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 نویسیمقاله قواعد و مقاله ارچوبچ
 ،پژوهشی ،صنعتی ،علمی هايپبشرفت همه که گفت توانمی جرات به و است برخوردار اي ویژه اهمیت از پژوهش و تحقیق

 تحقیق، و مطالعه یک نتایج ارائه شیوه ترینمهم و تریناصلی .است استوار پژوهش و تحقیق پایه بر شناسی جامعه و تکنولوژي
 معتبر مجالت در را خود پژوهش نتایج بتواند که است موفق علمی انتشار و تولید صحنه در محققی و است پژوهشی مقاله هتهی

 اینجا در میباشد، علمی مقاالت چاپ براي اساسی رکن یک مقاله یک مناسب و صحیح نوشتن که آنجا از .برساند چاپ به پژوهشی
 شامل وهشی پژ مقاله هر کلی طور به .شود پرداخته پژوهشی مقاالت نگارش صحیح هاي روش بررسی به که است شده سعی

  :است زیر اصلی اجزاي
 

 مقاله عنوان .1
. باشد شده بنديجمله جذاب شکلی به و باشد داشته تحقیق اصلی موضوع با اشتراکاتی باید که است عنوان مقاله یک بخش اولین
 :تندهس توجه قابل مقاله عنوان انتخاب در زیر نکات

 .شود خودداري اختصاري یا ناآشنا اصطالحات بردن کار به از و بوده رسا و دقیق باید االمکان حتی مقاله عنوان) 1
 .باشد داشته بر در را موضوع عمده و اصلی نکات که باشد خاصی جمله باید االمکانحتی مقاله عنوان) 2
 بررسی خواهیممی را چیزي چه :شود می گرفته نظر در نکات این هاتحقیق اکثر نامگذاري در) همیشه نه( معمول طور به) 3

   .زمانی چه در و کجا در اي،جامعه چه در کنیم،
 .بگنجانید را آن خود عنوان در حتما دارند کلیدي نقش شما مطالعه ویژگی توصیف در کلماتی اگر) 4
 .نمود ذکر شده ثابت صورت به را پژوهش نتیجه مقاله عنوان در نباید گاه هیچ) 5

 ها آدرس و نویسندگان .2
 مسئول که اصلی نویسنده همچنین .شود ذکر کامل بطور باید اند داشته شرکت مطالعه در که همکارانی و نویسندگان اسامی
  .گیرد قرار خوانندگان اختیار در وي تلفن شماره و کامل آدرس و شده مشخص باید است خوانندگان با ارتباط

  
 تحقیق چکیده .3

 شامل مقاله مختلف هايقسمت چکیده در و شودمی خوانده مقاله یک بخشهاي سایر از بیشتر عنوان از سپ چکیده

 ما دسترس در کامل طور به هامقاله از بسیاري متن .شودمی ذکر خالصه بصورت تحقیقق نتایج و روشها اهداف، مقدمه،

 تعداد مجالت اکثر در .دارد زیادي اهمیت مقاله چکیده رو این از و نداریم مقاله تمام خواندن براي فرصت گاهی و نیست

حاوي جمالت ساده، روان و کوتاه باشد و داراي ساختار و چکیده بایستی  .است محدود کلمه 250 تا 150 چکیده کلمات
گیري هاي اجزاء مشخص شامل مقدمه، هدف و ضرورت پژوهش، متدولوژي به همراه ابزارهاي پژوهش و نهایتاً نتیجه

 .لی پژوهش باشدک
 

 کلیدي واژگان .4
 در کلیدي هاي واژه ذکر با که این ضمن .شود می ذکر قسمت این در برخوردارند، مطالعه در زیادي اهمیت از که کلیدي واژه چند

 .شودمی گرفته نظر در کلمه 7- 5 حدود هاواژه این تعداد معمول طور به .گشت نیز مقاله دنبال به توانمی علمی هايسایت
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 مقدمه .5
 چه آن انجام براي حاضر مطالعه ارزش که میدهد پاسخ مسئله آن به موضوع تشریح و مسئله بیان ضمن پژوهشی مقاله یک مقدمه

