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آذر روز دانشجو را 16
خدمت تمام دانشجویان

ی گرامی تبریک عرض م
نمایم 



کارگاه آموزشی 

مقاله نویسی علمی



اهداف کارگاه

ه علمی هدف کلی از برگزاری این کارگاه ایجاد توانمندی نظری و عملی در نگارش یک مقال
.به زبان فارسی و اخذ پذیرش چاپ در مجالت علمی  است

:در پایان این کارگاه ازشما  انتظار می رود

.اهمیت انواع مقاالت علمی را بیان نمائید.1

.اجزاء مختلف یک مقاله علمی را بیان نمائید.2

.توانمندی نقد یک مقاله علمی را کسب نمائید.3

.از اصول اخالقی در نگارش مقاله علمی آگاه شوید.4

.با روش مناسب اخذ و ارسال پذیرش مقاله در مجالت آشنا شوید.5

.  نا شویدبا برخی اصول اولیه  ادبیات درنگارش مقاله به زبان فارسی آش.6



اهمیت نگارش علمی



مقالهنگارشضرورت

علمیپژوهشهایمطالعاتونتایجگزارشتهیه
.آیدمیشماربهپژوهشگریمرحلةمهمترین

معهجااختیاردرآننتایجکهاستکاملزمانیپژوهش
.دشوگذاردهعلمی

قداماتانتایجوپژوهشهاییافتهنتواندپژوهشگراگر
انمندعالقهوپژوهشگرانسایراختیاردرراخودعلمی
بهباشدمهممهاندازههراوپژوهش،دهدقرار

.کردنخواهدکمكیعلمپیشرفت



:(1345)پورآریان
هاتناجتماعینمودیعنوانبهپژوهیحقیقت•

كهبل،نیستهاحقیقتدریافتبرمشتمل
کمال……هستنیزهاحقیقتانتقالمستلزم
نایازوشودنوشتهکهاستایندرتحقیق
دوبهتحقیقراستیبه.شودخوانده،مهمتر

فراارحقیقتیکهکسآن:استنیازمندکس
گیردمیفراراحقیقتکهآنودهدمی

.(40ص)

مقالهنگارشضرورت



انگیزه های نوشتن

نوشتن به قصد آموختن

نوشتن به قصد مستند سازی

نوشتن به قصد گزارش دهی

نوشتن به قصد متقاعد کردن دیگران

و سهیم کردن دیگران در اندیشه ها
آرا خویش

 تبدیل دانش شخصی به دانش
اجتماعی

تملک یا شخصی کردن دانش
 انجام وظایف در محیط دانشگاهی و

پژوهشی



نگارش مقالههدف 

،مقالهجملهاز،علمینوشتههرازهدف•
قالانتیعنی؛هاستنوشتهسایرهدفهمان

یجازااصلرعایتبا،آشكارطوربهپیامیک
کهآنجااز.جذابوروانسبكیباو،

هایمجلهدرغالبأعلمیپژوهشهایگزارش
هامجلهاینورسدمیچاپبهتخصص

محدودیصفحاتعلمیگزارشهربرای
ایاختصاراصلرعایت،دهندمیاختصاص

یعلممقالهنگارشویژگیمهمترینایجاز
.است



انواع اصلی ارائه مقاالت علمی

چاپ در مجالت

ارائه در همایش ها

گزارش پژوهشی به موسسه



تقسیم بندی انواع مقاالت علمی

 مقاالت مروریReview (tutorial) articles

مقاالت اصیل پژوهشیresearch articlesOriginal

کارآزمایی بالینی :Randomized control trials

موردی شاهدی :Case-control

 هم گروهی :Cohort

همبستگی :Correlational

 گزارش موارد نادر و جالبCase reports :



انواع مقاالت ژورنال

(اصیل)مقاالت اصلیOriginal Paper  یاRegular Research

 مقاالت مروریReview Paper

 مقاالت از نوعLetter

 مقاالتCase Report 

 مقاالتShort/ Rapid/ Brief Communication



مقاالت اصیل

آمدهبدستجدیدیومهمنتایجوبودهبرخوردارکافینوآوریازشدهانجامپژوهشصورتیكهدر
.باشد

می باشندکافیجزییاتشرحبامفصلکهمقاله هایی.

باشندباالییعلمیارزشدارای.

 Hotوان مقاالت اصیلی که به تازگی چاپ شده اند، اگربه سرعت مورد استقبال قرار بگیرند تحت عن

Papersدر سایت مجالت مشخص می شوند.



مقاالت مروری

ژوهش هاییپتشریحضمنمرتبط،مقاالتاززیادیتعدادبررسیباتجربهباوصاحبنظرافراد
نیزوفعلیوضعیتاست،شدهانجامموضوعیکرویبرگذشتهسال هایطیدرکه

.نمایندمی مروروبیانراآتیپژوهش های

روزبهموضوعیکدرکهمی کنددعوتبرجستهپژوهشگرانازنیزمجلهاوقاتگاهی
invitedاصطالحاًکهبنویسندمروریمقالهپژوهشی، reviewمی شودگفته.



Letter مقاالت از نوع

نوعازمقاله هایعلمیارزشLetterاستکمتراصیلمقاله هایاز.

ارسالامكانکهاستاینمهمنكتهLetterنداردوجودمجالتهمهبه.

نوعازمقاله هایمعموالLetter،رحداکثیامقالهدررفتهکاربهکلماتتعدادحداکثرنظراز

.داردبستگیمجلهنوعبهکهدارندمحدودیتصفحات،تعداد



Short/ Rapid/ Brief Communication

قالبدرکهاستیافتهدستمحدودیاماجدیدنتایجبهتحقیقاوقاتگاهیshort/ briefارایه

.می شوندچاپوشده

استبقیهازبیشترمقاالتازدستهایندرچاپوداوریسرعت.

دمی شودادهتوضیحموضوعاهمیتونوآوریبرتكیهبامفیدومختصرصورتبهنتایج.

داردوجودصفحاتتعدادیاوکلماتتعدادمحدودیتمقاالتازدستهاینبرای.



Book Chapter

توسطدهشانجامپژوهش هایوتالیفیمقاالتخالصهوگردآوریواقعدرکهمی باشدکتابازفصلیک

.می باشدعلمیموضوعیکبارابطهدرنویسندگان

ازن هاآوشدهانتخابکتابسردبیرعنوانبهعلمیبرجستهوصاحبنظرافرادمعموالحالتایندر

همكاریباتابکترتیب،اینبه.می نمایندهمكاریبهدعوتکتابفصل  هاینوشتنبرایمحققیندیگر

درراصولفاینسردبیرنهایتدر.می شودنوشته(محققچندیایکتوسطفصلهر)پژوهشگرچندین

.می نمایدمنسجمومرتبکتاب،مختلفبخش هایقالب



کنفرانس 

نامباکنفرانسمقاالتمجموعهدرکنفرانسیکدرشدهارایه/پذیرفتهمقاالت
proceedingمی شوندچاپ.

بهراه هارشتبامرتبطتخصصیکنفرانس هایکهداردوجودمختلفیسایت های
می کنندهارایکنفرانسبرگزاریزمانوتاریخاساسبروشدهدسته بندیصورت

:جملهاز

www.allconferences.com/irwww.conferencealrets.com/ir



نكات مهم در چاپ مقاالت کنفرانسی
مقالهارسالمهلتکنفرانس هابرای(Deadline)مهلتازپسمقالهکهصورتیدروداردوجود

.شدنخواهدداوریونمی شودگرفتهنظردرگردد،ارسالکنفرانسبرایشدهتعیین

آنموقعبهارسالوکنفرانسآننگارشنامهآیینبامطابقمقالهنوشتنازپس(Submit)،فرآیند

.می کشدطولماهدوتقریباکنفرانسبهبستهکهمی شودآغازمقالهداوری

ًعهمطالآنراباشند،مناسبیتجربهودانشدارایشدهارسالمقالهزمینهدرکهداورچندمعموال

.می کنند



مقاالت ارسال شده برای کنفرانس دارای الگوی نگارش
(Template)مشخصی می باشند.

