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 انواع مقاالت ژورنال

 Regular Researchیا  Original Paper    (اصیل) مقاالت اصلی•

 Review Paperمقاالت مروری •

 Letterمقاالت از نوع •

  Case Reportمقاالت •

 Short/ Rapid/ Brief Communicationمقاالت •

 (Editorial)سرمقاله، سخن ویژه •

 



 ( Original Paper)مقاالت اصیل 

 

 و مهم نتایج و بوده برخوردار کافی نوآوری از شده انجام پژوهش صورتیکه در•
   .باشد آمده بدست جدیدی

  .می باشند کافی جزییات شرح با مفصل که مقاله هایی•

 .باشند باالیی علمی ارزش دارای•

 
 

مقاالت اصیلی که به تازگی چاپ شده اند، اگربه سرعت مورد استقبال قرار  

 .در سایت مجالت مشخص می شوند Hot Papersبگیرند تحت عنوان 



  

بر اساس یافته های تحقیقی است که به تازگی پایان یافته است و گزارش -) پژوهشی(مقاله تحقیقی
  .تحقیقی نیز به آن گفته می شود

کل مقاالت یک مجله % 60مقاالت بیش از باشد، این واژه  3500حجم این مقاالت نباید بیشتر از 
 .در بر می گیرند

 :خواننده پس از خواندن این مقاالت بایستی پاسخی برای این پرسش های خود بیابد

 (مقالهمقدمه )است؟ چرا این پژوهش انجام شده -1

 (هامواد و روش )  است؟چگونه این پژوهش انجام شده -2

 (هایافته )است؟ این پژوهش به چه نتایجی رسیده    -3

 (گیریبحث و نتیجه )چیست؟ نتیجه کلی بدست آمده  -4

 

 ( Original Paper)مقاالت اصیل 



 (Review Paper)مقاالت مروری 
 

 پژوهش هایی تشریح ضمن مرتبط، مقاالت از زیادی تعداد بررسی با تجربه با و صاحبنظر افراد
 نیز و فعلی وضعیت است، شده انجام موضوع یک روی بر گذشته سال های طی در که

 .نمایند می  مرور و بیان را آتی پژوهش های

 

 روز به موضوع یک در که می کند دعوت برجسته پژوهشگران از مجله نیز اوقات گاهی
 .می شود گفته invited review اصطالحا   که بنویسند مروری مقاله پژوهشی،

 

 .می پردازد  به تحلیل کالن و ارزیابی انتقادی نوشته های منتشر شده

 

نویسنده با یکپارچه سازی و ارزشیابی متون منتشر شده، سیر پیشرفت پژوهش های جاری را در 
 .کندجهت روشن ساختن مسئله ای مشخص دنبال می 

 



Letter  مقاالت از نوع  

 .است کمتر اصیل مقاله های از Letter  نوع از مقاله های علمی ارزش•

  .ندارد وجود مجالت همه به  Letter ارسال امکان که است این مهم نکته •

 رفته کار به کلمات تعداد حداکثر نظر از ،Letter نوع از مقاله های معموال•

 بستگی مجله نوع به که دارند محدودیت صفحات، تعداد حداکثر یا مقاله در

 .دارد

 

 



Short/ Rapid/ Brief Communication 

    قالب در که است یافته دست محدودی اما جدید نتایج به تحقیق اوقات گاهی•

short/brief  می شوند چاپ و شده ارایه. 

 .است بقیه از بیشتر مقاالت از دسته این در چاپ و داوری سرعت •

 توضیح موضوع اهمیت و نوآوری بر تکیه با مفید و مختصر صورت به نتایج •

 .می شود داده

 .دارد وجود  صفحات تعداد یا و کلمات تعداد محدودیت مقاالت از دسته این برای•



Book Chapter 

 و تالیفی مقاالت خالصه و گردآوری واقع در که می باشد کتاب از فصل یک•

   .می باشد علمی موضوع یک با رابطه در نویسندگان توسط شده انجام پژوهش های

 

 کتاب سردبیر عنوان به علمی برجسته و صاحبنظر افراد معموال حالت این در•

 به دعوت کتاب فصل  های نوشتن برای محققین دیگر از آن ها و شده انتخاب

 فصل هر) پژوهشگر چندین همکاری با کتاب ترتیب، این به .می نمایند همکاری

 قالب در را فصول این سردبیر نهایت در .می شود نوشته (محقق چند یا یک توسط

 .می نماید منسجم و مرتب کتاب، مختلف بخش های

 

 



