
علمیشیوه ی نگارش مقالهگارگاه

How to Write a College Paper



:هدفهاي گارگاه

:نداز شركت كنندگان انتظار مي رود در پايان كارگاه قادر باش

.براي مقاله خود عنوان مناسب بنويسد-1

.مقدمه،مواد و روشها ، نتايج و بحث مقاله خود را بنويسد-2

.مقاله خود را بنويسدسپاسگزاریقسمت -3

.خالصه مقاله خود را بنويسد-4

.منابع كار تحقيقاتي مقاله خود را بنويسد-5



گستردگيباهمراهاطالعاتانفجارعصركهامروزدنيايدر
،محققينارتباطراههايمهمترينازيكياستارتباطاتوسيع

آموزشيموسساتودانشگاههاعلميهيأتاعضايواساتيد
.باشدميپژوهشيمقاالتنگارشكشوردرخودهمتايانبا

رصبطوالنيترمهايگذراندنتاتواننميمقالهنوشتنبراي
رادافبيشترهاييدورهچنيناينازگذراندنپسحتيچراكهكرد
.باشندنميمقالهنوشتنبهقادر



پژوهشگران خود بايد توانائي نگارش مقاالت خود داشته
دگاندیگرنویسنبه در غير اين صورت وابستگي آنها.باشند

ارتباط آنها را با همتايان خود كندتر وغير تخصصي تر مي
به كلمات و اصطالحات همه رشته همه نویسندگان .كند

متخصص هر نویسندهها آگاهي كامل ندارند و پيدا كردن 
.رشته كاري بس دشوار مي باشد



ردباواستمهارتيكحقيقتدرنويسيمقاله
ودارندهمه"قطعاكهتخصصیدانشگرفتننظر

هرنوشتنبرايبهنگارشخاصقالبهايآموزش
استكسيبهترينمحققخودمقاله،ازقسمت

.بنويسدراخودمقالهتواندميكه

هایروشسازیبهينهومداومتالشوکوشش
میبارزمقاالتازگرفتنالگوبامقالهنگارش

االتمقتوانمندنویسندگانبهراپژوهشگرانتواند
نمایدتبدیلعلمی





مجله علمي
SCIENTIFIC  JOURNAL

ه مجالت يا ژورنال هاي علمي، حاصل پژوهش ها و مطالعات علمي محققين را ب
.  چاپ مي رسانند

:انواع

مجالت علمي آموزشي

مجالت علمي پژوهشي

 ،هر دو نوع مجالت فوق مي توانند بخش هاي پژوهشي، آموزشي
. اطالع رساني و تبليغاتي داشته باشند



مجالت علمي پژوهشي

ا مجالت علمي پژوهشي، حاصل مطالعات محققين ر
.  بصورت گزارش به چاپ مي رسانند

به اين گزارش ها، مقاله پژوهشي مي گويند.
 بخش عمده حجم مطالب چاپ شده در هر شماره از

اين مجالت را مقاالت پژوهشي تشكيل مي دهد

 اين گزارش ها بايد از ساختار خاص و مشخصي
.تبعيت نمايند



انواع مجله بر اساس پيوستگي انتشار

هفته نامه
دوهفته نامه
ماهنامه
دوماهنامه
فصلنامه
دوفصلنامه

سالنامه



ساختار معمول يك مجله علمي پژوهشي چاپي

 راهنماي تدوين مقاله براي نويسندگان(Instructions for Authors)
 (ساختار مورد تأييد مجله)نحوه نگارش مقاله

رعايت اصول اخالقي و بيانيه هاي مد نظر نشريه

نحوه رفرانس نويسي

نحوه ارايه مقاله به دفتر مجله



پژوهشي-ارايه مقاله به دفتر مجله علمي

حضوري

پستي

پست الكترونيكي

 (وب مجله)ارايه آن الين



شرايط ارايه مقاله به دفتر نشريه

 راهنماي نويسندگان”رعايت كليه اصول قيدشده در بخش“

امضاي تعهد تفويض حق كپي رايت به ناشر مجله

عدم امكان چاپ مجدد يك مقاله به يك زبان در دو مجله علمي پژوهشي
مختلف

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



انواع مقاله 

:نوع مقاله وجود داردپنجبر اساس محتوای اطالعات مقاله، -ب 

 سرمقاله، سخن ويژه(Editorial)
نامه به سردبير

پژوهشي، اصلي، اصيل پژوهشي مقاله(Research Article, 

Original Article)

