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 پژوهشی و علمی مجالت براي مقاله یک تهیه مبانی و اصول

 در یافته ها ارائه به میتوان روشهـا ایـن جملـه از. میباشـد انتقال قابل مخاطبین به مختلفی روشهاي به تحقیقاتی یافته هاي

 در علمی مقاالت و گردهمائیها آموزشی، تحقیقـاتی،کارگاههاي طـرح گـزارش کنفرانسـی، مقاالت ترویجی، نشریه هاي قالب

 فقط بررسی ،این در. هستند خود خاص ارائه و تهیه روشهاي داراي یادشده درارموا هریـک. نمود اشاره پژوهشی و علمی مجالت

 .اسـت شـده ارائـه مقتضـی نحو به جاي در موارد سایر و بوده نظر مد پژوهشی و علمی مجالت براي مقاله تهیه بحث

 یک در نفر چند یا یک کوشـش بـه مخـتلط، یا عملی نظري، متمرکز و ژرف منطقی، پژوهش نتیجه در معموالً علمی مقاله

 گزارشی واقع در مقالهاي چنین. میگردد منتشر و تهیـه تـازه، نتـایجی بـه دستیابی جهت با جدید رویکردي با و تازه موضوع

 به عالقه مندان و متخصصان پژوهشگران، سایر استفاده براي خود پژوهشی اقـدامات نتایج و علمی یافتههاي از محقق که است

 دست میدهد.

 براي خاصی لعمل مجلـه،دستورا هـر در البتـه. اسـت ضـروري همیشـه آنهـا رعایـت کـه دارد چهـارچوبی مقالـه هـر اصوالً 

 شـده گذاشته بحث به مقاله اساسی جنبه هاي فقط نوشـته ایـن در ،لذا. میباشد الزامی نیز آن رعایت که شده ارائه مقاله تهیه

 شرح به پژوهشی و علمی مقاله یک مهم اجزا. نماید رعایت مرتبط دستورالعمل بـه توجـه بـا بایـد نویسـنده را شـکلی جنبـه و

 :زیرمیباشد

 مقاله عنوان -1

 او خواننده، در انگیزه برایجاد عالوه بتواند تا باشد جذاب و گویا مختصر، باید عنوان. است اثر آن هویت از اي جلوه اثر هر عنوان

 مقاله، یک براي عنوان تهیه در. باشد مانع و جامع باید مقالـه عنـوان عبـارتی، به. کند راهنمایی نیازش مورد مقاله انتخاب در را

 :میشود توصیه زیر نکات رعایت

  باشد، مقاله محتوي بیانگر وجه شفافترین به تا شود تنظیم گونهاي به عنوان 

 ،دهد را،نشان پـژوهش اصـلی مضمون خالصه، بهطور باید و میدهد نشان را مقاله اصلی مفهوم عنوان 

 عناوین فهرست ابتدا معموالً که را خوانندگان نظر که شود انتخاب اي بهگونه یعنی باشد، جذاب باید مقاله عنوان 

 نماید، جلب خود به ،خوانند می را علمی مجله یک در مندرج

 ایجاد محتوي در تاثیري آنهـا حـذف کـه عنـوان در اضـافه کلمـات و شـود تنظیم موجز و مختصر بهصورت عنوان 

 شود، حذف نماید، نمی

 باشد، پژوهش اصلی متغیرهاي بیانگر تنها و گویا و کوتاه باید عنوان 

 نشود، استفاده پرانتز از وجه هیچ به عنوان در 

  باشد، نداشته وجود عنوان در تکراري کلمات 

  نشود، استفاده انگلیسی کلمات از االمکان حتی فارسی عنوان در 

  کنند، می توصیه کلیمه20 تا10 بین را عنوان در کلمات تعداد 
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 چکیده -2

 یعنی مرحله درآخرین باید چکیـده کـه اسـت دلیل همین به، لذا. گردد ارائه کلمه300  تا200  با مقاله عصاره باید چکیده در

 و نتایج از خالصهاي و تحقیق روش، هدف، مسئله و معضـل بایـد چکیده در. گردد تدوین، گردید تهیه مقاله اصل که زمانی