   کنفرانس
 کنفرانس مقاالت مجموعه در کنفرانس یک در شده ارایه/پذیرفته مقاالت•

 .می شوند چاپ proceeding نام با

 

 

 با مرتبط تخصصی کنفرانس های که دارد وجود مختلفی سایت های •
 برگزاری زمان و تاریخ اساس بر و شده  بندی دسته صورت به را رشته ها
 :جمله از می کنند ارایه کنفرانس

 

www.allconferences.com/ir 

 





 نکات مهم در چاپ مقاالت کنفرانسی

 از پس مقاله که صورتی در و دارد وجود (Deadline) مقاله ارسال مهلت کنفرانس ها برای•

  .شد نخواهد داوری و نمی شود گرفته نظر در گردد، ارسال کنفرانس برای شده تعیین مهلت

 آن موقع به ارسال و (Template) کنفرانس آن نگارش نامه آیین با مطابق مقاله نوشتن از پس•

(Submit)، می کشد طول ماه دو تقریبا کنفرانس به بسته که می شود آغاز مقاله داوری فرآیند. 

 در مقاله بودن ستونه تک یا و ستونه دو حتی یا و قلم اندازه قلم، نوع مثال عنوان به•

   .است متفاوت مختلف، کنفرانس های

 آنرا باشند، مناسبی تجربه و دانش دارای شده ارسال مقاله زمینه در که داور چند معموال   •

 .می کنند مطالعه



 :می شود ارایه کنندگان شرکت برای صورت دو به معموال کنفرانس در شده پذیرفته مقاالت   

 

 برای دقیقه بیست تقریبی زمان در شفاهی صورت به مقاله :(Oral) شفاهی ارایه (الف•
 برای دقیقه پنج و نویسنده ارایه برای دقیقه پانزده حالت این در .می شود ارایه حاضرین
   .می شود گرفته نظر در پاسخ و پرسش

 

 یا و دهد ارایه شفاهی صورت به را مقاله نخواهد /نتواند شخص اگر :(Poster) پوستر (ب•
 و کرده تهیه را مقاله پوستر می تواند کرده اند؛ موافقت پوستر صورت به مقاله ارایه با داوران

 می شود داده قرار نویسندگان اختیار در مشخصی زمان معموال .دهد قرار شده تعیین محل در
 .دهند توضیح کنندگان شرکت به خود مقاله مورد در بتوانند تا



 یا همان مقاله اوریجینال در انگلیسیمقاله علمی پژوهشی 

 

 حین در پرسشنامه از استفاده و مصاحبه یابی، زمینه آزمایش،) نوین پژوهشی از برخاسته ای مقاله•
   .است (پژوهش اجرای

 .شد خواهد نگارش داده ها از تفاسیر و تحلیل ها این اساس بر پژوهشی علمی مقاله•

 

 مقاله علمی ترویجی یا همان مقاله رویو در انگلیسی

 

 .دنبر اساس مقاالت چاپ شده دیگر نوشته می شو•

 .در این نوع مقاله شما آزمایش یا جمع آوری داده خام نخواهید داشت•

پژوهش موجود در یک فیلدخاص را خالصه می کند و سعی دارد تا شرحی  آثارمقاله علمی ترویجی •
 .بررسی ارایه دهد بر وضعیت کنونی موضوع مورد

 

 مقاالت در ژورنال های فارسی



 

 ترویجیانواع مقاالت 

 
 شده چاپ مقاالت اساس بر روایت این که خاص زمینه و حیطه در موجود دانش از روایتی ارایه -۱

 .می گردد ارایه زمینه آن در

 

 یک به پاسخگویی برای ؛(Systematic review) نظامند مطالعه یا ریویو سیستماتیک مقاله -۲

 .خاص حیطه یک درباره موجود پژوهشی ادبیات راستای در خاص سوال

 

 حیطه و زمینه یک در را پژوهش ها سایر یافته های ؛(Meta analysis review) فراتحلیل -۳

 یک روی بر درمان یا مداخله یک تاثیر میزان از ارزیابی معموال   و می کند ترکیب و تلخیص خاص

 .می  دهد قرار بررسی مورد را مشکل



 انواع مجله بر اساس پیوستگی انتشار

 (Weekly)نامه هفته •

 دوهفته نامه•

 ماهنامه•

 دوماهنامه•

 فصلنامه•

 دوفصلنامه•

 (Annals)سالنامه •



 شرایط ارایه مقاله به نشریه

 (guide authors)  “نویسندگان راهنمای“ بخش در شده قید اصول كلیه رعایت•

 مجله ناشر به رایت كپی حق تفویض تعهد امضای•

 مختلف پژوهشی علمی مجله دو در زبان یك به مقاله یك مجدد چاپ امكان عدم•

 اول ناشر اجازه با مجله دو در زبان دو به مقاله یك مجدد چاپ امكان•



 عنوان (Title) 

