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تحقيقپژوهش  و تعريف 

؛  طالعژژ ا   ژژ فرآينژژپ پژژر    پژژژوهش  
تره متعلّق به گسژ ؛ برخور  ر     نتظ مر   شي  پ

خ صي    علژژوم و   ر ي هويژ  جمعي كه بژه  
5رو  شن  ي مط لع ا  يني صفر مر        حپ قر ملکي . نج مپنوآوري مي



مقاله یکی از انواع پژوهش های نظامندد  
است که در ادامده هده تیرید  ن اندواع ن     

.        ساختار و شیوه تدوین آن می پردازیم



تعريف مق له

ی و در اصل به معن  « قول»مقاله، از ریشۀ لغوی 
ک ه  منظور از مقاله، نوشته ای است. گفتار است
یرد و شکل می گ« مسأله»یا « سوال»بر گرد یک 

در بحث  ی اس  ت، لی، ب  ا اران  ۀ مس  تن،ا  و   
ارجاعا  و به شکلی جزن ی نر ر و ش فاه ب ه    

.پاسخ آن سوال یا مسأله می رس،



انواع مقاله هر اساس رتبه علمی مجالت داخل ایران

در حالت کلی در ایران سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجه 
علمی آنها از سوی یکی از سه ارگان وزارت علومن تحقیقات و 
فناورین وزارت ههداشتن درمان و آموزش پزشکین و حوزه 

:علمیه تییین می شود و هه ترتیب اعتبار عبارتند از
علمی پژوهشی: ال 
علمی ترویجی: ب

علمی تخصصی: ج



تیری  و ویژگی های مقاله علمی پژوهشی

میارف و هر تولیدی که هه دنبال جستجوی حقایق و هرای کش  هخشی از
ر نشر آن در میان مردم و هه قصد حل مشکلی یدا هیدان اندیشده ای د   
موضوعی از موضوع های علمین از طریق مطالیه ای نظام منددن هدرای  
دو یافتن رواهط اجتماعی میان پدیده های طبییی هه دسدت آیدد  و از  

روشها هه کارهردهانهرخوردار هاشد و نتایج آن ها اصالت و اهداع خصلت 
علم مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه علمی ها هدف پیشبرد مرزهاین

مخداطبین . قلمداد می شدود پژوهشی –علمی و فن آوری منجر گردد
ن دوره اصلی این گونه مجالت پژوهشین اساتید دانشگاه هان دانشدجویا 

ن های دکتری و کارشناسی ارشدن پژوهشگران شاغل در مراکدز علمدی  
. تحقیقاتی و تولیدی هستند



تیری  و ویژگی های مقاله علمی ترویجی
در یک منتشر شده در حوزه یک موضوع هخصوصاطالعات یک مقاله علمی ترویجی 

ه می تواند خالصمقاله علمی . محدوده زمانی را مورد هحث و هررسی قرار می دهد
ای از مقاالت و مناهع موجود هاشد اما میموال سدازماندهی خداص خدود را دارد و    

. دهدد خالصه و استنتاج ها را ترکیب می کند و اطالعات را در ساختاری نو ارائه می
ئه دهد یا مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقاالت و کارهای قبلی ارا

فکری حدوزه  اطالعاتی جدید را ها تفاسیر قبلی در هم آمیزدن یا سیر جریان پیشرفت
یجدی  یک مقاله علمدی ترو هدف . مورد هحث و مباحثات مرهوط هه آن را ترسیم کند

گر چیز خالصه کردن و استنتاج مباحث و ایده های دیگران استن هدون اینکه پژوهش
ی اینگونه مجالت دستاوردهای علمدین فندی و حرفده ا   .جدیدی هه آن اضافه کند

ندش  آموزنده و جالب را هه زهانی ساده هرای افراد دارای تحصیالت دانشدگاهین دا 
راد دارای آموزان سالهای هاالی دهیرستانهان صنیتگرانن مخترعینن مبتکدرین و افد  

.تحصیالت غیرکالستیک ارائه میدهند



تیری  و ویژگی های مقاله علمی تخصصی

یجدی  مقاله علمی تخصصی از لحاظ علمی یک درجه پایین تر از مقالده علمدی ترو  
خاصی در این نوع مقاله فقط هه گرد آوری  نظامند مطالبی پیرامون موضوع. است

