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انواع منابع اطالعاتی
اولردیفاطالعاتيمنبع -1
برایرا ایناشناخته واقعيتیا، روش ، نگرش اندیشه) 

. (كنندميبار گزارش اولين
دومردیفاطالعاتيمنابع -2
ایمحتوكهمنابعي. باشندمياول ردیفبر منابع مبتني) 

تجدیدداده، توضيحیاكردهتوصيفاول را ردیفمنابع 
مورد خاصيزمينهدر یانظم داده و تغييرساختار و 

3.(انداستفاده قرار داده 



انواع مقاله ها از نظر نوع داده ها و نحوه تدوين

مبتني بر كار اصيل/ مقاله تحقيقي -1

نظری/ مقاله تحليلي -2

تحليل و ارزیابي انتقادی/ مقاله مروری -3

مقاله گرد آوری-4

4مقاله های دایرة المعارفي-5



مقاله تحقیقی-1

محقق خود انجام كهاست نوینيبرخواسته از پژوهش 
.نيستدیگرانهاییافتهبر متكيداده و 

.د باشميدانيكاردارایبایدكهمعتقدند بعضي
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مقاله تحلیلی-2
را خاصيیهنظرپيشينتحقيقيبا استفاده از منابعمولف 

.  كندميخود مطرح كاردر حوزه 
پيشينهاینظریهگسترش-
نوینشواهدیها با نظریهاستحكام-
دیگرایآنها به گونه تبيين-
در آنها و تاملتردید-
به آنهاانتقادینگرش -

6



مقاله مروري-3
نتشر قبال مكههایينوشته انتقادیارزیابيو كالنتحليل
، و سازییكپارچه، بندیمقوله طریقاز . اندشده 

پژوهش پيشرفتسير، پيشينمتون منتشر شده ارزشيابي
مشخصایمسئله كردنجهت روشن را در جاریهای

.كندميدنبال 
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مقاله گرد آوري-4

مختلف نظرهاینقطه انعكاسو گردآوریصرفا  به 
ميخاص موضوعيمرتبط با هایمندرج در نوشته 
.كندنميرا عرضه جدیدیكارپردازد و در واقع 
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مقاله دايرة المعارفی-5
زمينهدرپایهاطالعاتدهندهارائهمنطقيصورتبه

ودارندكليتمعموال.هستندموضوعيمختلفهای
فاصروندارندخاصيگيریموضعوهستندطرفبي

.دكنننميمطرحجدیدیچيزودهندميارائهرانظرات
ماهویتفاوتعلميمجالتمقاالتبالحاظهمينبه

.دارند
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محل ارايه مقاله

1– سطح سازماني، .. و كنفرانس ها ، سمينار ها ، همایش ها
شور استاني ، ملي ، منطقه ای ، بين المللي در داخل یا خارج از ك

لمي متناسب با سطح خود به صورت افزایشي ، دارای ارزش ع) 
.(و امتياز آكادميكي بيشتری مي باشد 

2– های داخلي و خارجي كه از نظر ارزش مجالت و ژورنال
ت به علمي و آكادميكي دارای اعتبار و امتياز بيشتری نسب

–، علمي  ISIانواع مجالت عبارتند از . كنفرانس ها مي باشد 

، خبری-مروری ، علمي  -ترویجي ، علمي –پژوهشي ، علمي 
تخصصي-علمي 
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ساختار مقاله

عنوان-1
(محتوی، پر خبری، دقيقخالصه ، )

.باشدEye Catchingبایدعنوان -
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اسامی و آدرس نويسندگان-2

؟كيست... اول ، دوم و نویسنده-
؟كيستمكاتباتمسئول -
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چكیده مقاله-3

( اهميت، نتایج، روشها ، حقایق) 
.شود تنظيمدقيقخيليبایدچكيده-
شدهكارانجامحاصل یعنيچكيده-
.باشد كلمه250تا 100حدود -
.ندهيدارجاع چكيدهدر -
13.  نداردتحقيقپيشينهبه كاری-



کلید واژه ها-4

.دهد ميمقاله را نشان فيلد-
در مقالهپراستفادهكلمات-
الفباترتيببه كلمه5معموال -
14ه مورد نظر خوانندفيلدجستجو در برای-



مقدمه مقاله-5

، كار، روند و روش تحقيق، چشم انداز تحقيقزمينه) 
(مواد مورد استفاده 

صفحه2حداكثر-
. كنيدمعرفياز موارد فوق را یكهر -

15.كنيدسپس در متن مقاله ، آنها را مطرح -



آزمايشات-6

تاریخيپيشينه-
زمينهایننظرات مطرح شده در -
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نتايج-7

.كنيدذكررا بدون دخل و تصرف آنها ایدكردهكهكاری-

توصيف، فقط توضيحبدون -
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بحث مقاله–8

(ها یافتهآنها ، تفسير، حقایق) 
.بخش است ایندر نویسندهعمده هنر -
.ميكنندتوجه خيليبخش اینداوران مقاالت به -
.بخوانيدبار چندینمقاله را -

18.كنيدكاریچكشآنرا انتقادیدیدبا -



نتیجه گیري مقاله-9

.نزنيدجدیدیحرف اینجادر -
.كنيدگيرینتيجه، ایدكردهاز آنچه در متن مقاله مطرح -
و مختصر و آسانكوتاهها در قالب جمالت یافته-
.نكنيدتكرارجمالت متن را عين-
صفحه2حداكثرو 1حداقل -
. داشته باشد چكيدهرا نسبت به بيشتریجزیيات-
.كنيدقسمت مطرح اینهست ، در پيشنهادیاگر -
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اشكال و جداول-10

