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 های شباهت مختلف ناشران و مجالت در مقاالت نگارش آیین بین: هقدهِ
 و دارد وجود نیز تفاوت هایی که کرد فراموش نباید البته دارد، وجود  زیادی
 حالت این در .است ضروری کامال نویسندگان جانب از تفاوت ها این رعایت
 و مناسب مجله چندین مقاله، پیش نویس نوشتن به شروع از پیش است بهتر

 سایت بررسی با .کنیم اولویت بندی سپس و کرده انتخاب را موضوع با مرتبط
 قسمت از و (نویسندگان دیدگاه از مجله مناسب ترین) اول اولویت به مربوط

Guide) نویسندگان برای راهنمایی for Authors)قوانین تمام می توان 
 توصیه اما .آورد دست به را مقاله نوشتن برای الزم اطالعات و نگارشی
 دانلود مجله توسط شده چاپ اخیر شماره های از مقاله چندین حتما که می شود

 بررسی دقت با مقاالت به ارجاع نحوه خصوص به و نگارشی نظر از و شده
.شود



اٌمیت وگارش مقالً

معتبر برای تحصیالت تکمیلیبین المللی پذیرش از دانشگاههای گرفتن 1.

از معیارهای ارزیابی دانشجو در مصاحبه دوره دکترییکی 2.

از معیارهای مؤثر برای استخدام به عنوان هیأت علمییکی 3.

درجات علمی اساتیدارتقای 4.

شغلیارتقای 5.

حس اعتماد به نفس در نویسندهایجاد 6.



paper تاarticleتفاَت 

•article  نسبت بهpaper  از جامعیت بیشتری برخوردار است و به نوعی کلیه مقاالت را
در کل زمینه ها را در برمیگیرد 

• paper  بیشتر به مقاالت علمی با موضوعی خاص اشاره دارد که توسط فرد یا افرادی
.متخصص در آن موضوع نوشته شده است



اجزاء یک مقاله علمی
Title عنوان                    •

Afficationمشخصات نویسنده یانویسندگان•

Abestract(خالصه)چکیده •

                                                                                        Key Wordکلمات کلیدی•

                                                                                   Introduction(زمینه)مقدمه •

                         Methods(کارمواد و روشها، روش مطالعه، روش ) روش بررسی•

                                                                           Results(Findings)(نتایج)یافته ها •

Discusitionبحث  •

Conclution نتیجه گیری•

                                           Gratitude (thanks)(تشکر و قدردانی)قدردانی و سپاس •

                                                                                            Appendicesضمایم•

Refrencesمنابع•



Title

مثال  

زبان  شهربروجردافت تحصیلی دانش آموزان و روش تدریس معلمان بررسی 

رابطه مشخص نیست و ناقص است

بروجردبررسی رابطه بین روش تدریس معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان شهر 

مثال  

...با سن حاملگی زنان   MSرابطه بین بررسی 

از کلمات اختصار استفاده شده است

...بررسی رابطه بین مولتیپل اسکلروزیس با سن حاملگی زنان 
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امتیاس وُیسىذگان                         

سهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله تعداد نویسندگان

نفر پنجم  نفر چهارم  نفر سوم  نفر دوم  نفر اول 

100% 1
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40% 40% 40% 70% 4

30% 30% 30% 30% 60% 5

50% تقسیم بر تعداد سایر نویسندگان %5۱۲۵بیش از 



(Introduction)مقدمه 

بیان زمینه و حیطه پژوهش به منظور درک خواننده پیرامون مشکل مورد پژوهش1.

.تحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین   می کند2.

.گپ موجود چیست و چرا انجام این پژوهش اهمیت دارد3.

( اختیاری)تاکید بیشتر بر  جنبه های مهم این تحقیق 4.

هدف  و یا سوال پژوهش5.



قسمت مقذمً تذَیه 

جهانی، ملی، منطقه )نشان دهنده وسعت و شدت مشکل آمار :پژوهشزمینه و حیطه  -1
مشکلو حوزه دامنه (ای

.است درصدی همراه  50با مرگ و میر حدود ایبوال :مثال

 3-5خالصه نتیجه بیان :کندتحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین   می  -2
:دهنده پژوهش نشان تحقیق قبلی مرتبط با این 