صدی  در مقاله علمدی تخص . جهت تسهیل مطالیه  هرای مخاطبان  ن پرداخته می شود
.  نیازی هه نو  آوری علمی نمی هاشد

موال هیچ این است که این مجالت میمجالت علمی تخصصی نکته قاهل توجه در مورد 
گونه امتیاز و مجوز علمی را از ارگانهدای زیدرهط مثدل وزارت علومنتحقیقدات  و    

ده اند فناورین وزارت ههداشتندرمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه دریافت نکر
امیده  و صرفا هه منظور اطالع رسانی و هاال هردن آگاهی های قشر خاصی از افراد ج

.در زمینه های تخصصی هه چاپ مطالب می پردازند

و هده  تخصصی رشد که واهسته هه وزارت آموزش و پرورش هوده–مثل مجله علمی 
.فیالیت در زمینه مباحث آموزشی می پردازد



ISI  ها موسسه اطالعات علمیآشنایی
ISI  یا همان موسسه اطالعات علمی( Institute for Scientific Information)  یکی از موسسات میتبر در عرصه
جهانی می هاشد و هدلیل دارا هودن استاندارهای هاالی علمی و ارزیاهی درحال حاضر درجایگاه نخست  

.جهانی قرارگرفته است
مییارهای ارزیاهی و ارزش دهی این موسسه موردقبول تمامی مراکز پژوهشی و علمی دنیا هوده و نشریاتی  

.که در این موسسه پذیرفته می شوند می هایست از فیلترهای زیادی هگذرند
:تاریخچه

)موسسه اطالعات علمی  Information Institute for Scientific )  هانک اطالعاتISI  هه 1960مرکزی درسال
ال این موسسه هیداً توسط آقای تامسون و هلت گیر خریداری شد و در ح. وسیله یوگن گرفیلد تاسیس شد

. حاضر هینوان موسسه اطالعات علمی تامسون شناخته می شود
: مکان

آدرس فیلی این موسسه همانطور که درسایت تامسون آمده است 
Thomson Scientific 3501 Market Street Philadelphia, PA 19104 USA

http://scientific.thomson.com.



ISC استنادی علوم جهان اسالمها پایگاه آشنایی 

پایگاه "هه مینای و   Islamic World Science Citation Databaseمخف  عبارت  ISCسرواژه 
اد این پایگاه هر اساس پیشنه. می هاشد که یک نمایه استنادی می هاشد"استنادی علوم جهان اسالم

جمهوری اسالمی ایران و ها مصوهه نهمین مجمع عمومی وزرای آموزش و پرورش کشورهای اسالمی 
(  200۸اکتبر )و مصوهه چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی ( 200۷)در مراکش 

در ایران  در هاکو مراحل تکوین خود را گذراند و در حال حاضر توسط مرکز علوم جهان اسالم که 
.مدیریت می شودشهر شیراز 

.آورددست این پایگاه استنادی توانسته رتبه سوم موسسات علمی جهان را هه 

یر منظور مشاهده تمامی مجالت مرهوط هه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم می توانید هه وهسایت زهه 
:مراجیه کنید

http://mjl.isc.gov.ir



مراحل اهتدایی نگارش مقاله

انتخاب موضوع مقاله: ال  
.اولین  و مهمترین گام در نگارش مقاله  انتخاب موضوع مقاله است

و  ها توجه هه سطح دانش نویسنده ن مرتبه علمی ن عالقهن و سایر امکانات
.توانمندی ها موضوع  یا مسئله  محور هودن مقاله تییین می شود

.تفاوت مقاله موضوع محور ها مقاله مسئله محور

ر هرای طالب  و دانشجویانی که ساهقه نگارش مقاله ندارند ههتر و منطقی ت: توصیه
است  اهتدا ها نگارش  مقاله علمی تخصصی  و حتی مقاله اطالع رسانی کار خود را  

.آغاز نمایند



مناهع انتخاب موضوع مقاله

موضوعو مصادر انتخاب مناهع 
کنجکاوی شخصی  

ها مشکالتمواجهه 

از مناهع مکتوب و شفاهیههره گیری 

مؤسّسه ها و مراکز علمی پژوهشین دانشگاه ها و  :  متقاضیان تحقیق
فراخوان های و     همایش ها    