 درك را پژوهش انجام ضرورت و شده آشنا تحقیق مسئله با خواننده پژوهشی، مقاله یک مقدمه مطالعه با حقیقت در .است بوده
  .شود تایپ صفحه 2 حداکثردر و خالصه صورت به االمکان حتی و باشد روان باید مقدمه متن .میکند

  :پاراگراف است 6شامل معموال مقدمه مقاله 

هاي معتبر ارائه بهتر است تعاریف از کتاب. مقدمه مختصر راجع به موضوع مقاله و ارائه تعاریف مورد نیاز مخاطبین- 1پاراگراف
  .شوند

 .از انجام پژوهش بیان ضرورت پژوهش و هدف - 2پاراگراف

  .هاي مشابهپیشینه پژوهش مربوط به موضوع اصلی مقاله، ابزارهاي مورد استفاده در حوزه پژوهش و پژوهش- 3پاراگراف
نکته مهم اینکه این قسمت را باید نویسنده با قلم . هاي مشابهبندي پژوهشبندي پیشینه پژوهش و دستهجمع- 4پاراگراف

  .صورت گرفته بنویسدخود و با الهام از مطالعات 
در این قسمت، نوآوري پژوهش خود به همراه مراحل انجام پژوهش و ابزارهاي مورد استفاده در هر . ارائه پژوهش- 5پاراگراف

  .مرحله را بیان کنید
  .هاي آتی مقالهمعرفی قسمت- 6پاراگراف

 
د، حتماً با انجام تغییرات در ساختار جمالت، ویرایش ها استفاده گرفتیمقدمه از سایر پژوهش 3و  2هاي در صورتی که در پاراگراف

همچنین تا حد امکان از قرار دادن شکل، جدول و فرمول در مقدمه اجتناب . و ارجاع مقاله مورد استفاده حقوق نشر را رعایت کنید
  .کنید

  .هاي بعدي ارائه کنیدنید و در قسمتتوان ادبیات و پیشینه پژوهش ابزارهاي اصلی مورد استفاده در مقاله را از مقدمه جدا کمی
 
 

 تحقیق نظري مبانی .6
 تحقیق ادبیات بر باید مقاله نویسنده .پردازدمی تحقیق موضوع تاریخچه و تعاریف مفاهیم، تشریح به نظري، مبانی یا تحقیق ادبیات
 و استناد با باید تحقیق نظري نیمبا .نماید بیان کاربردي ولی مختصر طور به را خود تحقیق موضوع نظري مبانی و بوده مسلط
در نگارش مبانی نظري بایستی به نکات  .باشد داشته قبولی قابل نظري مبانی بخش باید خوب مقاله یک .شود آورده علمی ارجاع

  :زیر توجه کرد
 دیگر بنديطبقه هر یا فکري مکتب، دیدگاهی ،زمانی نظم یک اساس بر سابقه طرح 
 تحقیق موضوع با سیبرر مورد ادبیات ارتباط طرح 
 موضوع ادبیات هاي محدودیت و ضعف قوت، نقاط بیان 
 آمیز تعصب و شخصی مطالب طرح از نظر صرف 
 ادبیات در مخالف و موافق هاي یافته طرح 
 آن گیري جهت طرح و تحقیق سیر و روند ارائه 
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 شده طرح هاي تئوري بررسی و نقد 
 بررسی مورد زمانی محدوده کردن مشخص 
 تحقیق مورد موضوع با موضوع ادبیات بین باطارت برقراري. 

