
روش تحقيق و مقاله نويسي

صادقارائهازمحمد



:بعد از این درس باید بتوانید

اهمیت گزارش مقاله را درک کنید.

ساختار مقاله علمی را بشناسید.

هر یک از اجزای مقاله را بخوبی نگارش کنید.
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درس

هشتمدرس 

تدوین گزارش مقاله



جنس پژوهش از چیست؟
چه عناصر کلیدی دارد؟

تمرین. 3•

مهارت

آموزش. 2•

علم

ذوق . 1•

واستعداد

هنر



چرا باید هدف بلند مدت داشته باشیم؟

یم؟ما کجاییم و چه باید بکن

و . اگر قله مد نظر نباشد در دامنه باقی می مانیم

.آدرس اشتباه می گیریم

ن فرصت تجربه و ورود به دنیای پژوهش در سنی

.جوانی طالب به هزار دلیل فراهم تر است

نه برخی از کار ها از وقتش که بگذرد  بسیار پر هزی

.به طوری که گاهی از خیرش می گذریم. می شود

:ما نیاز به 

،(درس ها و روش های پژوهش)آموختن . 1

و تمرین کردن . 2

انگیزه بخشی و دیدن الگو و تحقیقات حرفه ای. 3

.برای پژوهش داریم

و پژوهش تمرینی و درسی تولید علم در نگاه فرد است

پژوهش حرفه ای تولید علم در گستره دانش



اهمیت تدوین گزارش

تدوین گزارش تحقیق

 شودارایه می( مقاله، کتاب، پایان نامه) نتایج مطالعات چندین ماهه و یا چندین ساله پژوهشگر و گروه هدایت کننده او به شکل.

 یک این اسناد هم مالک ارزیابی تالش پژوهشگر است و هم به منزله. علمی هستندمقاله ها و کتاب ها و پایان نامه ها یک سند

.استمنبع قابل مراجعه محققان 

تدوین گزارش کمابیش شبیه با وضعیت دسته بندی کاالهای صنعتی و کشاورزی قابل قیاس است.

 هذب و مطابق تدوین م. با کیفیت و مطابق استاندارد کاالهای تولیدی اهمیت فراوانی در کسب سهم بیشتر از بازار داردبسته بندی

دارد شاخص های علمی نقش به سزایی در توسعه دانش  

محتوای علمی را باید با شکل مناسب ارایه کرد     ..



چند توصیه کلی

تدوین گزارش تحقیق

:پایان نامه و مقاله یک سند رسمی است لذا باید

ساختار یک نواخت، منسجم و استانداردی داشته باشد؛. 1

هیچ مبحثی تکرار نشود؛. 2

ارتباط منطقی بین تمام ساختار، مباحث نمایان باشد؛. 3

.  مهمان ناخوانده نداشته باشد. 4



ساختار کلی مقاله
اجزای اصلی مقاله

عنوان. 1

چکیده.2

واژگان کلیدی.3

مقدمه.4

(یافته ها، بحث و بررسی، تحلیل)متن .5

نتیجه گیری.6

فهرست منابع.7



ساختار



عنوان مقاله
اهمیت

داوران ابتدا به عنوان 
مقاله یا پایان نامه نگاه   

.کنندمی  
زیرا پختگی و شایستگی

عنوان، از خبرگی و توان 
علمی محقق و یا حداقل 

مشاوران او حکایت 
.می کند



عنوان مقاله
ویژگی های عنوان مقاله

.می شودو هدف مقاله و اولین بخشی است که خواننده با آن مواجه  هویت مقاله، بیان کننده  عنوان  

:از این جهت توجه به نکات ذیل در انتخاب عنوان ضروری است

باشدمعّرف موضوع مقاله کامل  موجز، روشن، شفاف و  -

.  خطابی، پرسشی و یا شعر گونه نباشد-. 