تکایوستونهدوحتییاوقلماندازهقلم،نوعمثالعنوانبه
.تاسمتفاوتمختلف،کنفرانس هایدرمقالهبودنستونه



: شودمیارایهکنندگانشرکتبرایصورتدوبهمعموالکنفرانسدرشدهپذیرفتهمقاالت

شفاهیارایه(الف(Oral)ضرینحابرایدقیقهبیستتقریبیزماندرشفاهیصورتبهمقاله
پاسخوشپرسبرایدقیقهپنجونویسندهارایهبرایدقیقهپانزدهحالتایندر.می شودارایه

.می شودگرفتهنظردر

پوستر(ب(Poster)یاودهدارایهشفاهیصورتبهرامقالهنخواهد/نتواندشخصاگر
دروکردههتهیرامقالهپوسترمی تواندکرده اند؛موافقتپوسترصورتبهمقالهارایهباداوران

تامی شوددادهقرارنویسندگاناختیاردرمشخصیزمانمعموال.دهدقرارشدهتعیینمحل
.دهندتوضیحکنندگانشرکتبهخودمقالهمورددربتوانند



مقاله علمی پژوهشی 
گرفتهصورتقبالًکهپژوهشیعلمینقدیااست،نوینپژوهشیازبرخاستهایمقاله

.داردتأملجایآنازهاییبخشیابخشولی

استمتفاوتپژوهشیمقالهبالحنوساختارنظراز.

رایبکهآماریپیچیدۀمحاسباتبردنکاربهازوکند،میدنبالراایویژهساختار
.شودمیپرهیزگیردمیصورتتحقیقیمقالهدرفرضیهآزمون

مقاله علمی تخصصی

درصیتخصمباحثوبودهخاصنهادهایوسازمانهابرخیبهوابستهمعموالمجالتاین
.کنندمیمطرحرازمینهیک

ری،فناووعلوم،تحقیقاتازوزارترامجوزعلمیوامتیازگونههیچمعموالمجالتاین
.اندنكردهدریافتعلمیهحوزهیاپزشكیآموزشوبهداشت،درمانوزارت

مقاله علمی ترویجی



مقاله علمی مروری
تاسشدهمنتشرقبالًکهپردازدمیهایینوشتهانتقادیارزیابیوکالنتحلیلبه.

یشرفتپسیرپیشین،آثارارزشیابیوسازی،یكپارچهبندی،مقولهطریقازمروریمقاله
.کندمیدنبالمشخصایمسئلهکردنروشنجهتدرراجاریهایپژوهش

مقالۀ دایره المعارفی
هستندموضوعیمختلفهایزمینهدرپایهاطالعاتدهندهارائه.

استبودهموجودپیشاپیشکهاستمنابعیومدارکواسنادبرمبتنی.

هستندمستند.

باشندمیخاصایاندیشهعلیهیالهجانبداریوارزشگذاریازفارغ.



نتشارانواع مجله بر اساس پیوستگی ا

هفته نامه

دوهفته نامه

ماهنامه

دوماهنامه

فصلنامه

دوفصلنامه

سالنامه



شرایط ارایه مقاله به نشریه

نویسندگانراهنمای“بخشدرقیدشدهاصولکلیهرعایت“

مجلهناشربهرایتکپیحقتفویضتعهدامضای

مختلفپژوهشیعلمیمجلهدودرزبانیکبهمقالهیکمجددچاپامكانعدم

اولناشراجازهبامجلهدودرزباندوبهمقالهیکمجددچاپامكان



اجزاء یک مقاله علمی

عنوان

نام و مشخصات نویسندگان

 (خالصه)چكیده

 (زمینه)مقدمه

(مواد و روشها، روش مطالعه، روش کار) روش بررسی

 (نتایج)یافته ها

 بحث
نتیجه گیری نهایی

 (تشكر و قدردانی)قدردانی و سپاس

منابع



نگارش عنوان

Title



عنوان مقاله

، (کلمه15حداکثر )و جامع کوتاه •

حاوى موضوع کلى و متغیرهای اصلی پژوهش و رابطه آنها ،✓

فاقد کلمات اضافه✓

هماهنگ با متن مقاله ،•

ترجمه صحیح و دقیق به زبان انگلیسی،•

اجتناب از بكارگیری اختصارات،•

جذاب،•

چه چیزی؟ چه زمانی؟ چه کسی؟ چه مكانی؟: حاوی پاسخ سواالت•



...مقالهعنوان

،میانبیراتحقیقاصلیهاییافتهحقیقتدروتحقیقمحتوایعنوان

.استبرخوردارخاصیاهمیتازدلیلهمینبهکند

استتحقیقعنوانخوانندگان،بانویسندهتماسنقطهاولین.

وجذابارآناگروکنندمیاکتفاعنوانخواندنبهفقطافرادازبسیاری

.پردازندمیمقالههایقسمتسایربهیافتندعالقهمورد

العاتاطبیشترینلغاتکمترینباکهاستاینعنواننوشتنازهدف

.نماییدمنتقلخوانندهبهراممکن



عنوان مقاله

گاه علوم بررسی رابطه بین انگیزش شغلی کارکنان دانش
پزشكی مشهد با سبک مدیریت مدیران آنها در 

ام ، ام(عج)، قائم(س)بیمارستانهای آموزشی ام البنین
شهر مشهد( ع)رضا

کلمات اضافه دارد
 بک سبا رابطه بین انگیزش شغلی کارکنان بررسی

شهر منتخببیمارستانهای آموزشی در مدیریت مدیران 
مشهد



عنوان مقاله

بررسی شیوع سكته قلبی•
جامع نیست

در بررسی شیوع سكته قلبی در زنان شهر مشهد•
1393سال 

1393سال : چه زمانیشیوع سكته قلبی    : چه چیزی•
زنانچه کسی؟ شهر مشهد            : چه مكانی•



عنوان مقاله

یس بررسی افت تحصیلی دانش آموزان و روش تدر
معلمان ریاضی شهر مشهد 

رابطه مشخص نیست و ناقص است

 بررسی رابطه بین روش تدریس معلمان و افت
تحصیلی دانش آموزان شهر مشهد



عنوان مقاله

 بررسی رابطه بینMS  با سن حاملگی زنان...
از کلمات اختصار استفاده شده است

سن بررسی رابطه بین مولتیپل اسكلروزیس با
...حاملگی زنان 



انواع نگارش عنوان

 کالسیک یا آکادمیک

برای طرح تحقیق یا پایان نامه مناسب است

رسمی و حاوی کلمات اصلی و رابطه آنها است

ژورنالیستیک یا مجله ای

برای مجالت مناسب است
.تکوتاه و جذاب و حاوی نكات برجسته تحقیق اس



عنوان مقاله

:  کالسیک•

زمینه  بررسی تاثیر آموزش کارکنان نظام سالمت در•
طهنگارش علمی بر برونداد پژوهشی سازمان مربو

:ژورنالیستیک•

یارتقاء برون داد پژوهشی با آموزش  نگارش علم•
نقش آموزش نگارش علمی در برونداد پژوهشی•
ایی یک کارآزم: تاثیر آموزش بر برونداد پژوهشی•

بالینی



عنوان مکرر
Running title

له در عنوانی خالصه برای باالی صفحاتی از مجله است که مقا
.آن چاپ می شود



مشخصات نویسندگان

Authors



(Authors)مشخصات نویسندگان 

 ت و مطابق با نگارش ثاب)به فارسی و انگلیسی ( گان)نام و نام خانوادگی نویسنده
،(پاسپورت

 محل کار(Affiliation)

مرتبه علمی یا مدرک تحصیلی

شهر، کشور

پست الكترونیكی نویسنده مسئول



مشخصات نویسندگان

***، مرضیه خردمند**، حسین صفاپور*رامین حجتی

.یراندانشیار گروه آموزشی ارتوپدی دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران، تهران، ا*

قیه اهلل، تهران، کارشناس ارشد مهندسی پزشكی مرکز تحقیقات ارتوپدی دانشگاه علوم پزشكی ب**
.ایران

کارشناس آمار واحد انفورماتیک معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی مشهد، مشهد، ایران، *** 
Kheradmandm81@mums.ac.ir(نویسنده مسئول)

mailto:Kheradmandm81@mums.ac.ir


Affiliations  دگانوابستگی سازمانی نویسن

استشدهانجاممطالعهکهزمانیدرسازمانیوابستگی.

