
خالصھ شیوه نگارش مقالھ
نویسنده: امیرحسین دادگستر

عنوان مقالھ:
باشد.روشنوکوتاهبایدعنوان-1
نباشد.جزئیخیلیباکلیخیلی-2
نباشدمقالھازاخصیااعم-3

4اینازترتیببھوباشدکلمھ250تا150بینوباشندماضیزمانبھالفاظبایدچکیده:
بخش تشکیل شده باشد:

تحقیق.ازاصلیھدفبیانتحقیق،ضرورتبیانمسئلھ،طرحھدف:و-مقدمھ1
شود)دادهھممختصریتحقیق(توضیحاتشیوهوروشبیان-روش:2
یافتیم؟دستنتایجیچھبھمقالھایندر-نتایج:3
چیست؟مقالھاصلینتیجھ-نتیجھ:4

کلید واژه:
دارند.رامقالھمعناییباربیشترین-1
ھستنداینترنتدرمقالھجستجویمناسب-2
باشند.کلمھ7تا3بین-3

مقدمھ: گام ھای نگارش مقدمھ بھ ترتیب عبارتند از:
بھمسئلھمورددرکلیوزمینھپیشعنوانبھاطالعاتیوشوددادهابتداییتوضیحاتی-1

مخاطب داده شود.
شود.بیانموضوعارزشواھمیت-2
شود.بیانپژوھشھدافا-3
شود.تعریفدقیقمقالھدررفتھبکارمفاھیمواصطالحاتاستنیازاگر-4
شود.بیانتحقیقپیشینھازایخالصھ-5
پیشین.تحقیقاتدرموجودخألبیان-6
است.آنھابھدادنجوابدنبالبھتحقیقکھسواالتیبیان-7

تیتر ھای داخل مقالھ:
خوانندهبھابتداییوکلیاطالعاتیقسمتایندرکھباشدکلیات)وتعاریفمقالھ(اولتیتر-1

می دھید و مفاھیم و اصطالحات بھ کار رفتھ در مقالھ را توضیح می دھید، مثال  اگر الزم است
معنی لغوی یا اصطالحی آن را می گویید و…).

ھستند.تحقیقفرعیسواالتھمانمقالھتیترھایدیگر-2
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بحث و نتیجھ: گام ھای نگارش این قسمت بھ ترتیب عبارتند از:
پژوھشاھدافبیانباشروع-1
پژوھشھاییافتھبیان-2
عدمیاتوافقاحتمالیدالیلذکرومقاالتدیگرنتایجباآنھامقایسھوھایافتھبرسیوتحلیل-3

توافق یافتھ ھا
نھایینتیجھبیان-4

منابع: بھ این صورت نگاشتھ شود:
و(نامجلد،شمارهکتاب،عنوانانتشار)(سالنویسندهنامنویسنده،خانوادگینام-کتب:1

نام خانوادگی مترجم)، شماره چاپ، محل انتشار: نام انتشارات.
صفحات.شماره،نشریھ،ناممقالھ»،«عنوانانتشار)(سالنامخانوادگی،نام-مقاالت:2

)18،1400باشد(مطھریبایدصورتاینبھبدھیدانجامدھیارجاعمتنداخلدرخواستیداگر
کاملاطالعاتمقالھپایاندرمنونوشتھ1400سالدرمطھریکھکتابیاز18صفحھیعنی

کتاب را آورده ام.

چند منبع اینترنتی برای تحقیق:

scholar.google.comمحقق:-گوگل1
sid.irدانشگاھی:جھادمقاالت-بانک2

lib.eshia.irفقاھت:مدرسھ-کتابخانھ3
ensani.irانسانی:علومجامع-پرتال4

noormagz.ir-نورمگز:5
irandoc.ac.ir-ایرانداک:6
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خالصھ آماده کردن طرح نامھ برای مقالھ
امیرحسین دادگستر

موضوع:
نکند.خستھرامخاطبوباشدداشتھعالقھآنبھکھشودانتخابموضوعی-1
باشد.بدردبخوروکارآمدومفیدوکاربردی-2
)و..منبع،وقت،باشد(پول،داشتھراموضوعپیرامونتحقیققابلیتمحقق-3

تعریف و تبیین موضوع:
دھید.توضیحوکنیدبازرامسئلھوبدھیدارائھتحقیقمسئلھپیراموناطالعاتیبایداینجادر-1
دیدچھازبگویداستنیازاگروکندبیانرالغوییااصطالحیتعریفمثلالزم-اطالعات2

و جنبھ ای موضوع را بحث می کند و بھ دنبال حل چھ مشکلی ھستید.

ضرورت و اھمیت موضوع:
چھ ضرورتی وجود دارد کھ این تحقیق انجام شود و اھمیت تحقیق پیرامون این مسئلھ چیست؟

چھ مشکلی را این مقالھ حل می کند؟
اگر این تحقیق انجام نشود چھ مشکلی ممکن است بوجود بیاید؟

اھداف تحقیق:
از تحقیق پیرامون این مسئلھ چھ ھدفی دارید؟

سواالت تحقیق:
سوالیصورتبھعنواننویسنده:ھماناصلیدغدغھاصلی:-سوال1
تجزیھفرعیوجزئیسوالچندبھراآناصلیسوالبھپاسخبرایمحققفرعی:-سواالت2

میکند کھ در رابطھ و محدوده سوال اصلی باشد و ھر سوال فرعی بخش ھای مقالھ است کھ تیتر
ھای مقالھ از ھمین سواالت برگرفتھ می شود.

روش تحقیق:
شود.میانجامبیشترحقایقکشفقصدبھکھتحقیقیبنیادی:تحقیق-1
شودمیانجامبھتروضعبھرسیدنقصدبھکھتحقیقی:کاربردیتحقیق-2
گیرد.میانجامگذشتھبررسیقصد:بھتاریخیتحقیق-3
بایدوشودمیانجامموضوعتبیینوتوصیفسطحدرفقطکھتحقیقی:توصیفیتحقیق-4

ھمھ جوانب موضوع توصیف و تبیین شود.
موضوعبارابطھدرخاصیعواملوعللکشفبرایکھاستتحقیقی:تحلیلیتحقیق-5

انجام می شود.
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رسد.میھدفبھآزمایشوتجربھطریقازکھتحقیقی:تجربیتحقیق-6
ھدفبھرسیدنقصدآماریبردرارینمونھومشاھدهطریقازکھتحقیقی:میدانیتحقیق-7

را دارد.
دنبالبھمتونمنابعواسنادومدارکبررسیطریقازکھتحقیقی:ایکتابخانھتحقیق-8

دستیابی بھ ھدف خود است.

منابع تحقیق:
منابع تحقیق میتواند بھ صورت ِمیدانی(مصاحبھ،گزارش،تست،پرسش و..) یا کتابخانھ

ای(رجوع بھ کتاب) باشد.
برای یافتن منابع تحقیق میتوان از اساتید ، کتب مرجع ، جستجوی اینترنت ، بانک ھای مقاالت

مثل ایرانداک و گوگل محقق، استفاده از مقاالت مشابھ و... استفاده کرد.
بعد از جمع آوری منابع ، آنان را در برگھ ای بنویسید و با توجھ بھ اھمیتی کھ دارند اولویت

بندی کنید و سپس بھ ترتیب اولویت بندی ، آنان را در منابع بنویسید.

سازماندھی تحقیق:
در این قسمت شیوه چینش مطالب در مقالھ، و اھم و مھم کردن مطالب و.. را بیان کنید.
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