


مقاله چیست؟← 
مقاله نویسیمهارت های ←
انواع مقاله←

مزایای نگارش مقاله← 
فرآیند پژوهش← 
پایان نامه و اجزای آنفرمت پژوهش در ← 
اجزا و فصل های یک پایان نامه← 
باید جواب داده شوندپایان نامه، كه قبل از استخراج مقاله از سوال هایی ← 
ساختار یک مقاله پژوهشی← 
مواردی كه در استخراج مقاله باید به آن ها توجه شود← 
قبل از انتشار و سابمیت چه مواردی باید بررسی شود؟← 
ثبت سفارش استخراج مقاله در سینا ترجمه؟← 

sina-pub.ir



مقاله .نوشته مى شوددرباره موضوعى خاص با حجمى متوسّط در بیان كوتاه، مقاله نوشته اى است كه 
.معموال در روزنامه، گاهنامه، مجله، نشریه و گاه در كتاب جاى مى گیرد

چنداییکكوششبهمختلط،یاعملینظری،متمركزوژرفمنطقی،پژوهشنتیجهدرمعموالا علمیمقاله
.رددگمیمنتشروتهیهتازه،نتایجیبهدستیابیجهتباجدیدرویكردیباوتازهموضوعیکدرنفر
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احاطه به 
دسترسی به موضوع مقاله

منابع اطالعاتی
و جستجوی 
بهینه اطالعات

صداقت و 
حسن نیّت

گشودن گرهى 
از گره هاى 

علمى

توانایی نگارش
و داشتن 

تمرین كافی 
برای نوشتن

آشنایی با شیوه 
استفاده از 

منابع و استناد 
درست به 
منابع علمی

با شیوه آشنایی 
نگارش مناسب 
و ساده، در عین 

علمی بودن

در نظر گرفتن 
مصلحت هاى 

جامعه، و نه منافع 
خاص فرد یا گروه 
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مقاله پژوهشی

مقاله تحلیلی

ه های برگرفته  از تحقیقی است  كه  به  تازگی  پایان  یافته  است  و چون  متكی  بر یافت
. تحقیقاتی  است ، گزارش  تحقیق  نیز به  آن  گفته  می شود

باؤلف مكه است مقاله ای،می شودشناخته نیزنظری مقاله نام به كه مقاله نوع این 
مطرح خودكارحوزهدرراخاصی نظریهپیشین ،پژوهشی منابع ازاستفاده 

دهد،گسترشراقبلی نظریه های است ممكن نویسنده مقاله نوع این در.می نماید
آنهایاندكبیان دیگری به شكل راآنهابخشد،استحكام شواهدازاستفاده باراآنها

دهدقرارتردیدوتأمل موردرا
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مقاله مروری

مقاله گرد اوری

منتشربالا قكه می پردازدنوشته هایی انتقادی ارزیابی وكالن تحلیل به مقاله این 
ی ارزشیابویكپارچه سازی ،مقوله بندی ،طریق ازمروری مقاله مؤلف .است شده 

ن روشجهت درراجاری پژوهش های پیشرفت سیرپیشین ،شدة منتشرمتون 
.می كنددنبال مشخص مسئله ایساختن 

درمندرج مختلف نقطه نظرهای انعكاس وگردآوری به صرفاا مقاله نوع این 
عرضه راتازه ای كارواقع درومی پردازدخاص موضوعی بامرتبط نوشته های 

نتهی مجدیدی نظریه ارائه به كه است این تحلیلی مقاله باآن تفاوت .نمی كند
كلیه ی ارزیابوسنجش به الزاماا كه داردراتفاوت این مروری مقاله بانیزونمی شود

.نمی پردازدقبلی آثار

نظیربرخوردارند؛كمتری فراوانیازكه دارندوجودمجالت نوشته های ازدیگرییگونه های شده ،ذكرمورد4برعالوه البته 
.می شودخوددارییآنهاتوضیح ازكالم اطاله ازپرهیزبرای كه ...وكوتاه گزارش بررسی ،ونقدانتقادی ،یاداشت های 

sina-pub.ir



ارشدكارشناسینامهپایاننمره2گرفتن
دكتریمقطعدرترراحتپذیرش
نجهاسراسردراللملیبینمعتبرهایدانشگاهازتحصیلیبورسیهگرفتن
موضوعدرنظرصاحبومتخصصعنوانبهشدنشناخته
خصوصیودولتیهایسازمانواداراتكلیهدرترراحتاستخدام
آنهادائمیحفظونویسندگاننامبهشدهانجامتحقیقاتكردنثبت
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رويكرد 

