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 تعریف

 . ّبي خَد تؼبهل داًطوٌذاى ٍ هتفكشاى دس هَسد ایذُایجبد ثشاي است اي  سسبًِ :مقاله

 .سا دس دستشس قشاس هي دّذسٍص  ّبي ثِ حل ّب ٍ ساُ هسئلِ، اتفبقبت سطَح ثبالي ػلوي 

 

ضذى ثيص اص دٍ  اي ثحث ضَد، ٍلي حل یك هسئلِ ثبػث هطشح ضَد دس هَسد حل هسئلِ تالش هيّب ػوَهب  دس هقبلِ

 .ضَد ّبي جذیذ هي ثشاثش هسئلِ

 

 :انواع مقاالت

 :مقاالت گردآوري -1

 .ضًَذ تش ًَضتِ هي ـ هؼوَال آسبى

 .ـ ثشاي آگبّي اص آًچِ سخ دادُ است، ًقطِ ضشٍع خَثي است

 .ثيطتشي استـ هؼوَال حبٍي جضئيبت 

 .دّذ ّب سا ّن تَضيح هي صهيٌِ ـ پيص

 .ضَد دس ػٌَاى یب هقذهِ آًْب دیذُ هي surveyیب  review ،overview ،tutorialـ هؼوَال كلوبتي هبًٌذ 

 .ـ ثْتش است چٌذ هقبلِ گشدآٍسي هتفبٍت اص چٌذ ًَیسٌذُ ثخَاًيذ

 

 :مقاالت پژوهشی -2

 .تبٍسدّبي پژٍّطگشاى استهحبسجبت ٍ دس/ ـ حبٍي ًتبیج آصهبیطبت

 .هٌظَس آضٌبیي ثب فشآیٌذ اًجبم یك تجشثِ خبظ هفيذ است ـ ثِ

 ـ آگبّي اص ًتبیج اغلي ثشاي هقبیسِ ثب ًتبیج كبس پژٍّطي خَدتبى

 ـ آضٌبیي ثب ًحَُ ًگبسش ٍ اسائِ ًتبیج پژٍّطي دس ضبخِ ػلوي خَد

 

  :ّبي هختلف یك هقبلِ ثخص

ثخطْبي یك هقبلِ ٍ ایٌكِ هحتَیبت ّش ثخص هوكي است ضبهل چِ هطبلجي است ، ثب ضوب هي تَاًيذ ثب داًستي 

 .یك هطبلؼِ سشیغ تطخيع دّيذ كِ ایي هقبلِ ثشاي پژٍّص ضوب هٌبست است یب خيش

 

 !غِ هقبلِ استخال(: abstract)چكيده  -1

 .كٌذ ـ سئَاالت اغلي سا هطشح هي

 .كٌذ ـ اثضاس اغلي هَسد استفبدُ سا ثيبى هي

 .گيشي اغلي هؤلف داسد ـ ًگبّي ثش ًتيجِ

! خَاّيذ یب خيش تَاًيذ هطخع كٌيذ كِ آیب ایي هقبلِ ّوبى چيضي است كِ هي ثب خَاًذى چكيذُ یك هقبلِ، هيـ 

 .طَس سایگبى دس دستشس است ثِ ّويي دليل چكيذُ توبم هقبالت ثِ
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 .دّذ سبختبس كلي هقبلِ سا ضشح هي (:introduction)مقدمه  -2

 .كٌذ ّبي هَسد استفبدُ سا فْشست هي صهيٌِ پيص ـ

 .كٌذ ـ سئَاالت اغلي ٍ تشتيت ثشسسي آًْب تَسط ًَیسٌذگبى سا هطخع هي

 .ّبي چبح ضذُ قجلي داسد ـ اسجبػبتي ثِ هقبالت یب كتبة

ِ تَاًيذ سطح ػلوي هقبلِ سا هطخع كٌيذ ٍ تػوين ثگيشیذ كِ آیب آهبدگي هطبلؼ پس اص خَاًذى هقذهِ هيـ 

دس غَستي كِ اطالػبت هَسد ًيبص ثشاي خَاًذى هقبلِ سا ًذاسیذ، ثِ هٌبثغ هؼشفي . اداهِ هقبلِ سا داسیذ یب خيش

 .هشاجؼِ كٌيذ، یب اص هؼلن ساٌّوبي خَد كوك ثگيشیذ( كتبة یب هقبالت گشدآٍسي)ضذُ دس هقذهِ 

 

  :ها ابزارها و روش -3

 .كٌذ هحبسجبت سا ثيبى هي/ آصهبیصـ جضئيبت تكٌيكي هشثَط ثِ چگًَگي پيطجشد 

 .اًذ كٌذ ًَیسٌذگبى چِ كبسي اًجبم دادُ ـ ثخطي است كِ دقيقب هطخع هي

 .ـ ایي ثخص حبغل خالقيت ٍ ًَآٍسي ًَیسٌذگبى است

گَیذ  ـ دس غَستي كِ ثخَاّيذ آصهبیص هطبثْي تشتيت دّيذ، یب آصهبیص هقبلِ سا تكشاس كٌيذ، ایي ثخص هي

 .اًجبم دّيذچگًَِ ایي كبس سا 
 

 !قلت هقبلِ است :نتایج -4

 .هحبسجبت است/ ّب ـ ضبهل ًتبیج حبغل اص اًجبم آصهبیص

 .ّب حبغل ضذُ است كبس ثشدى سٍش ّبیي است كِ اص ثِ ـ غشفب حبٍي ٍاقؼيت

 .ضَد ًوبیص دادُ هي... ـ ًتبیج هؼوَال دس قبلت ضكل، جذٍل، ًوَداس ٍ

دٌّذ،  د ثخطي اص ًتبیج كِ اص اّويت ثيطتشي ثشخَسداس ّستٌذ هيـ جوالت ایي ثخص تَضيحبت هْوي دس هَس

