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  :بررسی ساختار مقاله

 Springerنمونه مقاله   : مثال

  .:اجزاي مقاله

 IF   
نشان داده می شود، حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد  IF که معموال به صورت (impact factor) عامل تاثیر -

است که میزان در واقع عامل تاثیر یک شاخص کمی . سال قبل است که معرف این تاثیر است 2مقاالت چاپ شده در 
گر آن است که به طور متوسط، هرمقاله منتشر  بیان IF به بیان ساده تر. مراجعه در سال هاي بعد به مقاله را نشان می دهد

 .شده در یک مجله چند بار مورد ارجاع قرار گرفته است

  

 DOI  :Digital Object Identifier نگشت براي هر مقاله بی یا شناسه دیجیتال، یک کد عددي است که همانند اثر ا
  .این کد همانند بارکد براي شناسایی محصوالت آنالین بکار برده میشود. همتاست

o براي دسترسی به مقاله هم می توان از : نکتهDOI استفاده نمود 

 مثال     : 

  
 ساختار مطالب: 

1-  Title :سپس موارد ذیل ذکر می گردد. اولین قسمت، عنوان مقاله می باشد: 

o مربوط به نویسندگان مقاله اطالعات (Authors information):  نویسندگان مقاله همراه با اطالعات مربوط به
باالترین مدرك علمی نویسنده نیز باید ذکر  . باید ذکر شود  (Affiliation)سازمان یا مرکز تحقیقاتی آن ها 

  .باشد) آدرس، ایمیل، تلفن و فکسهمراه (مسئول باید به صورت کامل  ي  نویسنده براي  اطالعات این .شود

o هر ژورنال فرمت خود را در این خصوص دارد که در سایت ژورنال قرار داده می شود و نویسندگان بر آن ( : نکته
 )اساس مقاله را تهیه و ارسال می نمایند 

o مثال: 
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2- Abstract است که همه مراحل و اجراي اصلی پژوهش  مقالهاز محتواي  و اجمالی جامعتوضیح   : چکیده، خالصه
طول .. شود ها و نتایج پژوهش، به اختصار، در چکیده آورده می ها، یافته ها، روش ها، پرسش هدف. را در خود دارد

 .کلمه پیشنهاد شده است150تا  70هاي خاص هر مجله دارد و معموالً بین  چکیده براي مقاله، بستگی به روش

 

3- Keywords:. ًاجمالی با روند تحقیق، جهت  با توجه به حجم و محتواي مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدي  معموال
 . شود مقاله بیان میمفاهیم و موضوعاتی در 

 
4- Introduction:  معرفی مقاله ارائه شده و توضیح جامع تر مشکالت و پیشنهادات مربوطه  در انتهاي مقدمه شرحی از

 در قالب یک پاراگراف توضیح می دهیم  Structuring Your Paperچهارچوب مقاله 

 
در این قسمت باید توضیح قانع کننده  به توضیحی پیرامون الگوریتم و روش پیشنهادي می باشد مربوطقسمت بعدي  -5

 .اي پیرامون پیشنهاد جدید و حل مشکل مربوطه ارائه گردد

 
i. در این قسمت از شکل هم استفاده می گردد 

 
6- Experimental results  :استفاده از جدول بسیار اهمیت . در قسمت بعدي نتایج حاصل از تست معرفی میگردد

 .دارد که تعدد باالي تستها بیانگر نتیجه بهتر فرایند تست می باشد

a. مثال:  

  
 
7- Conclusion:   ارائه به همراه نتیجه معقول، منطقی و مستدل  جمع بندي اقدامات و بررسی هاي صورت گرفته و

  راهبردها و پیشنهادهایی براي تحقیقات آینده

 
8- References : منابع باید به ترتیب استاندارد و فرمت مشخص درج گردد 

a.  دید در بین مراجع اهمیت زیادي دارددرج مراجع هاي ج. 

b.  در صورت ارسال مقاله به کنفرانس و یا ژورنال خاصی ، بهتر است از همان ژورنال یا کنفرانس چند مرجع
 .درج گردد

c.  براي ارجاع به مقاالت از نرم افزارهاي خاصی براي اینکار استفاده می شود . 



٣ 
 

i. دو روش براي اینکار وجود دارد:   

 wordاستفاده از امکانات نرم افزار .1

 end nodeاستفاده از نرم افزار  .2

ii.  هاي و با استفاده از روش  می شوددرج  [ ]روش کار بدین شکل است که شماره مقاله در داخل
 .داده می شود موجود لینک مربوطه به شماره اختصاص 

  

 روشهاي دانلود مقاله و کتاب: 

 :سایتهاي زیرنمونه استفاده از 

d. دانلود  کتاب: 

i.  en.bookfi.org   
ii. bbs.eetop.cn  
iii. daryaweb.com 

e. دانلود مقالھ: 

i. libgen.info 
ii. E-learning 
iii. scholar.google.com  

  

 نرم افزارکاربردي قابلیتهاي  امکانات وبررسی برخی ازword: 

   : نیم فاصله  -

   با استفاده از کلیدهايctrl+shift+2     و یاctrl+_  

 
 :نوشتن پاورقی به همراه درج شماره اندیس بر روي کلمه  -

  با استفاده از کلیدهايctrl+Alt+f 

 :در فرمولها( نمایش اندیس  -

  با استفاده از کلیدهايctrl+shift+.++  

 :wordنرم افزار  styleاستفاده از  -

  براي ایجاد فهرست مطالب باید ازstyle  ي استفاده شود که قابلیت تولید  فهرست را داشته باشند
 )Heading1,2,3  براي ایجاد فهرست( 

  ممکن است در متن نوشته شده تعداد پاراگرافها زیاد باشد که اعمال تنظیمات را بسیار زمانبر و
تنها یکبار تغییرات اعمال میشود و به کل متن تصري  styleاستفاده از  اما در زمان. سخت میکند 

 پیدا می کند

  می توانstyle  مورد نظري را به متنimport نمود . 
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به   Headingپس از اختصاص( . استفاده می شود   table of contentاز قسمت  مطالب براي ایجاد فهرست  -
 :  )صورت زیر عمل می نماییم

 خالی که قصد درج فهرست در آنجا را داریم کلیک کرده و از منوي  یدر قسمتreferences  و
table of content    و سپس بر روي گزینه insert table of content  کلیک می کنیم. 