 تحقیق اجرایی قابلیت

 خاصتحقیقات قبلی در این موضوع کمبود

  نتایج تحقیقات قبلیمناقشه



تذَیه قسمت مقذمً  

:موجود در موضوع تحقیق( فضای خالی)گپ  -3

روشهای موجود و مورد استفاده برای حل مشکل•

معایب و مشکالت روشهای فوق•

روش مورد نظر در این تحقیق•

مکانیسم اثر احتمالی روش مورد نظر در این تحقیق•

مزایای روش مورد نظر در این تحقیق•



تاثیز آرامساسی تز اضطزاب قثل اس عمل خزاحی:  مثال

  .در حال حاضز تزای تسکیه اضطزاب قثل اس عمل تیماران اس دارٌَای ضذ اضطزاب استفادي می ضُد

ٌمزاي ٌستىذ َ تذاخالتی ویش تا ( 4)َ خطز َاتستگی (3)دارٌَا تا عُارضی ٌمچُن خُاب آلُدگی ایه 
 (.5)دارٌَای تیٍُضی داروذ

. است( 6)آرامساسی یک مذاخلً غیز دارَیی اما 

  .ایه  رَش تا ضل کزدن عضالت، تىص خسماوی را تز طزف کزدي َ ممکه است تز اضطزاب اثز تگذارد  

ایه رَش تً سادگی تُسظ خُد تیمار ( . 8)است کً تذاخلی تا تیٍُضی وذارد ( 7)آرامساسی فاقذ عارضً  
.َ ٌشیىً ای در تز وذارد( 6)قاتل اودام است 



تذَیه قسمت مقذمً 

جنبه های مهم تحقیق -4

(.در سازمان، شهر، کشور، دنیا)انجام برای اولین بار

هم راستایی با سیاستهای سازمانی، محلی، ملی یا بین المللی

صرفه جویی مالی قابل توجه

نوآوری

...



تذَیه مقذمً 

تحقیق هدف کلی یا سوال  -5

.آخر مقدمه معموال هدف تحقیق یا سوال تحقیق استجمله 

:مثال

لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین  سواد اطالعاتی با برونداد پژوهشی معلمان شهر ....
.تهران انجام شد

لذا این تحقیق برای پاسخ به این سوال که آیا رابطه ای بین  سواد اطالعاتی با برونداد ....
.پژوهشی معلمان شهر تهران وجود دارد، انجام شد



Methods =روش کار
.باید به گونه ای نوشته شود که فرد دیگری بتواند از روی آن، تحقیق را تکرار کند1.

.داده های بدست آمده در تحقیق بر اساس این قسمت مورد قضاوت قرار می گیرداعتبار 2.

:توضیح دقیق در مورد: کارشاملروش 

نوع مطالعه، •

طرح مطالعه، •

نمونه، روش نمونه گیري و حجم نمونه، •

معیارهاي ورود و خروج،  •

ابزار و روش گردآوري داده ها،•

روایي و پایایي ابزار ،•

نحوه انجام آزمایش ها، •

روش تجزیه و تحلیل داده ها •

مجوز کمیته اخالق و مالحظات اخالقي•

•CONSORT



((Study Typesنوع مطالعه 



( Study Design)طزذ مطالعً 



(Study Sample)ومُوً تحقیق 



((Study Sampleومُوً تحقیق 



(Include Exclude Criteria)معیارٌای َرَد َ خزَج 

:مثال معیارهای ورود
سال  45سن باالی -

سال سابقه کار 15حداقل 
حداقل سواد فوق دیپلم 

مثال معیارهای خروج 
عدم تجربه کار در اورژانس

عدم سابقه مربی گری
 



اتشار َ رَش گزدآَری دادي ٌا



رَایی َ پایایی اتشار 



رَش اودام آسمایص ٌا 



رَش تدشیً َ تحلیل دادي ٌا



مالحظات اخالقی                 



(Text)تیان یافتً ٌا تصُرت مته 

.یافته ها حتما با متن شروع شود•

.از جمالت کوتاه با افعال زمان گذشته استفاده شود•

.این روش برای بیان یافته های فاقد عدد و رقم زیاد، مناسب است•

.  از جدول یا نمودار برای توضیح بیشتر متن استفاده می شود•

.جمله با عدد شروع نشود•

.تکرار نشود«  ....یافته ها نشان داد»عبارت •

.  با هم بیایند« میانگین و انحراف معیار»و « تعداد و درصد»شاخص •

.واحد اندازه گیری متغیرهای کمی ذکر شود•



((Textتیان یافتً ٌا تصُرت مته 



(TEXT)تیان یافتً ٌا تً صُرت مته  

  هثال

آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت شغلی  در دو جنس تفاوت معنی دار دارد نتیجه 
.که به معنای رضایت شغلی بهتر خانمها می باشد و مربوط به انتظارات کمتر آنها است

. از آقایان در حد باال بود( نفر 86% )45از خانمها و ( نفر 120% )68رضایت شغلی 
آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت شغلی در  دو جنس تفاوت معنی دار دارد 

p=.036).)



