
 سمه تعالیاب

 پژوهشی مقاله نگارش نحوه

 تعداد است ممكن و است برخوردار زيادي اهميت از دهد می انجام محقق يك كه تحقيقی

 شود می منتشر محقق كار از كه هاي مقاله اصل اين روي كنند مطالعه را آن افراد از زيادي

 به .ودش رعايت آن در الزم استانداردهاي همه و تنظيم منطقی و قبول قابل شكل به بايد

 معنی اين به . است فكري سازماندهی در تمرين و تجربه آورد هر علمی مقاله يك ديگر عبارت

 به و كند بندي طبقه منظم شكل به را خود پژوهشهاي نتايج تا آموزد می مقاله نويسنده كه

 . كند بيان روش ترين ساده

 . كنندی م پيروي زير الگوي از پژوهش مقاالت اكثر

 ، گيري نتيجه و بحث ، نتايج ، روشها و مواد ، مقدمه ، تحقيق خالصه يا هچكيد ، عنوان

 . منابع و ، سپاس

 : عنوان

 ؟ چيست موضوع

 : سؤاالت به پاسخگويی

 ؟بودم چيزي چه جستجوي در ، داشتم اهدافی چه ، رساندم انجام به را كاري چرا 

 : مواد

 ؟ كنيد ستفادها آنها از چگونه شما و كردم استفاده چيزهايی چه از

 : روشها



 ؟ رساندم انجام به چگونه و را كاري چه

 : نتايج

 ؟آوردم دست به چه ، افتاد اتفاقی چه

 : گيري نتيجه و بحث

  داشت معنايی چه داد رخ كه اي واقعه  و  دارد كاربردهايی چه طرح اين

 : سپاس

 ؟رساندند ياري من به كسانی چه

 : منابع

 ؟ام ده كر استناد سانیك چه گفته به متن نگارش در

 :عنوان 1-

 به دهد قرار خوانندگان دسترس در مقاله محتواي مورد در اطالعاتی بايد ، مناسب عنوان

 و پژوهش اصلی مضمون خالصه طور به و دهد نشان را پژوهش اصلی مفهوم بايد عبارتی

 . كند مشخص هم با را آنها رابطه و اصلی متغيرهاي

 كه شود انتخاب اي گونه به بايد عنوان . باشد جذاب و رسا ، دقيق ، كوتاه بايد مقاله عنوان

 عباراتی از . نمايد جلب و جذب كنند می مرور را مطالب فهرست ابتدا كه را خوانندگانی نظر

 . نگردد استفاده غيره و

 سطر در و شود می ذكر مؤلفان يا مؤلف نام پژوهش عنوان دنبال به مقاله عنوان صفحه در

 در پژوهشگران يا مؤلفان از يك هر كه دانشگاهی يا دانشكده ، بخش ، مؤسسه نام نآ زير



 . يشودم درج ، هستند كار به مشغول آن

 انجام در آنان همكاري ميزان با متناسب بايد يكديگر دنبال به مؤلفان نام گرفتن قرار ترتيب

 ذكر داشته نقش ژوهشپ اجراي در همه از بيشتر كه كسی نام ابتدا يعنی . باشد پژوهش

 همه  مشاركت ميزان اگر اما . دارد قرار اول نفر از بعد لحاظ اين از كه كسی نام بعد ، يشودم

 می قرار هم دنبال به الفبا حروف ترتيب به آنان اسامی است يكسان پژوهش اجراي در افراد

 . گيرند

 :چكيده 2-

 با لغات فرهنگ در آنها معناي چند هر ، يكديگرند مشابه خالصه و چكيده علمی مجالت در

 . گزينند یم بر را نام دو از يكی مجالت . است متفاوت يكديگر

 . يشودم آورده پژوهش نتايج و مراحل از هفشرد بسيار هاي خالصه پژوهشی مقاله آغاز در

 خوانندگان اغلب . شود آگاه مقاله محتواي از سرعت به تا كند یم كمك خواننده به چكيده

 مقاله مطالعه به تصميم خود برداشتهاي اساس بر و كنند ي م مطالعه را مقاله يك چكيده ابتدا

 سعی اين بنابر . كند می عمل مقاله هر ويترين مانند به خالصه ، ديگر عبارت به . گيرند می

 . كنيد منظور آن در را پژوهش اصلی نكات و بنويسيد گيرا را چكيده كنيد

 كليدي كلمات 3- :

 ، دهند ارائه خود مقاله براي را هايی واژه كليد تا خواهند یم نويسنده از مجالت از بسياري