استهشدانجامکجادرمطالعهکهدریابندکندمیکمکمطالعهخوانندگانبهموضوعاین.

کندمیکمکمقالهچاپبهسازمانیوابستگیمحلهمچنین.



تعداد نویسندگان مقاالت 

تگی به وسعت مطالعه و تعداد افراد مشارکت کننده در آن بس

ا در ولی اگر امکان پذیر باشد، تعداد نویسندگان مقاله ر. دارد

.تعیین کنید( نفر6الی 3)حد معقول و متعارف 



(Authors)مشخصات نویسندگان 

قاله کسی نویسنده است که در ایده پژوهشی، طراحی تحقیق، اجرا، تحلیل داده ها و یا نگارش م
.مشارکت داشته باشد

رعایت حقوق نویسندگان از موضوعات اخالقی پژوهش و الزم االجرا است.

حقوق نویسندگان مشمول زمان نمی شود.

حقوق نویسندگان قابل پیگیری حقوقی است.

 بستگی داردیدرصد مشارکت در تحقیق، قوانین موسسه و توافقات قبلتوالی اسامی نویسندگان به.

ردنویسنده مسئول، مسئولیت ثبت مقاله در مجله، پاسخ داوری و پاسخگویی را بر عهده دا.



امتیاز نویسندگان



نگارش  را از کدام قسمت شروع 
کنیم؟



نگارش مقدمه

Introduction



(Introduction)تدوین قسمت مقدمه  

:تدوین قسمت مقدمه مقاله در پنج مرحله انجام می شود

ورد مشکل مبیان زمینه و حیطه پژوهش به منظور درک خواننده پیرامون .1
پژوهش

.تحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین   می کند.2

.گپ موجود چیست و چرا انجام این پژوهش اهمیت دارد.3

(  اختیاری)تاکید بیشتر بر  جنبه های مهم این تحقیق .4

هدف  و یا سوال پژوهش.5



مقدمه

:زمینه و حیطه پژوهش-1

(جهانی، ملی، منطقه ای)و شدت مشكل وسعتآمار نشان دهنده •

دامنه و حوزه مشكل•

:  مثال

(.1)سكته قلبی شایعترین علت مرگ در ایران است 

دقیقه 20هزار نفر در کشور بخاطر تصادفات خودرویی کشته می شوند یعنی هر 20ساالنه حدود 
(.2)یک نفر 

(نادرست).سكته قلبی بیماری مهمی است

(نادرست. )تصادفات خودرویی تلفات زیاد و وحشتناکی ایجاد می کند



مقدمه

:زمینه و حیطه پژوهش-1
جهانی، ملی، )مشكل شدتآمار نشان دهنده وسعت و 

(منطقه ای
دامنه و حوزه مشكل

:  مثال
40تا 20ن بیشترین شیوع مولتیپل اسكلروزیس در سنی

(. 1)سال است که شامل افراد فعال جامعه می باشد 
(.2)درصدی همراه است50ای بوال با مرگ و میر حدود 



مقدمه

:کندتحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین   می -2

تحقیق قبلی مرتبط با این پژوهش3-5یان خالصه نتیجه ب

:نشان دهنده 

قابلیت اجرایی تحقیق

کمبود تحقیقات قبلی در این موضوع خاص

مناقشه نتایج تحقیقات قبلی



مثال مرور متون 
در مقدمه مقاله



مقدمه

:موجود در موضوع تحقیق( فضای خالی)گپ -3

روشهای موجود و مورد استفاده برای حل مشكل
معایب و مشكالت روشهای فوق

روش مورد نظر در این تحقیق
اثر احتمالی روش مورد نظر در این تحقیقمكانیسم 

مزایای روش مورد نظر در این تحقیق



تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی:  مثال

در حال حاضر برای تسكین اضطراب قبل از عمل 
.دبیماران از داروهای ضد اضطراب استفاده می شو

و (3)این داروها با عوارضی همچون خواب آلودگی 
ا همراه هستند و تداخالتی نیز ب( 4)خطر وابستگی 

اما آرامسازی یک (.5)داروهای بیهوشی دارند
این  روش با شل .   است( 6)مداخله غیر دارویی 

کردن عضالت، تنش جسمانی را بر طرف کرده و
آرامسازی .ممكن است بر اضطراب اثر بگذارد

ارد است که تداخلی با بیهوشی ند( 7)فاقد عارضه 
ل این روش به سادگی توسط خود بیمار قاب( . 8)

.و هزینه ای در بر ندارد( 6)انجام است 

روش موجود

معایب روش 
موجود

روش مورد نظر

مکانیسم اثر 
احتمالی

مزایای روش 
مورد نظر



مقدمه

جنبه های مهم تحقیق-4

(.در سازمان، شهر، کشور، دنیا)انجام برای اولین بار

هم راستایی با سیاستهای سازمانی، محلی، ملی یا بین المللی

صرفه جویی مالی قابل توجه

نوآوری

...



مقدمه

هدف کلی یا سوال تحقیق-5

.جمله آخر مقدمه معموال هدف تحقیق یا سوال تحقیق است

:مثال

ی معلمان لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین  سواد اطالعاتی با برونداد پژوهش....
.شهر تهران انجام شد

با برونداد بین  سواد اطالعاتیبرای پاسخ به این سوال که آیا رابطه ای این تحقیق لذا ....
.شدوجود دارد، انجام پژوهشی معلمان شهر تهران 



مقدمه

-استنممكکهچندهر(حالزمانفعل).کنندمیشروعشدهپذیرفتهعلمیواقعیتیکازجملهیکبارامقدمهمعموال
.(استافتادهاتفاقوبودهموجودکهحقایقیبرای)یابدادامهنیزکاملماضیافعالباادامهدر

-یمخاتمهمحققنظرمورداصلیموضوعبهادامهدروشودمیدادهسوقموضوعآنمجموعهزیربهعامازموضوعسپس
.یابد

-موضوعبیینتضمن(معتبرهایسایتوبحتیوکتاب،مقاله)شدهانجاممطالعاتبهاستنادبانویسندهقسمتایندر
نویسندهانپایدروپرداختهاختصاصیگپبهعامشكافیکازسپس.کشاندمیچالشبهنیزراموجودگپخودتحقیق
.کندمیبیانراخودپژوهشهدف

هدف مقاله را نشان دهد-الف.

شامل خالصه ای از دالیلی باشد که ضرورت مطالعه را نشان دهد-ب.

اصی در جستجو و مرور متون فقط از مقاالت  بسیار مهم استفاده شده و به یادآوری اطالعات گسترده  و غیر اختص-ج
.نپرداخته و در آن از مطالب کتاب های درسی استفاده نشده باشد

اطالعات بدست آمده از تحقیق هائی که نتایج آنها قبال منتشر شده را مجددا تكرار ننماید-د  .