.ناآشنا یا اختصاری نباشداصطالحات  مشتمل بر -

اتآثار اخالقی و روانی اخالص در زندگی مسلمانان از نگاه قرآن و روایاخالص از نگاه قرآن و سنت



انتخاب عنوان مناسب
نکات مهم

؛عنوان را ناظر به مسایل انتخاب کنید. 1

(ساله استه مدر مقاله های آموزشی و ترویجی معموالً عنوان ناظر به موضوع است اما در مقاله های پژوهشی، به دلیل اهمیت مساله محوری، عنوان ناظر ب)

(عنوان را باید نسبت به پاسخ بی طرف تعبیر کرد)؛اخذ پاسخ مساله در عنوان، شایسته نیست. 2

نوان در شرایط مساوی عنوان کوتاه بهتر است و در هر شرایطی از ع. عنوان باید رسا، بلیغ و فصیح باشد. 3

تکراری پرهیز کرد؛

ک مقاله مقاله با وجود اینکه ظاهراً چند کلمه بیشتر نیست اما در حقیقت یکی از مهم ترین عناصر یعنوان  . 4

هزاران نفر عنوان را می خوانند اما تنها عده کمی به . علمی است که دارای ارزش غیر قابل تخمین است

خواندن مقاله می پردازند؛

.قسمتی آغازین تر از عنوان در ساختار مقاله وجود ندارد. اصوالً هر آغازی مهم است. 5



انتخاب عنوان مناسب
نکات مهم

.هجذابیت و برانگیختن حس کنجکاوی خوانند: اصل کلی را باید در انتخاب عنوان به خاطر داشتیک •

ان موضوع تحقیق عبارتی عام است ولی عنو. مقاله با موضوع تحقیق غالباً مشتبه می شودعنوان  •

.مقاله عالوه بر این که اشاره ای به موضوع دارد، به دنبال جلب نظر خواننده است

.رایج شباهت دارد پرهیز کنیدعنوان های انتخاب عنوانی که با از •

.انتخاب عنوان خالقیت داشته باشیددر •

.ام دهیدمی توانید این کار را در ابتدا، در حین، یا در انتهای نگارش مقاله انج. انتخاب عنوان عجله نکنیددر •

نوان ع»انتخاب کنید، سپس در پایان کار آن را به « عنوان کاری»تحقیق تان می توانید ابتدا یک برای •

. تبدیل کنید« نهایی



انتخاب عنوان مناسب
نکات مهم

ساده، قابل فهم و واضح باشد؛. 1
اختصاصی باشد؛. 2
جذاب باشد؛. 3
کلیدی باشد؛واژگان  دربرگیرنده . 4
باشد؛( نه ضرورتاً جامع) مختصر و مانع . 5
حاوی مخفف، عالیم اختصاری  و اصطالحات پیچیده نباشد؛. 6
فاقد کلمات اضافی و بیهوده باشد؛. 7
حساسات از به کار بردن کلماتی که نشانه تعصب باشد و یا باعث برانگیختن ا. 8

باشد بپرهیزید؛
گاهی در مورد طول عنوان محدودیتی اعالم می شود که باید رعایت کرد؛. 9
. بین موجز بودن و وافی به منظور بودن باید تعادل برقرار کرد. 10



صفحه اول
همشخصات نویسنده مقال

می آید عنوان  نویسنده، ذیل و نام خانوادگی کامل  نام •

:نویسنده مشخصات  •

الکترونیکیپست و مدرسه نام  تحصیلی،  مقطع •

.  می شوددر پاورقی ذکر  •



چکیده مقاله
عصاره مقاله



چکیده مقاله
اهمیت چکیده مقاله

جست و جوی الکترونیکی را در شبکه های اطالعاتی ممکن می سازد  .

اید پژوهش هویت جمعی دارد هر پژوهشی نقطه ای در تاریخ علم است لذا پژوهش همان گونه که از پیشینیان متاثر است ب

.  اولین سطح ارتباط محققان با تحقیقات دست یابی به چکیده است. برای پسینیان هم موثر باشد

 عصر انفجار اطالعات و فراوانی تحقیقات، صرفه جویی در وقت خواننده یک اصل اخالقی در حرفه پژوهش استدر  .

گاهی به دلیل عدم وقوف بر اهمیت و نقش چکیده، دقیق تنظیم نمی شود.

پس از عنوان، مقام دوم اهمیت، از آن چکیده است  .

افرادی که به چکیده مقاله دسترسی دارند بسیار وسیع تر از افرادی است که به متن مقاله دسترسی دارند.