تحليليمقاله(Analytical  article)

 مقاله مروري(Review article)

گردآوريمقاله(Collecting  article)

موارد نادر /گزارش مورد(Case report/case series)

 مقاله كوتاه(Brief article ) ياshort comminication



)پژوهشي(تحقيقيمقاله

ت و گزارش بر اساس يافته هاي تحقيقي است كه به تازگي پايان يافته اس
 .تحقيقي نيز به آن گفته مي شود



تحليلي مقاله

فاده از اي است كه گردآورنده با استمقالهنظري هم گفته مي شود و مقاله
منابع پژوهشي قبلي، نظريه ي خاصي را در حوزه ي كار خود مطرح مي

د و يا كند و ممكن است نظريه هاي قبلي را گسترش دهد، استحكام بخش
 .به شكل ديگري بيان كند و مورد تامل و ترديد قرار دهد



مروري مقاله

به تحليل كالن و ارزيابي انتقادي نوشته هاي منتشر شده
 .مي پردازد

پيشرفت نويسنده با يكپارچه سازي و ارزشيابي متون منتشر شده، سير
پژوهش هاي جاري را در جهت روشن ساختن مسئله اي مشخص دنبال 

مي كند



گرد آوري مقاله

مرتبط صرفا به گردآوري و انعكاس نظرات مختلف نوشته شده در مقاالت
 .با موضوع مي پرازد اما كار تازه اي ارايه نمي كند

 ند و تحليلي اين است كه نظريه جديدي ارايه نمي كمقالهتفاوت آن با
 .مروري الزاما سنجش و ارزيابي مطالب قبلي را نداردمقالهبرخالف 

 ،ار مي رود ي تحقيقي بيش تر به كمقالهاز آنجايي كه از بين انواع مقاالت
 .به بررسي آن مي پردازيم



 تحقيقي مقالهاجزاء
عنوان مقاله•
نام نويسندگان به همراه وابستگي سازماني آنها•
نام نويسنده مسئول مكاتبات به همراه آدرس و يا تلفن•
زبان (: سابقه و هدف، روش كار، نتايج، نتيجه گيري)چكيده ساختاريافته •

چكيده
MeSH(Medical Subject Headings)(:Keywords)كليدواژه ها •
(Introduction( )شامل سابقه و هدف)مقدمه •
(Materials/Patients & Methods)روش كار •
(Results)نتايج •
(Discussion)بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات •
(Acknowledgments)تشكر و قدرداني •
(References)منابع •



AFFILIATIONS     وابستگي سازماني نويسندگان

وابستگي نويسندگان مقاله :
وضوع اين م. وابستگي سازماني در زماني كه مطالعه انجام شده است

جا انجام به خوانندگان مطالعه كمك مي كند دريابند كه مطالعه در ك
ر اگ. همچنين به اعتبار محل انجام مطالعه مي افزايد. شده است

ه است، شغل و محل كار نويسنده اي از زمان انجام مطالعه تغيير يافت
.بايد وابستگي سازماني فعلي آنان نيز قيد شود

كليه در هنگامي كه پيش نويس اوليه مقاله تهيه مي شود بايد از
يات نام، نويسندگان مقاله خواسته شود تا در متن پيش نويس، جزئ
.نندمشخصات و وابستگي سازماني خود را كنترل و تصحيح ك

وان به عن. نام صحيح سازمان هاي مربوطه بايد بررسي و درج شود
:مثال

 Kashan University, M.C.



مسئوليت هاي نويسندگان

نويسنده كسي است كه:

1 )در طراحي مطالعه، تحصيل داده ها، تحليل و تفسير داده ها نقش داشته است.

2 )همچنين در نگارش مقاله و تأييد نسخه نهايي آن نقشي فعال ايفا نموده است.

3 )بتواند مسئوليت عمومي در مورد تحقيق و مقاله را به عهده بگيرد  .



 تعداد نويسندگان مقاالت

ولي : دبه وسعت مطالعه و تعداد افراد مشاركت كننده در آن بستگي دار
عارف اگر امكان پذير باشد، تعداد نويسندگان مقاله را در حد معقول و مت

تعيين كنيد( نفر6الي 3)

 ،نويسنده اول، دوم...

