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رسيده است؟هدفآيا مقاله به –الف 

؟استانتشارآيا مقاله قابل –ب 



داوری مقاله علمی

(نظام مند بودن)ظاهری شکل

(اهمیت و نوآوری)مقاله محتوای

(درستی انجام کار)روش کار



داوری مقاله

.الزاماتتبعیت از گروهی از : مقالهشکل

بل قابه سطح محتوااین الزامات منجر میشود به این که )
.(برسددفاع علمی

: استسازیساختماننوشتن شبیه به مقاله 

اجزایشو مصالح، تدارک نقشهریزی، برنامهبه نیاز )
.(آنساخت دارد و سپس 



:هاارزيابي روش–الف 

:روش تحقيق-۱

و اتفرضي، متغيرهاي مستقل و وابسته،جامع و مانع بودن
(اصلي و فرعي)سواالت و اهداف 

:نمونه ها-۲

مونه نتصادفي روش ،تعداد نمونه، کفايت خصوصيات نمونه
، معرف بودن، شاهدمورد و، مقايسه پذيري گروه گيري

نحوه محاسبههمگني و 

:  امکانات-۳

ها، مواد و خدمات نيروي انساني، ابزار و دستگاه



مقالهمحتوای

:)بنيان روش علمی(بررسی محتوايی مشترکویژگی های 

مشخص کردن دقيق . مورد بررسیپديده1

ارائه . هايی برای پيشگويی نتيجه مشاهدهفرضيه2

آزمون. فرضيه به منظور پی بردن دقت و پيشگويی آن3

تکرار آزمون فرضيه و تاييد آن برای تبديل به . شدنقانون4

قانون، . .  های نوعی پديده ها را بيان می کندويژگی5



یک مقالهعلمیبررسی 

ویژگی های پدیده مورد مشاهده . (مشکل)1

اهداف. مقاله و هماهنگی آن با عنوان مقاله2

نوآوری. (پیام جدید داشتن)3

درستی تحقیق. ابزار مناسب، نمونه گیری، حجم نمونه،: )4

روش تحقیق، روش های کور و سوگیری و روش های 

(آماری، روایی و پایایی، معیارهای ورود و خروج



(ارانتشقابليت)شکل و محتوا –ب 

گويا، رسا و مطابق نوع مطالعه: عنوان-۱

:  چکيده-۲

(  گیرينتیجه ، یافته ها، هاروشمواد و ، هدف)ساختاری •

یا غیرساختاری، 

گذشته، افعال مجهول و زمان دارای •

مرجع، و و شکل جدول فاقد •

کلمه، 250دارای •

مقاله، تر از متن ساده•

بین متن و چکیدهتضادعدم •

(MeSHواژه بر اساس 5تا ۳: )کليدواژه ها-3



: مقدمه-4
، كنون حل نشده استتاكه اينو اصليمشكلطرح •

،سابقه و تاريخچهاهميت موضوع،•

، متونمروری کوتاه بر •

منجر به مطالعه، عوامل موثر، منطقبيان •

راه حل های موجود و مشکالت آن، راه حل محقق، مطالب له و عليه راه حل •

محقق، 

کاربستمطالعه،هدف•

بعاذكر من•

. ابداختصاص يمقدمه و نتيجه گيری نصف وقت نوشتن يک مقاله به نوشتن •

(.دو صفحه و يا  يک ششم کل مقاله: )حجم•



:هاروش-۵

معیارهای ورود و خروج؛،مورد بررسيجامعهدقیق خصوصیات •

،داروها و دارونماها، مواد مصرفي،هاكیت ،هادستگاه،ابزارها•

زمان و مکان؛، نمونه گیريروش ، تعداد نمونه•

، قابلیت مقایسه گروه ها، هاي مورد و شاهدگروه•

،متخصصنیروي انساني ، خدمات پشتیباني•

پیگیری،نوع مطالعه؛ متغیرها؛ نوع مداخله و •

، (روایی و پایایی)شیوه های جمع آوری اطالعات •

.آزمون هاي آماريونحوه تجزیه وتحلیل•

نباشدمبهم. استفاده میشود( افعال معلومگاهی )مجهولافعال•

