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چرا بايد يک مقالھ عل نوشت

از كجا شروع کنيم

ارش عل اصول ن

ساختار مقالھ





رمرتبط با رشتھ شغل !!اي غ

ادميک ر آ :غ

اي مختلف ارشناس در سازمان: سطح عادي–

س......... اي خاص گر و مشاوره تخص در حوزه تحليل: اي سطح حرفھ– گزارش نو

ادميک :آ

شگر  و مدرس: سطح عادي– س.... پژو مقالھ نو

اه و متخصص در حوزه: اي سطح حرفھ– ش س حرفھ.......... خاصاي استاد دا اي مقالھ نو



ن مقالھ اي نوش ه  انگ

ن ن بھ قصد آموخ نوش

ن بھ قصد بررس موضوع  نوش
تحقيق

 ند سازي ن بھ قصد مس نوش

ن بھ قصد گزارش د نوش

 ن بھ قصد متقاعد کردن نوش
ديگران

ن بھ قصد سرگرمي نوش

 ا و آر شھ  ا سهيم کردن ديگران در اند
ش خو

ش اجتما ش  بھ دا تبديل دا

ش تملک يا  کردن دا

ا و پژو ش  تنازع بقا در محيط دا
)ارتقا(

 ن براي ترفيع و امتيازات اداري نوش

شها ن براي قبو در گز نوش



ن مقالھ يک مهارت نوش

سياري از مقاالت موجود بد نوشتھ شده اند

 ن يک ريداست کھ شما  مهارتخوب نوش ميتوانيد ياد  بگ

ري کمک مي کند ن مهاري است کھ بھ يادگ نوش

افت مي کنيد  – ري در ش ن شما امتيازات ب ري از مقاالت ب(با نوش ش
...)شما پذيرفتھ مي شود و 

ري پيدا مي نمايد– ش اي شما اثر گذاري ب ايده 

يد آورد– ري بدست خوا ه اي  ايده 

ت
مي

ش ا
فزا

ا





ي: قدم اول  ن سطح و برنامھ زما عي

ي :  سطح مقدما
فتھ:........ مقالھ عمومي در روزنامھ– تا يك 
رنت – فتھ:........ مقالھ عمومي در اين تا يك 
فتھ:......... تحقيقات درس سط – تا يك 

سطح تحلي  :
تا يك ماه:........... تحقيقات درس عميق –
س و سمينار – تا  دو ماه:........ مقالھ كنفرا
تا سھ ماه:............ مقالھ عل ترو –

سطح تخص:
تا شش ماه:........... مقالھ عل پژو  –
تا يك سال: ......................... ISIمقالھ –





oشها در ارائھ اي و ما ر سمينار آن چاپ و عل معت

ن املل  – ب

م –

منطقھ اي –

ي – استا

oچاپ در مجالت عل

رده تر: مزايا ر و گس سرع
ار کم: معايب محدود و ماند



ترو-مقالھ عل

پژو -مقالھ عل

مروري -مقالھ علReview article
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ي موسسات پژو اي اولوت  فراخوان در  مندرج موضوعات و  اجرا
س .كنند مي روشن را روز  نياز  مورد و  كاربردي مسائل ا، كنفرا

ي ايده ن در  كھ ا ي ح ن بھ اساتيد تدرس و  را  را رسد مي ذ
.كنيد يادداشت

ع از بيابيد را خود تحقيق موضوع عل منا



مقاالت فارس:

اه – سياري از مقاالت: SIDپاي ن  حاوي چكيده و م

اه – سياري از مقاالت: Magiranپاي ن  حاوي چكيده و م

اه – ع پژو: IranDocپاي حاوي چكيده مقاالت و ساير منا

اه – سياري از مقاالت: Civilicaپاي ن  حاوي چكيده و م

...و  –

س  ل :مقاالت ان

اه – Scirusپاي
اه – Science directپاي
...و –



www.irandoc.ac.ir



www.sid.ir



www.magiran.com



www.civilica.com



www.scirus.com



www.springer.com



www.sciencedirect.com



ي كنيد :مقاالت مرتبط با موضوع را شناسا
ن بھ نيازي  مرحلھ اين در –  در  و  نيدك مرور  را مرتبط مقاالت خالصھ ندارد مقالھ م