نويسنده آخر

نويسنده مسئول مكاتبات



:زمان نوشتن مقاله 
متن مورد نويسنده بايستي تمامي مطالب ، شواهد و مطالعاتي كه جهت نگارش:تهيه مدارک-الف

نظر خود الزم دارد فراهم نمايد
ثير تا: تهيه طرح از رئوس مطالب و عناوين به منظور ربط مطالب ،مثال براي عنوان  مقاله-ب

دمحلول بيلي روبين بر اسكولكس كيست هداتيك موارد زير مي تواند تنظيم شو
مروري بر بيماري كيست هداتيك-1
مروري بر درمان هاي انجام شده-2
مشكالت درمان-3
علت انتخاب بيلي روبين به عنوان يك ماده اسكولكس كش-4
چگونگي انجام آزمايش -5
نتايج بدست آمده -6
تفيسر نتايج-7
(بر اساس نوع مقاله مانند پژوهشي، مروري يا گزارش يك مورد)ساختار نگارش-ج
و در اين بخش به وارسي يك يك بخش ها پرداخته مي شود) وارسي يا باز رسي نگارش-د

(نقايص يا كميود ها را رفع مي كنيم



پژوهشيپژوهشي، اصلي، اصيل مقاله
(Research Article, Original Article)



و گزارش بر اساس يافته هاي تحقيقي است كه به تازگي پايان يافته است-)پژوهشي(تحقيقيمقاله
 .تحقيقي نيز به آن گفته مي شود

كل مقاالت يك مجله در بر % 60واژه باشداين مقاالت بيش از 3500حجم اين مقاالت نبايد بيشتر از 
.مي گيرند

:خواننده پس از خواندن اين مقاالت بايستي پاسخي براي اين پرسش هاي خود بيابد

چرا اين پژوهش انجام شده است-1

چگونه اين پژوهش انجام شده است-2

اين پژوهش به چه نتايجي رسيده  است-3

نتيجه كلي بدست آمده چيست-4



مقدمه مقاله به پرسش نخست پاسخ مي دهد-1

مواد و روش ها به پرسش دوم پاسخ مي دهد-2

حاصل پژوهش يا يافته ها به به پرسش سوم پاسخ مي دهد-3

خ مي بحث و نتيجه گيري كه داري پاسخي است به پرسش چهارم پاس-4
دهد



 مقالهعنوان

عنوان هر اثر جلوه اي از هويت آن اثر است. 

 از مطالب متن استقانونمندعنوان فشردهاي. 

گيزه عنوان بايد مختصر، گويا و جذاب باشد تا بتواند عالوه بر ايجاد ان
.راهنمايي كندمقالهمطالعه در خواننده، او را در انتخاب 



(ادامه)مقالهعنوان 

یان عنوان محتوی مهم گزارش و در حقیقت یافته های اصلی گزارش را ب
.میکند به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار است

 اولین نقطه تماس نویسنده با خوانندگان، عنوان گزارش است.
ا جذاب بسیاری از افراد فقط به خواندن عنوان اکتفا می کنند و اگر آن ر

.و موردعالقه یافتند به  سایر قسمت های مقاله می پردازند
طالعات هدف از نوشتن عنوان این است که با کمترین لغات بیشترین ا

ممکن را به خواننده منتقل نمایید

عنوان را می توان به تابلو سوپر مارکت تشبیه شده است



ویژگی های عنوان

ات با موضوع مقاله ارتباط مستقیم داشته باشدو معرف محتوی
.گزارش باشد

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

باید جامع باشد وهدف کلی گزارش را بیان کند  .
دن باید از لحاظ نگارش فارسی درست باشد و تا حد امکان از آور

.ودوغیره خودداری ش... کلماتی مانند بررسی، مطالعه، پژوهشی در
عل عنوان نباید به صورت یک جمله کامل نوشته شود و نباید ف

به صورت باید. نباید به صورت پرسشی نوشته شود. داشته باشد
.  یک عبارت نوشته شود

باید جذاب وجلب کننده باشد.
بیان کننده نوع مطالعه باشد.
در عنوان از کلمات مخفف استفاده نشود
قید در مطالعات توصیفی زمان و مکان مطالعه در عنوان بهتر است

.شود



را از اگر خواننده اي اهميت نوشته اي. عنوان مهم  ترين عبارت يك مقاله است
.  عنوان آن برداشت نكند به خواندن آن ادامه نمي  دهد