 
 تحقیق روش .7

 گیري،نمونه چگونگی بررسی، مورد هاينمونه همچنین .شودمی داده توضیح پژوهش انجام روش و چگونگی مقاله از قسمت این در
 و شده بحث بیشتر تغییر مورد در قسمت این در. شودمی ذکر هاداده تحلیل و تجزیه نحوه و پژوهش اجرائی مراحل هدف، جامعه
 .شودمی بیان آنها کنترل چگونگی و دقت میزان و گیرياندازه روش

 
 تحقیق هايیافته .8

 نمایی بزرگ بدون و دقیق و روان کلمات با باید مطالعه کلیدي نتایجی .شود می ذکر پژوهش از آمده بدست نتایج قسمت این در
 مطلب ارائه به ايارزنده کمک نمودارها و جداول اعداد، از استفاده .شودمی استفاده نتایج ارائه براي مختلفی روشهاي از .شود ذکر

 در .گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد و شده تشریح کامل طور به نمودارها و جداول هايداده است الزم اما نمایدمی ترساده بطور
 .شود ذکر نیز آن نوع باید باشد، شده استفاده هاداده تحلیل و نتایج بررسی براي آماري هايآزمون و هاروش از که مواردي

 
 گیرينتیجه و بحث .9

 نتایج با حاضر مطالعه از آمده دست به نتایج مقایسه به توانمی همچنین. شودخته میپردا شده ارائه نتایج تفسیر به قسمت این در
 مطالعات انجام براي پیشنهادهایی توانمی لزوم صورت در .ودنم گیري نتیجه شواهد مجموعه به توجه با و پرداخت هامطالعه سایر
  .داد ارائه آینده در ترکامل و بهتر

  :پاراگراف است 6شامل معموال گیري مقاله قسمت نتیجه

  مقدمه - 1پاراگراف
  .اي پیرامون هدف، ضرورت پژوهش و متدولوژي پژوهش ارائه نماییدمقدمه

  هشهاي کلی پژوگیرينتیجه - 2پاراگراف
در این قسمت نیاز نیست که از جدول، شکل . شودهاي کلی که مستخرج از پژوهش شما است، در این قسمت بیان میگیرينتیجه

  .و یا فرمول استفاده کنید

 )Management Contribution(بیان سهم مدیریتی  - 3پاراگراف

باشد و از جمله ذکر این موارد بسیار مهم می. ذکر کنید بیاید را تواند به کمک مدیراننتایج قطعی و یا احتمالی پژوهش که می
  .باشد که داوران به آن توجه دارندمهمترین نکاتی می

  هاي پژوهشفواید و مزیت - 4پاراگراف
این موارد می تواند بصورت . هاي مثبت پژوهش خود اشاره کنیدها و ویژگیدر این قسمت باید به طور واضح و شفاف به مزیت

  .موردي و با گذاشتن شماره ذکر شود
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  هاي پژوهشمحدودیت - 5پاراگراف
ها اید به آنتوانستهمواردي که در پژوهش خود می. در این قسمت محققین باید این قدرت را داشته باشند که از خود انتقاد کنند

  .کنیددر واقع، در این قسمت حدود و چهارچوب مقاله خود را مشخص می. اید را ذکر کنیدو نپرداختهبپردازید 

  هاي آتیهایی براي پژوهشتوصیه - 6پاراگراف
ها باید این توصیه. کنندهایی براي نویسندگان بعدي ارائه میهاي پژوهش توصیهپژوهشگران در این قسمت با توجه به محدودیت

  . ف باشد و علت توصیه نیز ذکر شودبصورت شفا
 

 منابع فهرست .10
 در منابع نگارش شیوه .شوند ذکر مطلوب ايشیوه به اند،گرفته قرار استفاده مورد تحقیق در که منابعی کلیه است الزم پایان در

 .گرفته شود کمک مقاالت نگارش شرایط و نشریات این راهنمایی از است بهتر و است متفاوت مختلف نشریات

  
  دهی به مقاالت مختلفهایی از رفرنسنمونه
  دهی به مقاالت مجالتبراي رفرنس .1

Taylor, P. (2009). “The impact of HRD on productivity”. International Journal of Performance 
Management. Vol. 15 No.3, pp. 45-58. 