.كنيد برداري  يادداشت آن از  مقالھ بودن مفيد صورت

ن در – صات برداري  يادداشت ح ت را منبع كامل م .كنيد ث

 ر  را خود انتخابي موضوع تمايل صورت در .كنيد اصالح يا داده غي

ن را خود اص سوال ص .كنيد عي ي  چھ دنبال بھ كنيد م يد چ  .س



 ي مطالعات از ريد جديد ايده بايد اوليھ شناسا تت را خود ايده يا بگ  قو
.كنيد

است؟ جديد و  ناب شما ايده آيا 

  يد؟ توسعھ را آن توانيد مي آيا بودن تكراري  صورت در د

ان آيا ي بھ دادن پا ام ا  وجود است شده وارد شما ايده بر  كھ نقد
!دارد؟



براي سنجش كيفيت ايده الزم است:

م از عدم بيا– ن مطالعات انجام شده در موضوع مورد نظر بررس گردند تا 

م نوآوري  اي ايده مذكور در مقاالت و كتب ديگر اطمينان حاصل شود و 
ص گردند) نقد يا توسعھ(ايده جديد  .م

ررس ايده مورد نظرتوسط ت چند از اساتيد موضوع مربوطھ مورد نقد و ب–
رد .قرار گ



ش) Contribution(روشهاي بيان اصالت  يک پژو

شده است اجراي تحقيقي کھ قبال انجام 

شده بيان يک ايده تازه بھ نحوي کھ قبال انجام 

ھ اي نو اي ديگران از زاو تاج از ايده  است

ن بار انجام يک تحقيق در يک کشور براي اول

استفاده از تکنيکهاي موجود براي منظوري تازه

اي روش شناس رشتھ خود گذر از مرز

ش مشارکت در دا

ار اصيل ديگر استمرار يک 





هاي نوشتار عل  ژگ ف –و

ي– هاي زبا ژگ و

ي– هاي محتوا ژگ و

هاي صوري – ژگ )شک(و



ي ي و ساد روا

طبي بودن

موجز بودن

کتاب بودن

معاصر بودن

جدي بودن

ص ن ضماير و افعال در اول  نداش

ي ن عبارات يا جمالت طوال نداش



ي هاي محتوا ژگ و

ي ند اطالع د

 ف –اعتبار و دقت عل
ت استداللها
تناسب با موضوع
ي وضوح و روا
امل بودن
حقيقت مندي
امانت
ش از اندازه ن تاکيد بيجا يا ب نداش
مبالغھ آم نبودن
ي نو بر يافتھ افزودن چ