لب مي  عنوان هاي طوالني حامل اطالعات بيشتري هستند ولي توجه كمتري ج
جود كنند، به  خصوص در افرادي كه با نگاه سريع و گذرا از روي عناوين مو

.در فهرست مجالت، مقاله مورد نظرشان را انتخاب مي  كنند





 عنوان هاي كوتاه جذاب  تر هستند ولي ممكن است مفهوم كامل را
بيشتري عناويني كه از لغات ايهام  دار استفاده مي  كنند، جذابيت. نرسانند

لب براي خوانندگان دارند، ولي نبايد به تبيين محتواي اطالعاتي مط
. بپردازند

ده خود در نهايت در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم بهتر است نويسن
 .را در جايگاه خواننده قرار دهد



عنوان مقاله بر اساس نوع پژوهش

1-براي مطالعات توصيفي يا اپيدميولوژيكي بر اساس داده هاي موجود:توصيفي.

مثال:

- 1388بررسي شيوع آلودگي شپش در منطقه  آران و بيدگل در سال

- 1388بررسي شيوع  گواتر در منطقه ابوزيد آباد در سال

 1385-1390بررسي مبتاليان به گال مراجعه كننده به مركز تحقيقات پوست



) با سرانجام( RISK FACTORعامل يا  )Aرابطه : تحليلي
OUTCOME)مثال تحليلي:

بررسي رابطه گواتر با اختالالت عصبي

بررسي رابطه استفاده از پشه بند با سالك

 بررسي رابطه سن مادر با عفونت هاي تنفسي نوزادان

بررسي رابطه آلودگي هوا با افزايش مرگ و مير



برX(CAUSE)اثر :تجربي 
(EFFECT)Y مانند درمان ،پيشگيري

مثال تجربي:

بررسي اثر نمك يد دار بر اختالالت عصبي مبتاليان گواتر

بررسي اثر متادون در معتادان به كراک

بررسي اثر آمپول تزريقي جكتوفر بر آنمي كمبود آهن



مقصود، موضوع و اهداف گزارش، ضرورت انجام مطالعه-

ايجاد انگيزه برای مطالعه گزارش-

کوتاه و جامع وگويا-

موزشی-
 
عدم بحث های پراکنده ودرسهای ا

عدم رد و اثبات مطالب-



مقدمه نخستین بخش از متن اصلی گزارش است.

هدف از نوشتن مقدمه، معرفی موضوع مطالعه وبیان دلیل انجام آن کار پژوهشی است  .

ه در مقدمه روندی که منجر به شکل گیری سوال اصلی پژوهش در ذهن محقق شده است، ب
. اختصار و با بیان دالیل ومدارک الزم ذکر می شود

ترغیب مقدمه باید با چنان مهارتی نوشته شود که خواننده را در ابتدای امر به خواندن مقاله
.کند



چه چیزهایی می دانیم

چه چیز هایی نمی دانیم 

چرا این مطالعه را انجام می دهیم؟

:   گام اول

:گام دوم

:گام سوم



: بيان ضرورت واهميت موضوع

بیان دالیل و مدارکی که اهمیت موضوع را می رساند، الزم است.
 با ذکر آمار وارقامی که نشان دهنده  اهمیت موضوع است، می توان توجه

.خواننده را بیش از پیش جلب کرد

 خالصه نويسي و پرهيز از حاشيه پردازي در نگارش مقدمه

 توجه به مخاطبين گزارش  .
ن اين امر نقش بسزايي در نحوه نگارش مقدمه  و به ويژه جمالت آغازين آ

.ددارد زيرا شروع كننده ارتباط نويسندگان مقاله با مخاطب خود مي باش



 عدم تفكيك محتوي مقدمه با تيترهاي مجزا  .
يكي از هنرهاي نويسندگان مقاالت، ايجاد ارتباط بين پاراگراف ها

.ومفاهيم مختلف در مقدمه است
تفاده مي توان از كلمات ربط يا قيدها براي ارتباط قسمت هاي مختلف اس

.كرد



كوتاه، )بيان اطالعات گسترده، غير اختصاصي وغير مرتبط با گزارش•
( جامع و گويا

ارائه جداول وتصوير•
طوالني كردن مطلب ونوشتن جمالت بلند•
اغراق وبزرگ جلوه دادن گزارش•
عدم رد واثبات مطالب•

