نسبت به تهيه :يادآوري

آورد، از اين رو كZل جديت پژوهيش فراهم  ـها و مراكز مختلف علمي در سايتاز كار اصيل آنان باشد و امكان معريف درست آثار آنان را 
  .نوييس به عمل آورند و دقت را در چكيده

  
مرتبط با موضوع اصيل مقاله كه خواننده با مطالعه آنها، به محتواي اصيل پژوهش پي  و مp كل�Z است برآمده از :كليد واژه. 3
واژگان كليدي به خواننده كمك  .دنآياندR پس از چكيده مي هستند و ها، در حكم موضوعات جز~ مقالهدر حقيقت، كليدواژه. بردمي
كند تا پس از خواندن چكيده و آشنايي اجZيل با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعا� در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته مي

  .است
- كيل مقاله را در ذهن تداعي ميژگان، xاي  را دارند، اين وا »رستفه« ها نقشنامه ها و پايان كتابو در » xايه«ژه در مقاله نقش  كليد وا

سازي  ها به xايهانتخاب درست كليد واژه). ۳۲۱، ص ۱۳۷۹رسمد، . (هاي كليدي يك مقاله، پنج تا هفت، كلمه استژه  كند، ميانگU وا
هاي كليد واژه. xايدكند و دسرتيس مخاطبان را به مقاله تسهيل ميپژوهيش كمك مي ـعلمي هاي الكرتوني�  استاندارد مقاله در پايگاه

  .ها تناسب داشته باشدعنوان و مسأله تحقيق و در حد امكان با رسفصلباید با اصيل 
  
وظايف  .است حكم نقشه راهي براي ورود خواننده به دنياي مقاله و در اهروزن هاي مهم مقاله علمي است کهاز بخش ي� :مقدمه .4

  .اصيل مقدمه، روشن ساخp موضوع، مشخص xودن هدف و بدست دادن طرح و نقشه ارايه مطالب براي خواندن كل مقاله است
 كنند بنابراين بايد آن را دقيق و مناسب مpبراي شناخت قوت علمي مقاله، تنها به مقدمه و نتيجه آن نظر مي انمعموالً داوران و ارزياب

- مند ميهايي چون، اين تحقيق چه اهميتي دارد؟ چه كسا� از آن بهرهاي، پاسخ به پرسشهدف اصيل يك مقدمه حرفه .مقاله بنويسيم

اي باعث شد تا اين مقاله نوشته شود؟ در مقدمه مقاله، مسئله تحقيق و رضورت شوند؟ چه نيازي به حل اين مسأله داريم؟ و چه انگيزه
  .شودو از ذكر جزئيات پرهيز مي. شودآن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مخترص بيان مي انجام آن و اهداف

ها، روش، ساختار، منطق حاكم بر فصول است و اينكه چرا اين تر توضيح درباره پيشينه تحقيق، رضو : يك مقدمه خوب شامل مجموعدر 
 .بهرت است حداك� دو صفحه يا يك ششم كل مقاله باشد .و طوال� باشد مقدمه نبايد مفصل. هاي پيشU استتحقيق ادامه منطقي گزارش

محقق  .پردازدتر ميهاي تخصيصرفته به بخش شود و رفتههاي كيل رشوع ميس= نگارش مقدمه از مطالب عام به خاص است، از جنبه
، ۱۳۷۸هومن، . (تحقيق به صورت عمليا� بپردازدمي بيان كرده و به تعريف متغ=هاي اهاي پژوهش خود را به صورت استفهبايد پرسش

  ).۸۷ص 
  
پس تا . دهدييل پاسخ مير آن به سئواالت تحقيق به طور تفصمقاله است كه دو یا مp قسمت اصيل بدنه، : مقالهيا متن بدنه  .5

ات بدنه بايد مستند به منابع معترب و زما� كه محقق مسأله خود را حل نكرده و يا به آن نزديك نشده نبايد اقدام به نگارش كند، عبار 
  .مستدل به برهان باشد و از آوردن عبارا� كه در درستي آنها شك دارد، پرهيز xايد

xايد در تعيU عناوين داخيل مقاله هاي مختلف را تقويت ميتعيU محورهاي داخيل در بدنه مقاله، ارتباط و انسجام منطقي بU قسمت
توان در صورت نياز مي. پاسخ به يك سئوال فرعي باشدتواند داخيل مي هایرعي كمك گرفت و هر كدام از عنوانتوان از سئواالت فمي