مراحل  اهتدایی نگارش مقاله
اخذ پیشینه موضوع مقاله-2

قبل از نهایی نمودن موضوع مقاله و نگارش ن پیشینه موضوع مقاله اخذ
شود

: پیشینهانواع 

تحقیقاتی که هه هرخی از مؤلّفه های موضوع تحقیق: پیشینۀ عام( ال 
.مورد نظر و تنها هه هخشی از آن ها  پرداخته اند

تحقیقاتی که دقیقاً هه هررسی همان موضوع تحقیق: پیشینۀ خاص( ب
مورد نظر و ها همان عنوان  پرداخته اند



فوائد پشینه جویی
آگاهی ههتر از مفاهیم اصلی مسألۀ تحقیق. 1 .

مشخّص شدن محدودۀ دقیق پژوهش مورد نظر. 2.

پی هردن هه تفاوت هان میزان همسویی و نسبت تحقیق مورد نظر ها تحقیقات انجام ش. .دۀ قبلی3

آشنایی ها کلّیّت موضوع مورد تحقیق. 4.

هنا نهادن تحقیق مورد نظر هر روی تحقیقات انجام شدۀ قبلین جهت هرداشتن گامی ج. دید در 5
.زمینۀ تحقیق مورد نظر

پی هردن هه خألهای پژوهشی موجود در تحقیقات گذشته و استفاده از آن ها در جهت هخش. ی هه 6
.تحقیق مورد نظر

یافتن روش و اهزار متناسب هرای حلّ مسأله تحقیق مورد نظر و پرهیز از هکارگیری ر. وش های 7
.نامناسب

امکان دست یاهی هه فرضیّۀ متناسب تر و ههتر هرای تحقیق مورد نظر. 8.

آشنایی ها مناهع مرتبط ها موضوع جهت هکارگیری در تحقیق فیلی. 9



خطاهای رایج در هررسی پیشینۀ تحقیق

 در مسئلۀ تحقیق  اههام
اههام در واژگان کلیدی تحقیق
زتنبلی کردن و عجله نمودن در یافتن مناهع مورد نیا
  اعتماد هر مناهع غیر اصلی و نامیتبر



چگونگی اخذ پیشینه مقاالت علوم انسانی

: جستجو موضوع وعنوان یا کلید واژه های اصلی  مقاله منتخب درموارد زیر

یکی از مرور گرهای اینترنتی

در سایت نور مگز

در سایت تبیان

در سایت حوزه نت

سایت دانشگاه ها و مراکز علمی حوزوی

ایران داگ هرای پایان نامه ها

سایر مراکز 



نمای کلی و ساختار مقاله

مقالهعنوان -1

نام نویسنده-2

چکیده-3

کلیدیواژگان -4

مقدّمه-5

(متن اصلی)اصلی مقالههدنۀ -6

نتیجه گیری-6

(کتاب نامه)تحقیقمناهع -۷



مراحل اصلی نگارش مقاله
: نتخ ب عنو ن من  ب ب  ويژگي ه ي  ير

قيق  گوي    يب  و جذّ ب ب شپ .
 ب شنپتشکيل  هنپۀ آن به محتو ي مق له  ش ره   شته و بي  رتب ط ب  آن نكلم ا.
 محپو ه و گسترۀ مسألۀ مور  تحقيق  ر آن بي ن شو  .
بپون هيچ گونه پيش   وري نسب  به موضوع تحقيق مور  نظر ب شپ.
نتيجه ث ب  شپۀ مق له  ر آن منعکس نشپه ب شپ.
كلّي نب شپ.
ر عين جذّ ب بو ن  كليشه  ي و رو ن مه  ي نب شپ .
ت  ج يي كه  مک ن   ر   كوت ه و مختصر ب شپ.
ر صورا  مک ن به گونه  ي ب شپ كه بر ي مخ طب به ي  م نپني ب شپ .