.بهتر است که استفاده نشودشخصاولاز ضمیر •



:يافته ها-۶
(داستان)ترکيبي از متن، جدول و نمودار •

.(شواهد را خالصه مي کنند)جداول•

.(يافته هاي مهم را برجسته مي کنند)شکل ها•

کنترل اعداد،.(اظهارات را حمايت مي کنند)آمارها•

.(مي گرددمعرفيافراد مورد مطالعه . )شروع مي شودتوصيفاز •

وسپس يافته هاي بيشتراصليو فرعياهدافنتايج مربوط به •

ها، گرمداخلهکنترل ،ايه يافته هاي زمين•

يا وابسته،مستقلو متغيرهاي هاگروه•

(  کمي و کيفي)هاي مرکزي و پراکندگي شاخصاستفاده بهينه از •

مناسبهاي آماريآزمون•



جدولويژگی های 

.و مانع باشدجامع•

نمودارذکر شماره مجزا از در باال با مناسب عنوان•

.اندازگیری باشدواحدبا عنوانها و ردیف ها دارای ستون •

.زیر یکدیگر قرار بگیرد“ دقیقااعداد •

.شوندچکو اعداد درصدها •

.باشیدجابجاییو ممیزمواظب عالمت •

(افقیخطسهحداکثر )عمودی خطوطعدم استفاده از •

.در متن به آن ها اشاره شود•



نمودارويژگی های 

.خوشایند باشد•

.و مانع باشدجامع•

مناسب در پایین با ذکر شماره مجزا از جدولعنوان•

.اندازگیری باشدواحدبا عنوانمحورهای افقی و عمودی دارای •

.زیاد نداشته باشدخالیفضای•

.بیشتر برای مقایسه گروه ها و روند تغییرات استفاده می شود•

اضافیعدم استفاده از کادرهای •

.به آن ها اشاره شودمتندر •



:بحث-7

.استمقاله بحث آن اساسی ترین قسمت های از یکی 

استنتایجنویسنده و مبتنی بر استنباطپایه آن بر نگارش •

.استتفکرتالش و نیازمند •

مخالفشروع و سپس موافق و اصلیاز یافته های •

و ضعف قوت نقاط ارزیابی•

های مستدلمکانیسمذکر •

، با ذكر منبعهامشابهت•

، با ذكر منبعهامغایرت•

يمتوجیه علومتدولوژيتفاوت ها براساس توجیه•



:  مراجع-8

، همقالمرجع است یا كتاب•

(ونکوور یا هاروارد)نویسيمنبع فرمت•

بودنمرتبطو جدید•

منابع با متنهماهنگی•

کارگاه نقد مقاله علمی 
منصور رضایی



مقاله بدنشانه های یک 

تایپقدیمینوشتن با دست یا با ابزارهای •

ویرایشیوجود اشکاالت زیاد •

غیر قابل باورادعاهایوجود •

غیر قابل فهمدو پاراگراف اول •

بودن زیاد مطالعهتکراری•



:داليل رد مقاالتمهمترين 

مجلهخوانندگانمناسب نبودن مطالب براي -1•

ضعیف مطالبنگارش-2•

نداشتن مطالباهمیت-3•

نبودن مطالعهدقیقنادرست بودن و -4•

ضعیفطرح تحقیق -5•

نبودن مطالبمستند-6•

فنيمطالب بسیار -7•

بودن موضوعتكراري-8•



رد مقالهراه حل 

دليل آن نيست، بلکه معموالً به اينخوب نبودن رد مقاله هميشه به معني •
.  در مجالت وجود داردمحدودجاياست که رقابت زيادي بر سر 

.  مي شوداصالح و تجديد نظر هر مقاله تحقيقي حداقل يك بار •

ظر برخي از محققان تصور مي کنند که درخواست براي اصالح و تجديد ن•
.  استمعادل رد مقاله 

اگر از شما خواسته شده که اصالحاتي را در مطالب انجام دهيد، الزم است•
حتوضيانجام شود و يا در برخي موارد تاحدي حتي االمکان اين اصالحات 

.  ارايه گردد

ه اگر شما نمي خواهيد در مقاله خود تجديد نظر کنيد مي توانيد آن را ب•
.بفرستيدمجله ديگري 