جمع بندی 



بیان اطالعات گسترده، غیر اختصاصی وغیر مرتبط با گزارش•

غیر ضروریارائه جداول وتصویر•

طوالنی کردن مطلب ونوشتن جمالت بلند•

اغراق وبزرگ جلوه دادن گزارش•

عدم رد واثبات مطالب•

در مقدمه از آوردن موارد زیر اجتناب ورزید



پیشینه تحقیق  :هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق، عبارت است از

.قیقتحمسئلهباقبلیهایپژوهشاطالعاتمیانمنطقیارتباطبرقراری.1

.تحقیقمسئلهبرایتجربییاونظریچارچوببهدست یابی.2

.گذشتههایپژوهشدراستفادهموردتحقیقهایروشباآشنایی.3

:استضروریزیرنکاتبهتوجهاهداف،اینبهرسیدنبرای

.تحقیقمسئلهبامرتبطاطالعاتمنابعانتخاب(الف

.(اختصاصیوعمومی)جزئیبهکلیازمطالبارائه(ب

.یکدیگربارابطهبدونومجردطوربهمطالببیانازاجتناب(ج

.منطقیروندهایباهمراهشدهسازماندهیطوربهمطالبتنظیم(د

.آنهانقدوقبلیمطالعاتنتایجارائه(ه



ضرورت پیشینه

رار ابعاد جدیدی از مساله تحقیق را آشكار می کند تا به جای تك1

.بیهوده تحقیق دیگران، تحقیق تازه ای انجام شود

.به تعیین سواالت یا فرضیات تحقیق کمک کند-2

.ندبه روش شناختی تحقیق درباره موضوع کمک شایانی می ک-3

ار خطا در از تجربیات محققان قبلی استفده می شود تا احتمال تكر-4

.پژوهش کاهش یابد



Methods

روش کار



روش کار

ا تکرار کندباید به گونه ای نوشته شود که فرد دیگری بتواند از روی آن، تحقیق ر.

رار اعتبار داده های بدست آمده در تحقیق بر اساس این قسمت مورد قضاوت ق
.می گیرد



روش کار
:شامل توضیح دقیق در مورد

،نوع مطالعه

،طرح مطالعه

،نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 ،معیارهای ورود و خروج

،ابزار و روش گردآوری داده ها

، روایی و پایایی ابزار

،نحوه انجام آزمایش ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مجوز کمیته اخالق و مالحظات اخالقی



(Study Types)نوع مطالعه 

 موردی(Case study/Case Series)

 اکتشافی(Explorative)

 پرسشنامه ای(Survey)

 اپیدمیولوژیک(Descriptive)

 همبستگی(Correlational)

 موردی شاهدی(Case- Control)

 هم گروهی(Cohort)

 تجربی(True Experimental)

 نیمه تجربی(Semi Experimental)

 کارآزمایی بالینی(Clinical trials)

توصیفی

تحلیلی

مداخله ای



(Study Design)طرح مطالعه 

(Cross sectional)مقطعی •

(Longitude)طولی •

(Retrospective)گذشته نگر •

(Prospective)آینده نگر •

 یک گروهی(Single group)

 چند گروهی(Multi groups)

(Post test only)پس آزمون تنها •

(Pretest post test)پس آزمون –پیش آزمون •

(Random allocation)تصادفی •

(Non random)غیر تصادفی •



(Study Sample)نمونه تحقیق 

(نهایی/حذف شده/ برآورد شده)حجم نمونه  •

روش تعیین حجم نمونه •

تعداد افراد مطالعه راهنما، ( )Pilot study)مطالعه راهنما ✓
(نام فرمول، ضریب اطمینان و توان آزمون

نان و نام فرمول، ضریب اطمینام مطالعه، )نتایج سایر مطالعات ✓
(توان آزمون

سرشماری✓



(Study Sample)نمونه تحقیق 

روش نمونه گیری•

(:Probability)احتمالی •
تصادفی ساده❖

تصادفی منظم❖

(:Non Probability)غیر احتمالی•

آسان❖

هدفمند❖

داوطلبانه❖

گلوله برفی❖

روش نمونه گیری•

یک مرحله ای•

چند مرحله ای•

(Stratified)طبقه ای ❖

(Cluster)خوشه ای ❖

تقسیم به گروه ها•

تصادفی❖

غیر تصادفی❖



 Include Exclude)معیارهای ورود و خروج 

Criteria)
:  مثال معیارهای ورود

سال60تا 18سن بین ✓
حد اقل شش ماه سابقه کار✓
حد اقل سواد خواندن و نوشتن ✓

مثال معیارهای خروج 
عدم شرکت در بیش از یک جلسه آموزشی ✓
عدم شرکت در پس آزمون✓

تغییر مجل سکونت✓



ابزار و روش گردآوری داده ها

:  ابزار پژوهش
پرسشنامه✓
چک لیست✓
دستگاه ها✓

روش گردآوری داده ها 
مصاحبه✓
مشاهده✓

(الکترونیک/پستی/حضوری)پرسشنامه ✓

نام ابزار•
رتوضیح مختص•
منبع•
روایی و پایایی•



روایی و پایایی ابزار 

( ابزار ویژگی مورد نظر را بسنجد)روایی 
روایی محتوی✓
روایی سازه ✓
روایی هم ارز✓

(ثبات نتیجه حاصل از اندازه گیری)پایایی 
بازآزمون -آزمون ✓
دو نیمه کردن✓
فرمهای موازی✓

آلفا کرونباخ✓

نام روش•
مقدار پایایی •

(0.7بیشتر از )



ر مفهوم اعتباار باه ایان سائوال پاساخ می دهاد کاه ابازا
.داندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنج

بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت 
. داده های حاصل از آن اطمینان داشت

 Validity(اعتبار)



نه انواع آنوجوه مختلف اعتبار 
 اعتبار ظاهری یا صوری(Face Validity)

آیا پاسخ دهنده مفهوم متن را همان می یابد که محقق مد نظر داشته است؟

 اعتبار محتوا(Content Validity)

محتوای پرسشنامه در راستای هدف اصلی و سوال پژوهش است؟

 اعتبار ساختاری(Construct Validity)

اسكلت پرسشنامه با مفهوم موضوع تطابق دارد؟

 اعتبار پیشگویی کننده(Predictive Validity)

پاسخهای داده شده تا چه میزان با نتایج آینده همخوانی دارد؟



روش انجام آزمایش ها 

 زمان
فرد انجام دهنده
محل
شرایط آزمایش
توالی آزمایشها
زمان اندازه گیریها
 کور



روش تجزیه و تحلیل داده ها 

شاخص های آمار توصیفی
میانگین و انحراف معیار✓
توزیع فراوانی نسبی و مطلق  ✓
میانه و نما و دامنه✓

آزمونهای آمار تحلیلی 
تی ✓
کای دو✓
تحلیل واریانس✓

✓......

ضریب اطمینان

✓95%

✓99%

نرم افزار آماری 

✓SPSS

✓SAS

✓Matlab

✓......

همخوانی با یافته ها



مالحظات اخالقی 

 بیان رعایت مالحظات اخالقی
بیان اخذ مجوز کمیته اخالق



Results

یافته ها



یافته ها

 اطالعات(Information ) حاصل از داده ها(Data )بیان می شود.

تنها یافته های اصلی و مهم بیان می شوند:
(مشخصه مهم3-5)توصیف نمونه پژوهش ✓

یافته های مرتبط با هدف اصلی تحقیق✓

یافته های جانبی مهم✓

هیچگونه تفسیری از یافته ها بیان نمی شود.
یافته ها به صورتی که واضح باشد، بیان می شوند:

متن ✓

جدول✓

نمودار✓



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

یافته ها حتما با متن شروع شود.
از جمالت کوتاه با افعال زمان گذشته استفاده شود.
این روش برای بیان یافته های فاقد عدد و رقم زیاد، مناسب

.است
وداز جدول یا نمودار برای توضیح بیشتر متن استفاده می ش .
جمله با عدد شروع نشود.
 تکرار نشود«  ....یافته ها نشان داد»عبارت.
 دبا هم بیاین«میانگین و انحراف معیار»و «تعداد و درصد»شاخص.

واحد اندازه گیری متغیرهای کمی ذکر شود.