نام نویسنده مقاله
.نام نویسندۀ مقالهن در سطر هید از عنوان و در سمت چپ آن قرار می گیرد

اگر مقالهن نویسندگانی دارد هاید نام همهن در سمت چپ و زیر عنوانن هه صورت جداگانه و در 
.سطر های زیر هم نوشته شود

.اگر مقالهن نویسندگانی داردن نویسندۀ مسئول مقاله مشخّص شود

میموالً نفر اوّل نویسندگان در مقالۀ مشترکن نویسندۀ اصلی هه شمار می آیدن در غیر این صورت 
.می هایست در پاورقی مشخّص  شود

.در پاروقین راه ارتباطی میان نویسندۀ مقاله و مخاطبانن میرّفی شود

.میرّفی ایمیلن سِمَت علمی و رشتۀ تحصیلی نویسندۀ مقاله صورت پذیرد

.ذکر تلفن و آدرس نویسندهن اختیاری است که در ایران مرسوم نیست

مسئول مقالهن کسی است که اصل تحقیق انجام شده هر عهدۀ او هوده و یا محتوای علمی زیرنویسندۀ 
وی در حقیقت پاسخ گوی محتوای علمی مقاله نیز می هاشد. درآمده هاشدنگارش 



چکیدۀ مقاله و اهمیّت آن 
اهمّیّت چکیده

هیشترین ارتباط مخاطبان پس از عنوان مقالهن ها چکیده است.

کسانی که فرصت مطالیۀ مقاله را ندارندن اهتدا هه آن مراجیه می کنند.

گیرددر ارزیاهی مقالهن اوّلین هخشی است که توسط داوران مورد توجّه قرار می .

ارگذاری  در هیشتر مواردن تنها هخشی از مقاله است که در پایگاه های تخصّصی ه
.  شده و در اختیار مخاطبان قرار می گیرد

اگر چه چکیده در اهتدای مقاله آورده می شود اما در آخر فرآیند نگارش  : تذکر
.مقاله نوشته می شود

.چکیده  مقاله مثل نمای رو ی یک ساختمان است که در قضاوت ها دخیل می هاشد



محتوای چکیده
:می گیرندمواردی که در چکیده مورد اشاره قرار 

تیری  مسألۀ تحقیق-1

هدف تحقیق-2

محدودۀ تحقیق-3

تحقیق روش و شیوه-4

این چهار موردن از مقدّمۀ مقاله استخراج می شوند و نباید هه صورت مستقیم و ها  
.هکارهردن عین الفاظشان در چکیده ذکر شوند

دستاوردهای تحقیق-5

این مورد از نتیجه گیری مقاله استخراج می شود و هاید دستاوردهایی مهم و قاهل توجّه  
.هاشند



انواع چکیده نویسی
چکیدۀ تمام نما

دارای تمامی اصول چکیده نویسی که در ضمن اختصار هه همۀ جوانب تحقیق می پردازد و ههترین نوع 
.چکیده هه شمار می آید

چکیدۀ راهنما

راهنمایی کلّین که روند تحقیق را هه صورت صرفاً گزارش هه مخاطبان ارائه می دهد و ساده ترین نوع 
.چکیده هوده و از اعتبار زیادی هرخوردار نیست

تلگرافیچکیدۀ 

. چکیده  ای که یک نویسنده از روی چکیدۀ نوشته شدۀ راهنما یا تمام نمای خودن تهیّه می کند

چکیدۀ آماری 

هه جای نوشتن متنن در قالب یک جدول و هه صورت آمارن اطالعاتی را هه مخاطبان ارائه می دهد که 
.البته در حوزۀ علوم انسانی کارهرد چندانی ندارد



نکات مهم در تنظیم چکیده
چکیده هاید هه صورت کلّی هه مقاله اشاره داشته هاشدن ولی گزارش گونه نباشد. 1  .

تیری  مسألهن هدفن روش و محدودۀ تحقیقن اشاره وار در آن گنجانده شودن ولی فهرست گونه نباشد. 2 .

در آن از کلمات زائدی چون مترادف ها و یا کلماتی که ها حذف آن ها خللی هه چکیده وارد نمی شودن استفاد. .ه نشود3

از تیری  و توضیح مفاهیم و واژگان تخصّصی پرهیز شود. 4.

حجم چکیده در مقاله هین . .کلمه می هاشدن هناهراین نباید هیشتر از این استاندارد هاشد200تا 5150

از نقل قول مستقیم مطالب دیگران در آن پرهیز شود. ۀ مقالهن می توان البته هه صورت غیر مستقیم و از زهان نویسند. 6
.در چکیده از دیگران نقل قول کرد

در آنن مناهع و مستندات تحقیق ذکر نمی شود و هدون پاورقی است. 7.

در آن از مطالبی که در متن اصلی مقاله هه آنها اشاره ای نشده استن استفاده نمی شود. 8 .