.یافته ها تفسیر نباید بشود•

.باید ذکر شود pدر نتیجه آزمون آماری مقدار •

.اعداد و ارقام مهم باید بیان شود•

.برای بیان یافته های پر عدد و رقم مناسب است•

.اعداد و ارقام بصورت دقیق قابل بیان است•

  هثال

از نمونه های آب آزمایش شده آلودگی میکروبی داشتند و میانگین بار ( مورد 15)% 20
.بود 5/1میکروبی آنها 

میانگین . آلودگی میکروبی داشتند( مورد 15% )20از کل نمونه های آب آزمایش شده، 
± ppm 1/3بار میکروبی . بود 5/1



(Table)تیان یافتً ٌا تً صُرت خذَل 



از ًوَدار سِ بعدی استفادُ ًشَد 



تحث                                      



اخشای تحث                                     

.یافته اصلی تحقیق بدون ذکر عدد یا نتیجه آزمون آماری1.

مرور سریع یافته های مهم ، با اهمیت آماری آنها2.

خالصه نتایج محققان دیگر که همسو با نتایج این تحقیق هستند3.

.خالصه نتایج محققان دیگر که مغایر نتایج این تحقیق هستند4.

استدالل محقق در مورد دالیل این مغایرتها5.

اهمیت بالینی یافته ها6.

محدودیت های تحقیق و اثر آنها بر نتایج تحقیق و تعمیم پذیری یافته ها7.

تایید یا رد فرضیه تحقیق یا پاسخ سوال تحقیق8.

نتیجه گیری نهایی9.

کاربرد های نتایج تحقیق10.

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی با توجه به یافته ها11.
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پایگاه های اینترنتی

پایان نامه ها

دقیقا مطابق راهنمای نویسندگان مجله 



(Abestract)چکیدُ 



وکاتی کً تزای یک چکیذي تایذدر وظز گزفت         

.یؼٌی هستقل از هتي اغلی هقالِ ٍ بذٍى رکر جسئیات باضذ. یک چکیذُ بایذ بِ گًَِ ای ًَضتِ ضَد کِ برای درک آى، ًیاز بِ هراجؼِ بِ هتي ًباضذ
.چکیذُ بایذ پیَستِ، کاهل، ضفاف، رٍاى ٍ هٌسجن باضذ

بِ ػبارتی دیگر در چکیذُ ًیازی بِ داٍری ٍ ارائِ افکار ٍ ػقایذ ضخػی ًوی . چکیذُ در ٍاقغ یک گسارش کلی از کار ضوا هی باضذ، بذٍى ّیچ قضاٍتی
.باضذ

.ّیچ گًَِ تجسیِ ٍ تحلیل سایر هقاالت ًبایستی در چکیذُ رکر ضَد
.ّیچ گًَِ ارجاع دّی در چکیذُ هقالِ غَرت ًویگیرد هگر در هَارد خاظ

ًبایستی از افؼال آیٌذُ در ایي بخص استفادُ ضَد . در ًگارش جوالت چکیذُ از زهاى هاضی هجَْل ٍ حتی االهکاى ضویر سَم ضخع استفادُ ضَد
.زیرا ایٌطَر برداضت هی ضَد کِ هطالؼِ ضوا بِ پایاى ًرسیذُ است

بکار بردُ... «ٍ استذالل خَاّن کرد» ... «هي تجسیِ ٍ تحلیل خَاّن کرد»بِ طَر هثال در  هقاالت فارسی ػباراتی هاًٌذ  
.سؼی ضَد از کلوات جذیذ در ًگارش چکیذُ هقالِ استفادُ ضَد ٍ از کپی کردى جوالت داخل هتي در چکیذُ خَدداری ضَد

.کلوِ ًَضتِ هی ضَد 253تا  133چکیذُ هؼوَالً بیي 
. از حطَّا، هترادفْا ٍ ػبارات ٍ جوالت بی هؼٌی پرّیس ضَد

بٌابرایي ًتیجِ هی گیرین کِ »ٍ « ...البتِ قابل رکر است کِ»، «...ًاگفتِ ًواًذ» ، «...بایذ بگَین»، « ...در ایي هقالِ»برای ًوًَِ بکار بردى ػبارتی چَى 
در هقاالت فارسی بپرّیسیذ« ...