داکثر خوانندگان معموالً پس از مطالعه چکیده در مورد تهیه و مطالعه متن کامل مقاله یا ارجاع به آن تصمیم  می گیرن.



چکیده مقاله
هدف از چکیده نویسی

یری تصمیم گاز نگارش چکیده فراهم آوردن تصویری کلی از محتوای مقاله است و به خواننده در هدف •

.برای مطالعه یا عدم مطالعه متن اصلی کمک میکند

چکتر از در این بخش شما باید تنها با استفاده از نسبت کو. چکیده، در واقع مینیاتوری از مقاله است•

ان کلماتی که در متن به کار برده اید، عصاره مطالعه خود را با تاکید بر جنبه های مهم و جدید آن بی

.  کنید و خواننده و صد البته پیش از آن سردبیر و داوران مجله را  جذب نمایید

تا محقق تمام می شود اما پس از اتمام تحقیق نوشته  می آید هر چند چکیده در ابتدای مقاله  •

.  مطالب را مورد بررسی قرار داده و تسلط کافی بر موضوع داشته باشد



چکیده مقاله
ویژگی های چکیده

:  است به نکات دیل توجه شودالزم نگارش چکیده در  

.  کلمه نوشته شود200تا 150چکیده در یک پاراگراف و در ـ 

.  ودمی شبلکه به قلم و بیان خود محقق نوشته  نمی شود در چکیده از نقل قول مستقیم استفاده  ـ  

. ادبیات چکیده ناظربه گذشته است ـ 

.تاسندارد و پرداختن به معرفي منابع و مآخذ در چکیده نادرست و ارجاع  متن چکیده نیاز به استناد ـ  

.  نمي شودو تقطیع  مي شود متن چکیده به صورت پیوسته نوشته  ـ  

.ودخطابي پرهیز شعبارت پردازي ادبیات چکیده بايد ادبیات علمي باشد و از بیان ادبی ، شعارگونه و ـ 



اجزای یک چکیده دقیق
ویژگی های چکیده

؛ (لزوم انجام این تحقیق)دلیل نوشتن مقاله •

مشکل و مساله؛•

روش؛•

ادله و شواهد؛•

؛(یافته ها)نتایج •

.پیامدها و کاربردها•

تیافچکیدهیکدرباالعناصرتمامیاستممکن*

مهمچکیدهحجممحدودیتخاطربهمثال.نشود

.شودانتخابمحققتشخیصبههاترین

:  چند اشتباه رایج در چکیده نویسی

چکیده فهرست مطالب نیست؛

چکیده مساوی با طرح مساله نیست؛

در چکیده ارجاع به مراجع نداریم؛

بیان چکیده خطابی نیست؛

چکیده مقدمه هم نیست.



چکیده استاندارد
تقویت چکیده نویسی

 چکیده های استاندارد را زیاد بخوانید؛

نگارش چکیده پس از اتمام گزارش تحقیق صورت گیرد؛

د؛چکیده خود را حتماً به رویت استاد راهنما و خبره ها برسانی

؛ در نگارش چکیده باید همه کلید واژه ها به کار گرفته شود

چون طیف خوانندگان متن کامل مقاله کمتر از چکیده است

چکیده را قدری ساده تر از خود مقاله بنویسید؛

بین متن و چکیده نباید تضادی باشد؛

یا چکیده فقط باید حاوی متن و فاقد هر گونه جدول، شکل

مرجع باشد؛

 اکثر مجله ها برای چکیده حجم محدودی قایل هستند که

الزم است حتما رعایت 

 معموال در نگارش چکیده از افعال گذشته استفاده می

با این حال برخی از جمالت ممکن از افعال معلوم و . کنند

زمان حال نیز استفاده شود؛

 همزاد پنداری با کسی که می خواهد چکیده را بخواند می

.تواند بسیار راهگشا باشد

ای به خاطر بسپارید و تمرین کنید مثال  خودتان چکیده ه

کنیدمقاالت را بازخوانی  



کلیدواژه ها یا واژگان کلیدی
کاربرد

ه تا پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چمی کند به خواننده کمك  کلیدواژه ها 