ارائه یافته ها و دستاوردهای حاصل از پژوهش

پاسخ گوئی به پرسش های پژوهش

بیان کوتاه و رسا

شرح شواهد تازه به صورت کامل

خودداری از جمالت بلند و تکراری

گزارش نتایج به همان صورتی که بدست آمده است

اجتناب از ذکر عبارات دو پهلو ومرموز

ش مغایر ارائه تمام نتایج بدست آمده، حتی آنهایی که با فرضیه های پژوه
بوده اند



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

.مرد بودند% 26واحدهای پژوهش زن و % 74یافته ها نشان داد 

.از واحدهای پژوهش زن بود( نفر36% )74جنس

.اضافه است”یافته ها نشان داد“•
.درصد مردان الزم نیست•

.تعداد باید همراه درصد آورده شود•



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

نس نتیجه آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت شغلی  در دو ج
ا می تفاوت معنی دار دارد که به معنای رضایت شغلی بهتر خانمه

.باشد و مربوط به انتظارات کمتر آنها است

از آقایان ( نفر86% )45از خانمها و ( نفر120% )68رضایت شغلی 
در  آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت شغلی. در حد باال بود

.(p=.036)دو جنس تفاوت معنی دار دارد 

.نباید بشودتفسیریافته ها •

.باید ذکر شودpدر نتیجه آزمون آماری مقدار •

.اعداد و ارقام مهم باید بیان شود•



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

از نمونه های آب آزمایش شده آلودگی میکروبی ( مورد%15 )20
.بود5/1داشتند و میانگین بار میکروبی آنها 

آلودگی ( مورد15% )20از کل نمونه های آب آزمایش شده، 
. بودppm1/3±5/1میانگین بار میکروبی. میکروبی داشتند

.جمله نباید با عدد شروع شود•

.میانگین همراه انحراف معیار باید بیاید•

.واحد اندازه گیری باید ذکر شود•



(Table)بیان یافته ها بصورت جدول 

برای بیان یافته های پر عدد و رقم مناسب است.
اعداد و ارقام بصورت دقیق قابل بیان است.
اجزای ضروری جدول:

شماره✓

(باالی جدول)عنوان ✓

عنوان سطر و ستون✓

ردیف یا ستون کل✓

ارجاع در متن با قید شماره✓



(Table)بیان یافته ها بصورت جدول 





(Chart)بیان یافته ها بصورت نمودار 

درک سریعتری از یافته ها بدست می دهد.
نوسانات داده ها در طول زمان را بخوبی نشان می دهد.
اجزای ضروری نمودار:

شماره✓

(زیر نمودار)عنوان ✓

عنوان محور افقی و عمودی✓

ارجاع در متن با قید شماره✓



(Chart)بیان یافته ها بصورت نمودار 

انواع اصلی نمودار:

(داده های کیفی( )Pie)دایره ای ✓

(داده های کمی یا کیفی( )Bar)ستونی ✓

(داده های کمی( )Scatter)پراکندگی ✓



بر حسب سطوح رضایت شغلی..... توزیع فراوانی کارکنان : 1نمودار 

نموداردایره ای



بر حسب سطوح رضایت شغلی ..... توزیع فراوانی کارکنان : 1نمودار 
به تفکیک در دو گروه کنترل و مداخله

نمودارستونی
برای داده کیفی



بر حسب مدرک تحصیلی ..... میانگین رضایت شغلی کارکنان :  1نمودار 
به تفکیک در دو گروه کنترل و مداخله

نمودارستونی
برای داده کمی



............رابطه بین سن با فشار خون :  1نمودار 

نمودارپراکندگی
برای داده کمی



!از نمودار سه بعدی استفاده نشود



یم؟چگونه سبک ارائه و نمایش داده ها را انتخاب کن
Figure, table, or text?

استفاده از راهنمای نویسندگان  مجله

مقاالت اخیر منتشر شده در مجله مورد نظر

انتظار نویسنده از خواننده در درک داده ها دارد  .



Discussion

بحث



بحث

”از زبان پژوهشگرمعنای یافته های تحقیقیعنی “ بحث

 در تحقیق و نگارش مقاله استفنی و تخصصیبحث یک قسمت.

بنا می شوداستداللو استنادبحث بر مبنای.

در بحث به اثر یا تفاوت بالینی پرداخته می شود.

:انواع تفاوت 

عددی✓

آماری✓

بالینی✓



“بحث”اجزای
.یافته اصلی تحقیق بدون ذکر عدد یا نتیجه آزمون آماری.1

مرور سریع یافته های مهم ، با اهمیت آماری آنها.2

خالصه نتایج محققان دیگر که همسو با نتایج این تحقیق هستند.3

.خالصه نتایج محققان دیگر که مغایر نتایج این تحقیق هستند.4

استدالل محقق در مورد دالیل این مغایرتها.5

اهمیت بالینی یافته ها.6

ه هامحدودیت های تحقیق و اثر آنها بر نتایج تحقیق و تعمیم پذیری یافت.7

تایید یا رد فرضیه تحقیق یا پاسخ سوال تحقیق.8

نتیجه گیری نهایی.9

کاربرد های نتایج تحقیق.01

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی با توجه به یافته ها.11



ائهارکهنتایجیبهتوجهبابایدبحثبخشدرنهایتدر
ودشدادهمقالههایپرسشبهقاطعپاسخیاستگردیده

بهراچیزیشدهانجامتحقیقکهگرددمشخصو
.استکردهاضافهعلممجموعه

جمع بندی
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چکیده

دارای ساختار•

مقدمه و هدف، •

مواد و روشها، •

یافته ها ،•

نتیجه گیری،•

بدون ساختار•

پیوسته بودن مطالب بدون تیتر بندی•

واژه های کلیدی•

کلمه100-150: چکیده مقاله•

کلمه100-250: چکیده همایش•



گاهی،استعنوانبامساویتقریباًاهمیتیداراینیزمقالهچكیده
راالهمق گیردمیتصمیمخوانندهیکمقالهخالصهاساسبرتنها

اطالعاتحاویمطلبیکهمقدرهر.بگذاردکنارراآنیابخواند
د،باشنشدهمطرحخالصهدرکهصورتی درباشد،مهموقیمتی

.کندنمی پیدامطالعهدادنادامهبهعالقه ایخواننده

مقاله به دو شکل نوشته می  شود؛ چکیده 
ار نوع دارای ساختار که شامل یک پاراگراف است که هر چه

مقدمه، روش، نتایج، ).قسمت مقاله در آن رعایت می شود 
(نتیجه گیری



 دیپیوسته بودن مطالب بدون تیتر بن: بدون ساختار



محتوا،ازبتواندمقالهکلمطالعهبدونخوانندهتااستآنمقالهچکیدهنگارشهدفکلیطوربه
.گرددآگاهآنعمدهنتایجواصلیاهداف

.شودآوردهنبایدهمچكیدهدراستنیامدهمقالهدرکهمواردی-1

.پرهیزشودچكیدهدرجزئیاتآوردناز-2

.نشوداستفادهنموداروجدولاز-3

.نشودشروععددباجمالت-4

.(درصد)باشدحروفیونشودآورده%صورتبهدرصدچكیدهدر-5

.شودنمیآوردهمنابعچكیدهدر-6

.نشوداستفادههامخففازامكانحدتا-7
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.شود
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استناد به منابع دست دوم و رعایت حلقه های استنادی

طلبی هنگامی که داریم مقاله می نویسیم، مواردی پیش می آید که می خواهیم به م: معرفی اولیه
. استاستناد کنیم که خودِ آن مطلب در متنی که ما داریم می خوانیم، از جای دیگری نقل شده

ت برای پرسش های زیادی از این حال. داریم« استناد در استناد»یا « نقل در نقل»اصطالحاً نیاز به 
ه منابع دست استناد ب. این پرسش با عناوین مختلفی هم مطرح می شود. نویسندگان پیش می آید

. شبیه این دوم، استناد به منابع ثانویه، استناد به منابع فرعی، نام بردن از حلقه های استنادی و



.منظور از منبع ج، همان اثری که ما در حال نوشتنش هستیم: منبع ج

ه دیگر منظور از منبع ب، اثری که ما داریم آن را می خوانیم و ممكن است استنادهایی ب: منبع ب
ود منبع ب در واقع، منبع ب، می تواند منبع واسط باشد بین ما و آثاری که خ. منابع داشته باشد

.می شودبه این منبع واسط، گاهی منبع دست دوم یا ثانویه هم اطالق. مورد استناد قرار داده است

ه خود آن منظور از منبع الف، اثری که در منبع ب مورد استناد قرار گرفته است و ما ب: منبع الف
.منبع مستقیماً دسترسی نداریم که گاهی به آن منبع دست اول هم گفته می شود