 پـژوهش اصـلی اجـراي و مراحـل همـه که است پژوهشی گزارش یک محتواي از جـامعی خالصه، چکیده. گردد ارائه بندي جمع

 :است ضروري زیر نکات رعایت چکیده درتدوین. دارد خـود در را

 شود تهیه پاراگراف یک صورت به چکیده، 

 شود خودداري نشانی یا و فهرست، منبع گونه هر ارائه از، 

 شود خودداري اضافی توضیح هرگونه ذکر از باید چکیده متن در، 

 شود ارائه کلیدي ارقام و اعداد و شده پرهیز گویی کلی از نتایج ارائه در، 

 صورت به (قول نقل نه)پژوهشـگر خـود زبـان ز(انقـد و ارزشیابی بدون( گزارش صورت به فقط باید چکیده مطالب 

 ،شود تهیه ماضی فعل

  باشد مقاله بندهاي تمامی از باید چکیده مطالب، 

  نباشد کیفی و بوده آماري و کمی بهصورت باید چکیده در شده ذکر نتایج، 

 کلیدي کلمات -3

 چکیده خواندن از پس، کند کمـک خواننده به باید کلمات این. گردد ارائه باید پژوهش کلیدي کلمات، چکیده انتهاي در معموالً

 به میشود توصیه. است گرفته قرار توجه مورد مقاله دراین موضـوعاتی و مفـاهیم چـه بفهمـد، تحقیق روند با اجمالی آشنایی و

 :گردد کمی توصیه زیر موارد کلیدي کلمات درتهیه. گردد ارائه و تنظیم کلمه10 تا 5تعداد

 نباشند یکدیگر مشابه عنوان و کلیدي کلمات، 

 باشد الفبا حروف اساس بر ترجیحاً یا موضوع اهمیت ترتیب به کلیدي کلمات، 

 نباشد عمومی خیلی کلیدي کلمات. 

 مقدمه -4

 مطالعات نتایج مستند ارائه و مأخـذ و منبـع ذکر با موضوع اهمیت کلی انعکاس مفهوم به پژوهشی و علمی مقاله یک در مقدمه

 در دارد ضرورت اینرو از. ،است مقاله موضوع با ارتباط در احتمالی مبهم نکات و کاستیها با همراه شده انجام پژوهشهاي و علمی

 مندرج کلی موضوعات یا و مفاهیم و اصول بیان از پرهیز با امکان حد تا و یت تحقیقا هـاي یافتـه اسـاس بـر منـابع مرور مقدمه

 داده خاتمه نحـوي بـه مقالـه موضـوع بـه توجه با و جمعبندي باید نهایت در مقدمه این بر، افزون. گردد تنظیم درسی کتب در

 رعایت، مآخذ و منابع ذکر. باشد گذشته کارهـاي نواقص و جدید دیدگاه یا و نظر مورد موضوع یا مشکل کننده مشخص که شود

 مجمـوع در. گیرد قرار نظر مد مقدمه در باید که است مواردي مهمتـرین از نیـاز صـورت در پاورقی ارائه و نویسی قول نقل

 :میگردد توصیه مقدمـه تهیـه در زیـر نکـات رعایـت

 شود داده توضیح ضرورت و مسئله، معضل، مقدمه ابتداي در، 

 شود استفاده(متوسط) منبع20  تا10  تعداد به گذشته سال10  تا پنج منابع زا، 

 منطقی ادامه حقیقت ایـن چـرا که دهد نشان خواننده به و کند بیان تحقیق در را اساسی منطق یک باید مقدمه 

 .است پیشین هاي گزارش
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 هاي ریتم لیکن گردد لحـاظ ریـتم3  تا2  تواند می لیکن. نشود ارائه یکسان ریتم یک با استفاده مورد منابع نتایج 

 ،نباشد یکدیگر ادادمه در مشابه

 گردد ارائه مختصري جمعبندي پایان در و بوده جدید به قدیم از شده ذکر منابع، 

 جمله چند قالب در نتیجه کـه اسـت الزم، نیـاز صورت در. شود استفده معادله و جدول، شکل از نباید مقدمه تهیه در 