جمله ها و عبارات آن پیوسته هاشد. 9.

حتی االمکان تنها . .در یک پاراگراف تهیّۀ شود01

از لحن خبری در تنظیم جمله های آن استفاده شود. 11.



کلید واژه ها

 کلیدواژه هان در جستجوی مقاله های مورد نظر پژوهشگرانن هویژه
.جستجوی اینترنتین کمک شایانی می کنند

 کلیدواژه انتخاب شود۷و حداکثر 3هر مقاله می هایست حداقل هرای.

در کلیدواژه ها نباید از واژگان مترادف استفاده کرد.

باطی را در  کلید واژه ها ن کلماتی هستند که هیشترین نقش مفهومی و ارت
.مقاله ایفا می کنند

نام اشخاص هم می تواندنجزو کلیداژه ها قرار هگیرد.

اشندکلیدواژه هان می توانند یک کلمه ای و یا ترکیبی از دو تا سه کلمه ه



علل عدم پذیرش چکیده مقاله در همایش و کنفرانس ها

اههام در موضوع مقاله و وجود تیداد زیاد مقاالت مشاهه پیشین( 1

عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق( 2

نمونه گیری نامناسب( 3

همایشعدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر ( 4

عدم ذکر صحیح ارقام آماری( 5

فقدان هحث و پرداختن هه نتایج( 6

چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد( ۷

(غلط تایپی ن اشتباهات متن)هی دقتی در تهیه متن ( ۸

عدم ارتباط موضوع مقاله ها رویکرد نشریه( 9



مقدمه مقاله
یر رعایت مولفه های ز. مقدمه مقاله در حکم  فصل کلیات پایان نامه یا تحقیق پایانی می هاشد: نکته

:الزامی است

نباید هیش از یک پنجم مقاله هاشد.

ن در در آن هه صورت مختصر هر مطلب مهم و مفیدی که مخاطب را ها مسأله تحقیق آشنا  کند
.چارچوب زیر توضیح داده  شود

از چند هخش و یا از چند پاراگراف تشکیل شود.

شودن در هخش اوّل یا در پاراگراف اوّل آن هه ترتیبن مسألۀ تحقیقن تیری  و محدودۀ آن مشخّص
ن در همچنیتبارشناسی آن هیان شودن رویکرد پژوهش و علّت انتخاب آن توضیح داده شودن 

.هه سیر تحوّل تاریخی موضوع تحقیقن اشاره شودصورت نیاز  

ق و وجه در هخش دوّم یا در پاراگراف دوّم آن هه ترتیبن ضرورت و اهمّیّت پژوهشن پیشینۀ تحقی
توضیح تمایز آن ها تحقیقات قبلی هیان شودن همچنین جهت جدید مسألۀ پژوهش هرای مخاطب

.داده شود



مقدمه مقاله

داردوجه تمایز و نو هودن تحقیق ها هیان اهمّیّت و ضرورت آن تفاوت!
  در هخش سوّم یا در پاراگراف سوّم آنن روش مطالیۀ انجام شده و

.  پیش فرض های تحقیق مشخّص شود
 ی تواند  م« گستره عصمت انبیاء»از پیش فرض های موضوع مثال یکی

.میان مسلمانان هاشدمیصوم هودن انبیاء در  
  در هخش چهارم یا در پاراگراف چهارم آنن هرای آگاهی مخاطب از

ه اشاره سیر در نظر گرفته شده هرای تحقیقن هه محورهای اصلی مقال
.شود



متن و هدنه اصلی مقاله

شرح مفاهیم: ال 

در اکثر مقاالت متناسب ها موضوع الزم است هیضی واژه های کلیدی که در فهم مقاله یا  
اتخاذ موضع دخیل هستند ن تیری  لغوی و اصطالحی شوند و مراد نویسنده  از آنها روشن  

.و تییین شود

متن اصلی : ب 

متن اصلی مقاله متناسب ها سواالت فرعی که حاصل خورد شدن سوال اصلی مقاله هست ن 
در واقع نویسنده پس از انتخاب موضوع و عنوان دقیق آن را هه سواالتی  . شکل می گیرد

پاسخ هه این . تقسیم می نماید هه نحوی که مجموع آنها سوال اصلی را پوشش می دهد
البته در اینجا هنر و فن رهط دادن  . سواالت فرعی هدنه اصلی مقاله را تشکیل می دهد