  ) درج شماره صفحه به این روش به شکل پویا می باشد و در هر تغییر به طور خودکار آبدیت می
 . )شود

 بدیت کردن از براي آupdate table استفاده میگردد . 

 :فهرست جداول و اشکال -

   از  منويreferences  گزینهtable of figure    استفاده می گردد. 

  براي ایجاد فهرست جدول و شکل باید بر روي تصویر کلیک راست کرده و گزینهinsert 

caption را انتخاب می نماییم. 

-  Table  )جدول(: 

  براي جلوگیري از بهم ریختگی هاي احتمالی در برخی از متون درج شده میتوان ازtable  و
 .سلولهاي آن استفاده نمود

 :referencesنحوه ارجاع به   -

   استفاده از قابلیتword: 

  گزینه  [ ]با کلیک راست  بر رويinsert endnote   و یا را انتخابctrl+Alt+d  
سپس در قسمت .بخشی که می توان منبع و شماره مرجع را درج نمود ایجاد می شود

را انتخاب نموده و عدد مورد نظر را به آن مرجع لینک  cross reverenceمنابع گزینه 
 .می کنیم 

  گزینهupdate field  در زمان تغییر . ( به طور خودکار شماره ارجاعها تغییر می کند
را بر  updateاي تغییر کل شماره ها به طور خودکار باید یکبار یک شماره مرجع ، بر
 .روي متن اعمال نماییم

 :فرمول نویسی  -

  براي انجام فرمول نویسی از منويinsert  گزینهobject  سپس گزینهMicrosoft 

equation3  انتخاب می نماییم. 

- Page number : 

  براي درج بخشی از شماره صفحه به شکل ترکیبی از اعداد و حروف می بایستdocument    را
section  بندي نمود. 

  براي ایجادsection    به ابتداي صفحه رفته و از منويpage layout  و گزینهbreaks  را
 .انتخاب می نماییم
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را انتخاب کرده و  advanceگزینه  option منويجهت نوشتن اعداد به فارسی در حالت تایپ فارسی و بالعکس از  -
 . ک می نماییمیکل show document contentبر روي گزینه 

  

 : end nodeنرم افزار  -

 
o  از این نرم افزار براي درج مرجع در مقاله وdocument  عمل مرجع گذاري .  گرددمورد نظر استفاده می

 .به شکل سیستماتیک و خودکار قابل انجام است end nodeدر نرم افزار 

o   را به نوعی تغییر دهیم که  گزینه قبل از استفاده از این نرم افزار باید تنظیمات اکانت گوگل  خودمان
import into end node نمایان گردد . 

 show link  toگزینه  Bibliography managerدر قسمت   گوگل رفته  و  settingبراي انجام اینکار ابتدا  در قسمت 

import … را انتخاب می نماییم .  
  . نمودوارد   end nodeمقاالت جستجو شده در گوگل را در نرم افزار   می توان ،پس از اعمال تنظیمات پایگاه داده گوگل 

 نحوه استفاده از مراجع: 

  Altو در حالی که را زده   Alt+1کردیم  کلیک کرده و  importبر روي آن مقاله اي که   end nodeدر نزم افزار  
  .  را می زنیم   2عدد   wordنرم افزار بر روي فایل  شدنپس از سوئیچ را همچنان نگه داشته ایم ، 

  

  کلمه هاي کلیدي در جستجو)google(: 

o  براي دستیابی بهcourse  خاصی می توان در جستجوگر گوگل کلمه علمیcourse-url  را به همراه موضوع
 .را درج نمود

o د باید کلمه  ایج جستجو از سایهاي دانشگاهی باشاگر بخواهیم نتsyte:edu  و یاsyte:ac  را به همراه کلمه
 .مورد نظر درج نمود

  انجام داد ترکیبی هم عمل جستجو را نیز می توان به شکل 

 
 فرم پیشنهاد تحقیق:(نحوه نگارش پروپزال( 

o  خواهد رسید استاد راهنمابه تایید  در نهایت  پر می شود وال پروپزبا کمک استاد راهنما فرم 

o   استاد مطرح می شود 4یا  3سپس پروپزال در جلسه گروه متشکل از . 

o  در عنوان پروپزال نباید از کلمات انگلیسی استفاده شود 

o  حتما در قالب فرمت اعالم شده  انجام گردد. 

o   جدید بودن مراجع حائز اهمیت می باشد( در مرجع دادن دقت شود( 
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o خروجی پایان نامه باید با موضوع پروزال تطبیق داشته باشد. 

o  تصویب پروپزال اجازه دفاع وجود دارد ماه از  6پس از گذشت.  

  :در فرم پروپزالمندرج موارد حائز اهمیت 

 به طور کلی اساسی تحقیق لهأبیان مس -

 انجام تحقیق ضرورتاهمیت و  - -

 سوابق مربوطهمرور ادبیات و  -

 تحقیقدر جنبه جدید بودن و نوآوري  -

 تحقیقهاي  فرضیه  - -

  )مراحل کامل کار، فاز مطالعاتینوشتن ( تحقیقروش شناسی  -

 انجام تحقیق بندي زمان -

  

  

  
 