.  مفاهیم و موضوعاتی در این اثر مورد توجه قرار گرفته است

دارد استاننمایه سازی یك متن علمی هستند و انتخاب درست آنها به  نمایه در نقش  کلیدواژه ها  چنین  هم 

.می نمایدو دسترسی مخاطبان را به اثر پژوهشی تسهیل  می کند متون در فضای مجازی کمك  

.  واژه به ترتیب حروف الفبا است5تا 3در مقاله، شامل واژه ها  کلید 



کلیدواژه ها یا واژگان کلیدی
کاربرد

؛زیرا توجه کافی به هدف بیان کلید واژه نمی شود. طالب معموال در انتخاب کلید واژه ابهام فراوان دارند

 نقش نمایه و فهرست را ایفا می کند؛( مقاالت)کلید واژه در طرح های تحقیقاتی فاقد فهرست

ه کلید واژه نمای کلی کار در ذهن محقق را نشان می دهد و با نگاهی به کلید واژه ها این نمای کلی باید ب

خواننده نیز منتقل شود؛

ناتوانی محقق در انتخاب کلید واژه ها حکایت از نارسا بودن تصور وی از تحقیق خویش دارد.

ن کلید واژه امکان جستجوی رایانه ای را میسور می کند اصوالً وجه تسمیه آن، نقش کلید بودن آن در ای

جست و جو است، یعنی کلید 

جست و جو از جنس واژه؛

  نگارش چکیده معموال همه کلید واژه ها به کار گرفته می شوددر .



مقدمه مقاله
اهمیت

ي خواهد ماست که پژوهشگر  نتیجه اي ، تبیین اجمالي نقشه راه محقق براي انجام تحقیق و دستيابي به  مقدمه

.  در تحقیق به آن بپردازد

.  تحقیق شده است، به اختصار بیان گرددزمینه ساز است در اين بخش ابعاد و جوانب موضوعي که الزم 

:مورد ذیل باشد4حداقل مشتمل بر مقدمه 

بیان مسئله.1

تحقیق پیشینه .2

موضوعپرداختن به  ضرورت .3

و هدف تحقیقسؤال .4



مقدمه مقاله
نکات

مقدمه بخش مهمی از یک مقاله است که همچون دریچه ای خواننده را از دنیای بیرون به •

.دنیای درون مقاله شما می برد و در حکم نقشه راه برای خواندن کل مقاله است

ا بر اساس بررسی های صورت گرفته، اکثر داوران در مجالت علمی تصمیم خود را درباره رد ی•

لذا . دقیقه اول خواندن آن که عمدتاً منطبق با مقدمه است می گیرند15قبول مقاله شما در 

ه طاحب نظران مقاله نویسی پیشنهاد می کنند که حداقل نیمی از زمان نوشتن مقاله را ب

.  نگارش مقدمه و نتیجه اختصاص دهید

.معموال آخر نوشته می شود•



مقدمه مقاله
هدف

:هدف اساسی مقدمه نویسی در مقاله پاسخ به پرسش هایی از این قبیل است که•

این تحقیق چه اهمیتی دارد؟ 

چه کسانی از آن بهره مند می شوند؟

چه نیازی به دانستن آن داریم؟ 

چه چیزی را نمی دانیم؟ 

چه خالیی در دانش ما وجود دارد که این تحقیق قرار است آن را پر کند؟

و اینکه چرا این پژوهش انجام شده است؟

.گاهی اوقات مقدمه مقاله تنها قسمتی از مقاله است که خوانده می شود•



متن و بدنه اصلی مقاله
یافته ها ، بحث و بررسی ، تحلیل ها

و گاهی با نقل قول از متون، می شود این قسمت دستاوردهای حاصل از ارجاع به متون و منابع تحقیق ذکر  در 

.می گرددپشتیبانی  

اصلیتذکرات مهم در تنظیم متن 

.  ودپرهیز ش... وطوالنی واژه های نامأنوس، عبارات پیچیده و نامفهوم، جمالت  به کارگیری از : روان بودن و رسایی متن-

متن در  ...(، انگلیسی وعربی)به کاربردن واژه های از : غیر فارسی در متن و چکیدهبه کارگیری واژه های از پرهیز -