 هدايت نظرشان مورد مقاالت به را خوانندگان و شوند یم ذكر مجله نماية در ها ه واژ كليد اين



 خوانندگان تا باشند اختصاصی امكان حد تا ها اژهو اين كه كنيد حاصل اطمينان بايد . كنند یم

 . كنيد خودداري كلی عناوين ارائه از . يابند تمركز آن بر بتوانند خوبی به مقاله

 مقدمه 4-

 دستيابی درصدد و بوده چه پژوهش از شما هدف : باشد سؤاالت اين پاسخگوي بايد مقدمه

 . شود گنجانده زير موارد بايد مقدمه در رمنظو بدين ؟ بوديد نتايجی چه به

 : پژوهش زمينه

 تحقيقاتی هاي طرح در ئلهمس بيان از اي هخالص تقريباً كه مسئله يا مشكل تعريف شامل

 .يكندم ايجاد آن تداوم كه عوارضی و آن با مقابله راههاي و مشكل اهميت . است

 فعلی پژوهش انجام به را محقق كه آنها منطقی نتايج و مرتبط متون بر خالصه مروري -

 . شود گنجانده مقدمه در بايستی ، است كرده تشويق

 مشكل حل براي شده انتخاب روش و پژوهش م انجا از هدف واضح بيان قسمت اين در -

 . گردد می بيان نيز

 :بررسی روش 5-

 چه از : شويد می روبرو سؤاالت اين با اينجا در . است مقاله و پژوهشنامه قلب ، روش بخش

 يك كه دهد شرح منطقی توالی يك با يدبا روشها بخش ؟ كرديد چه و كرديد استفاده مسائلی

 موارد تمامی . اند گرديده تحليل چگونه ها ه داد و است شده اجرا و ريزي ح طر چگونه مطالعه

 كه شود نوشته اي گونه به بايد بخش اين . دهيد توضيح تفصيل به را بخش اين در شده ذكر



 شكل به يا و عيناً را مطالعه بتواند براحتی گرفت شما كار تكرار به تصميم ديگري محقق اگر

 : از عبارتند كه شودمی  تشكيل فرعی بخش چند از بخش اين . دهد انجام ديگري

 

 : مطالعه نوع -الف

 . كنندی م بيان شده استفاده پژوهش اين در كه اي مطالعه نوع

 ها ه كنند شركت -ب

 و سن ، جنس  و حيوان ، انسان، وهشپژ در كننده شركت هاي هنمون تعداد قسمت اين در

 . شوندی م نوشته پژوهش بر آنان دادن شركت نحوه نيز و آنها باره در الزم اطالعات ساير

  . شود بيان بايستی نيز ها نهنمو برخی حذف علت يا گيري نمونه روش

 : مواد -ج

 را داروها و شيميايی مواد قبيل از ، شود ي م استفاده خاصی وسايل يا مواد از كه صورتی در

 را آورند يدپد شما شرايط به مشابه دقيقاً شرايطی بتوانند پژوهشگران ساير كه اي گونه به

 . كنيد ذكر

 اولين در را آن فعال ماده يا شيميايی نام بايد كنيد می استفاده تجارتی نام از كه صورتی در

 خواهند می شما از مجالت بعضی . كنيد ذكر كامل طور به آمده ميان به آن از نامی كه قسمتی

 دوز دقيق مقدار همواره . كنيد بيان مقاله در را مواد سازنده يا كننده تهيه نشانی و نام كه

 . ايد ه كرد تهيه چگونه و غلظتی چه با را محلولها كه كنيد ذكر همچنين ، بگوئيد را داروها

 : ها ه داد آوري جمع روش -د



 پرسش آزمونها، ، ابزارآالت ، ها دستگاه منظور . شود می بيان پژوهش ابزارهاي جا اين در

 استاندارد متون در يا تندهس شده شناخته ها تكنيك و اسباب اگر . باشند می آن نظاير و نامه

 بايد ، اند شده شناخته كمتر كه لوازمی براي ولی نيست بيشتر اطالعات به نيازي دارند وجود

 . شود ذكر كننده توليد نام و نوع ، اسم

  روشها بخش در مقاله متن در نمونه ماده يا سؤال تعدادي ذكر ، آزمونها و ها پرسش معرفی در

 . بياوريد پيوست بخش در را آزمونها يا پرسشنامه كامل نمونه لزوم صورت در . است ضروري