ساختار یک چکیذي                   

جمله  4الی  2نویسنده در قالب . پیش زمینه، هدف، مساله و آنچه که در مقاله انجام شده است•
یک توضیح کلی از موضوع یا پیش زمینه ای از پژوهش خود را ارائه می دهد که معموال از 

جمله  2تا  1سپس هدف پژوهش خود را در قالب . اولین جمله قسمت مقدمه اقتباس میشوند
مطرح می کند

(ورودی ها)روش ها و اطالعات مورد نظر •

جمله اما  3الی  2یافته های خود را در قالب :نتایج ، دستاورد و نوآوری، مفاهیم، معانی نتایج•
.بگونه ای که برای خواننده قابل درک باشد و ابهامی برای او ایجاد نکند، بیان کنید

.یک نتیجه کلی از یافته های پژوهش در حد یک تا دو جمله نوشته شود: بحث•

کاربردها•

محدودیت های پژوهش و پژوهش های مورد نیاز بعدی•



:مقالً (Introduction)اصُل وگارش مقذمً 

(Introduction)بخش های اصلی مقدمه مقاله 
روشن بودن اهداف، رعایت اصل ایجاز، قابل سنجش بودن و اجتناب (: کلی و اختصاصی)اهداف 

.از نوشتن اهداف آرمانی

.پرورش منطقی مسئله: مسئله پژوهش

.از بعد نظری و عملی: اهمیت و ضرورت پژوهش

آوردن چارچوب نظری و استفاده از یک نظریه به عنوان پشتوانه نظری، اشاره : سوابق پژوهشی
خالصه وار به مطالعات مرتبط انجام شده، شروع از پژوهش های کلی و رسیدن به پژوهش های 

اختصاصی، حتی االمکان استفاده از منابع دست اول و جدید و استفاده از نقل قول موقع استفاده از 
منابع دست دوم، مرتب کردن سوابق بر اساس تاریخ و دست اول و دوم بودنشان، استناد و 

رفرنس دهی الزامی و باالخره جمع بندی و نتیجه گیری در آخر و توجیه چرایی انجام پژوهش و 
.تبعات مثبت انجام آن

.در قالب جمالت ساده: طرح فرضیه ها



تزتیة وُضته قسمت وتایح مقالً

اشارهای به یافته ها و نتایج کسب شده توسط پژوهشگران دیگر1.

اشاره به روش پیشنهادی در مقاله و اضافه کردن اطالعات بیشتری درباره آن2.

...دعوت مخاطب به دیدن شکلها، نمودارها، جداول و 3.

اشاره به یافته ها و نتایج خاص و مقایسه آنها با یافته ها و نتایج بدست آمده از مطالعات دیگر، البته با بیانی 4.
قضاوتی و مبتنی بر ادراکات ذهنی خودتان

ارائه توضیحی کلی درباره نتایج به منظور شروع کردن بند بعدی5.

اشارهای به نتایج خاص و مقایسه آنها با نتایج بدست آمده از مطالعات دیگر، البته این بار با تعبیر کردن نتایج 6.
و اظهارنظر کردن درباره آنها

انتخاب نتایج خاص تر و توضیح مشروحتر و مفصلتر آنها، ضمن اظهارنظر کردن درباره آنها7.

مثالً اشاره به روشی که به کمک آن نتایج را (اشاره به روش به کار گرفتهشده به منظور تجزیه و تحلیل نتایج 8.
.تجزیه و تحلیل کردهایم

اشاره به مشکالت موجود در نتایج و بکارگیری بیانی کّمی برای کمینه کردن اهمیت آنها9.

اشارهای مختصر به مفاهیم و کاربردهای کار پژوهشی صورت گرفته10.



تزتیة وُضته قسمت وتایح مقالً

.پژوهش و تحقیق فعلی را مشخص کنیدهدف -1

 به کار برده شده در مقاله را بازگو کنید یا توسعه دهیدروش.

 کلی ار نتایج ارائه دهیدتوصیفی.

.مخاطب دعوت کنید تا نگاهی به نتایج بیندازداز -2

گزارشی از نتایج کلیدی و ویژه ارائه کنید.

آن نتایج را با نتایج حاصل از دیگر پژوهش ها مقایسه کنید

آن نتایج را با پیش بینی هایتان از مدل مقایسه کنید.