ن شفافیت را در این را به یاد داشته باشید که همیشه باید به عنوان یک نویسنده، بیشترین میزا
، باید به طور به ویژه دربارۀ موضوع استناد به منابع دست دوم. نگارش علمی مد نظر داشته باشیم

ندۀ دقیق و کامل مشخص کنیم کدام بخش از نوشته، نظر خود ماست؛ کدام بخش نظر نویس
ت که منبع و کدام بخش، نظر نویسندۀ منبعی اس( یعنی منبع ب)منبعی است که در دست ماست 

(.یعنی منبع الف)واسط به آن استناد کرده است 



اگر ب به الف استناد کرده  بود، برای استناد به الف، آوردن نام ب ضروری است؟

ف مطرح باید اسم هر دو منبع را بیاوریم به صورتی که مشخص شود ایدۀ اصلی در متن ال. بله
با این نوع استناد نشان داده ایم که در درجة. شده و منبع ب هم از آن استفاده کرده است

بان دیگر نخست، بااخالق هستیم، و دوم، به منبع الف، به دالیلی مانندِ در دسترس نبودن، به ز
کرده باشد، بودن و شبیه این ها دسترسی نداشته ایم و سوم، اگر احتماالً منبع ب در نقل اشتباه

کمبود وقت توجیه البته باید دقت کنیم که دالیلی مثل تنبلی و. اشتباه به پای ما نوشته نمی شود
ا که می شود از بسیار مهم است که پژوهشگر تا آن ج. مناسبی برای این استناد در استناد نیستند

ت اول یا معموالً نویسنده ها به دلیل نبود امكان مشاهدۀ منبع دس. منابع دست اول استفاده کند
.زبان متفاوت از منابع واسط نقل می کنند

چگونه باید استناد کرد؟



:ویسیمبه این صورت است که مثالً در شیوۀ استنادی ای پی ای، می ن« نقل در نقل»روش استناد 

«...می نویسد( سال)نویسندۀالف به نقل از( سال)نویسندۀ ب »

لزاماً نباید دقت کنید که ممكن است وسط پاراگراف باشد و ا)یا در پایان متنی که نقل کرده ایم 
:، و در داخل پرانتز می نویسیم(استنادها را در پایان پاراگراف درج کرد

(.نویسندۀ الف سالبه نقل ازنویسندۀ ب سال، ... )

ع الف اول در این حالت باید منب. هم استفاده می کنند« نقل در»از عبارت « به نقل از»گاهی به جای 
:بیاید و منبع ب در آخر

«...معتقد است ( نقل در نویسندۀ ب، سال)نویسندۀ الف »

:یا در هنگام درج در پایان متن

«نویسندۀ ب، سالنقل درنویسندۀ الف، سال » ... 



:استفاده می کنیم« As cited in»در زبان انگلیسی و در شیوۀ ای پی ای، از عبارت 

Brown’s research (as cited in Green 1996) explored …

یا

Brown’s research explored … (as cited in Green 1996).

ه ها را نام آیا اگر با چند حلقه به منابع دیگری استناد داده شده باشد، من هم باید تمام آن حلق
ببرم؟

دعایی بله، چرا نه؟ شما که هیچ کدام از آن منابع واسط را ندیده اید، اگر حلقه ای را حذف کنید، ا
.خالف واقع کرده اید

اگر همۀ حلقه های استنادی را ذکر کنم، شکل استناد زشت می شود، چه کار کنم؟

سیری را مخاطب شما باید بتواند تمام م. مهم رعایت امانت است. شكل استناد این جا مهم نیست
ای باید ج. که شما برای پژوهش طی کرده اید، چه مطالعات و چه روش پژوهش، دوباره طی کند

.پای خود را کامل برای مخاطب مشخص کنید که مسیر را تشخیص دهد
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دقیقا مطابق راهنمای نویسندگان مجله
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Harvard



روشهای ارجاع در متن مقاله

 ر در تحقیقی به بررسی اثر آموزش بحث گروهی ب( 1392)منفرد، حسینی و پور اسماعیل
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بابمطالوهااستداللگزارش،یامقاله،یکنوشتنحین
.شوندمیحمایتدیگرانشدهمنتشرکارهایبهارجاع

ایژورنالدرشدهمنتشرکارازاستممكنمراجعاتاین
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(  Citation)استناد کردن 
(Referencing)رفرنس دادن 

ارها هم استناد به ک.استناد کردن، عمل ارجاع به کار نویسندگان دیگر،در قسمتی از متن خود است
.ده استتحقیق انجام شانجام شده در آن زمینه و هم حمایتی برای مفاد و نتایج مطالعات نشان دهنده 

ابها یا این مراجعات ممکن است از کار منتشر شده در ژورنال یا مقاالت روزنامه، گزارشات دولتی، کت
.فصل های خاصی از کتاب، پایان نامه های محقق و یا مطالب موجود در اینترنت باشد
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.صفحه

هاهمایشمقاالتمجموعه:مقاله
ده،کننبرگزارنهادیاسازمانمقاله،عنوان.(سال).فردنامخانوادگی،نام

.برگزاریمكان



APAمهم ترین نكات منبع نویسی به شیوه

(اینترنتی/آنالین)مقاله
ن،آنالیژورنالعنوان.مقالهعنوان.(سال).فردنامخانوادگی،نام

.سایتآدرسشماره،دوره،

اینترنتبهاستناد
بهینآخرتاریخ.متنعنوان(انتشارتاریخ).فردنامخانوادگی،نام

.سایتاینترنتیآدرس.مطلبرسانیروز

سی به منبع در استناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دستر
.نیز قید می شود



APAمهم ترین نكات منبع نویسی به شیوه

پژوهشیهایگزارشوهانامهپایان:نشدهچاپمنابع

مقطع.نامهپایانعنوان.(اخذسال).فردنامخانوادگی،نام•
.نامهپایانارائهسالودانشگاهتحصیلی،



APAشیوهبهنویسیمنبعنكاتترینمهم

سالیکدراثریکازبیشبانویسندهیکازنویسیمنبع

میوشتهنمراجعفهرستدراثرعنوانالفباییترتیبحسببرمنابع
.شودمیاستفادهنشرسالپسوندبرایکوچکحروفازوشوند

،(الف1390)احساناحمدی.................

،(ب1390)احساناحمدی.....................



APA یوهمهم ترین نكات منبع نویسی به ش

نیستشخصنویسندهوقتینویسیمنبع

اثرلکامعنوان،نویسندگانیانویسندهنامجایبهحالت،ایندر
.شودمینوشتهمایلحروفبا



نرم افزار رفرنس دهی

Mendeley

Zotero

Citavi

EndNote

RefWorks



مزایا رفرنس دهیبا   نرم افزار

افزارنرمبهاتصالامكانOffice Word

دهیرفرنسرایجهایفرمتازپشتیبانی

اصلیهایسرویسبودنرایگانیاومناسبقیمت

محققانبیندرمقبولیتوبودنشدهشناخته

مناسبکاربریواسطبودداراوکارسهولت

اینترنتبهدسترسیعدمزماندرآفالینکارکردقابلیت

ازپشتیبانیEncodingجملهازفارسیزباندررایجهایUTF-8



اخالقیات در تحقیق



کپی برداری در مقاالت 

.آنهاگزارشوثبتونتایجودادهساخت(Fabrication)جعل▪
اهدادهتغییریاوابزارکار،روشدستكاریFalsification))تحریف▪
نتایجو
کلماتنتایج،ها،ایدهتملکوتصاحب(Plagiarism)ادبیسرقت▪

.اثرصاحباعتبارونامذکربدون



سرقت ادبی چیست؟
ایدهعنوانبهدیگران،وعباراتهاازایدهاستفادهادبی-علمیسرقت

.استدزدیایدهیافكریدستبردنوعیواقعدروخویشوعبارات

هآگاهاندستبردهایازوسیعیطیفشاملتواندمیادبی-علمیسرقت
.باشددیگرانمطالباتفاقیکردنکپیتا

«درریفكیاادبیعلمی،سرقتیادزدیماننداصطالحاتیو«علمیدستبرد
.می روندکاربهPlagiarismواژهبرابردرفارسی،