تر كه پاسخ آنها، تنها به چند پاراگراف نياز دارد، تر تبديل كرد و به سئواالت ريزتر و سادههاي داخيل را به موضوعات عناوين جز~عنوان
دهنده آن، بستگي دارد اّما بهرتين مقاله، نوشتاري است كه با كمرتين كلZت، بيشرتين  مجله و سفارش حجم مقاله نيز به نوع. رسيد

اگر جمال� از مp . هاي ساده، گويا و صحيح از رضوريات يك مp علمي استجمله. اي بيانجامدمحتواي علمي را توليد و به حل مسأله
پس تنها . بردمخاطب و اعتZد او گذارده و كل مقاله را زير سوال مي اخوشايندي برتأث= ن مقاله به لحاظ دستوري يا علمي استوار نباشد
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بلكه بايد چينش صحيح جمالت و تركيب درست آنها را براي توليد يك مقاله علمي كايف نيست  پردازي عبارتمهارت در جمله سازي و 
  .د استهاي استاندار آموخت، گام نخست در اين ميرس، نگارش پاراگرف

شود و هر پاراگراف با يك جمله اصيل رشوع مي .گويدپاراگراف، بخش كوتاهي از يك مp است كه درباره يك موضوع جز~ سخن مي 
. جمالت توضيحي خواهند آمد كه هر كدام ادامه منطقي جمله قبل است ،در ادامه .ي اصيل پاراگراف باشدهZن جمله بايد حاوي ايده

Uت هر پاراگراف، زير . ي برخوردار و مانند يك يادداشت كوچك باشدنسب هر پاراگراف بايد از استقالل همچنZر كلZكلمه است ۱۵۰ش .
دهد بند مستقيل نشان مي ربطند و كه حروف» كه«يا « واو«از حروف در ابتداي هر بند . باشدآور و ماللنبايد طوال� ) پاراگراف(هر بند 

x شودينيست استفاده.  
اي از آثار مرتبط با موضوع خود، در ارتباط باشد از اين رو سعي اي با مجموعهافزون بر استدالل و تأمالت محقق، الزم است هر مقاله

. ده و از منابع معترب دست اول استفاده شودشاين ترابط علمي برقرار ) بازنوييس، تلخيص(با نقل و قول مستقيم يا غ=مستقيم شود مي
ناگفته xاند كه اشاره به نظريات رقيب در حل مسأله، . رنگ xايد كه تحليل نگارنده را كم زیاد باشدته ارجاعات محقق نبايد به قدري الب

بنابراين بايد از هرگونه بحث . ترين مباحث بدنه يك مقاله استنقد مستند و مستدل آنها با بيان نظريه برگزيده و دفاع از آن، عمده
توجه . دننياز به يك مطلب فرعي، آن را در پاورقي ذكر كها، مبا� و مباحث مقدما� پرهيز شود و در صورت فرضليل پيشمفصل در تح

  .دشو توجه ميداشته باشيم كه در ارزيا� مقاالت، معموالً به اعتبار علمي منابع و كفايت ادله و صحت نتايج آن 
  
در حقيقت بايد مشخص شود كه مقاله به . شوداز آنچه بدست آمده ارايه مي  و مفيديرصدر اين قسمت توصيف مخت :نتيجه .6

. شود بنابراين دستاوردها و حاصل پژوهش، بدون بيان ادله و شواهد در بخش پايا� بيان مي ،روشن شدن مسئله چه كم� كرده است
دهد كه مقاله  نتيجه نشان مي. هاي رقيب نيستگاهنتيجه برخالف چكيده متضمن تعريف و بيان مسأله، رضورت تحقيق، ذكر ادله و ديد 

-بر حسب اهميت آنها، روش متداول بيان نتايج آن است كه ابتدا مهم(هايي داشته و چه مشكيل را حل xوده است حارض چه نوآورري

  ).۹۰، ص ۱۳۷۸ ن،هZ(شود تر ارائه ميميت هاي كم اهترين و سپس يافته
گزارش مستند و مستدل از تحقيق است اما نتيجه مقاله، گزارش نتايج تحقيق بدون ذكر استدالل، استناد و   توجه داشته باشيم كه مقاله،