 دهی به مقاالت کنفرانسبراي رفرنس .2
Taylor, P. (2007). “The impact of motivation on productivity”. Proceedings of the 10th International 
Conference on Management,  23-25 October, Paris, pp. 45-58. 

 

 دهی به پایان نامهبراي رفرنس .3
Mohammadi, M. (2012). Simulation based optimization and transportation. Masters thesis, Isfahan, 
Islamic Azad Universirty, Najafabad Branch: Faculty of Industrial Engineering. 

 دهی به سایتبراي رفرنس .4
WTO (2011). Financial crisis. Retrieved from: www.wto.com/skfhks.pdf [accessed on 29/12/2011]. 

 هاي ترجمه شدهدهی به کتاببراي رفرنس .5
  .انتشارات نقش مانا: اصفهان. ترجمه آرش شاهین. راهنماي برتر مدیران کیفیت). 1384( .بوتال، ت

 دهی به کتاببراي رفرنس .6
Johnson, N. and Park, S. (2010). An Introduction to Globalization. 3rd ed., New York, NY: McGraw-Hill, 
Inc. 

 



٥ 

 

 دهی به مقاالتی که یک فصل کتاب استبراي رفرنس .7
Peters, M. and Douglas, M. (2008). “The advantage of innovation”. In Zairi, M. (ed.). Innovation 
Management. 4th ed., London: Blackwell Publishing Ltd., 456-520.  

  
 علمی نشریات به مقاالت ارسال در اساسی نکته چند

 و نموده دریافت مجله آن از را مقاله نگارش نحوه فرم ابتدا مجله، یک به خود همقال چکیده ارسال از قبل که باشید داشته یاد به
 هاي کناره از خطوط فاصله خطوط، تعداد فونت، کلمات، تعداد مثال عنوان به( نمایید تایپ و تهیه فرم آن قالب در را خود چکیده
 .....).و  صفحه

 
 علمی نشریات در مقاله یک چکیده پذیرش عدم دالیل

 پیشین مشابه مقاالت زیاد تعداد وجود و مقاله موضوع در ابهام) 1
 تحقیق اصلی زمینه تبیین عدم) 2
 نامناسب گیري نمونه) 3
 نشریه نظر مورد نویسی مقاله اصول رعایت عدم) 4
 آماري ارقام صحیح ذکر عدم) 5
 نتایج به پرداختن و بحث فقدان) 6
 زیاد خیلی و کوتاه خیلی هاي چکیده) 7
 )متن اشتباهات ، تایپی غلط( متن تهیه در دقتی بی) 8
  نشریه رویکرد با مقاله موضوع ارتباط عدم) 9
 

  ویرایشی موارد
  :در هنگام نگارش یک مقاله بایستی به نکات نگارشی زیر توجه شود

 گویا و کوتاه جمالت نوشتن در سعی و جمالت در دستوري مالحظات رعایت  
 هابخشزیر و هابخش عنوان گذاريشماره  
 هافرمول و روابط گذاريشماره 
 هاشکل پائین و جداول باالي در گویا و مفید شرح ارائه 
 جداگانه طور به ها شکل و جداول گذاري شماره 
 مربوطه شماره طریق از متن در شکل هر یا و جدول هر به دهی ارجاع 
 ارنوشت نمودن خواناتر و بهتر تفکیک منظور به مناسب گذاري دندانه رعایت 
 متوالی خط دو در کلمات شدن شکسته از پرهیز 
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  جذاب و علمی نگارش برايچندین نکته 
 هم نگارش در تفکر این .میکند پیروي عملکردشان از اشیا شکل گویدمی که دارد وجود معماري در قدیمی تفکر یک .1

 .نیست شانمقاالت نتایج از ترمهم چیزي هیچ دارند عقیده دانشمندان از بسیاري .دارد وجود
  .است نویسیمقاله اسلوب از پیروي حین در مناسب بیان فن و شیوایی از استفاده دیگر مورد .2
 که صورتی در .کنند پیدا آن مخصوص محل در را مقاله یک در موجود خاص اطالعات نوع هر دارند انتظار خوانندگان .3