کنیدموجود در نتایج را بیان مشکالت -3

.و استنباط های ممکن از نتایج را ارائه کنیدمفاهیم -4



ًکات هْن در ًَشتي هقالِ

توصیف جدیدی از یک واقعیت و یا پدیده وعرضه ایده های نو، افق ها و هر مقاله بیان 1.
.باشدنگرش های جدید 

، ابتدا ایده کلی را .بنویسید  (Top-Down)در نوشتن مقاله سعی کنید ازباال به پایین2.
حتی هنگام نوشتن جزییات تالش کنید به . مطرح کنید و سپس وارد جزییات شوید

.صورت باال به پایین بنویسید

از اختالط زمان های افعال در نوشتن . از نوشتن پاراگراف های یک جمله ای به پرهیزید3.
.  به عنوان مثال یک جمله زمان گذشته و جمله بعدی زمان آینده باشد. اجتناب کنید

جمالت نوشته شده در هر پاراگراف ترتیب و ترکیب منطقی داشته و مرتبط با موضوع 
.همچنین ارتباط معناداری با پاراگراف های قبل و بعد خود داشته باشد. اصلی باشند

تالش کنید مختصر و مفید بنویسید و ! مقاله را برای خواننده بنویسید نه برای خودتان4.
.  برای درست، دقیق، کامل و مختصر نوشتن وقت بگذارید



 آنان طوالنی، جمالت شکستن با .کنید اجتناب خطی چند و طوالنی جمالت نوشتن از1.
.کنید بازنویسی کوتاه جمالت قالب در را

 توضیح برای جداول و نمودارها شکل ها، از کنید سعی و بنویسید متن سرهم پشت2.
 پاراگراف، چندین نوشتن از می تواند شکل یک موارد از بسیاری در .کنید استفاده
 و شکل زیاد تعداد که کنید توجه .دهد انتقال خواننده به بهتر مراتب به را مطلبی
 نکات حاوی که شکل هایی از پس .شود خواننده سردرگمی موجب می تواند نیز نمودار
.کنید استفاده خود داستان نوشتن در هستند، مهم

 شده (پشتیبانی) فعالیت از شما اندازه به و بخواند را شما ذهن نیست قادر کس هیچ3.
 بتواند تا داده اید قرار خواننده اختیار در کافی اطالعات آیا کنید توجه پس .ندارد اطالع
شده اند؟ تعریف درستی به جدید مفاهیم عبارات، همه آیا بفهمد؟ را شما مطالب

 خواننده به باید بنابراین !نیست عالقمند شما داستان موضوع به شما اندازه به کس هیچ4.
 به تا را داستان اشتیاق، با و شود عالقمند موضوع این به باید نیز او چرا که بگویید
 مطالب ریاضی، فرمول های از پر صفحات نوشتن با را خواننده کنید دقت .بخواند آخر

 یا و طوالنی اثبات های مانند مطالب از بعضی .نکنید خسته تکراری یا و غیرضروری
بگنجانید ضمیمه قسمت در می توانید را تکمیلی نکات



 تا کنید توجه .دهید توضیح را شده استفاده فرض های دقت با نتایج، بیان قسمت در1.
 سازی های شبیه یا و واقعی آزمایشات مجدد (پشتیبانی) برای کافی اطالعات و مطالب

  اطمینان بازه نظیر آماری ویژگی های .باشد گرفته قرار خواننده اختیار در کامپیوتری
(Confidence interval)غیرواقعی نه را آمده دست به نتایج .باشد شده ذکر باید …و 

 در نتایج این آیا که دهید نشان .بشمارید کوچک غیرواقعی نه و دهید جلوه بزرگ
 اعتبار نیز کلی تر حالت های در یا و آمد خواهد دست به محدودی یا و خاص حالت های

.دارند

 تالش .هستند نویسندگان بهترین از شما پژوهشی فعالیت زمینه در افرادی چه بیاندیشید2.
 خود در را مقاله نوشتن هنر افراد، این مقاالت نوشتن سبک بررسی و مطالعه با کنید

 مجالت در شما مقاالت که می کند کمک فهم قابل و ساده زبانی به نوشتن .کنید تقویت
.شود چاپ معتبر

 مقاله .بگیرید نظر در مقاله اصالح و مرور برای را وقتی حتما مقاله، نوشتن از پس3.
 قرار دارند، مقاله نوشتن در خوبی تجربه که افرادی یا و دوستان اساتید، اختیار در را

 نسخه در را آنان توسط شده مطرح نکات کنید تالش .شوید مطلع آنان دیدگاه از و دهید
.بگنجانید ارسال از پیش نهایی