ي مستدل و مستند در مp مقاله هانتيجه مقاله در حقيقت، پاسخ به سئواال� است كه از ابتدا طرح شده و اين نتايج، يافته. ارجاع است
نتايج معموالً مبتني بر ترتيب منطقي . ي و ادعاي به اثبات نرسيده، بايد شديداً خودداري xودپرداز  بنابراين از هر گونه عبارت ،است

هاي آنها  ها و فرضيهالؤ هاست و ترتيب بيان نتايج نيز بر حسب ترتيب تنظيم سفرضيه ردها و نيز وابسته به تاييد يا ها يا فرضيهپرسش
  ).۳۰، ص ۱۳۷۵كيف، . (است

  
اعتبار علمي مقاله به مستند و مستدل بودن آن است، ارائه فهرست كاميل از مراجع مقاله با رعايت اصل  :منابع و مأخذ. 7

راهنZي « معموالً. ها و مقاالت متنوع استدر كتاب دهیهاي استنادالبته سبك. داري و اخالق پژوهيش مورد انتظار است امانت
اما ارجاع در پايان مقاله، ارجاع در پاورقي و ارجاع . شودونگي ارجاعات پ=وي ميچگعمل به مجله يا جشنواره علمي در  در» نويسندگان

  .بهرت است ارجاع در پاورقی باشد .ي عمده استناد استدر مp، سه شيوه
  :گیردارجاعات پاورقی و منابع به روش زیر انجام می 

  توصيفي) پاروقي(زيرنويس  )الف
. صفحه با مشخص كردن شZره بيايد زير دتوانمي ،ي حفظ انسجام مp آن را درون مp آوردار ان بتو اضايف يا اصطالحي كه xي توضيحات

. توان مp عر� را در پاورقي آوردترجمه آيات و روايات در مp فاريس بيايد و در صورت نياز مي. االمكان خالصه باشد توضيحات بايد حتي
اينها در مورد  .خارجي آنها در پاورقي بيايدمعادل  لزوم فاريس نوشته شود و در صورت هاي بيگانه در داخل مp حتZً بايد بهكلمه

داخل پرانتز  و خارجي در مp بيايد بايد در كنار صورت فاريسکلمه در موارد رضوري كه بايد  .اصطالحات تخصيص يا نام اشخاص است
  .كندژه كفايت مي يكبار معادل انگلييس آوردن آن واتوجه كنيم درهر مp  .)۱۷، ص ۱۳۷۲زاده،  غالمحسU(نوشته شود 

  ارجاع در منابع )ب
استناد كرده است را به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي  امحقق بايد در پايان مقاله، فهرستي از منابع و مآخذي كه در مp به آنه

نام  -۱: رسدمنبع حداقل پنج دسته اطالعات، رضوري به نظر مي در ذكر. آيد كه در مp از آنها استفاده شده استتنها منابعي مي. بياورد
البته اگر كتاب تجديد چاپ شده باشد، شZره . (نام نارش -۵نام شهر  - ۴عنوان اثر  -۳تاريخ انتشار اثر  -۲خانوادگي و نام مؤلف يا مؤلفان 

 : است مانند) ،(ر يك با ويرگول جداسازي اين اطالعات با نقطه و جداسازي اجزاي مختلف ه) آيدچاپ آن هم مي
  در تك مؤلف )الف



 

۴ 

 

  .مركز نرش فرهنگي رجاء: تهران ).چاپ سوم(هدايت در قرآن ). ۱۳۷۲(عبدهللا   جوادي، آميل،
  آيددر ارجاع منابع از دو مؤلف يا بيشرت به شكل زير مي) ب

  نرش آگاه  :تهران ).چاپ سوم(فتاري تحقيق در علوم ر  روشهاي ).۱۳۷۹( رگان، عباس؛ حجازي، زهرهرسمد، زهره؛ باز 
  شيوه ارجاع منابع
. منابع اصيل بايد ارجاعات آورده شود و رسا� بيشرت خواننده براي مراجعه به متون هاي ديگران و براي اطالعداري انديشه در جهت امانت