  گردد ارائه

 شود ارائه شفاف صورت به هدف، مقدمه انتهاي در، 

 روشها و مواد -5

 مواد 

 ابتدا قسمت این در است الزم کـه مـیگیـرد انجام خاصی جغرافیایی منطقه یک در طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات اصوالً

 مستقیم صورت به که گردد ارائه مطالعه مورد منطقه از خصوصـیاتی شـود مـی توصـیه اصوال. گردد تشریح مطالعه مورد منطقه

 طـول به توان می، باشد مطرح قسمت این در تواند م که یی مطالب اهم از. شود اسـتفاده نتـایج تحلیـل در مسـتقیم غیـر یا و

 ،هـوایی و آب پارامترهـاي، مهـم شـهرهاي به نسبت فاصله، اصلی جادههاي به نسبت محل موقعیت ،جغرافیـایی عـرض و

 .نمود اشاره شناسی زمین، فیزیوگرافی

 شرح با است الزم مورد دراین. میباشـد تحقیق اجراي براي شده گرفته کار به تجهیزات و امکانات، ادوات، ابزار کلیه شامل مواد

 است بدیهی. شود مطلب ارائه به اقدام ها آن کاربرد یا اسـتفاده چگـونگی بر تأکید با ویژه به آنها از یک هر مورد در مختصري

 سـایر و صـحرایی و آزمایشـگاهی ادوات و ابزار، ها نقشه از استفاده صورت در قبلی شده انجام مطالعات به میتوان قسمت این در

 .نمود اشـاره تجهیـزات

 : باشند میتقسیم  قابل گروه سه در معمول طور به ها پژوهش

 موضوع یک تئوري ارائه و نظري تحقیقات ـ الف

 آزمایشگاهی درون تحقیقات – ب

 مزرعهاي یا آزمایشگاهی برون تحقیقات – ج

 نظر ماز باشد شده انجام،محیطـی چـه در مـیباشـد آن بـه مربـوط مقاله که شده انجام پژوهش اینکه به بسته ترتیب این به

 ارائه آزمایشگاهی برون شده انجام هاي پژوهش درمـورد کلـی طـور بـه. بـود خواهـد متفـاوت پـژوهش اجراي حل تشریح

 :میگردد توصیه روشها و مواد تهیه در زیر نکات رعایت .اسـت الزامـی طـرح اجـراي محـل از کالن اطالعات

 شود ارائه حتما منطقه از نقشهاي، 

 شود نوشته نویسی معادله محیط در حتماً معادالت، 

 باشد، یکسان عالیم تعریف با معادله عالیم شکل 

 گردد، شمارهگذاري معادالت همه 

 دارد، کاربرد تحلیل در مستقیم غیر یا مستقیم بهطور که شود نوشته منطقه از خصوصیاتی 

 شود، آورده تخصصی افزارهاي نرم 

 شود حفظ مطالب سلسل. 
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 تحقیق انجام وشر 

 خواننده تا گردد گزارشپـژوهش، انجـام چگـونگی دقیـق، گونـهاي بـه که است آن تحقیق انجام روش بیان از اساسی هدف

 به منقطع یا پیوسته صورت به پژوهش روش کامل بیـان. کنـد داوري نتـایج اعتبـار درباره همچنین و نماید تکرار را آن بتواند

 این از. میباشد تحقیق روش تشریح اول اصل باشد، شده گرفته کار ب صولا و کـار انجـام چگـونگی کننده منعکس که نحوي

 شـده گرفتـه کـار بـه روش کـالن ارائه. شود تشریح شده ذکر موارد کلیه که شود اقدام مورد این در نحـوي بـه است الزم رو

 روش که شود توجه نکتهایـن بـه اسـت الزم. میآید حساب هب پژوهشی و علمی مقاالت ارائه و تهیه در نواقص از یکی همواره

، از پیروي. داد قرار نتیجهگیري و بحث مورد را نتـایج بتوان آنها اساس بر که گردد ارائه نحوي به رفته کار ب ههاي روش یا