  نویسندگاننام و مشخصات (Authors & Affiliations) 

  چکیده(Abstract/)چکیده گرافیگی 

 كلیدواژه ها(Keywords) 

   مقدمه(Introduction  ) 

  مواد و روشها(Materials & Methods) 

  یافته ها(Results) 

  بحث (Discussion) 

  نتیجه گیری(Conclusion) 

 قدردانی (Acknowledgement) 

  تضاد منافع(Conflict of interest) 

  منابع  (References) 

  پیوست ها(Attachments) 

 
 اجزاء یک مقاله علمی

 



 ... مقاله عنوان

   .است فروشگاه یک ویترین همانند مقاله، یک  عنوان•

   .است تحقیق عنوان خوانندگان، با نویسنده تماس نقطه اولین•

  به یافتند عالقه مورد و جذاب را آن اگر و کنند می اکتفا عنوان خواندن به فقط افراد از بسیاری•

 .پردازند می مقاله های قسمت سایر

 منتقل خواننده به را ممکن اطالعات بیشترین لغات کمترین با که است این عنوان نوشتن از هدف•

 .نمایید

 .با موضوع مقاله ارتباط مستقیم داشته باشد و معرف محتویات گزارش باشد•

 . از واژه های قابل فهم وآسان استفاده شود و کلمات اضافی و مبهم حذف شود. کوتاه وروشن باشد•

 

 

 



 (Authors) نویسندگان

کسی نویسنده است که در ایده پژوهشی، طراحی تحقیق، اجرا، تحلیل داده ها و یا نگارش مقاله •

 .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•

 .توالی اسامی نویسندگان به درصد مشارکت در تحقیق، قوانین موسسه و توافقات قبلی  بستگی دارد•

 .نویسنده مسئول، مسئولیت ثبت مقاله در مجله، پاسخ داوری و پاسخگویی را بر عهده دارد•

 



 (Authors)مشخصات نویسندگان 

 به فارسی و انگلیسی ( گان) نام و نام خانوادگی نویسنده•

 (Affiliation)محل کار •

 مرتبه علمی یا مدرک تحصیلی•

 شهر، کشور  •

 (Corresponding Author)پست الكترونیكی نویسنده مسئول •

 





 Affiliations  وابستگی سازمانی نویسندگان 

   .است شده انجام مطالعه كه زمانی در سازمانی وابستگی•

 .است شده انجام كجا در مطالعه كه دریابند كند می كمك مطالعه خوانندگان به موضوع این•

   .کند می کمک مقاله چاپ به سازمانی وابستگی محل همچنین •



 تعداد نویسندگان مقاالت 

 

 . به وسعت مطالعه و تعداد افراد مشاركت كننده در آن بستگی دارد•

 .تعیین كنید( نفر 6الی  3)تعداد نویسندگان مقاله را در حد معقول و متعارف  •



 نگارش  را از کدام قسمت شروع کنیم؟

Introduction 

 توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام -

 بیان زمینه و حیطه پژوهش به منظور درک خواننده پیرامون مشکل مورد پژوهش -

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

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

 .تاکید بیشتر بر جنبه های مهم این تحقیق، هدف و یا سوال پژوهش می باشد -

 

 

 

 

 



 مقدمه

زمینه تحقیق، مطالعات انجام شده و : مقدمه یک مقاله بطور کلی از سه پارگراف تشکیل شده است

 گپ موجود در موضوع تحقیق

 

 :در مقدمه یک مقاله باید قادر باشیم به سه سوال زیر پاسخ بدیم

 .مشکل اصلی چیست و دلیل جذابیت آن را بیان کنیم1.

 .چه کسانی در این خصوص مطالعه انجام داده اند2.

 .جدید بودن کار خود و دلیل مطالعه آن را بیان کنید  3.