 .ثِ ّويي ػلت ثبیذ ثب دقت ثيطتشي هطبلؼِ ضًَذ

 .ضَد ـ ثخطي است كِ هؼوَال ثِ آى اسجبع دادُ هي

 .ّب دقت كٌيذ؛ ثشاي یبدآٍسي، ثِ اطالػبت قجلي هشاجؼِ كٌيذ ٍ هقبیسِ ّب هتغيشّب، صیشًَیسّب،  ـ ثِ هقيبس

كبس  ّبي ثِ اى ثبتَجِ ثِ اطالػبت هَجَد دس ایي ثخص، یك اسصیبثي دس هَسد هيضاى هَفقيت سٍشتَ هيـ 

ّبي اسائِ ًتبیج كبس پژٍّطي  تَاى سٍش اص هطبلؼِ ایي ثخص هي. هحبسجبت داضت/ ضذُ دس یك آصهبیص گشفتِ

بي هتٌبست ثب سضتِ پژٍّطي اي كِ ایي اسائِ سٍضي ٍ دقيق ثبضذ ٍ ثب استبًذاسدّ گًَِ خَد سا یبد ثگيشیذ، ثِ

 .خَاًي داضتِ ثبضذ ضوب ّن
 

 .ّذف اص ایي ثخص، تجبدل ایذُ ثيي پژٍّطگشاى است :بحث و بررسی -5

 .پشداصًذ ّبي خَد اص ًتبیج هي ـ دس ایي ثخص ًَیسٌذگبى ثِ اسائِ تحليل

 ثٌذي ًتبیج اص دیذگبُ ًَیسٌذگبى ّبي جذیذ یب جوغ ـ اسائِ ًظشیِ
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 .كٌٌذ ّبي آًْب قبثل استخشاج است، اضبسُ هي ّبیي كِ اص یبفتِ جذیذ یب ایذُـ ثِ سئَاالت 

 .ّب ّبي ًَیسٌذگبى است، ًِ لضٍهب ٍاقؼيت ضذُ دس ایي ثخص غشفب ثشداضت ـ ًظشات هطشح

 .ـ آگبّي اص سئَاالت پژٍّطي جذیذ كِ ثشاي پژٍّطگشاى آى سضتِ جبلت است

  

 :سِ ًَع اص هٌبثغ اص اّويت ثيطتشي ثشخَسداسًذ :منابع -6

 ّب ـ كتبة

 ـ هقبالت گشدآٍسي

 (ّب سبیت ٍة)ـ هٌبثغ آًالیي 

صدایي دس آى پبساگشاف هَسد  تَاًذ ثشاي اثْبم دس غَستي كِ دس یك پبساگشاف یك هٌجغ ٍجَد داضت، آى هٌجغ هيـ 

 .استفبدُ قشاس گيشد

 

 :نكاتی براي بهتر خواندن مقاله

 .ّبي هشتجط هشاجؼِ داضتِ ثبضيذ قجل اص ضشٍع كبس ثْتش است ثِ كتبةـ 

 .ـ ثشاي سٍضي ضذى ًكبت هجْن، حتوب اص استبد ساٌّوب كوك ثگيشیذ

 .ًبهِ تخػػي تْيِ كٌيذ یك لغت ـ

 ...خَاًذى ـ تحليل اطالػبت ـ خَاًذى هجذد ٍ: ـ خَاًذى هقبلِ یك فشآیٌذ تكشاسي است

 (ًِ فبیل كبهپيَتشي)ضذُ اًجبم دّيذ پشیٌت ًسخِ یك اص سٍي سا حتوب هقبلِ هطبلؼِ  ـ

اثْبم، ایذُ، اضكبل، تَغيف، تحليل، استجبط ثب هطبلت : ًَیسي كٌيذ هقبلِ ًكبت هْن سا حبضيِغفحبت ـ دس حبضيِ 

 ...گزضتِ ٍ

اص ایي طشیق  توشكض سٍي هطلت صیبد ضَد، ٍ ثبًيبً ًَیسي كٌيذ تب اٍالً ـ هطبلت ّش ثخص یب غفحِ سا خالغِ

 .لت هقبلِ هفيذ استبایي كبس ثشاي یبدآٍسي هط. ثتَاًيذ ایذُ اغلي هقبلِ سا استخشاج كٌيذ

غَست ًوَداس یب طشح یب فلَچبست ثكطيذ یب تػَیشي اص آًچِ تَضيح دادُ ضذُ  ـ دس حبضيِ هقبلِ اطالػبت سا ثِ

 .ثشقشاس كٌذتش ثب هطبلت استجبط  كٌذ رّي سشیغ ثسبصیذ؛ ایي كبس كوك هي

 .دقت كٌيذ ٍ ثِ هٌبثغ هشاجؼِ كٌيذ« ّب اثضاسّب ٍ سٍش»ـ ٌّگبم خَاًذى 

دست آٍسدُ  ّب ٍ سٍش كبس ثب اثضاسّب اطالػبت كبفي ثِ صهيٌِ ـ فقط ٌّگبهي ثِ ثخص ًتبیج ثشٍیذ كِ دس هَسد پيص

 .ثبضيذ

 .ّب سا ثٌَیسيذ ـ تحليل ٍ ثشداضت خَد اص ضكل

 .الػبت ٍ ًتبیج هقبلِ هَافق ّستيذ یب خيش؛ دالیل خَد سا ثٌَیسيذـ هطخع كٌيذ كِ آیب ثب اط

 

 

 