ن تناسب با مخاطب
ش و نکنولوژي رد دا ش ر گذاري در پ تاث

ا ر و  ع معت ن منا داش

ي سازمان ارائھ جام و يکدست ا

منطق مندي

صراحت

ي عي بودن و واقعيت نما

هاي بي مورد و جمالت افزونھ ن لفاظ نداش

اطمينان بخ



اي صوري  ي  ژ )شک(و

اغذ اندازه 

اغذ رنگ 

نوع و رنگ جلد

ط و فونت رسم ا

اغذ ن از چهار کران  فاصلھ  چهار کران م

 ع از اجزاء ...فهرست  –عنوان  طرز تنظيم 

 لها  –طرز درج فرمولها جدولها –ش

ها طرز درج پانوش

ن اعداد و ارقام طرز نوش



ف–عوامل منفي در ارائھ نوشتاري عل 

عرف موضوع نادرس يا ناقص بودن 

ن عدم انتخاب درست عناو

ار ه  روشن نبودن انگ

ن نادرست خواننده و سطح آن عي

ا نادرس اطالعات و داده 

اه خواننده سنده در بررس مطلب از ديد ي نو عدم توانا

ضعيف بودن استداللها

عدم صراحت بيان

ن عالئم باه در نوش اش



)ادامھ(ف –عوامل منفي در ارائھ نوشتاري عل 

اي نوشتار ن قسمت  عدم وجود توا منطقي ب

 س لفاظي و حاشيھ پردازي  –چندبار نو

شده وجود اصطالحات نا آشنا و توضيح داده 

لمات اربرد  باه در  اش

ش از حد وجود ارجاعات ب

ط و فونت نا مناسب انتخاب رسم ا

لها و جدولها عدم درج درست و مناسب ش

ن استفاده از اصطالحات پيچيده و سنگ

 ن) شک(کيفيت صوري نامناسب و يا پاي





اجزای ساختاری و مفهومی در مقاالت

منعكس متن در كه را آن نوبودن و پژوهش موضوع اهميت :موضوع اصالت 
.دهد مي نشان است، شده

هاست كليدواژه حاوي و مقاله مندرجات كننده منعكس معموال :عنوان.
اند شده بيان اختصار به كه است اصلي متن اجزاي مهمترين حاوي :چكيده.
هنشري يا مولف توسط مقاله پذيري دسترس افزايش براي :ها كليدواژه 

.شوند مي انتخاب
ازدپرد مي پژوهش مقدماتي معرفي به و است اصلي بحث ساز زمينه :مقدمه.
دارد اشاره است، شده پژوهش اجراي ساز زمينه كه مشكلي به :مسئله بيان.
است، كرده دنبال پژوهش يا كند مي دنبال مقاله كه هدفي به :هدف تبيين 

.پردازد مي



ادامھ -اجزای ساختاری و مفهومی در مقاالت  

كه پژوهش انجام پژوهش هاي پرسش يا پرسش :پژوهش هاي پرسش 
.گردد مي ارائه فرضيه با گاهي

را وضوعم با مرتبط نظري مباني تشريح و ها نوشته مرور :پژوهش پيشينه 
.گيرد مي بر در
امجز مشابه موارد از را آن آنچه و پژوهش اصلي هاي ويژگي :پروژه معرفي 

.سازد مي مشخص كند، مي
خابانت داليل و پژوهش در شده گرفته كار به تحقيق روش :شناسي روش 

.دهد مي توضيح را آن
پردازد مي ها داده تحليل روش و گردآوري ابزار معرفي به :پژوهش ابزار.



ادامھ -مقاالت ساختاری و مفهومی در اجزای  

اختصاص آن هاي ويژگي و مطالعه مورد جامعه معرفي به :پژوهش جامعه 
.دارد

پژوهش در او يا كرده محدود را پژوهشگر آنچه :ها محدوديت و محدوده 
.دهد مي نشان است، كرده اعمال

ندك مي تبيين را پژوهش از ناشي تحليلي و توصيفي نتايج :ها يافته.
به جنتاي از او تفسير و خود كار از پژوهشگر نهايي تحليل :نتيجه و بحث 

.دهد مي نشان را آمده دست
عديب هاي پژوهش براي و اوليه مسئله حل براي پيشنهادهايي :پيشنهادها 

.كند مي ارائه
داشته نقش نحوي به پژوهش اجراي در كه كساني نام ذكر به :تشكر و تقدير 

دارد اختصاص اند،



ادامھ -مقاالت ساختاری و مفهومی در اجزای  

داشته نقش نحوي به پژوهش اجراي در كه كساني نام ذكر به :تشكر و تقدير 
.دارد اختصاص اند،
اندارداست هاي نامه شيوه از يكي براساس استفاده مورد منابع ذكر به :منابع 

.پردازد مي
مفيد تكميلي اطالعات عنوان به خواننده براي آن ذكر كه را آنچه :ها پيوست 

.كند مي ارائه است،



اصالت موضوع

:است اثر يك اصالت كننده اثبات كه مواردي
است نشده انجام قبال كه تحقيقي اجراي1.
است نشده انجام قبال كه نحوي به تازه ايده يك بيان2.
نو اي زاويه از ديگران هاي ايده از استنتاج3.
  بار اولين براي كشور يك در تحقيق يك اجراي4.
تازه منظوري براي موجود هاي تكنيك از استفاده5.
خود رشته شناسي روش مرزهاي از گذر6.
 – نظري مباني در مشاركت – مشكل حل منظور به عمل در مشاركت( دانش در مشاركت7.