 

 .جمله آخر مقدمه معموال هدف تحقیق یا سوال تحقیق است

 



 در مقدمه از آوردن موارد زیر اجتناب ورزید

 بیان اطالعات گسترده، غیر اختصاصی وغیر مرتبط با گزارش•

 غیر ضروری ارائه جداول وتصویر•

 طوالنی کردن مطلب ونوشتن جمالت بلند•

 اغراق وبزرگ جلوه دادن گزارش•

   رد واثبات مطالبعدم   •



 مواد و روش ها

 .باید به گونه ای نوشته شود که فرد دیگری بتواند از روی آن، تحقیق را تکرار کند•

 

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

 

 .شرکت  هایی که محصوالت آن ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خالصه باید لیست شوند•

 



 :شامل توضیح دقیق در مورد

-  نوع مطالعه 

- روش نمونه گیری و حجم نمونهنمونه ، 

-  داده هاابزار و روش گردآوری 

  - نحوه انجام آزمایش ها 

  - روش تجزیه و تحلیل داده ها 

  - مجوز کمیته اخالق و مالحظات اخالقی 

 

 مواد و روش ها



 (Results)یافته ها 

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

 :تنها یافته های اصلی و مهم بیان می شوند•

 (مشخصه مهم 3-5)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 

 



 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

 اندارائه تمام نتایج بدست آمده، حتی آنهایی که با فرضیه های پژوهش مغایر بوده 



 مزایا

نتایج را به طور دقیق ودر یک فضای کم وخالصه وار ارائه می دهد وبه راحتی با تحلیل های آماری مطابقت •
 .میکند 

 .شکل ها وتصاویر به روشنی تا ثیر متغیر ها و کنش متقابل یا تعامل میان آنها را نشان میدهد•

 اگر تغییرات عمده رانشان می دهید یک نمودار بیشترین تاثیر را دارد•

اگر میخواهید نتایج را در جایی که مقادیردارای اهمیت وارزش را به دقت تحت آزمایش قرار دهید بهترین را •
 .ه استفاده جدول است 

 .  از تکرار نتایج ذکر شده در متن در جداول ونمودارها خودداری کنید•

 واژه از کل مقاله یک جدول در نظر گرفته می شود  1000معموال به ازای هر •

 

 ارائه نتایج به شکل جداول، نمودار و تصویر



 (Text)بیان یافته ها بصورت متن 

 .یافته ها حتما با متن شروع شود•

این روش برای بیان یافته های فاقد عدد و )از جمالت کوتاه با افعال زمان گذشته استفاده شود •

 (.رقم زیاد، مناسب است

 . از جدول یا نمودار برای توضیح بیشتردر متن استفاده می شود•

 .جمله با عدد شروع نشود•

 .تکرار نشود«  ....یافته ها نشان داد»عبارت •

 .  با هم بیایند «میانگین و انحراف معیار» و «تعداد و درصد» شاخص•

 .واحد اندازه گیری متغیرهای کمی ذکر شود•



 (Table)بیان یافته ها بصورت جدول 

 .و رقم مناسب استپرعدد برای بیان یافته های •

 

 .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 



 (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 



 چگونه سبک ارائه و نمایش داده ها را انتخاب کنیم؟

Figure, Table, or Text 

 مجله  نویسندگان راهنمای از استفاده. 

 نظر مورد مجله در شده منتشر اخیر مقاالت. 

 دارد ها داده درک در خواننده از نویسنده که انتظاری. 

 توالی از باید نتایج بیان شوند، ارایه منظم توالی و نظم یک با باید نتایج 

   .زمانی ترتیب از نه و کند پیروی منطقی

 شود پرهیز باید ندارند بحث در چندانی تأثیر که ضروری غیر نتایج ارایه از 

    .نشود  تر  رنگ کم نیز اصلی پیام و نشود سردرگم خواننده تا



 Discussion بحث

 .از زبان پژوهشگر معنای یافته های تحقیقیعنی “ بحث”•

 .در تحقیق و نگارش مقاله است فنی و تخصصیبحث یک قسمت •

 .بنا می شود استداللو  استناد بحث بر مبنای•

 



 اجزای بحث

مرور یافته اصلی تحقیق بدون ذکرعدد یا نتیجه آزمون آماری. 

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

 (.استدالل محقق در مورد دالیل این مغایرتها) خالصه نتایج محققان دیگر که مغایر نتایج این تحقیق هستند 

اهمیت یافته ها. 

محدودیت های تحقیق و اثر آنها بر نتایج تحقیق و تعمیم پذیری یافته ها. 

تایید یا رد فرضیه تحقیق یا پاسخ سوال تحقیق. 

نتیجه گیری نهایی. 

کاربرد های نتایج تحقیق. 

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی با توجه به یافته ها. 