اشتباّات هتداٍل در ًگارش هقالِ

مقاله شامل پنج جزء اصلی چکیده، مقدمه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری و منابع می 
باشد که به صورت جداگانه به بررسی هر اشتباهات متداول در هر یک از این اجزا می 

.پردازیم



اشتباّات هتداٍل چکیدّا
. با وجود اینکه حجم چکیده بسیار کم است اما بیشترین میزان رخداد خطا در این بخش بسیار زیاد است

.کلیه مقاالت چکیده دارند و شما نیز از این قاعده مستثنی نیستید: مقاله بدون چکیده

:برای مثال. دقت شود که چکیده یک مقدمه نیست بلکه خالصه ای از کل مقاله است: چکیده مانند مقدمه است

برخی از پژوهشگران چکیده هایی مینویسند که شامل ده جمله از اطالعات پیش زمینه ای است، در حالیکه در آن 
نگران کافی بودن اطالعات پیش زمینه ای در چکیده نباشید . اشاره ای به نتایج یا بحث و نتیجه گیری نشده است

.زیرا اگر مخاطب جزییات بیشتری را بخواهد به مقدمه مراجعه خواهد کرد

:معموالً نویسندگان فراموش میکنند که یک چکیده باید پاسخگوی کلیه سؤاالت زیر باشد: اطالعات جا افتاده 

هدف این پژوهش چه بود؟

چه روشهایی به کار برده شدند؟

چه نتایج مهمی بدست آمدند؟

مفهوم و معنی این نتایج چیست؟

دقت کنید زمانیکه . چکیده باید کوتاه، مختصر و مفید باشد و از پرگویی در آن پرهیز شود: اطالعات بیش از اندازه
مخاطب به دنبال جزییات باشد، به متن اصلی مقاله مراجعه خواهد کرد



اشتباّات هتداٍل هقدهِ

 بخش کردن ای کلیشه جز باشد، نمی آنها ذکر به لزومی که مقدمه در اضافی توضیحات ارائه :مطلب حد از پیش بودن طوالنی
.کنند بیان را موضوع با مرتبط اطالعات فقط کنید سعی .ندارد دیگری نقش مقدمه،

 مقاله خواننده پس دارند تسلط موضوع به خودشان چون که کنند می تصور اینطور نویسندگان گاهی :ناکافی و ناقص توضیحات
 ی اندازه به نمیکنند، فراهم را کافی ای زمینه پیش اطالعات نمیدهند، توضیح را مفاهیم دلیل همین به .میداند را چیز همه نیز

 و اضافی توضیحات بین که شود نوشته ای گونه به مقدمه بخش مطالب بایستی .نمیکنند بحث پیشین پژوهشهای درباره کافی
.شود برقرار تعادل کافی اطالعات

 در اما کنند می آوری جمع مقدمه بخش برای را خوبی مطالب نویسندگان موارد، بیشتر در :مبهم و نامشخص تحقیق موضوع
 اشتباهی، چنین بروز از جلوگیری برای .کنند بیان شفاف و روشن بصورت را خود پژوهش سوال توانند نمی کار، آخر

 میدهد، پوشش را موضوعاتی چه حاضر مقاله بگویید دقیقاً  و باشید پرده بی و رک مقاله باقیمانده محتوای درباره است ضروری
This" مانند عبارتی .چگونه و چرا study examines…"و "In this study…"باشند ارزشمند میتوانند.

 یا دهد می ارائه شده بندی بخش و وارد لیست حالت به را مقدمه خود نویسنده که شود می مشاهده گاهی :مطالب کردن لیست 
 است بهتر آنها جای به و کرده پرهیز مقدمه در لیستهایی چنین آوردن از امکان حد تا .نویسید می عنوان مطالب برخی برای

.کنید توصیف را پژوهش

 شدن گیج باعث کار این که نویسند می را مقدمه بخش مطالب سازماندهی، و نظم هیچ بدون نویسندگان اغلب :کننده گیج ساختار
:باشید داشته خاطر به را زیر ساده ساختار همیشه مقدمه نگارش هنگام در کلی طور به .شود می مخاطب

 شروع کننده سرگرم داستان یک با را مقدمه دارند سعی خود های نوشته در دانشجویان اوقات گاهی :شخص اول های حکایت
 اول گزارش دیگر سوی از .است کالسی انشای یک علمی مقاله میکنند فکر که چرا کنند جذب را مخاطب بتوانند تا کرده