)گيري تصميم و مشي خط تدوين در مشاركت
ديگر اصيل كار يك استمرار8.



همعيارهاي مورد نياز براي ارزيابي اصالت يك مقال



عنوان مقالھ

  ،)كلمه 15 حداكثر( جامع و  كوتاه  •
آنها، رابطه و پژوهش اصلي متغيرهاي و كلى موضوع حاوى
اضافه كلمات فاقد

، مقاله متن با هماهنگ•
انگليسي، زبان به دقيق و صحيح ترجمه•
اختصارات، بكارگيري از اجتناب•
جذاب،•
 چه كسي؟ چه زماني؟ چه چيزي؟ چه :سواالت پاسخ حاوي•

مكاني؟



عنوان مقاله

 اه علوم بررسي رابطه بين انگيزش شغلي كاركنان دانشگ
پزشكي مشهد با سبك مديريت مديران آنها در 

 ، امام)عج(، قائم)س(بيمارستانهاي آموزشي ام البنين
شهر مشهد) ع(رضا

كلمات اضافه دارد
 ك مديريت سببا رابطه بين انگيزش شغلي كاركنان بررسي

منتخب شهر مشهدبيمارستانهاي آموزشي در مديران 



عنوان مقاله
بررسي شيوع سكته قلبي •

جامع نيست
1393بررسي شيوع سكته قلبي در زنان شهر مشهد در سال •

1393 سال: چه زماني    شيوع سكته قلبي: چه چيزي•
زنانچه كسي؟             شهر مشهد: چه مكاني•



عنوان مقاله
 ن بررسي افت تحصيلي دانش آموزان و روش تدريس معلما

رياضي شهر مشهد 
رابطه مشخص نيست و ناقص است

دانش  بررسي رابطه بين روش تدريس معلمان و افت تحصيلي
آموزان شهر مشهد



تناسب ويژگي هاي عنوان مقاله با كاركرد آن



چكيده مقاله

لهمقا محتواي درخصوص كلي تصويري آوردن فراهم چكيده، تهيه از هدف 
 طالعهم براي گيري تصميم در خواننده به كه است آن چكيده كاركرد .است
.كند مي كمك آن مطالعه عدم يا اصلي متن

حاوي و شود نوشته گذشته زمان به و بند يك صورت به بايد چكيده 
.است شده بحث مقاله در كه باشد مطالبي



معيارهاي ارزيابي چكيده مقاله



د آنتناسب ويژگي هاي كليدواژه هاي مقاله با كاركر



)Introduction(تدوين قسمت مقدمه  
:شود مي انجام مرحله پنج در مقاله مقدمه قسمت تدوين

  مونپيرا خواننده درك منظور به پژوهش حيطه و زمينه بيان1.
پژوهش مورد مشكل

.كند مي نتبيي را مشكل اختصاصي بطور كه موجود تحقيقات2.

.دارد اهميت پژوهش اين انجام چرا و چيست موجود گپ3.

  )ياختيار( تحقيق اين مهم هاي جنبه  بر بيشتر تاكيد4.

پژوهش سوال يا و  هدف5.