 اجرا شيوه -ه

  . شود یم وصف خالصه طور به پژوهش اجرا مراحل تمام بخش اين در

 : تحقيق اخالق رعايت -و

 اخالق كميته توسط آن تصويب و تحقيق طرح بازنگري خصوصب و شده كسب هاي رضايت

 . شود ذكر بايد پژوهش در

 : آماري تحليل روشهاي -ز

 شناخته آزمونها اكثر . نيست الزم استفاده مورد افزار منر نام آوردن و شود ذكر بايد روشها اين

 نيست شده تهشناخ روشی كه صورتی در دهيد توضيح را آنها كه نيست نيازي و هستند شده

 . كنيد ارائه را آن استخراج منبع بايد

 نتايج 6-

 .پردازد می ها آزمايش از حاصل نتايج بيان به كه است مقاله توصيفی و ساده بخش ، بخش اين



 می شامل نيز را هايیته ياف شرح ولی است تحقيق سؤاالت به پاسخگويی ، نتايج نگارش هدف

 .است يافته دست آنها به پژوهش اجراي ضمن محقق و نداشته وجود فرضيات در كه شود

 مرتبط اطالعات حاوي فقط بايد بخش ناي ، شوند ارائه آمده دست به اطالعات تمام نيست الزم

ه فرضي چه كه مهم نكته اين ذكر ، آماري آزمونهاي نتايج گزارش ضمن در . باشد عنوان با

 . دارد ضرورت نيز است نشده تأييد يك كدام و شده تأييد هايی

 مجموعه شامل نتايج بخش . كرد خودداري تكراري و طوالنی جمالت از بايد نتايج نگارش در

 واضح نتايج كنيد سعی . باشد می … و نامه شجره ، نمودارها ، تصاوير ، جداول ، متن از اي

 است اين جدولها فايده . كنيد پرهيز جداول و تصاوير ، متن اطالعات غيرضروري تكرارو باشد

 به كه طوري به دهند یم ارائه خالصه طور به و كم فضاي يك در و دقيق طور به را نتايج كه

 اين شكلها و جداول ارائه از هدف حال هر به . شود یم داده مطابقت آماري نتايج با آسانی

 را مطلب متن در جمله چند در نتايج بيان اگر اما ، كند كمك نتايج جهت را خواننده كه است

 اين بيان براي نتايج بخش در . باشد ینم شكل و جدول ارائه به نيازي كند تفهيم خوبی به

 در ديگر سخن به . گيرد صورت كوشش نبايد اند هنشد يا شده تأييد ها هفرضي چرا كه نكته

 مجالت در درج براي مقاله ارسال موقع است بهتر . نيست ها هيافت باره در بحث جاي بخش اين

 و كرده مشخص متن در را آنها جاي بلكه نگذاريد متن داخل را شكلها و نمودارها ، جداول ،

 . دهيد قرار شماره ذكر با جدا صفحات در

 :بحث 7-

 دهيد پاسخ ت سؤاال اين به بايد قسمت اين در : « ؟ دارد معنايی چه آمده دست به نتايج



 دارد كاربردهايی چه آمده دست به نتايج ؟ » و است مقاله قسمت دشوارترين بحث نگارش

 توان می . اشدب نوشتار كل سوم يك از يشب نبايد بخش اين حجم . دارد دقيق تفكر به نياز

 : يافت دست كافی بحث به زير هاي هتنك رعايت با

 . شود آورده بحث ابتداي در پاراگراف يك در مهم ههاي يافت خالصه -

 . شود مقايسه قبلی كارهاي با نتايج -

 . شود هگذاشت بحث به ها هيافت بالينی و علمی كاربرد -

 رفته كار به روشهاي با آمده پيش مشكالت بحث -

 . است نشده يافت آنچه به گذري -

 بيشتر كار پيشنهاد -

 مختصر گيري هنتيج يك ارائه -

 پژوهشهاي با پژوهش نتايج بين تفاوتهاي يا و شباهتها(1 ) بحث قسمت در است الزم اين بنابر

 پژوهش هاي يافته كه را كمكهايی(3 ) . شود بيان پژوهش ضعف نقاط(2 ) . شود روشن قبلی

 را پژوهشنامه كل بيان به . شود معلوم نيز اند كرده آن دانش زمينه و مسأله شدن روشن به

 دهد. یم ربط هم به

 تهيه در كه افرادي ساير و منشی ، ها نتكنسي ، همكاران از توان ي م مقاله انتهاي قسمت در

 . نمود سپاسگزاري ، اند هكرد كمك مقاله

 :منابع تفهرس 8-



 یم است شده اشاره آنها به مقاله متن در كه اسنادي و آثار فهرست ، مراجع يا منابع بخش در

 آيد.

 دوره اول-رضا)ع( رستان دخترانه اماميدب

 معاونت پژوهشی                                                                        