.در صورت لزوم استفاده كنيد -
قاله را به نقطه نظرات مجله یا كنفرانسي كه قصد دارید م-

.برای آن ارسال نمایيد توجه كنيد 
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منابع مقاله-11

.تمام منابع موجود در مقاله ذكر شوند -

.از استاندارد مشخصي پيروی كنيد -

ا برای به نقطه نظرات مجله یا كنفرانسي كه قصد دارید مقاله ر-
.آن ارسال نمایيد توجه كنيد 
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هانكته
.باشيدداشته كاملبه نقطه نظرات مجله مورد نظر توجه -
.نكنيداز افعال اول شخص مفرد و جمع استفاده -
جزا به صورت م“ راهكارهاو پيشنهادات”به عنوان بخشيتوان مي-

.در مقاله اضافه نمود گيرینتيجهبعد از بخش 
.شود ذكردر مورد مقاله بحثينباید، گيرینتيجهبعد از -
اضافه مقالهانتهایبه نيزرا ضميمهتوان قسمت مينيازدر صورت -

.  نمود
ه در مقاله خود استفادجدیدمقاالت از المقدورحتيكنيدسعي-

.نمایيد
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اقدامات قبل از نوشتن مقاله
انتخاب مجله یا كنفرانس مناسب بر اساس موضوع-1
جزیيات موضوعات موردعالقه مجله یا كنفرانس  چيست ؟-2
آخرین تاریخ برای ارسال به ) مجله هر چند وقت منتشر مي شود ؟ -3

(كنفرانس ؟ 
موضوع كنفرانس چيست ) مجله چه نوع مقاالتي را چاپ مي كند ؟ -4
(؟
آیا وجهي برای چاپ مقاله دریافت مي كنند ؟ -5
آیا تصاویر و اشكال را چاپ مي كنند ؟ -6
دستورالعمل سبك نگارش مجله یا كنفرانس چيست ؟-7
استاندارد ذكر منابع درمجله یا كنفرانس كدام است ؟-8
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اقدامات در زمان نوشتن مقاله
مقالهاولين نسخهنوشتن -1
زبان مادری یا انگليسي/ مقاله محتوای علميتوجه به -2
اهداف/ اولين دست نوشته تصحيح و بازنگری-3
دست نوشته... چهارم و / سوم / نسخه دوم بازبيني-4
نظرات دیگراناستفاده از -5
مورد استفادهمنابعكنترل -6
اشكال و جداولآماده سازی -7

برای سردبيرنسخه نهایيارسال -8
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بعد از ارسال مقالهوقايع
.  د مجله یا كنفرانس ، مقاله موقتا از كنترل نویسنده خارج ميشواعالم وصول كتبيبا -1
(ماه 1)

. آغاز مي شود نویسنده/ سر دبير / مجله مسئوليت سه جانبه -2

سردبير  و یا كنفرانس / نفر اهل فن و از طریق مجله 5تا 3مقاله توسط فرآیند داوری-3
(ماه 12تا 1.) دبير علمي به صورت محرمانه انجام مي شود / 

نفر داوران در رابطه با چاپ مقاله مثبت باشد و 5از 3نفر یا 3از 2اگر نظر -4
(ماه 6تا 1. ) انجام مي شود فرآیند اصالح مقالهاصالحاتي را مطرح كرده باشند ، 

م چاپ مقاله به نویسنده مسئول مقاله كتبا اعالپذیرش یا عدم پذیرشنتيجه نهایي -5
( ماه 1. ) مي گردد 
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مجله در دنيا منتشر هفتاد هزاردر هر سال حدود -
. مي شوند 

از بين صد ها مقاله دریافتي توسط سردبيران مجالت-
در صد25تا 5و ژورنال ها در دنيا ، در هر سال بين 

.آنها موفق به رسيدن به مرحله چاپ مي گردند
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درصد مقاالت 50تا 40در این رابطه تقریبا ، -
.رد مي شوند بررسي اوليهدر مرحله 

در صد نيز بعد از مرحله 40تا 30- Review
. رد مي شوند 

در صد نيز در آخرین مرحله یعني بعد از 5-
Revision رد مي شوند.
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، فناوریو تحقيقاتبر اساس بخشنامه وزارت علوم ، 
ممتاز و دانشجویانعوامل در انتخاب مهمتریناز یكي
به چاپ دكتریو ارشدكارشناسيدر مقطع نخبه

ترتيببه پژوهشي–علميمقاله 3و 2رساندن حداقل 
.باشد ميتحصيليمقاطع ایناز یكدر هر 
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پيشنهاد
برای تدوین مقاله از همين امروز و در مقطع -1

. كارشناسي  شروع كنيد 

ابتدا از كنفرانس ها و همایش های داخلي –2
شروع كرده و با آگاهي و به صورتي هدفمند 

. مقاله بنویسيد 

هدف نهایي خود را چاپ مقاله در مجالت –3
. پژوهشي كشور قرار دهيد –علمي 
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ه خوشا به حال آنان كه متواضعان
ه اند ، را یافت“ حقيقتي”معترفند 

.را “ كل حقيقت”نه 
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با تشكر و آرزوی موفقيت
های روزافزون برای شما 
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