مقدمه

:پژوهش حيطه و زمينه -1
)اي منطقه ملي، جهاني،( مشكل شدت و وسعت دهنده نشان آمار•
مشكل حوزه و دامنه•

مثال
.)1( است ايران در مرگ علت شايعترين قلبي سكته
 يعني شوند مي كشته خودرويي تصادفات بخاطر كشور در نفر هزار 20 حدود ساالنه
.)2( نفر يك دقيقه 20 هر
)نادرست( .است مهمي بيماري قلبي سكته

)نادرست( .كند مي ايجاد وحشتناكي و زياد تلفات خودرويي تصادفات



مقدمه

   بيينت را مشكل اختصاصي بطور كه موجود تحقيقات -2
:كند مي
ژوهشپ اين با مرتبط قبلي تحقيق 3-5 نتيجه خالصه يانب

: دهنده نشان
تحقيق اجرايي قابليت–
خاص موضوع اين در قبلي تحقيقات كمبود–
قبلي تحقيقات نتايج مناقشه–



مقدمه

:تحقيق موضوع در موجود )خالي فضاي( گپ -3

مشكل حل براي استفاده مورد و موجود روشهاي
فوق روشهاي مشكالت و معايب
تحقيق اين در نظر مورد روش

تحقيق اين در نظر مورد روش احتمالي اثر مكانيسم
تحقيق اين در نظر مورد روش مزاياي



احيتاثير آرامسازي بر اضطراب قبل از عمل جر:  مثال

در حال حاضر براي تسكين اضطراب قبل از عمل 
. دبيماران از داروهاي ضد اضطراب استفاده مي شو
و )3(اين داروها با عوارضي همچون خواب آلودگي 

ا همراه هستند و تداخالتي نيز ب) 4(خطر وابستگي 
اما آرامسازي يك  ).5(داروهاي بيهوشي دارند

اين  روش با شل .   است) 6(مداخله غير دارويي 
 كردن عضالت، تنش جسماني را بر طرف كرده و

اقد آرامسازي ف  .ممكن است بر اضطراب اثر بگذارد
) .  8(است كه تداخلي با بيهوشي ندارد ) 7(عارضه 

ام اين روش به سادگي توسط خود بيمار قابل انج
.و هزينه اي در بر ندارد) 6(است 

روش موجود
معايب روش 

موجود
روش مورد 

نظر
مكانيسم اثر 
احتمالي

مزاياي روش 
مورد نظر



مقدمه

جنبه هاي مهم تحقيق -4

در سازمان، شهر، كشور، دنيا(انجام براي اولين بار.(
ين هم راستايي با سياستهاي سازماني، محلي، ملي يا ب

المللي
صرفه جويي مالي قابل توجه
نوآوري
...



مقدمه

هدف كلي يا سوال تحقيق -5
.جمله آخر مقدمه معموال هدف تحقيق يا سوال تحقيق است

:مثال
 با اتياطالع سواد  بين رابطه تعيين هدف با تحقيق اين لذا....

.شد انجام تهران شهر معلمان پژوهشي برونداد
  بين اي رابطه آيا كه سوال اين به پاسخ براي تحقيق اين لذا....

 ودوج تهران شهر معلمان پژوهشي برونداد با اطالعاتي سواد
.شد انجام دارد،



تناسب ويژگي هاي مقدمه مقاله با كاركرد آن



تناسب ويژگي هاي بيان مسئله با كاركرد آن



آن تناسب ويژگي هاي تبيين هدف مقاله با كاركرد



آن تناسب پرسش ها و فرضيه هاي پژوهش با كاركرد



نتناسب ويژگي هاي پيشينه پژوهش با كاركرد آ



تناسب معرفي پروژه تحقيقاتي با كاركرد آن



د آنتناسب ويژگي هاي روش شناسي مقاله با كاركر



نتناسب ويژگي هاي ابزار گردآوري داده ها با كاركرد آ



تناسب ويژگي هاي جامعه پژوهش با كاركرد آن



محدوده و محدوديت هاي پژوهش



يافته ها و نتايج مقاله



ويژگي هاي بحث و نتيجه گيري مقاله



ويژگي هاي پيشنهادات مقاله



ع و مآخذ مقالھ تناسب منا