پژوهش

روش 

پژوهش
ابزار پژوهش

مسئله 

پژوهش

گردآوری داده 

ها

تحليل يافته هاتوصيف يافته ها
پاسخ به 

پرسشهای

اساسی

پاسخ به 

پرسش اصلی



. يابدپرسشي كه پژوهشگر با بررسي اوليه پاسخي براي آن نمي

اوليه در آثار پيشين براي يافتن پاسخمطالعه 

سئله 
م

ش
ه
پژو

بيان مسئله پژوهش و اجزاء آن

شكست مسئله پژوهش

بيان روش پژوهش و اجزاي آن

ن 
تدوي

پروپوزال

تدوين استراتژي جستجو

جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي مرتبط

بازيابي منابع مرتبط

جو
ست

ج

مطالعه منابع بازيابي شده

برچسب گذاري موارد مرتبط

طالعه 
م

ت 
ادبيا

ش
پژوه
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.بدپرسشي كه پژوهشگر با بررسي اوليه پاسخي براي آن نمي يا

اوليه در آثار پيشين براي يافتن پاسخمطالعه 

ن ابزا
تعيي

ر 

ش
ه
پژو

بيان مسئله پژوهش و اجزاء آن

شكست مسئله پژوهش

بيان روش پژوهش و اجزاي آن

جام
ان

ش
ه
پژو

تدوين استراتژي جستجو

جستجو در پايگاه هاي اطالعاتي مرتبط

بازيابي منابع مرتبط

ن 
تدوي

ش 
گزار

ش
پژوه

مطالعه منابع بازيابي شده

برچسب گذاري موارد مرتبط

شار 
انت

ی 
يافته ها

ش
پژوه
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معرفی پژوهش. 1فصل 
مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2فصل 
روش شناسی پژوهش. 3فصل 
یافته های پژوهش. 4فصل 
بحث و نتیجه گیری. 5فصل 
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آیا عنوان مقاله باید با عنوان پژوهش یكسان باشد؟

آیا ساختار پژوهش باید در مقاله حفظ شود؟

آیا همه داده های پژوهش در یک مقاله بیاید؟

چه قسمت هایی را می توان در مقاله نسبت به پژوهش تغییر داد؟

؟مقاله برای انتشار به كدام نشریه ارسال خواهد شد
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عنوان•
نویسنده یا نویسندگان•
چكیده و كلیدواژه ها•
مقدمه و بیان مسئله•
ادبیات و پیشینه پژوهش•
پژوهشروش شناسی •
توصیف و تحلیل یافته ها•
بحث و نتیجه گیری•
پژوهشپیشنهادهای •
sina-pub.irفهرست منابع•



.و گويا باشد( كلمه12حداكثر تا )كوتاه 

متناسب با موضوع مقاله باشد

جامع و مانع باشد

باشدپرسشی يا توصيفی، اخباری 

عنوان مقاله
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نام و نام خانوادگی به طور كامل
سمت در مقاله و وابستگی سازمانی

آدرس پست الكترونیكی
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قالهمچكیده.استتركوتاهنامهپایانچكیدهازاغلبمقالهچكیده
كاراینبرای.شودمیخالصهكلمه300الی250حدوددرمعموال

هبمربوطكهدهیدقرارمقالهدررانامهپایانچكیدهازمواردیتنها
.استمقالهعنوان

حداقل باید به موارد زیر بپردازد

نتايج مهمروش شناسیهدف
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ورینتبیشكهكنیدانتخابرا،كلماتیكلیدیكلماتدرجبرای
لمعموطوربه.داردمقالهمحتوایبارامعناییرابطۀتریننزدیک

.بگیریدرنظدرواژهكلیدعنوانبهتوانیدمیراكلمهششتاسهبین

کلمات کلیدی
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هدف پژوهش و اهداف كاربردی
بیان چارچوب مسئله پژوهش و زاویه دید پژوهشگر به مسئله پژوهش
بیان پیشینه موضوع پژوهش
توصیف گام های اجرایی در پاسخ گویی به مسئله پژوهش

ومسئلهآورندهوجودبهعواملواصلیمسئلههمانمقدمهازمنظورهممقدمهازمنظور
پیاصلیمسئلهومشكلبهكاملصورتبهخوانندهتااستمسئلهایجادهایزمینه
یکنگارشاصلیانگیزةكهایمسئلهازروشنودقیقتبیینخوبمقدمهیک.ببرد

ینهزمومسئلهآورندهوجودبهعواملواصلیمسئلهان.دهدمینشانرااستبودهمقاله
یک.بردبپیاصلیمسئلهومشكلبهكاملصورتبهخوانندهتااستمسئلهایجادهای