ن آن در پاورقی نوشته شود و در متالتین استفاده شود، عربی یا واژه هایی اگر الزم بود از چنین . خودداری شود

.  اصلی، معادل فارسی آن با شماره ذکر گردد

ن در مت.... ، پرفسور، دکتر، جناب آقای، سرکارخانم واالسالمحجت الله، از اوصاف و القابی مانند عالمه ، آیت پرهیز -

خ عباس کلینی، شیخ طوسی، شیاالسالم  تحقیق مگر اوصاف و القابی که برای شخص علم شده باشد مانند ثقه 

... طباطبایی، امام خمینی، شهید مطهری و عالمه  قمی، 



متن و بدنه اصلی مقاله
یافته ها ، بحث و بررسی ، تحلیل ها

پرهیز از قلم فرسایی طوالنی و بیهوده و به کارگیری واژه های احساسی-

.  رعایت عالئم نگارشی و ویرایشی در متن-

رح محقق باید مطالب محتوایی را در راستای عنوان مصوب و مطابق با ط: تطابق محتوا با عنوان-

.  تفصیلی بنویسد

از مجموعه مطالب و عباراتی که به صورت مستقیم: نگارش و بازنویسی محتوا به قلم محقق-

ل های منابع نقل می شود، نباید ساختار کلی تحقیق را تشکیل دهد به این معنا که اگر نقل قو 

.مستقیم از متن حذف شوند، ساختار کلی تحقیق آسیب نبیند



پاراگراف نویسی

انواع پاراگراف های مقاله

پاراگراف چکیده

پاراگراف های مقدمه

پاراگراف های بدنه اصلی مقاله

پاراگراف های نتیجه

...



پاراگراف نویسی

اجزای اصلی پاراگراف

جمله موضوع

جمالت پشتیبان

پشتیبانجمالت 

جمله نتیجه

...



پاراگراف
مثال

و چه تعداد قابل توجهی از اندیشمندان مسلمان به جز چند استثناء چه در علوم دینی

.در علوم عقلی ایرانی بوده اند

.تندایرانی داشعلم نحو در زبان عربی، سیبویه و زجاجی همگی اصالتی بنیانگذاران 

لم و محدثانی که در حفظ روایات و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ساکثر  

یران ائمه معصومین علیهم السالم، کوشیده اند نیز یا ایرانی بوده اند و یا در محیط ا

.پرورش یافته اند

.داشتندبیشتر متکلمان بزرگ،فقهای برجسته و مفسران قرآن نسبی ایرانیهمچنین 

.داشته اندنتیجه می بینیم که ایرانیان سهم بسزایی در پیشبرد علم و تمدن اسالمیدر  



پاراگراف
کالبدشکافی مثال

و چه تعداد قابل توجهی از اندیشمندان مسلمان به جز چند استثناء چه در علوم دینی

.در علوم عقلی ایرانی بوده اند

.تندایرانی داشعلم نحو در زبان عربی، سیبویه و زجاجی همگی اصالتی بنیانگذاران 

لم و محدثانی که در حفظ روایات و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ساکثر  

یران ائمه معصومین علیهم السالم، کوشیده اند نیز یا ایرانی بوده اند و یا در محیط ا

.پرورش یافته اند

.داشتندبیشتر متکلمان بزرگ،فقهای برجسته و مفسران قرآن نسبی ایرانیهمچنین 

.داشته اندنتیجه می بینیم که ایرانیان سهم بسزایی در پیشبرد علم و تمدن اسالمیدر  

جمله موضوع

1جمله پشتیبان اصلی 

جمله نتیجه

2جمله پشتیبان اصلی 

3جمله پشتیبان اصلی 



پاراگراف
مثالبسط 

.ده اندتعداد قابل توجهی از اندیشمندان مسلمان به جز چند استثناء چه در علوم دینی و چه در علوم عقلی ایرانی بو

.بنیانگذاران علم نحو در زبان عربی، سیبویه و زجاجی همگی اصالتی ایرانی داشتند

ن آنها چون در محیطی زندگی می کردند که زبان رایج در آن عربی بود این زبان را آموختند و قواعد دستور زبان را مدو
.ساخته و به یک رشته علمی بدل کردند