پاراگراف ها هه یکدیگر ن ایجاد حلقه وصل هین اجزاء مقاله از فنونی است که ها مطالیه  
توضیح هیشتر در اسالید هیدی. مقاالت ن کارورزی و الگو گیری رخ می دهد



شیوه تدوین هدنه اصلی مقاله

آن  هرای دست یاهی هه یک متن منسجم در هدنۀ اصلی مقالهن هاید محورهای اصلی
. مشخّص شوند

م آنها هه  راه تشخیص محورهای اصلی مقالهن استخراج و دسته هندی سؤال های آن و تقسی
.یک سؤال  اصلی و  سه إلی چهار سؤال  فرعی مهم است

 ؤالی این است که هر س( عناوین آن)راهطۀ سؤال های تحقیق ها محور ها و تیتر های آن
.یک محور هه خود اختصاص می دهد

 پایۀ آن مشخّص می شوندفرعی و محور های اصلی متن مقاله هر اساس سؤال های  .

 قالهتیترهای اصلی م»و سؤال های فرعی مهم آنن « عنوان مقاله»سؤال اصلی تحقیقن  »
.را تشکیل می دهند



شیوه تدوین هدنه اصلی مقاله
زئی و غیر هرای جلوگیری از تیدّد عناوین و یا استفاده از عناوین خیلی ج

ضروری در مقالهن می توان از یک عنوان مشترک هرای چند پاراگراف
. استفاده کرد

آن صورت ترتیب چینش عناوین مقالهن هر اساس ترتیب منطقی سؤال های
می پذیرد 

جمله های متن اصلی مقالهن کوتاه و روان هاشند.
ان مبتدا جمله های متن اصلی مقالهن نباید طوالنی هاشند هه طوری که می

.و خبر آن هان فاصلۀ زیادی ایجاد شود



ویژگی های نتیجه مقاله

پیشینۀ آنن در نتیجه گیری نباید هه تیری  مسألۀ تحقیقن ضرورت آنن
.ادلّۀ رقیب و دیدگاه مخال  و مواردی از این دست اشاره  شود

هیان ادلۀ فرد پژوهشگر در نتیجه گیری مانیی ندارد.

  رده در آنن می هایست نوآوری تحقیق و اینکه چه مشکلی را حدل کد
.استن منیکس شود

یب منطقدی  چینش نتایج تحقیق حتماً می هایست هر اساس چینش و ترت
.میان سؤال های و محورهای آن هاشد

نباید در آنن مطلب اثبات نشده ای هیان شود.



ویژگی های نتیجه مقاله
ر شوندنباید مباحثی که در مقاله هیچ اشاره ای هدان ها نشده استن در نتیجه گیری ذک.

ه  از آنجا که ارجاعات در متن مقاله جای دارندن در نتیجه گیری هیچ گونه ارجاعی داد
.نمی شود

ان شوندن زیرا  نتایج تحقیقن نباید در درون هدنه و متن اصلی مقالهن هه صورت مستقیم هی
.نتیجه گیری ساختار مستقلّی در مقاله دارد

 ع هندی در صورت عدم تصریح هه نتیجه گیرین یک جمتیتری می توان در پایان هر هحث
.نمود که البته در مقاله مرسوم نیستارائه 

فهرست »ستن هید از نتیجه گیرین هه تیداد مناهیی که در مقاله مورد استفاده قرار گرفته ا
.تنظیم می گردد« مناهع



فهرست نویسی مناهع مقاله
!آخرین هخش هر مقاله است و تیداد زیاد مناهع نشان دهندۀ تتبّع زیاد پژوهشگر و قوّت کار اوست« فهرست مناهع

هاید در پایان مقالهن فهرستی از مناهع و مآخذی که در متن هه آنها استناد کرده است را هه ترتیب حروف محقق 
ج  در ذکر منبع حداقل پن. تنها مناهیی می آید که در متن از آنها استفاده شده است. الفبای نام خانوادگی هیاورد

عنوان  3-تاریخ انتشار اثر 2-نام خانوادگی و نام مؤل  یا مؤلفان 1-: دسته اطالعاتن ضروری هه نظر میرسد
جداسازی این ( البته اگر کتاب تجدید چاپ شده هاشدن شماره چاپ آن هم میآید)نام ناشر5-نام شهر 4-اثر 