بودههمقالیکنگارشاصلیانگیزةكهایمسئلهازروشنودقیقتبیینخوبمقدمه
.دهدمینشانرااست
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:زیر استسواالت یكی از روش های معمول بیان مسئله، پاسخ به 
(يعني پژوهش در مورد چه كساني اجرا خواهد شد) چه كسي؟
چه متغيرهايي؟
 (يرهايرابطه بين متغ)چگونه؟
كجا؟
چه وقت؟

نگاهی گذشته نگر به پیشینه موضوع

تببین متغیرهای اصلی

بیان رابطه بین متغیرها

اشاره به جامعه مورد مطالعه و دلیل انتخاب 
آن

چارچوب مسئله ای كه قرار است مطالعه شود

اجزای بیان 
مسئله
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تارهانوشمرورتدوینوتهیه.استخودازپیشآثاروپژوهش هابرمتكیپژوهشیهر
پژوهشیکانجامدرمهمحالعیندرومقدماتیمراحلازیكیپژوهشپیشینهو

.داردخاصمهارتبهنیازكهاستعلمی

ساختار تحلیلی داشته باشد

مرتبطومهمیافته های

باشدمانعوجامع

شده باشدروزآوری 

مستندسازی

پیشینه اجزای 
پژوهشی
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جامعه پژوهش
رویكرد پژوهش
روش پژوهش
 (فرضیه هاو اساسی پرسش های )ابزار پژوهش
 ابزار پژوهشپایایی و روایی
فرآیند گردآوری و تحلیل داده ها
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توصیف یافته ها با استفاده از جداول یا نمودارها
تحلیل یافته های پژوهش در قالب پرسش های اساسی و فرضیه ها
جامعیت و مانعیت در راستای پرسش های اساسی و فرضیه ها
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ساختار كامال تحلیلی در راستای اهداف پژوهش
 از یافته هر نتیجه ای باید به بخشی)ارتباط با بخش های پیشین در مقاله

(های مربوط باشد
مقایسه یافته ها با یافته های پژوهش های پیشین
پاسخ به پرسش اصلی پژوهش
 (استناد دهیدقت در )سازی مستند
 شودپیشنهادهایی بر اساس نتایج موجود در مطالعه ارائه

برای پژوهش های آتی ارائه شودپیشنهادهای مطرح شده باید از 
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بیان تمامی منابعی كه از آنها استفاده شده
 استاندارد بودن فهرست منابع مبتنی بر استانداردهای موجود و مورد

استفاده از نرم افزارهای موجود مانند اندنوت، زوترو و/ استفاده نشریات
غیره

كامل بودن اطالعات منابع
دقیق و صحیح بودن محتواهای منابع
ذكر تاریخ دستیابی به منابع آنالین
ترتیب الفبایی منابع و در درون آن به ترتیب تاریخ
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پیوستگی مطالب و ارتباط بخشهای مقاله با یكدیگر
 (35، ص 1387حری، )مستند سازی و استفاده از ارجاعات درون متنی مانند
مستندسازی اسامی مورد استفاده در متن
پرهیز از كپی برداری
پرهیز از افزودن بخشهای اضافی به مقاله
پرهیز از زیاده گویی و یا بسیار گزیده گویی
مرور مقاله پس از نگارش
شناخت مخاطبان
دقت در ذكر فهرست منابع
 مقالهدقت در حجم
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 دهیدارجاعات درون متنی و فهرست ماخذ را مطابقت
 ی در ، برای صرفه جوی(مرحلۀ آیش)پس از نهایی شدن مقاله، آن را چند روز كنار بگذارید

كنندزمان از دوستان خود بخواهید مقاله را بخوانند و نظرشان را اعالم 
 ند مقاله را از منظر خواننده و با  دیدة انتقادی مطالعه و شخصاا فرآیاتمام نگارش، پس

دهیدداوری را انجام 

 نشریاتتوجه به تفاوت در ساختار مقاالت كنفرانس و
 (قبل از استخراج مقاله)شناسایی نشریات مناسب و مرتبط با موضوع
 گیردپیش از استخراج مقاله، مقاله های نشریه مورد نظر مورد مطالعه قرار
 كنیداصول نگارش مقاله در نشریه مربوطه را با دقت مطالعه
 نظرمقاله مبتنی بر ساختار نگارشی نشریه مورد اصالح
كننداگر مقاله چندین نویسنده داشته باشد، همه مقاله را بخوانند و نظر خود را بیان
رفع مشكالت تایپی، مفهومی و نگارشی
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سپاس از حسن توجه شما