در مقدمه از آوردن موارد زیر اجتناب ورزید



خالصه محتواي مقدمه

(بيان مسئله)تعريف مشكل يا مسئله

اهميت مشكل

(خدمات موجود)راههاي مقابله با آن

(بازنگري منابع)عوارض تداوم آن

(هدف)روش انتخاب شده براي حل مشكل



 مقدمه بايد داراي 1993بر اساس الگوي ونكور در سال
:اجزاي زير باشد

هدف مقاله را نشان دهد-الف
شامل خالصه اي از داليلي باشد كه ضرورت مطالعه را -ب

نشان دهد
در جستجو و مرور متون فقط از مقاالت  بسيار مهم -ج

صاصي استفاده شده و به يادآوري اطالعات گسترده  و غير اخت
باشدنپرداخته و در آن از مطالب كتاب درسي استفاده نشده

ال اطالعات بدست آمده از تحقيق هائي كه نتايج آنها قب-د
منتشر شده ر ا مجددا تكرار ننمايد 



مواد و روش ها
METHODS AND MATERIALS 



ذکر تمامی اجزای ضروری روش کار بطور خالصه•

نوع مطالعه-

شيوه  انتخاب سوژه ها-

روشهای نمونه گيری_

اندازه گيريها_

ابزار و مواد مورد استفاده_

بيان روشهای آماری و روش پرداخت داده ها_

ذکر مالحظات اخالقی_



آ نالیز آماری 

نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز

 (آنالیز توصیفی) نحوه توصیف داده ها

 نحوه آنالیز دومتغیره

 تست های آماری مورد استفاده

 سطح معنی داری پیش فرض



حوي به ن. قسمت مواد و روش ها در مقاله بايد به طور تخصصي و با جزئيات كامل مطرح شود
. كه محققان ديگر نيز بتوانند آن را انجام دهند

ه را از يك اشتباه شايع در اين قسمت، بيان نشدن برخي جزئيات ضروري است كه خوانند
ن درک صحيح روش انجام مطالعه باز مي  دارد، بنابراين قرار دادن خود به جاي خواننده در اي

. قسمت نيز بسيار مفيد خواهد بود

شوندشركت  هايي كه محصوالت آن ها مورد استفاده قرار گرفته به طور خالصه بايد ليست.



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-

اجتناب از ذکر عبارات دو پهلو ومرموز-

(عیارمیانگین، ضریب همبستگی واریانس، انحراف م)محدود به ارائه داده ها به صورت -

عدم تفسیر  یافته ها-

ارائه جدول و نمودارها-

.   ندارائه تمام نتایج بدست آمده، حتی آنهایی که با فرضیه های پژوهش مغایر بوده ا-

(ازداده های شاهد به تجربی) برای نوشتن ازشناخته به ناشناخته پرداخت -

مانند یک داستان نتایج را به طور مستمر و مداوم نوشت-

وقتی تعداد نمونه کم است درصد بکار نمی بریم-



ارائه نتایج به شکل جداول، نمودار و تصویر

الصه فايده اين كار اين است كه نتايج را به طور دقيق ودر يك فضاي كم وخ
.وار ارائه مي دهد وبه راحتي با تحليل هاي آماري مطابقت ميكند 

ل ميان آنها را شكل ها وتصاوير به روشني تا ثير متغير ها و كنش متقابل يا تعام
.نشان ميدهد

داگر تغييرات عمده رانشان مي دهيد يك نمودار بيشترين تاثير را دار
 اگر ميخواهيد نتايج را در جايي كه مقاديرداراي اهميت وارزش را به دقت

.تحت آزمايش قرار دهيد بهترين را ه استفاده جدول است 
از تكرار نتايج ذكر شده در متن در جداول ونمودارها خودداري كنيد   .
 واژه از كل مقاله يك جدول در نظر گرفته مي شود 1000معموال به ازاي هر



ز توالي منطقي نتايج بايد با يك نظم و توالي منظم ارايه شوند، بيان نتايج بايد ا
. پيروي كند و نه از ترتيب زماني

در غير اين  صورت درک آن ها مانند چيدن قطعات پازل در كنار هم است كه
.مي تواند بسيار گيج  كننده باشد