:است مانند( ن)ها نقطه و جداسازی اجزای مختل  هر یک ها ویرگول موارد 

:تک مؤل در 

.مرکز نشر فرهنگی رجاء: تهران.( چاپ سوم)هدایت در قرآن ( 13۷2)جوادی آملینعبداهلل 

خانۀ  سیّد عادل علوىن قمن کتاه: مرعشى نجفىن سیّد شهاب الدّینن القول الرّشید فی اإلجتهاد و التّقلیدن هه کوشش
.قن چاپ اوّل1415آیۀ اللّه الیظمى مرعشى نجفىن 

هرای نامشخّص هودن « هی تا»در ارجاع دهین هرای نامشخّص هودن محل نشر کتاب و قید « هی جا»قید 
.تاریخ نشر آن استفاده می شود



فهرست نویسی مناهع مقاله
:در ارجاع مناهع از دو مؤل  یا هیشتر هه شکل زیر می آید–

(  چاپ سوم)روشهای تحقیق در علوم رفتاری ( 13۷1. )سرمدن زهره؛ هازرگانن عباس؛ حجازین زهره
.نشر آگاه:تهران

:آثار دارای مترجم هه شکل زیر میآید–

.انتشارات سروش:تهران.ترجمه جواد مصلح( چاپ دوم) شواهد الرهوهیه( 13۷5. )صدر الدین شیرازین محمد 

:آثار ها عنوان سازمانها و نهادها–

نشر: تهران. انگلیسی–واژه نامه فارسی ( 1362)مرکز اسناد و مدارک علمین وزارت آموزش و پرورش 

مؤل 

:آثار هه جای مؤل  ویراستاریا چند نفر گردآورنده یا مجموعه مقاالت هه شکل زیر–

.انتشارات سمت:تهران. نمجموعه مقاالت جنگ روانی(13۷1شفیع آهادینعبداهلل گردآورندهن



فهرست نویسی مناهع مقاله
ارجاع دهی مقاالت

اهتدا نام مؤل  یا مؤلفانن سپس تاریخ انتشارن هید عنوان مقالهن هه دنبال آن نام مجله و شماره آن ذکر میشود آنگاه شماره صفحات
ن انسان عینین (13۷5)در انگلیسین مانند حداد عادلن غالمیلی  PPآن مقاله در آن مجله ها حروف مخف  صص در فارسی و 

41-35.ن صص 9فصلنامه حوزه و دانشگاهن ش 

ارجاع پایان نامه و رساله پس از ذکر عنوان هاید ذکر شود که آن منبع پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتر و هه صورت چاپ 
ننشده است

:سپس نام دانشگاه هه شکل زیر

.دانشگاه قم. چاپ نشده. پایان نامه کارشناسی ارشد. مبانی میرفتی مشاء و اهل عرفان( 13۷1)ایزدپناهن عباس 

ارجاع از یک روزنامه

:همانند ارجاع مقاله در مجله است مانند

6.ص . روزنامه کیهان. موانع توسیه در ایران(مهر21ن13۷5محمودین اکبر )

ارجاع فرهنگ نامه و دائره المیارف

:در ارجاع نام سرپرست و هقیه موارد مثل کتاب عمل میشودن مانند

مرکز دائره. تهران.( چاپ  دوم)ن دائره المیارف هزرگ اسالمی (13۷۷)هجنوردین سید کاظم و همکاران 

.المیارف هزرگ اسالمی



فهرست نویسی مناهع مقاله

:آدرس  و دامنه آن آورده می شود... در ذکر سایت ها و وب ها و

http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html

http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html


شیوه ارجاع دهی
املی از ارائه فهرست کد . اعتبار علمی مقاله هه مستند و مستدل هودن آن است

. تمراجع مقاله ها رعایت اصل امانتداری و اخالق پژوهشی مورد انتظار اسد 
ر میمدوال  د . البته سبک های استنادات در کتاب ها و مقداالت متندوع اسدت   

روی راهنمای نویسندگان مجله یا جشنواره علمی در چگونگی ارجاعدات پید  
اما ارجاع در پایان مقالهن ارجاع در پاورقی و ارجاع در مدتنن سده   . میشود