 ذکر مقاله هاي یافته قسمت در که آن بدون نتایج رخیب مثالً شود، ایجاد اطالعات ارایه هايمحل در زیادي هايجابجایی
  .کنندمی سردرگم را خواننده گیرند، قرار تفسیر و ارزیابی مورد بحث در باشند شده

 ادامه آن خواندن به نکند برداشت آن عنوان از را اينوشته اهمیت ايخواننده اگر .است مقاله یک عبارت ترینمهم عنوان .4
 .دهدنمی

- می تصمیم خواننده یک مقاله خالصه اساس بر تنها گاهی است، عنوان با مساوي تقریباً اهمیتی داراي نیز همقال خالصه .5
 در که صورتی در باشد، مهم و قیمتی اطالعات حاوي مطلب یک هم قدر هر .بگذارد کنار را آن یا بخواند را مقاله گیرد

 .کندنمی پیدا مطالعه دادن ادامه به ايعالقه خواننده باشد، نشده مطرح خالصه
 بپردازد متون مرور به دارد امکان که جایی تا نباید مقدمه دارد، وجود زیادي اختالف مقاله مقدمه و متون بررسی بین .6

 با سپس و کندمی عنوان را موضوع بررسی لزوم طور عام به ابتدا نویسنده که است نقشه یک طراحی آن اصلی هدف
 را مطالعه اهمیت که کوتاه تاریخچه یک. رسدمی است، مقاله هدف همان که اصلی لسؤا یک به هاروش دادن نشان
 مقدمه در عموماً سازد،می نمایان را موجود نقایص و کرده بیان را زمینه این در موجود قبلی اطالعات و کندمی عنوان
 .شودمی آورده

 نیز دیگر محققان که نحوي به .شود مطرح املک جزئیات با و تخصصی طور به باید مقاله در ها روش و مواد قسمت .7
 .دهند انجام را آن بتوانند

 غیر در .زمانی ترتیب از نه و کند پیروي منطقی توالی از باید نتایج بیان شوند، ارایه منظم توالی و نظم یک با باید نتایج .8
 غیر نتایج ارایه از .باشد کنندهگیج بسیار تواندمی که است هم کنار در پازل قطعات چیدن مانند هاآن درك صورت این

 .نشود تررنگ کم نیز اصلی پیام و نشود سردرگم خواننده تا شود پرهیز باید ندارند بحث در چندانی تأثیر که ضروري
 نویسنده هدف تمام که چرا مقاله، خواننده و اصلی پیام: است مهم بسیار نویسی مقاله هنگام نکته دو گرفتن نظر در .9

 به نیز ها خواننده کند، توجهیبی هاخواننده به او اگر و است شده انجام تحقیق اهمیت و ارزش به خواننده نکرد متقاعد
 .کنندمی توجهی بی او هاي نوشته

 در ي مطرح شدهها بحث و ها استداللباشند و  شده مطرحبایستی  موضوعات تمام: بودن کامل و مطالب بودن مرتبط .10
 .است شده رعایت ها استدالل بین پیوستگی و نطقم و هستند مرتبط متن کلیت

 .دوش آوردهکامل بایستی  تحقیق ادبیات مراجع و منابع .11
 برده کار به مرتبطی و صحیح مناسب، هايعنوان زیر و هاباشد و از عنوان برخوردار مفهومی شفاف ساختار یک از مقاله .12

 .باشد شده
 انجام بهتر یا و تحقیق رسیدن ثمر به در که اشخاصی یا و مؤسسات زا قدردانیگیري به عنوان توان بعد از نتیجهمی .13

 .در قالب سپاسگذاري مطالبی را ارائه دهید اندبوده تأثیرگذار مقاله به مربوط هايفعالیت شدن
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