I"  یا «بردم پی من» بگوید نباید نویسنده مثال برای .نیست علمی های نوشته به متعلق شخص found…"آن» بگوید باید بلکه 
It"  یا « ...شد یافت چیز was found…



اشتباّات هتداٍل رٍشْا
 کِ ضَد هی هطاّذُ آى در رایجی اضتباّاتی اها رسذ هی ًظر بِ سادُ بسیار ایٌکِ ٍجَد با کار رٍش بخص

:ّستٌذ زیر قرار بِ اضتباّات ایي .باضٌذ آگاُ آًْا بِ ًسبت هقالِ ًَیسٌذگاى یا ًَیسٌذُ هیطَد پیطٌْاد

 هتؼادل را هقالِ هختلف ّای بخص هطالب ضَدکِ هی دیذُ ای ًَیسٌذُ کوتر در هتاسفاًِ :ًاکافی اطالػات
 "هقالِ کار رٍش ًگارش " آهَزضی هطلب ضَد هی پیطٌْاد خطا ایي دادى رخ از جلَگیری برای .باضذ ًَضتِ
 فالى داًستي آیا » بپرسیذ خَد زا را سؤال ایي ّویطِ رٍضْا، قسوت هرٍر ٍ کٌترل در ضوي در .ضَد هطالؼِ

.« است؟ ًیاز آزهایص دٍبارُ اًجام برای چیس
 یک ارائِ ًتیجِ در .ّستین رٍبرٍ جذاٍل ٍ اضکال ، ًوَدار با بیطتر ّا رٍش بخص در :حذ از بیص تَغیفْای

 هربَط هقاالت در ٍیژُ بِ  ًَیسٌذگاى از برخی .داضت خَاّذ طَالًی تَضیح یک از بیطتری ارزش هٌاسب ًوَدار
.هیذٌّذ تَضیح طَالًی ٍ ٍقفِ بذٍى جوالت با را جسییات دارای آزهایطْای سازی آهادُ  ضیوی، ٍ فیسیک بِ

  گسارش بِ ٍ ضذُ هٌحرف رٍش دادى تَضیح بحث از دلیلی ّر بِ ًَیسٌذگاى اٍقات، گاّی :ًتایج کردى گسارش
.پردازًذ هی رٍضْا قسوت در ًتایج
 ًبایذ ًَیسٌذُ .ًیست رٍضْا قسوت بِ هتؼلق ّا ٍرٍدی ٍ ًیاز هَرد اطالػات تطریح :خطا هٌابغ دربارُ بحث

 دربارُ ًیست قرار هقالِ از قسوت ایي در اغالً کِ چرا کٌٌذ بحث ًتایج در خطا برٍز هٌابغ یا هوکي دالیل دربارُ
.ضَد بحث ّا یافتِ ٍ ًتایج



اشتباّات هتداٍل ًتايج
 نتایج ارائه در اشتباه اما باشند تغییر و جبران قابل ها بخش سایر و چکیده و مقدمه بخش در داده رخ اشتباهات شاید
 .باشد می نتایج به مربوط مقاله یک اشتباهات ترین مهم و ترین بزرگ داوران دیدی از و است ناپذیر جبران ، مقاله

:از عبارتند مقاله نتایج قسمت در رایج اشتباههای

 نتایج قسمت در را روششان از حاصل خام های داده کلیه نویسندگان اوقات از بعضی دالیلی، به :خام های داده
 باید فقط نتایج، قسمت در اکثرمواقع، در ولی باشد کاری چنین انجام به نیاز مواقع از برخی در شاید البته .میآورند
 بیان قالب در میتواند مذکور دهی گزارش که شوند گزارش تحقیق موضوع به مربوط تحقیق مهم و کلیدی نتایج

.پذیرد صورت دست این از هایی شاخص و معیارها انحراف درصدها، میانگینها،

 در .میکنند بیان متن در را نتایج همان دوباره و میدهند نشان جدولی صورت به را نتایجی نویسندگان اغلب :  حشو
 داد نمایش گرافیکی شکلهای یا جدولی صورت به را نتایج باید اشتباه این رفع برای .است گرفته صورت حشو اینجا

 نتایج همان دیگر زبانی به و کرده مکررات تکرار آنکه نه کرد، استفاده آنها سازی شفاف برای مقاله متن از سپس و
.کرد بیان را