لسالم، اکثر محدثانی که در حفظ روایات و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم ا

.کوشیده اند نیز یا ایرانی بوده اند و یا در محیط ایران پرورش یافته اند

.دشیخ طوسی، شیخ صدوق، عالمه مجلسی و آیت الله مرعشی نجفی از جمله برجسته ترین این محدثان هستن

.همچنین بیشتر متکلمان بزرگ،فقهای برجسته و مفسران قرآن نسبی ایرانی داشتند

ای قمی از این گروه شاید بتوان متکلم بزرگ خواجه نصیر الدین طوسی، فقهایی چون شیخ انصاری،صاحب جواهر،میرز 

.دو آخوند خراسانی و مفسرانی چون  محمد جریر طبری، فیض کاشانی، عالمه طبرسی و عالمه طباطبایی را نام بر 

.در نتیجه می بینیم که ایرانیان سهم بسزایی در پیشبرد علم و تمدن اسالمی داشته اند



پاراگراف
مثال بسط یافتهکالبدشکافی 

.ده اندتعداد قابل توجهی از اندیشمندان مسلمان به جز چند استثناء چه در علوم دینی و چه در علوم عقلی ایرانی بو

.بنیانگذاران علم نحو در زبان عربی، سیبویه و زجاجی همگی اصالتی ایرانی داشتند

ن آنها چون در محیطی زندگی می کردند که زبان رایج در آن عربی بود این زبان را آموختند و قواعد دستور زبان را مدو
.ساخته و به یک رشته علمی بدل کردند

لسالم، اکثر محدثانی که در حفظ روایات و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم ا

.کوشیده اند نیز یا ایرانی بوده اند و یا در محیط ایران پرورش یافته اند

.دشیخ طوسی، شیخ صدوق، عالمه مجلسی و آیت الله مرعشی نجفی از جمله برجسته ترین این محدثان هستن

.همچنین بیشتر متکلمان بزرگ،فقهای برجسته و مفسران قرآن نسبی ایرانی داشتند

ای قمی از این گروه شاید بتوان متکلم بزرگ خواجه نصیر الدین طوسی، فقهایی چون شیخ انصاری،صاحب جواهر،میرز 

.دو آخوند خراسانی و مفسرانی چون  محمد جریر طبری، فیض کاشانی، عالمه طبرسی و عالمه طباطبایی را نام بر 

.در نتیجه می بینیم که ایرانیان سهم بسزایی در پیشبرد علم و تمدن اسالمی داشته اند

جمله 
پشتیبان 

1فرعی

جمله 
پشتیبان 

3فرعی

جمله 
پشتیبان 

2فرعی



نتیجه مقاله
نتیجه گیری

.  جمع بندی می شوندمهم، برجسته و نتایج کلی یافته های  این قسمت، در 

جه به به دست آمده با تونتیجه هاي پاسخ نهايي به پرسش اصلي تحقیق و مقايسه  نتیجه گیری 

دون فرضیه و هدفهاي از قبل تعیین شده و تجزيه و تحلیل قسمت هاي عمده تحقیق و ارزيابي آنها ب

.  مي باشدذکر ادله و شواهد  

نتیجه عناصر  

عنوان تحقیق بیان -

اهمیت تحقیق در موضوع --

بیان فرضیه تحقیق --

الزم استبیان نتايج حاصله در نگارش نتیجه --



نتیجه مقاله
رینکات نتیجه گی

.  استفرضیه هو نیز وابسته به تأيید يا رد  فرضیه ها يا  پرسش ها نتیجه، مبتني بر ترتیب منطقي -

اما در ادله واقوال ذکرمي شوددر نتیجه فقط نتايج حاصله از است که  از اين جهت با چکیده متفاوت نتیجه -

.  مي شودو سیر بحث پرداخته  روش ها چکیده به توضیح مسئله تحقیق و اهداف و 

رد و صرفاً به آنچه در اثر آمده است بسنده باید ک. داری و صداقت دو اصل مهم در نگارش نتیجه استامانت  -

. از هر گونه گزاف گویی و طرح ادعایی که در اثر مورد بحث استداللی قرار نگرفته  الزم است خودداری کرد