   

 پرسش به قاطع پاسخی است گردیده ارائه که نتایجی به توجه با باید بحث بخش در نهایت در 

 علم مجموعه به را چیزی چه شده انجام تحقیق که گردد مشخص و شود داده مقاله های

 .است کرده اضافه

 جمع بندی



  Abstractخالصه 

 مقاله خالصه اساس بر تنها گاهی است، عنوان با مساوی تقریبا   اهمیتی دارای نیز مقاله چکیده•

 حاوی مطلب یک هم قدر هر .بگذارد کنار را آن یا بخواند را مقاله  گیرد می تصمیم خواننده یک

 به عالقه ای خواننده باشد، نشده مطرح خالصه در که صورتی  در باشد، مهم و قیمتی اطالعات

 .کند نمی  پیدا مطالعه دادن ادامه

 

 مقاله به دو شکل نوشته می  شود؛ چکیده 

ساختار که شامل یک پاراگراف است که هر چهار قسمت مقاله در آن دارای نوع •

 (گیریمقدمه، روش، نتایج، نتیجه ) .رعایت می شود 

 بودن مطالب بدون تیتر بندیپیوسته : بدون ساختار  •

 



 چکیده نوع آزاد که شامل یک پاراگراف است



• Abstract 

• Scorpions Fauna of Kerman Province-IRAN 

• Dehghani R., Ph.D¹., Moabed Sh., B.Sc²., Kamyabi F., MSPH³., Haghdoost A.A., Ph.D4., Mashayekhi M., MSPH2., Soltani H., B.S.c5 

• 1. Associate Professor of Health Environment, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. 2. Health Expert, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 3. 
Instructor, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 4. Assistant Professor of Epidemiology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 5. 
Health Expert, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 

•   

• Introduction: Considering wide distribution of scorpions in various parts of the country and their importance in biological and medical Sciences, the current study was 

performed during 2005 to 2006 tin order to determine scorpions species in Kerman/Iran.  

• Method: In this descriptive research, 13 cities in Kerman province were investigated. All collected scorpion specimens in %75 ethyl alcohol were sent to the entomology 

laboratory of Kerman university of Medical Sciences for identification of their species by the use of stereo microscope and morphologic identification key. 

• Results: A total of 8 species belonged to three families of Buthidae , Hemiscorpiidae  or Liochelidae  and Scorpionidae were identified. The identified species were as follows:  

• A: Family Buthidae: Mesobuthus eupeus(44%), Androctonus crassicauda (28.5%),  Odontobuthus doriae(22.6%), Orthochirus scrobiculosus(3%), Androctonus.amorcuxi(0.35%), 
Buthotus saulcyi (0.35%), B:Family Liochelidae: Hemiscorpious lept urus(0.9%), C:Family Scorpionidae: Nebo sp (0.3%) 

• Conclusion: Kerman province with 8 scorpion species has a high bidogical founa. This is the second report of the Nebo Genus from Iran after the report in 1980 from Hengam 

island located in south of Iran in Persian Golf. Planning prevention, control and treatment programs based on the identified species is suggested. 

• Keywords: Scorpions, Fauna, Kerman, Iran 

 

 چکیده نوع ساختاری که هر چهار قسمت مقاله در آن رعایت می شود



 چکیده

 کلمه  100-250: چکیده مقاله •

 (واژه 150و چکیده غیر ساختاری حداکثر 250چکیده ساختاری حداکثر)  

 کلمه 100-300: همایشچکیده •



 Graphical Abstractچکیده گرافیکی 

Nanomedicine as a non-invasive strategy for drug delivery across the blood 

brain barrier 



به طور کلی هدف نگارش چکیده مقاله آن است تا خواننده بدون مطالعه کل مقاله بتواند     

 .از محتوا، اهداف اصلی و نتایج عمده آن آگاه گردد
  

 .شود آورده نباید هم چکیده در است نیامده مقاله در که مواردی-1

 .پرهیزشود چکیده در جزئیات آوردن از -2

 .نشود استفاده نمودار و جدول از-3

 .نشود شروع عدد با جمالت-4

 .(درصد) باشد حروفی و نشود آورده % صورت به درصد چکیده در-5

 .شود نمی آورده منابع چکیده در-6

 .نشود استفاده ها مخفف از امکان حد تا-7

 .شود آورده keyword یا کلیدی کلمات عنوان به مقاله اصلی کلمات از کلمه 10 تا 3 بین خالصه پایان در-8



 تقدیر و تشکر

 .از افراد و سازمانهایی که در انجام تحقیق کمک کردند اما در قسمت نویسندگان نیستند•

 .از سازمانهایی که حمایت مالی تحقیق را بر عهده داشتند•
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 نقل قول غیرمستقیم 
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 . ایم كرده مستقیم غیر قول نقل بنویسیم،  خودمان كالم با را آن
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