يز شود تا از ارايه نتايج غير ضروري كه تأثير چنداني در بحث ندارند بايد پره
.  خواننده سردرگم نشود و پيام اصلي نيز كم  رنگ  تر نشود

يل و تفسير هدف از نوشتن يك مقاله تحقيقاتي، ارايه يك فرضيه و بحث و تفص
.  در مورد آن است





الی که در نویسندگان در نگارش قسمت بحث تالش دارند تا به مهمترین سئو
:  ذهن خوانندگان و مخاطبین مقاله شکل گرفته است پاسخ دهند

“که چی؟” 

پاسخ به این سوال مهم و حساس، نقش بسیار زیادی در قضاوت نهایی
.  مخاطبین از مقاله پژوهشی دارد

ت به از این رو چگونگی نگارش متن بحث و روند پاسخ به این سوال از اهمی
.   سزایی برخوردار است



بحث و بررسی يافته ها بطور مفصل•

نها با اطالعات  قبلی-
 
بيان نظريات محقق و مقايسه ا

ثار و اهميت يافته ها، محدوديت و چگونگی ارتباط-
 
ارائه ا

نها با مطالعات مشابه و کارهای ديگران
 
ا



محتوا و اجزاي بحث

و ذکر ارتباط منطقی بین آنها( پاسخ به پرسش طرح)بیان یافته های اصلی

(الفارائه شواهد و دالیل موافق و مخ)مقایسه یافته های گزارش با نتایج مطالعات پیشین

ارائه کلیه شواهد و مدارک موجود

بحث در مورد نقاط قوت و ضعف مطالعه

نتیجه گیری قطعی یا پیشنهاد برای پژوهش های بعدی

صدور حکم قطعی و سر گردان نگذاشتن خواننده

نتیجه گیری کلی بر اساس ترتیب طبیعی پرسش ها ،شواهد بدست آمده و پاسخ



به طور كلي موارد ذيل در قسمت بحث اشاره مي شود

.آثار و اهميت يافته هاي بدست آمده و همچنين محدوديت هاي آن را توضيح دهد-1

ري بخشدنتايج پژوهش خود را با ذكر نتايج تحقيق هاي مشابه قوت و استناد بيشت-2

دارد آنها اگر شواهد مغاير يا نقض كننده اي براي نتايج تحقيقش در ساير منابع وجود-3
(اين كار ارزش مقاله را كم نمي كند)را بيان نمايد

هدعلت تشابه و تفاوت نتايج تحقيق خود را با تحقيق هاي  ديگران توضيح د-4

وضيح موارد كاربرد عملي و قابليت تعميم پذيري نتايجي را كه بدست آورده است ت-5
دهد

ن در بخش آخر راه و يا راههائي  را براي ادامه تحقيق يا رهنمود هائي را جهت تكميل آ-6
به خوانندگان خود ارائه دهد

ارائه كرده ايد در نهايت شما در بخش بحث بايد توانسته باشيد با توجه به نتايجي كه خود
رد پاسخي قاطع به پرسش هاي مقدمه مقاله داده باشيد و حكمي را در مورد مساله مو

ه مجموعه تحقيق صادر نمائيد و به عبارتي مشخص نمائي كه تحقيق شماچه چيزي را ب
.علم اضافه مي كند



چكيده

 استمقالههمراه با نكات اصلي متن مقالهچكيده خالصه كوتاهي از. 

راجعه به به گونه اي تنظيم مي شود كه خواننده را در تصميم گيري براي م
 .ياري مي دهدمقالهاصل 

 يد بر آن ها تاكمقالهمحتواي چكيده حاوي مطالبي است كه نويسنده
.دارد

 استمقالهطول چكيده معموال تابع نوع. 

واژه هاي كليدي



ا بر اساس خالصه مقاله نيز داراي اهميتي تقريباً مساوي با عنوان است، گاهي تنه
. گذاردخالصه مقاله يك خواننده تصميم مي  گيرد مقاله را بخواند يا آن را كنار ب

هر قدر هم يك مطلب حاوي اطالعات قيمتي و مهم باشد، در صورتي  كه در 
.  كندخالصه مطرح نشده باشد،خواننده عالقه اي به ادامه دادن مطالعه پيدا    نمي

 خالصه مقاله به دو شكل نوشته مي  شود؛
ولوژي نوع آزاد كه شامل يك پاراگراف است و بيشتر در مقاالت مولكولي و بي