نتیجه مقاله
رینکات نتیجه گی

ت به آنها تحقیق که احیاناً نتوانسته اسکاستی های محقق ضمن نوشتن نکات برجسته و یا  نتیجه گیری  در  -

ول در ط. می کندپاسخ گوید، با استنباط و ارائه راه حل، تا حدی مسئله را تکمیل یا به صورت کامل آن را حل  

بیان تحقیق ممکن است محقق به راه کارهایی در زمینه موضوع و مسئله رسیده باشد که در این قسمت آن را

.کرده، پیشنهادات کاربردی خود را مطرح مینماید

قاله همچنین ممکن است محقق به این نتیجه برسد که موضوع، نیاز به پژوهشهای دیگری دارد که در دایره م-

. ی کندمدر این صورت آنها را در قالب پیشنهادات پژوهشی بیان  . و یا با آن ارتباط مستقیم نداردنمی گنجد او  

.راهگشای طالبی باشد که در جستجوی موضوعات مناسب پژوهشی هستندمی تواند این پیشنهادات  



فهرست منابع
شیوه تنظیم فهرست منابع

ون ذکر بدالبالغه در متن استفاده شده باشد، نخست قرآن و بعد نهج البالغه  اگر از قرآن و یا نهج -

.  استفاده شده، نام مترجم ذکر شودالبالغه اگر از ترجمه قرآن و نهج . می شودمشخصات آورده  

.  می شودتنظیم فهرست منابع، به ترتیب منابع فارسی، منابع عربی و منابع انگلیسی ذکردر -

.  می شونداستفاده شده به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده ذکر  منابع -

نابع در فهرست م... ، استاد، دکتر، مهندس، شهید واالسالمحجت الله، و عناوین مانند آیت القاب -

.می شوندحذف  



فهرست منابع
شیوه تنظیم فهرست منابع

فهرست کتابها -

:  محل نشرمحقق  یا مصحح یا  مترجم نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب،  --
.  انتشارات، نوبت چاپ ، سال چاپ 

ر دفت: سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه: مثال-
–. ه ، ش1368، چاپ هشتم، اسالمیانتشارات 

تنظیم فهرست منابع، نام کتاب و یا مقاله ُبلد شده و سال چاپ هجری شمسی و یادر -
میگرددبا حروف مخفف مشخص  میالدی قمری و یا  

.  م2012-ش.هـ1389-ق.هـ1400:مانند-



فهرست منابع
شیوه تنظیم فهرست منابع

ط تیره در تنظیم فهرست، اگر از منابع مختلف یك نویسنده استفاده شود، به جای تکرار نام وی از خ--
.  می شوداستفاده  

.ش.هـ1368انتشارات صدرا، چاپ اول، : مطهری، مرتضی، انسان کامل، قم: مثال-
.  ش.هـ1375صدرا، چاپ سوم، : اسالمی، ، قمانقالب ، پیرامون __________-

چه و چنان( بینا)و اگر ناشر معلوم نباشد واژه ( بی جا)اگر محل انتشار کتاب مشخص نباشد، واژه --
.  به جای آن استفاده میشود( بیتا)سال انتشار مشخص نباشد واژه 

ن، فیض کاشانی، محس. دارالثقلین، چاپ اول، بیتا: مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، قم: مثال-
، قم، ، اسرار آل محمدهاللیسلیم بن قیس  . علم الیقین فی اصول الدین، بی جا، بیدار، چاپ اول، بیتا

.ش.هـ1365بینا، 



فهرست منابع
شیوه تنظیم فهرست منابع

.می شودذکر  نویسنده ها در صورتی که اثر، دو یا سه نویسنده داشته باشد، نام همه  -

11. ش.هـ1396انتشارات طه، چاپ اول، : ، قماخالق اسالمیاحمدی، رضا؛ وکیلی، صادق؛ -

یگران صورتی که اثر، بیش از سه نویسنده داشته باشد، نام اولین نویسنده به همراه کلمه ددر  -
.می شوداستفاده  

....  احمدی، رضا و دیگران، -



فهرست منابع
شیوه تنظیم فهرست منابع

ـ فهرست مقاالت -

.  داخل گیومه، نام نشریه، شماره نشریه، سال انتشار" عنوان مقاله"خانوادگی و نام نویسنده، نام -