 .میآید حساب به مقاله یک در تحقیق روش ارائه در اولیه اصول از مطالـب تأخر و تقدم و مطالب پیوستگی علمی اصول

 گیري نتیجه و تحلیل و تجزیه

 توصیف بخش، این در. باشد مسـتند کـامالً صـورت بـه است الزم و میآید حساب به مقاله یک هاي بخش مهمترین از بخش این

 کامل استفاده، مورد آماري اطالعات با کالمی توصیف ایـن. میشـود ارائه است، آمده بهدست آنچه از مفیدي و مختصر کالمی

 نتایج مقایسه مورد این در مهم نکته. شوند داده نمایش جدول، یا شکل وطریق از هـا داده که است آن روش بهترین و میشود

 نواقص از یکـی شده انجام منابع مرور به عنایت با آن به توجه عدم که نحوي به میباشد مشابه تحقیقات سایر نتـایج یـا نتیجـه با

 به وابسته نیز و فرضیهها یا پرسشها منطقـی ترتیـب بـر مبتنـی معمـوالً نتـایج، بخـش سـاختار. میآید حساب به مقاله اصلی

 هاي فرضیه یا ها سؤال تنظیم ترتیب برحسب یا نیز نتایج ارائه ترتیـب. اسـت فرضـیههـا بودن نشده تأیید یا بودن شده تأیید

 سـپس و هـا یافتـه تـرین جالـب و ترین مهم ابتدا که است آن نتایج، بیان متداول روش .هـا آن اهمیـت برحسب یا است، ها آن

 توصیه یگیر نتیجـه و تحلیـل و تجزیـه تهیه در زیر نکات رعایت مجموع در. میشود ارائه اهمیتتر کم هاي یافته بـهترتیـب،

 :میگردد

 باشد، داشته وجود تناسب جدول و شکل میان 

 نباشند همدیگر مشابه جدول و شکل 

 باشد یکسان ستون یک اعداد ساختار  
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 پیشنهادها و بحث بندي، جمع

 همراه آمده دست هب تایجن از اسـتفاده نحـوه و کـاربرد ارائـه و پژوهش انجام از حاصل گیري نتیجه استناد به بحث و بندي جمع

 مقاالتی اصوالً بهطوریکه. میباشد مقاله بودن کامل مفهـوم بـه شـده انجـام پـژوهش از حاصل نتایج بر مبتنی پیشنهادهاي با

 میشوند داده ربط هم به تحقیق گزارش اجزاي تمام بخش، این در. بود نخواهد کامـل علمـی نظـر از باشند، بخش این فاقد که

 است الزم ،بنـابراین. مـیکنـد هـدایت کلـی گیري نتیجه یک بهسوي را خواننده مختلف، بخشهاي پیوند و ترکیـب با محقق و

 روشن به پژوهش، هاي یافته کهشـود معلـوم نیـز و گردد روشن قبلی هاي پژوهش با پژوهش این نتایج هاي تفاوت و ها شباهت

 نقاط و کرد مشخص را آن احتمالی کاربرد آن، ضمن درو است کرده کمکی چه آن دانش زمینه و بررسی مورد مسئله شدن

. کرد بیان کنند، کار پژوهش زمینه این در میخواهند آینده در که پژوهشگرانی براي پیشـنهادهایی بـا همـراه را پـژوهش ضعف

 :است الزم پیشنهادها و بحث بندي، جمع تهیه در زیر نکـات رعایـت

 گردد ،ارائه برداشت یا و دالیل و مقایسه باید بحث قسمت در 

 باشد نتایج از تکراري نباید بحث قسمت. 