سلولي استفاده مي  شود 
 نوع ساختاري كه هر چهار قسمت مقاله در آن رعايت مي شود و بيشتر در

.مقاالت كلينيكال استفاده مي شود
س از اتمام در مورد اين  كه بهتر است خالصه پيش از نوشتن مقاله تهيه شود يا پ

آن، بهتر است كه هر دو روش يك  بار مورد ارزيابي و آزمايش قرارگيرد و 
 .سپس روش مناسب  تر را انتخاب كنيم



چكيده نوع آزاد كه شامل يك پاراگراف است



چكيده نوع ساختاري كه هر چهار قسمت مقاله در آن رعايت مي شود

 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
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(گيريونتيجهمقدمه
مشخصات  مهم خالصه مقاله

و 250خالصه مقاله ساختاري حد اكثر) باشد250تا 100حجم خالصه مقاله براي مجالت بايستي بين -1
(واژه150براي غير ساختاري حداكثر 

مواردي كه در مقاله نيامده است در خالصه هم نبايد آورده شود-2

از آوردن جزئيات در خالصه به پرهيزيد-3

از جدول و نمودار استفاده نشود-4

جمالت با عدد شروع نشود-5

(درصد)آورده نشود و حروفي باشد% در چكيده و همچنين در مقاله درصد به صورت -6

در خالصه منابع آورده نمي شود-7

تا حد امكان از مخفف ها استفاده نشود-8
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شود



نحوه انتخاب كليدواژه

MESH HEADINGS

Medical Subject Headings

علوم اين سيستم، براي طبقه بندي واژه هاي مصطلح در
.پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد

ا توسط بخش مدالين كتابخانه ملي پزشكي امريك
بوسيله تعدادي از مجالت، به عنوان منبع جستجوي

.كليدواژه مورد  استفاده قرار مي گيرد
تم حتي اگر مجله اي به ضرورت استفاده از اين سيس

ت از براي يافتن كليدواژه اشاره نكرده باشد، بهتر اس
MeSHاستفاده كنيد.



 مجله اي كه كليدواژه هاي مقاالت آن ازMeSH انتخاب شده باشد، در
، بطور مناسب و(مدالين)هنگام فهرست شدن در ايندكس مديكوس 

ا اساس زير. صحيحي كدبندي شده و مقاالت آن آسان تر جستجو مي شوند
.استMeSHسيستم جستجوي اين نمايه نامه نيز بر اساس 



 براي يافتن كليدواژه ها، بهتر است به وب سايتPubMed مراجعه
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.دهندميارجاعاوكاربهچقدرمقاالتنويسندگانآينده
فادهاستموردديگرانبوسيلهبيشتريارجاعاتازكهكهايمجلههر

استبرخورداربااليياعتبارازبگيردقرار

چههرعبارتيبهIFبيشترويكارومقالهارزشباالتر
يكدهمهرIFداردباالييارزش.
آمريكااطاالعاتيانستيتوISIاستمجالتبنديدرجهورتبهمسئول.

مقاالتتعدادبرتقسيمآنچاپيمقالهبهارجاعيمقاالتتعداد:چگونه
مجلهآنچاپي

 Impact Factor 63

Journal Impact Factors 2004.htm


Original Articles

Maximum Length = 2500 words

Maximum No. of Tables / 

Illustrations = 4

Maximum No. of References = 25

Case Reports

Maximum Length = 1500 words

Maximum No. of Tables / 

Illustrations = 2

Maximum No. of References = 10

Review Articles
Maximum Length = 3500 words

Maximum No. of Tables / 

Illustrations = 4

Maximum No. of References = 50

ژه متوسط  و جداول و نمودارها مقاله بر حسب نوع آن|تعداد وا•

البته براي آگاهي دقيق از حجم و تعداد واژه ها بايستي به راهنماي خود مجله•
مراجعه شود 



 INDEXنمايه نامه 

نمايه نامه هاي معتبر داخلي  :

كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور

كميسيون نشريات علمي كشور

نمايه نامه هاي معتبر خارجي



چند نمايه نامه معتبر خارجي

 Index Medicus (Medline)

 Pubmed Central

 Institute of Scientific Information (ISI)

 Chemical Abstracts

 BIOSIS

 Scopus

 EMBASE



INDEX MEDICUS 

(MEDLINE)