جاد تمرکز شیوه ی عمده استناد است که شیوه اخیر هه علت سهولتن سرعتن ای
ن ذهنی هرای خواننده و رواج جهانی آنن هر دو شیوه قبلی هرتدری دارد و آ 
صفحه ارجاع درون متنی است که نام صاحب اثرن تاریخ انتشار و شماره جلد و

( 151ن ص 3ن ج 13۸2مطهرین )مانند. را میآورند



دهی درون متنیشیوه ارجاع 
:ما هه شیوه درون متنی که رایج شده می پردازیم

آقان خانمن استادن دکترن پروفسورن حجت  : در استناد نام مؤل  و صاحب اثر هدون القاب
االسالمن آیت اهلل و امثال آن آورده میشود مگر در جایی که لقب جزو نام مشخص شده هاشد  

مانند خواجه نصیر الدین طوسین آخوند خراسانین امام خمینین عالمه طباطبایی  
(2۷نص 13۷1دهنوی)

نام خانوادگینتاریخ انتشارن شماره صفحه  : پس از آوردن متنن داخل پرانتز: اثر ها یک مؤل 
(2۷. ن ص 13۸2اهطحین )هه ترتیب می آید و پس از آن نقطه می گذاریم مانند 

حه  نام خانوادگی آنان هه ترتیب هه همراه سال انتشار و شماره صفاثر ها هیش از یک مؤل  هاشدن 
نام  : و اگر هیش از سه مؤل  هود(50ن ص 13۷1سرمدن هازرگانن حجازین )می آید مانند 

و سپس سال انتشار و  «دیگران »یا « و همکاران»خانوادگی اولین مؤل  و هه دنبال آن عبارت 
(۷5ن ص 1366نورهخش و دیگرانن )شماره صفحه می آید مانند 



دهی درون متنیشیوه ارجاع 
اثر ها نام سازمانها و نهادها

(34ن ص 13۸2فرهنگستان زهان و ادهیات فارسین )هه جای نام مؤل ن نام سازمان می آید مانند 

دو یا چند اثر یک مؤل 

ن ص 1990؛ 2۷ن ص 19۸۸؛ 15ن ص 19۸0واالسن )همه آنها داخل پرانتز هه ترتیب تاریخ نشر می آید مانند 
و اگر چند اثر یک مؤل  در یک سال منتشر شده هاشد آثار مختل  او ها حروف الفبا از هم متمایز میگردند (.5

(16بنص1365؛22ال نص1365احمدین) مانند

استناد آیات و روایات

در خصوص نهج البالغه  نام کتاب و شماره (39هقرهن : )اهتدا نام سوره و سپس شماره آیه ذکر میشودن مانند 
و روایات غیر نهج البالغهن نام گردآورنده روایاتن تاریخ نشرن شماره ( 33نهج البالغهن خطبه )خطبه یا نامه 

.صفحهجلد و 

امه ممکن است هیضی مجالت هیضی تغییرها را در ارجاع دهی درون متنی داشته هاشند که هاید هه شیوه ن: نکته
مجله یا همایش مراجیه نمود 



شیوه ارجاع دهی

:شیوه ارجاع در پانوشت

نام خانوادگی ن نام ن نام کتاب نن شماره صفحه

45مطهری ن مرتضی ن عدل الهی نص

یا مترجم و شماره جلد داشته هاشد یا مصحح در صورتی که کتاب محقق 
:افزوده می شود

46نص2مجلسی ن محمد هاقر ن هحار االنوار ن ترجمه علی اکبر غفاری ن ج

شیوه ارجاع در پایان مقاله خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد : نکته 



چگونه مقاله نویس خوهی شویم؟
:رعایت مطالبی که در اسالید های قبلی گفته شد ضروریست اما هه نکات زیر هم قاهل دقت اند

 هخوانیدمی توانید مقاله تا

 کنید ها محتوای خودتانپژوهش را عیناً تکرار قالب و ساختار یک

 کنیداز همایش ها شروع.

  ا  حتی االمکان شروع کار را ها استاد راهنم. هخواهیدکمک از افراد ها تجرهه مشورت و
هاتجرهه آغاز نمایید  

حساسیت ها ن توجه هیش از حد هه جزییات را در آغاز راه کنار هگذارید

مقاالت خوب نگارش مقاله هد نقطه آغاز. ممکن است اولین مقاله نگارشی شما پذیرفته نشود
خواهد هود



والحمد هلل ربّ الیالمین