 منابع فهرست

 اطالعات از که است مراجعی و منـابع بـه آنهـا، از حاصـل اسـتدالل و هـا داده دقـت و صحت بر عالوه پژوهشی مقال یک اعتبار

 از اسـتفاده چگـونگی آن، بهوسیله است، علمی مقاله یک ساختار مهم موارد از ارجاعات. است شده استفاده پژوهش در آنها

 منابعی از کاملی لیست ارائه علمی مقاله یک در منابع فهرست از منظور. مینماید معرفـی خواننـده بـه را دیگـران هـاي اندیشـه

 نمودن فهرسـت. اسـت شـده اسـتفاده مسـتقیم بهطور آنها در مندرج مطالب از و شده اشاره آنها به مقاله مـتن در کـه است

 آن نبودن اصیل مفهوم به مقاالت از نسـخهاي داشـتن اختیـار در بـدون یا و مقاالت سایر منابع از کپیبرداري صورت به منابع

 و تنظیم الفبا حروف رعایت با التین و فارسی منابع تس فهر دارد ضـرورت این، بر افزون. میآید حساب به مجله در چاپ براي

 :است الزم منابع فهرسـت تهیـه در زیر نکات. شود ارائه

 شود، تنظیم انتشار سال و اول نویسنده فامیل نام اساس بر منابع 

 در و...  و انتشار محـل مطلب، عنوان انتشار، سال نویسندگان، نام شامل منبع هر براي کامل مشخصات ذکر 

 تاس الزامی رهااش موردت،  صفحات نیاز صورت

 ارائه خارجی سپس و فارسی منابع ابتدا منابع فهرست در و است شده تهیه فارسی زبان به مقاله چنانچه 

 شود،

 باشد، مخفف معموالً ها کوچک اسم 

 از  Bulletباشد، منظم منابع و استفاده 

 حروف از زمانی  b ،aو  cباشد داشته مقاله چند سال یک در نویسنده که شود می استفاده. 
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 :موارد سایر

 بنویسد، آن بااليرا نظـرات نقطـه براحتـی بتوانـد داور تـا شود تهیه5/1 خطوط فاصله با است بهتر مقاالت 

 باشند گذشته مجهول صورت هب حتماً افعال.  

 گردد، تهیه جدا صفحه یک در خالصه 

 گردد، ارائه مقاله خاتمه در قدردانی و تشکر 

 است، ضروري سـازمان آن نـام ذکـر اسـت، شـده تهیه سازمانی امکانات از ستفاده ا با مقاله صورتیکه در 

 و آن پایین در همیشه هـا نقشـه و اشـکال وعنـوان باشـند عنـوان و شـماره داراي جداول و ها نقشه اشکال، کلیه 

  باشد، آن باالي در همیشه جداول عنوان

 نشود، بیشتر خط دو از چمله هر 

 باشد خط سه از کمتر نباید پاراگراف هر 

 کیاز پـاراگراف هـر ابتـداي اینکه یا و شود گرفته نظر در فاصله یک است بهتر پاراگرافها بین  TABگردد، استفاده 

 شود، منظور خالی فاصله یک است الزم مطالب و عنوان بین 

 گردد، حفظ خالی فاصله یک حتماً ها نقشه و اشکال جداول، از بعد و قبل 

 شوند، گذاري شماره معادالت 

 ننماید، تجاوز خط یک درصد50  از متن داخل عناوین 

 آن زیر پاراگراف بدون عنوان( باشد نداشته وجود یتیم عنوان صفحهاي هیچ در،) 

 گردد، ارائه جدا صفحه یک در منابع فهرست 

 شود، ارائه مقاله پایان در و تهیه عالئم فهرست نیاز صورت در 

 نشود، استفاده التـین حـروف از اسـت بهتـر فارسـی مقـاالت نمودارهـا و ها شکل ها، نقشه جداول، تهیه در 

 ها، نقشه جدول، از استفاده صورتدر. شـود نمودارهـا و هـا نقشه جداول، بودن گویا و شفاف به کافی توجه است الزم 

 گردد، ارائه سال ذکر با پرانتز داخلدر  عنوان در آنها ماخذ و منابع سایر نمودارهاي و شکلها

 الزم مستندات ارائه عدم و بـوده اهـداف بـه دسـتیابی در مهم اصل پژوهش در شده مطرح هاي فرضیه قبول یا و رد به توجه

 نماید می دار خدشه را مقاله اصالت زمینه این در