ن کپی کردن مطالب از منابع دیگر بدو
ذکر منبع

بهره گیری از نظرات دیگران بدون ذکر
منبع آن

طلب تفسیر یک مطلب بسیار شبیه به م
اصلی

سرقت ادبی 
عمدی

سرقت ادبی 
تصادفی

:سرقت ادبی، دارای دو بخش است



نمونه های رایج سرقت ادبی
رایگاناطالعاتیمنابعکردندانلود

عاتیاطالمنابعیاواینترنتازمقاالتکردنکپی

عمومی

بههمکناردرمتنچندچینشوبرداریکپی

جدیدمتنیکعنوان

اشتباههایرفرنسازاستفاده

هادادهواطالعاتدادنتغییر



عآموزش و یادگیری روش های صحیح تحقیق و جستجوی مناب

آگاهی از چگونگی نقل قول کردن

آشنایی با نحوه ذکر نمودن منابع

آشنایی با چگونگی تفسیر کردن یک متن

کشف صحیح و علمی سرقت ادبی

برخورد قاطع با متخلف

راهکاری پیشگیری از سرقت ادبی



کتاب ها و مجله هاى علمى •        

روزنامه ها و مجله هاى عادى •        

جزوه ها یا بروشورها•        

یزیونى فیلم هاى سینمایى یا مستند، برنامه هاى تلو•        

ریسایت هاى اینترنتى و سایر منابع کامپیوت•        

ارجاع در چه مواردى الزم است؟



نقل قول مستقیم 

است،تقیممسقولنقلدیگرانکتبىیاشفاهىکالمدقیقبازنویسى❖

:بایدشودمینقلنوشتهدرکسىکالمعینوقتى

.گرددذکرمنبعبالفاصلهوآمده(«»)گیومهدوبینعبارتآن

نقلمنبعىیاکسىازمهموخاصکلمهیکیاعبارتیککههنگامى❖
.شودآوردهدرگیومهبایدخاصکلمهیکیاعبارتآنگردد،مى

.ودشذکردقیقصورتبهبایدشدهنقلمطلبکلوصفحهحتماً❖



نقل قول غیرمستقیم 

کردهترکیبخودنوشتهدررامنبعىمطالبواطالعاتکههنگامى
.ایمهکردمستقیمغیرقولنقلبنویسیم، خودمانکالمباراآنو

یکازچککوقطعهیکبازگویىیابازنویسىغیرمستقیم،قولنقل
.ودشمىبیاندیگرىصورتبهاصلىمعناىآنطىکهاستمتن



نرم افزارهایی کشف دستبرد علمی 

Turnitin 

Eve2

Scan My essay

Safe Assign

Dupli Checker 



چاپ مقاله 



نمایه استنادی

رشده در نمایه استنادی نوعی نمایه سازی است که امکان بازیابی مقاله های منتش
ه سایر مجله های علمی را بر مبنای استنادهای دریافتی از سایر مقاالت و ارجاع ها ب

.  مقاالت را فراهم می کند



چاپ مقاله 

استنادیمهمهایپایگاه

Islamic(ISC)اسالمجهانعلوماستنادیپایگاه❑ World

Science Citation Center

Institute(ISI)علمیاطالعاتٔ  مؤسسه❑ for Scientific

Information

❑Scopus

❑Cite Seer

❑Google Scholar



پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

سنجیعلممعیارهایاساسبراسالمیکشورهای(نمایه)علمیمجالتتحلیلوتجزیهصدددرکهاستعلمیرسانیاطالعسامانه
ازبعدنیزوداردتجربهاستنادیمطالعاتدرسال60کهمتحدهایاالتازبعد،ISCتولیدباایران.می باشداسالمیمعتبر
.دارندمشارکتآندرکشور57.کرده استبنیانگذاریراجهاناستنادینظامسومینهلند،کشور

.فارسینشریاتاستنادیگزارشهای(Persian Journal Citation Report (PJCR؛

.عربینشریاتاستنادیگزارش های(Arabic Journal Citation Reports (AJCR؛

.انگلیسینشریاتاستنادیگزارش های(English Journal Citation Reports (EJCR؛

·ایرانعلوماستنادینمایه(Persian Science Citation Index (PSCI؛

·اسالمجهانعلوماستنادینمایهIslamic World Science Citation Index؛

·ایرانعلمدارانطالیهPersian Essential Science Indicator (PESI)؛

·فارسیمندرجاتفهرستPersian Current Content؛

.فارسیعلمیهایکنفرانسبرتریناستنادیپایگاهPersian Highly- Cited Proceedings Database (PHPD)؛

·ایراناستنادیرسانیآگاهینظامPersian Citation Alert؛

·اسالمجهانعلمینشریاترسانیآگاهینظامISC Current Awareness Services؛

·استنادیگزارشنظامCitation Report؛

·فارسینشریاتعملكردیهایشاخصنظامPersian Journal Performance Indicator؛

·فارسینشریلتهایدادهپایگاهتحلیلAnalysis of Persian Journal Database؛

·اسالمجهانمجالتمقاالتمتنتمامنظامISC E-Journal



ISIاطالعات علمی ٔ  مؤسسه

یوجینتوسط1960سالدرکهاستعلمیانتشاراتوعلم سنجیبرتمرکزبامؤسسه ای
وخریداری1992سالدرتامسونعلمیٔ  مؤسسهتوسطمؤسسهاین.شدتأسیسگارفیلد
Thomsonبه عنوان ISIنامبانیزاکنونوشدشناختهThomson Scientificشناخته
Thomsonشرکتازبخشیمؤسسهاین.می شود Reutersاست.

مؤسسه  ٔISIمی دهدارائهرامقاالتوکتاب هافهرستٔ  دادهپایگاه هایبهمربوطخدمات.
ارفیلدگخودتوسطکهاستآنهاتحلیلونقل قول هانمایه سازیخدماتایناختصاصیبه طور

هزارانمقاالتنقل قول هایداده هاینگهداریشاملخدماتاین.شده استپایه گذاری
ISIٔ  دادهپایگاهسرویسطریقازخدماتاین.استدانشگاهیٔ  نشریه Web of

Knowledgeکهمی دهدراامكاناینپژوهشگرانبهدادهپایگاهاین.استدسترسدر
 قولنقلارمطلبیمقالهاینازمقاالتیچهوگرفتهقرارارجاعموردبیشترمقاله هاکدامبدانند

.کرده اند

،بهکهعلمیمجالتاستنادیگزارشعنوانتحتراگزارشیساالنهآی اِس آی(Journal
Citation Report)بانکدررانمایه شدهمجالتآن،درکهمی کندارائهاستمعروف

حالرد.می کندرتبه بندیتاثیرگذاریضریبعنوانباشاخصیاساسبرراخوداطالعاتی
سوبمحعلمیمجالتعلمیاعتباربرایاصلیشاخص هایازیكیتاثیرگذاریضریبحاضر

.می شود



(Impact Factor)ضریب تاثیر 

دریهایژورنالباکههنگامیویژهبهژورنالازمناسبیارزیابیکهکندمیکمک❑
.باشیدداشتهشوید،میروبرومشابهزمینه

Webاطالعاتیبانکدر شدهنمایهنشریاتدرموردفقط❑ of Scienceتوسطو
ImpactدارایISIمجالتفقط.می شودمنتشرومحاسبهISIموسسه Factor

.هستندواقعی



طریقه محاسبه ضریب تاثیر  

درالژورنآنگذشتهسالدومقاالتبهارجاعمواردتعدادنمودنتقسیمازژورنالیکتاثیرضریب
.آیدمیحاصلگذشتهسالدوبازهدرژورنالدرشدهمنتشرمقاالتتعدادبهجاری،سال

2009نحوه محاسبه ضریب تاثیر در سال 

2008سالدرمجلهآندروباشدگرفتهصورتمجلهیکبهارجاع40جمعاً 2010سالدراگرفرضا
نآفاکتورایمپكتیاتاثیرضریبباشد،شدهچاپمقاله24تعداد2009سالدرومقاله26تعداد
نشریهآنٔ  مقالههرمتوسططوربهیعنی.است0.80کهمی آیددستبه50بر40تقسیمازمجله