تابخانه ملي يك پايگاه داده بيبليوگرافيك است كه بوسيله ك
.پزشكي امريكا راه اندازي شده است

 پوشش 1966مجله علوم پزشكي را از سال 4500بيش از
.مي دهد

ارد؛ احتماالً بيشترين ميزان مراجعه را در بين نمايه نامه ها د
ي از هر چند كه ميزان پوشش دهي آن نسبت به تعداد ديگر

. ايندكس ها، كمتر است
د؛ مگر مجالت غير انگليسي زبان، كمتر پوشش داده مي شون

.آنكه داراي چكيده انگليسي باشند
جستجو در آن رايگان است.
متن امكان دسترسي به چكيده بسياري از مقاالت و همچنين

.كامل نشريات رايگان را فراهم كرده است



بيشتر مقاالت چاپ شده در مجالتي كه در مدالين ايندكس شده اند، بسيار
.از ساير مقاالت مورد بازديد پژوهشگران قرار مي گيرند

ا در مدالين، عنوان مقاله، مشخصات نويسندگان، و معموالً چكيده مقاله ر
. اختيار كاربران قرار مي دهد

جود لينك مربوط به متن كامل مقاالت چاپ شده در مجالت رايگان نيز و
.  دارد



روش هاي تعيين اعتبار به مجالت
ه نامه ارسال حداقل سه نسخه از نشريه كه به موقع منتشرشده و سريعاً به دبيرخانه نماي

.مربوطه رسيده باشد

رعايت كليه اصول نگارش علمي در مقاالت مجله

 (غذ، ترتيب عناصر مجله، صفحه بندي، ظاهر مجله، نوع كا)دارابودن اعتبار ظاهري در مجله...

برخورداربودن از روند همترازداوري در مجله

اعتبار علمي اعضاي هيأت تحريريه نشريه

رعايت حداقل تعداد مقاالت پژوهشي در هر شماره

دارابودن وب سايت استاندارد، فعال و به روز براي نشريه



فاكتور تأثير
IMPACT FACTOR (IF)

ار وسيله اي است براي سنجش اين موضوع كه مقاالت يك مجله، چند ب
(.دو سال: در طول يك دوره زماني مشخص)مورد استناد قرار گرفته اند 

كنند و از ايده خوبي است ولي دانشگاه ها، بيش از حد به اين ابزار تكيه مي 
.  ندآن براي سنجش اهميت انتشارات يا تحقيقات افراد بهره مي گير

ه آن اگر مطالعه اي فاقد نمونه مشابه باشد و ساير نويسندگان ب: سؤال
استناد نكنند، آيا اين مطالعه، بي ارزش يا كم ارزش است؟



IFنحوه محاسبه 

م بر تعداد تعداد دفعاتي كه يك مجله مورد استناد قرار گرفته است تقسي
.مقاالتي كه آن مجله در طول دو سال اخير منتشر نموده است

 ،در محاسبه فوقletters وabstractsدر مخرج كسر وارد نمي شوند  .
.  وندهر چند كه ممكن است بوسيله ساير مقاالت مورد استناد قرار داده ش

سانند، بنابراين مجالتي كه تعداد زيادي از چنين مطالبي را به چاپ مي ر
.آنها افزايش مي يابدIFمقدار 



 مجله  معروفي چونThe   Lancet داراي ،IF باالتري از مجالت
.تخصصي مي باشند

 هر چند كهIF د ولي باشمجلهمي تواند به نوعي تعيين كننده رتبه يك
يك مجله و تأثير يك مقاله نمي تواند وجود IFعمالً ارتباط دقيقي بين 

باال به چاپ برسند كه IFممكن است مقاالتي در مجالت با . داشته باشد
پايين چاپ IFهيچگاه مورد استناد قرار نگيرند و مقاالتي در مجالت با 

.شوند كه مكرراً مورد استناد واقع شوند



دعاي داريوش بزرگ در تخت جمشيد

خداوند اين كشور را از دشمن ، از دروغ و از خشكسالي محفوظ دارد

Oh Lord,  Keep this country from enemies, drought and lie (500 BC in the Persepolis)

سال پيش مي باشد2487تا 2523پيشينه اين كتيبه كه توسط خط شناسان فرانسوي  ترجمه شده است،حدودا 



با سپاس از توجه شما
خداوند نگهدار شما