غ= مستقيم نقل شود بايد پس از بيان مطلب آن را به صورت مستقيم يا ...  بنابراين هرگاه در مp مقاله، مطلبي از يك كتاب يا مجله يا
  .هاي مختلف دارداين مستندسازي شيوه. مستند ساخت

  دهي مقاالتارجاع
شZره صفحات آن  شود آنگاهپس تاريخ انتشار، بعد عنوان مقاله، به دنبال آن نام مجله و شZره آن ذكر ميسابتدا نام مؤلف يا مؤلفان، 

، انسان عيني، فصلنامه حوزه و )۱۳۷۵(داد عادل، غالمعيل در انگلييس، مانند ح PPوروف مخفف صص در فاريس مقاله در آن مجله با ح
  .۳۵- ۴۱، صص ۹دانشگاه، ش 

  و رساله نامه پايانارجاع  )ج
نام دانشگاه به  و به صورت چاپ نشده است، سپس یكارشنايس ارشد يا رساله دكرت  نامه پايانپس از ذكر عنوان بايد ذكر شود كه آن منبع 

  :شكل زير
  .دانشگاه قم. كارشنايس ارشد، چاپ نشده نامه پايان، مبا� معرفتي مشاء و اهل عرفان، )۱۳۷۱(ايزدپناه، عباس 

  يك روزنامه ارجاع به )د
  :هZنند ارجاع مقاله در مجله است مانند

  .۶روزنامه كيهان، ص  ،موانع توسعه در ايران )مهر ۲۱، ۱۳۷۵(محمودي، اكرب 
 فرهنگ نامه و دايره املعارفبه ارجاع ) ه

  :شود ماننددر ارجاع نام رسپرست و بقيه موارد مثل كتاب عمل مي
  ، تهران؛ مركز دائرة املعارف بزرگ اسالمي )دوم چاپ(، دائرة املعارف بزرگ اسالمي )۱۳۷۷(بجنوردي، سيد كاظم و همكاران 

 اهها، سمينارها و گزارشكنفرانس به ارجاع) و
 مطلبي از دايره املعارف در شبكه وب •

Seven years war. Britannica online.vers.92.2.apr.1998.  
.http://www.eb.om;180/Encyclopaedia Britannica. 02 nov 2030 

  ). ۱۹ ، ص۱۳۶۳سلطا�، (ارائه گزارش از هZيش و سمينارها بايد به شكل زير باشد 
Uيش بZ۱۳۸۰(املليل نقش دين در بهداشت و روان  ه(Uيش بZه Uتهران  املليل نقش دين در بهداشت روان، ، چكيده مقاالت اول :

  .دانشگاه علوم پزش� ايران
 )اينرتنت(نقل از منابع الكرونيB ) ز

، ۱۹۸۷ترابيان، (شود عات رضوري به ترتيب زير بيان ميامروز نقل از منابع اينرتنتي ي� از منابع ارجاعي است كه در ذكر آن اطال 
  ).۱۳۸۰ترجمه قنربي، 

، ۱۹۹۶مارس  ۲۵نقل شده تاريخ  ۹۲(، ۱، ش ۸ج ) روي خط اينرتنت( COREلرزد در مجله ، درخت يوشع مي)۱۹۹۶(جان پي  بارلو،
  :قابل دسرتيس در

:Pub/Zines/c.Re-Zine Øle:ptp.e text.org pirectorg .g. 8corel. 
  ارجاع يك مقاله در مجله الكرتوني� •

Miles, Adrian. Singin in the Rain: a hypertextual Reading. "Postmodern Culture 8.2(1998).02 nov 2000. 
.htmlhttp://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2 miles 

  :نکاتی در مورد تایپ مقاله
  .دو تايپ ش ۱۴مp مقاله با قلم لوتوس نازك، شZره  )۱
۲(  pسطرهاي م Uمرت استسانتي ۲هاي فرعي مرت و فاصله آنها از عنوانسانتي ۵/۱فاصله ب.  
  .مرت استسانتي ۱آخرين سطر با پاورقي  مرت و فاصلهسانتي ۲مرت و از باال و پايU نيز سانتي ۲ها از هر طرف فاصله حاشيه صفحه )۳
۴( Zگرددصفحه تايپ ميره صفحات در گوشه سمت چپ ش.  
  .هاي متنوع و متفاوت پرهيز كرددر تايپ مقاله بايد از بكار بردن قلم )۵