 تعداد .میکنند ترکیب یکدیگر با را گیری نتیجه و بحث قسمت و نتایج قسمت نویسندگان، معموالً  :گیری نتیجه و بحث
 این .شوند بیان نتایج قسمت در نباید گیری نتیجه و بحثها بنابراین .میدهند کاری چنین اجازه مجالت از اندکی بسیار

 .شوند آورده نتایج قسمت در نباید که میشود نیز خطا بروز علل یا منابع مورد در بحث شامل موضوع

 ارائه برای هایی داده حتماً  نویسنده .باشد جدول یک حداقل شامل باید نتایج قسمت :جدول یا شکل از استفاده عدم
 علمی، مقاالت از کمی تعداد البته .مینویسد نظمی چه با نویسنده که ندارد این به ربطی موضوع این و دارد کردن

هستند مستثنی قاعده این از ریاضی و کامپیوتری



اشتباّات هتداٍل بحث ٍ ًتیجِ گیری

:هستند زیر قرار به شود جلوگیری گیری نتیجه و بحث قسمت در آنها بروز از باید که اشتباهاتی

 کرده ترکیب گیری نتیجه و بحث قسمت با را نتایج بخش مطالب نویسندگان که است شده مشاهده مقاالت از بسیاری در :نتایج با شدن ترکیب
 قسمت و بوده نتایج دادن گزارش به مربوط نتایج قسمت .میکنند دنبال را مختلفی اهداف زیرا شوند ترکیب هم با نمیتوانند قسمت دو این .اند

.شوند می نوشته یکدیگر از مجزا بصورت بخش دو این مجالت اکثر در که شود دقت .است تعبیر و تفسیر به مربوط گیری نتیجه و بحث

 نشده گزارش نتایج قسمت در قبالً  که ای نتیجه میکند، گزارش گیری نتیجه و بحث قسمت در را جدید نتیجه نویسنده اوقات بعضی :جدید نتایج
 بیان گیری نتیجه و بحث قسمت در ای نتیجه است نیاز هم، اگر .شوند گزارش نتایج قسمت در باید نتایج کلیه که میشویم یادآور هم باز .است
.باشد شده گزارش نتایج قسمت در قبالً  باید شود

 مورد این .میگیرند کوچکشان پژوهش از را جامعی و بزرگ اندازه از بیش نتایج نویسندگان مواقع، از بعضی :ذهن از دور های گیری نتیجه
 بتوانند تازهکار پژوهشگران میآید پیش ندرت به که  بیفتد اتفاق (خفن مقاالت خودمانی اصطالح به) پیشگام اصلی مقاالت در میتواند فقط
  .بنویسند مقاالتی چنین

 گیری نتیجه است نیاز بنابراین .«است ناتمام نتایج » شویم مواجه جمله این با پژوهش ها ماه از بعد اگر است دردناک بسیار : ناتمام نتایج
.نشوید روبرو دردناکی جمالت چنین با داوری فرآیند در تا باشید داشته پژوهش از مناسبی

 راحتی به نمیتوان که ای گونه به میکنند بیان پیچیده بسیار را گیری نتیجه و بحث قسمت نویسندگان مواقع، از برخی :دوپهلو ای داده منابع
.است دیگر مقاالت به مربوط گیری نتیجه کدام و آنها به مربوط گیری نتیجه کدام داد تشخیص

میکنند نظر صرف گیری نتیجه و بحث قسمت در حیاتی و مهم اطالعات آوردن از نویسندگان اوقات گاهی :افتاده قلم از اطالعات



 (Introduction)به عنوان مثال در قسمت مقدمه . در مقاالت از افعال مجهول استفاده نمایید1.
درست تر آن است که بنویسیم « ما در پژوهش به این نتایج دست پیدا کردیم»بجای اینکه بنویسیم 

و یا « من»و توصیه می شود که از بکار بردن فاعل های « در این پژوهش این نتایج بدست آمد»
.در جمالت اجتناب شود« ما»

و  (Materials and methods)برای نوشتن مقاله بهتر است که از قسمت های مواد و روش ها 2.
.   شروع نکنید (Title)شروع کرد و از عنوان مقاله  (Results)یا نتایج 

. قطعا در هنگام نوشتن مقاله، عناوینی به ذهن می رسد که می توان بهترین آن ها را انتخاب نمود3.
را آماده  (Discussion)سپس می توان ابتدا تا حدی مقدمه مقاله و پس از آن تا حدی قسمت بحث 

در ادامه با بهره گیری از جمالت نوشته شده در قسمت های مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و . کرد
را نیز آماده کرد (Abstract)بحث می توان نسخه اولیه چکیده 