.38ش، شماره.هـ1390فصلنامه حکمت،،  «بدیهیات در فلسفه مشاء ارزش علی، »فیروزجایی، : مثال-

، پس از نام مجموعه به نام ویراستار یا سر ویراستار و مشخصات المعارف هادائرة مقاالت  در مورد  --
.  می شودچاپی اشاره  

ران، ، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، تهاسالمیدایرة المعارف بزرگ « ولی پوریای ،»حسین، ناجی : مثال-
.744ـ 743ش، صص .هـ1383، اسالمیمرکز دایرة المعارف بزرگ 



تنظیم متن مقاله
نکته های تایپ متن مقاله

و در کلمه ای 300صفحه 20ـ 15مقاله در است هر الزم 

.  تایپ شودحفظ کیفیت، و باالتر با  2007Wordبرنامه 

سانتیمتر 1/15در تمامی متن فارسی سطرها فاصله  

باال سانتیمتر، از 4صفحه راستاز سمت حاشیه. است

چپ سانتیمتر و از سمت 3پایینمتر، از سانتی  3/5

.سانتیمتر باشد2/5-3

خط با احتساب 24تا 22بین خطوط در هر صفحه تعداد 

.استپاورقی ها 



مدیریت روند تحقیق
مدیریت زمان

.اگر نتوانید زمان خود را مدیریت کنید، هیچ چیز دیگر را نمی توانید مدیریت کنید•

فی التاخیر آفات•

.افراط و تفریط در مواجهه با زمان آسیب زا است•

شتاب زدگی در تحقیق سبب کاهش دقت، از دست رفتن اطالعات الزم و خطا پذیری در تحلیل و پردازش•

.اطالعات می شود

.اتالف زمان و تاخیر بی دلیل نیز بهره وری تحقیق را کاهش می دهد•



مدیریت روند تحقیق
مدیریت زمان

.اشیممدیریت زمان در تحقیق، بسته به این است که از روند و مراحل تحقیق تصوری واقع بینانه داشته ب•

.همچنین این برنامه ریزی به خودشناسی نیز بستگی دارد•

.نسبت به وقت محدودی که دارید بخیل باشید•

ک ماه مثال دو ماه آخر را برای ویرایش و اصالح نهایی تعیین کنید و ی. وقت خود را از آخر به اول تقسیم کنید•

.را برای تایپ و غلط گیری

.نیدپس از مسئله شناسی کامل و شناخت منابع و جمع آوری اطالعات تا حد نسبی، پیش نویسی را آغاز ک•



مدیریت روند تحقیق
مدیریت زمان

زمان الزممراحل مختلف فرایند تحقیقردیف

درصد10تشکیل پرونده علمی1

درصد20یادداشت برداری2

درصد20یادداشت هاتحلیل3

درصد20پیشنویس اولیه4

درصد30(یو آماده ساز نگارش،امور تایپ)نگارش نهایی5



مدیریت روند تحقیق
نکات مهم از نظر داوران در بخش محتوای مقاله

چکیده مناسب و واژگان کلیدی ذیل آن•

مقدمه و طرح مسئله•

ارتباط محتوا با موضوع تحقیق و پرهیز از حاشیه روی و پراکندگی•

منطقی میان بخش های مختلف تحقیقانسجام  •

مفید و کافی بودن مطالب•

نوآوری و خالقیت در تحقیق•

اعتبار منابع تحقیق•

کفایت منابع تحقیق•

قوت توصیف و تحلیل وبررسی موضوع•

بیان واضح نتایج تحقیق و بیان پیشنهادهای مناسب•



مدیریت روند تحقیق
مقالهظاهر نکات مهم از نظر داوران در بخش  

داشتن فهرست مناسب•

روان و گویا بودن عناوین بخش های مقاله•

رعایت قواعد و عالیم نگارشی•

رعایت اصول علمی در نوشتن پانوشت و فهرست منابع•

وحدت روش در ارجاعات و مستند سازی•

رعایت زیبایی های ظاهری•



پایان جلسه
موفق باشید