سالهسهدورهیکتابعفاکتورایمپكتبنابراین.استگرفتهقراردیگرمقاالتاستنادموردمرتبه0/80
استقبلسالدومقاالتبهارجاعاتبهمربوطسومسالوهامقالهچاپبرایآنسالدوکهاست



Theمجله❑ Lancet،دارایIFدیگرازباالتری
.(39/20)استتخصصیمجالت

یکبهرتکنندهتعییننوعیبهتواندمیIFکهچندهر❑
ومجلهیکIFبیندقیقیارتباطعمالًولیباشدمجله

مكنم.باشدداشتهوجودتواندنمیمقالهیکاستناد
کهبرسندچاپبهباالIFبامجالتدرمقاالتیاست

التمجدرمقاالتیونگیرندقراراستنادموردهیچگاه
واقعاستنادموردمكرراًکهشوندچاپپایینIFبا

.شوند



مثال 

•ISI: Impact 
Factor =0

ماه8چاپ •

رایگان•

گزینه 
1

•ISI:  Impact 
Factor =1.8

ماه1چاپ •

دالر 120•

گزینه 
2



ضریب تاثیر های گمراه کننده

GIF (Global Impact Factor)

UIF (Universal Impact Factor)

RIF (Research Impact Factor)







H-index  چیست و به چه صورت محاسبه می
شود؟

H-indexشاخصیاH،نپژوهشگراعلمیتحقیقاتکیفیارزیابیجهتابزاری
شدهارائهمقالهتعدادHازاستعبارتپژوهشگریکبرایشاخصاین.است

.باشدشدهاستنادبارHحداقلکدامهربهکهوی،توسط

بار5حداقلکدامهرمحقق،یکتوسطشدهمنتشرمقاالتکلازمقاله5اگرمثالبرای
محققآنHشاخصباشد،گرفتهقراراستفادهمورددیگرمقاالتدرمرجععنوانبه

.استاستناداتومقاالتتعدادبینتعادلنتیجهH-indexبنابراین.است5برابر



H-Indexکاربرد و اهمیت 

کلتعدادمانندعلمگیریاندازه شاخص هایسایرارتقایمنظوربهشاخصاین
کهییآنهاازراتأثیرگذارمحققانتااستشدهطراحیاستناداتکلتعدادومقاالت

.کندمتمایزمی کنند،منتشرمقالهزیادیتعدادصرفاً

شاخصکهداردوجودمعروفاطالعاتیپایگاهسهHپایگاه.کنندمیمحاسبهرا
Webهای of KnowledgeوScopusودارنداشتراکبهنیازکهGoogle

Scholarدهدمیانجامرایگانصورتبهراکاراینکه.



H-Indexانتقادات وارد بر 

دهدنمیقرارنظرمدراپژوهشدرهاآنسهمومقالهیکنویسندگانتعدادشاخصاین.

دهدنمیقرارنظرمدرامختلفمجالتوعلمیمختلفهایزمینهارجعاتتعداددرموجودهایمحدودیتشاخصاین.
دیدهاهیگدارند،مقاالتاستنادبرایمختلفیهایشیوهوهامحدودیتمجالت،برخیآنتبعبهوعلمیهایرشتهبرخی

اینکهددارکمتریمراتببههایرفرنستعداددیگرعلمیزمینهدرایمقالهاماداردرفرنسصدچندمقالهیکشودمی
.استعلمیهایرشتهومجالتتفاوتازناشی

شاخصHکهاشدبداشتهمقالهمحدودیتعدادمحققیکاگردیگرعبارتبه.استشدهمنتشرمقاالتتعدادبهمحدود
.داشتنخواهدباالییHشاخصاند،شدهدادهارجاعبسیاردفعاتبه

شاخصHدهشاستنادزیادیمقاالتبهاستممكنمقالهیکدرمثالبرای.دهدنمیقراربررسیموردراارجاعاتمتن
.باشدخاصمقالهچندبرتنهاپژوهشمحوریتوشودآوردهازجملهیکتنهابسیاریازاماباشد،

خودنپیشیتحقیقاتبههابارتواندمیمحققیکترتیباینبه.دهدمیقرارنظرمدنیزراارجاعیخودشاخصاین
.گذارندمیتاثیرویHشاخصدرهااستناداینوکنداستناد



شناسه دیجیتال

Digital Object Identifierرهبرایانگشتاثرهمانندکهاستعددیکدیکدیجیتال،شناسهیا
.همتاستبیمقاله

DOIلینککیبهکداین.گیردمیتعلقآنالیننوشتههربهانحصاریبطورکهاستعددرشتهیک
.باشدمیمتصلفناناپذیروابدیبطوراینترنتیدایم

:مقاالتبرایDOIمزایای
مقاالتهمهدردایمیشناسهداشتن

مقاالتبهموثرتروبیشترترافیکجذب

بهمنابعتبدیلHyperlink

یامنبعنگارشدرماشینییاانسانیخطاهایازجلوگیریReference

یانفوذقدرتواقعیمحاسبهآنمتعاقبومقاالتبهارجاعاتتعدادواقعیشمارشImpact Factor
مجالتبرای

سنجیعلمواقعیشاخصرتقا(scientometrics)هادانشگاههمانندمقاالتحقوقیمالكینومحققین

کدDOIباشدمیشرحاینبه:DOI: 10.5812/756



Scopusرتبه بندی مجالت 

 بر اسای شاخصSJR (SCImago Journal & Country Rank) محاسبه می گردد  .

 سال داده های ارجاع به یک مقاله محاسبه می گردد3آنالیز .

از الگوریتم رتبه بندی گوگل استفاده می کند و تاثیر هر مجله را بدست آورده است.

 مقاالت به چهار کیفیت(Q1,Q2,Q3,Q4 )تقسیم می شوند.

 و برخی از مجالت خارجی ومجالتISIدر آن بررسی شده است  .

در سطح کشورومنطقه را نیز داردامكان رتبه بندی علوم.



جستجو در مقاالت 
 SID.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

noormags.ir( نور)پایگاه نشریه های تخصصی 

magiran.comبانک اطالعات نشریه های کشور 

 civilicaمقاالت علمی کنفرانس های کشور

Paperdl.com

Freepaper.ir 

Elearnica.ir

Paperhub.ir

Libdl.ir

Gigapaper.ir



EBSCO Host
Springer Link

Royal Society of 

Chemistry Journals

GEOBASE

Emerald Taylor and Francis 

Online

American Society of Civil 

Engineers Library
GeoScinece World

IEEE Explore Digital 

Library

Web of Science

(ISI Web of Knowledge)

American Society of 

Mechanical Engineers

Institute of Physics 

Science

ProQuest Wiley Online Library

Association for 

Computing Machinery 

Digital Library

LawNet

SAGE Journals
American Chemical 

Society Publications

ASTM Standards and 

Engineering Digital 

Library

McGraw-Hill Access 

Engineering

Science Direct Cambridge Journals Oxford Journals
Polymer Library

Scopus Engineering Village 



دالیل عدم پذیرش مقاله در نشریات علمی
پیشینمشابهمقاالتزیادتعدادوجودومقالهموضوعدرابهام(1

تحقیقاصلیزمینهتبیینعدم(2

نامناسبگیرینمونه(3

نشریهنظرموردنویسیمقالهاصولرعایتعدم(4

آماریارقامصحیحذکرعدم(5

نتایجبهپرداختنوبحثفقدان(6

زیادخیلیوکوتاهخیلیهایچكیده(7

(متناشتباهاتتایپی،غلط)متنتهیهدردقتیبی(8

نشریهرویكردبامقالهموضوعارتباطعدم(9





Yesterday was a memory

Don’t morn over it

Today is a gift

Take it all in

Tomorrow is a mystery

Don’t worry about it

دیروز یک خاطره بود

را نخورحسرتش 

استهدیهامروز یک 

رابدانقدرش

استرازفردا یک 

نباش  نگران
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