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 باسمه تعالي

 علمی ۀر مقالتاآشنایی با ساخ

مقاله به منزله يك سند علمي و  .علمي است ۀهاي انتقال اطالعات، تدوين و انتشار مقالترين روشاز مهم

 مالك ارزيابي توان علمي نويسنده است.

 

 اجزاء مقاله علمی:

 چكيده -1

 كليد واژه -2

 مقدمه -3

 بدنه يا متن -4

 نتيجه -5

 منابع و مأخذ -6

 بخش، به اختصار از اين قرار است:شرايط نگارش استاندارد هر 
 

 : مقاله عنوانشرایط . 1

  ؛ناظر به مسأله تحقيق و پرسش اصلي. 1.1

 مختصر؛ در عين حال وگويا و رسا . بدون ابهام، 1.2

 . به صورت پرسشي نباشد؛1.3

 هاي رايج.ي، به دور از صنايع ادبي و كليشه. علم1.4

 

 مقاله:  ۀچكيدشرایط . 2

از اين رو بايد شرايط ذيل را  ؛كوتاهي است كه بيانگر مساله و دستاوردهاي تحقيق است ۀنوشت ،چكيده

 داشته باشد: 

  ؛هاي پژوهشها و يافتهروش تبيين مسئله،. حاوي 2.1

 ؛ كلمه 222در  . مختصر و مفيد، نهايتا2.2ً

 يك بند)پاراگراف(؛ بندي منسجم و يكپارچه و در قالب. داراي جمله2.3

 . بدون استناد، پرسش، وعده، تقدير و تشكر.2.4
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 كليد واژه: شرایط . 3

 ؛باشد يك كلمه يا نهايتا متشكل از دو كلمه ،هر كليدواژه. 3.1

  ؛ باشد كلمه 5و حداكثر  3قل ا. حد3.2

 .باشد مقاله كليدي و تاثيرگذار. انتخاب آن از ميان كلمات 3.3

 

 مقدمه: شرایط . 4

 ؛2تحقيق منطق حاكم بر فصول و ، ساختار1پيشينه، مسئله . بيان كننده4.1

  ؛دو صفحه يا يك ششم كل مقالهدر قالب حداكثر بيان مختصر و بدون ذكر جزئيات، داراي . 4.2

 درپي و مرتبط. دست، پاراگرافهاي پي . داراي بافت يك4.3

 عاطفي و احساسي و تقدير و تشكر. . بدون ذكر خطبه، جمالت4.4

 

 بدنه یا متن مقاله: شرایط . 5

با پرهيز از افراط و  لزوم وجود استناد و استدالل مناسب براي تمامي ادعاهاي مطرح شده در مقاله. 5.1

 ؛3دهي تفريط در ارجاع

 كلمه( 0222و حداكثر  3522داراي حجم متناسب )حداقل . 5.2

و اجتناب از بكار بردن  از لحاظ دستور زباني و علمي()هاي ساده، گويا و صحيح جملهداراي . 5.3

 واژگان عربي )بجز در موارد ضروري(

 بندي. گذاري و رده دي منظم، شمارهداراي عنوان بن. 5.4

 

 نتيجه: شرایط . 6

 ؛پژوهشي دستاوردها تصريح به. 6.1

                                                           
اند، به همراه كار جديدي كه  و كاري كه در اين باره انجام دادهشده نوشته حاوي مشخصات كامل مقاالت يا كتب  . پيشينه 1

 اي كه قصد اضافه كردن آن را به كار ديگران دارد.  نويسنده مقاله قصد انجام آن را داشته و افزونه

ت مناسبي را . منطق و ساختار مقاله در حقيقت نقشه و شماي كلي مقاله است كه بايد با بياني رسا و ساده تبيين شده و ذهني 2

 در مورد مقاله و راهي را كه نويسنده تا نيل به نتيجه دلخواه طي كرده، دراختيارخواننده قرار دهد. 

 . افراط: استفاده از نقل قولهاي مستقيم مكرر و غير ضروري؛  3

ف به و اتكاي صردهي)سرقت علمي( و نگاشتن مقاله بدون استفاده از نظر ديگران  تفريط: ذكر كالم ديگران بدون ارجاع

 نظرات و استدالالت نگارنده.
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 ؛ادعاي به اثبات نرسيده هرگونهپرهيز از  .6.2

 .ادله و شواهد استندات، ارجاعات، بيان عدم .6.3

 

 دهی مقاله:  شرایط ارجاع. 7

 متنی؛  بصورت درونارجاع . 7.1

 * اگر منابع يك مطلب بيش از سه مورد باشند، بايد به پاورقي منتقل شوند.

 

  :ارجاع شيوه. 7.2

 به كتاب:ارجاع . 0.2.1

، 1332تاريخ انتشار، شماره صفحه مانند )ابطحي،   اثر با يك مؤلف: داخل پرانتز: نام خانوادگي، -1

 (.20ص 

  مشخص شود. « م»يا « ق»اگر تاريخ انتشار قمري يا ميالدي است، نوع تاريخ حتما با 

مانند  ه همراه سال انتشار و شماره صفحهنام خانوادگي آنان به ترتيب ب: ا بيش از يك مؤلفاثر ب -2

يش از سه مؤلف بود: نام خانوادگي اولين مؤلف ( و ب52، ص 1301)سرمد، بازرگان، حجازي، 

مانند  سپس سال انتشار و شماره صفحه« انو ديگر»يا « و همكاران»و به دنبال آن عبارت 

 (.05، ص 1366)نوربخش و ديگران، 

مانند )فرهنگستان زبان و ادبيات  به جاي نام مؤلف نام سازمان ها و نهادها:اثر با نام سازمان -3

 (.34ص ، 1332فارسي، 

؛ 15، ص م1132به ترتيب تاريخ نشر مانند )واالس، ثار همه آذكر  دو يا چند اثر يك مؤلف: -4

 (. 5، ص م1112؛ 20، ص 1133

  اگر چند اثر يك مؤلف در يك سال منتشر شده باشد آثار مختلف او با حروف الفبا از هم

 (.16ب، ص  1365؛ 22الف، ص  1365گردند مانند )احمدي، متمايز مي

-(. در خصوص نهج31ابتدا نام سوره و سپس شماره آيه مانند: )بقره، : استناد آيات و روايات -5

البالغه، نام  ( و روايات غير نهج33البالغه، خطبه  البالغه نام كتاب و شماره خطبه يا نامه )نهج

 (.113، ص 56، ج 1423گردآورنده روايات، تاريخ نشر، شماره جلد و صفحه مانند )مجلسي، 

 :مقاالتبه دهي ارجاع .0.2.2

-ابتدا نام مؤلف يا مؤلفان، سپس تاريخ انتشار، بعد عنوان مقاله، به دنبال آن نام مجله و شماره آن ذكر مي

 :در انگليسي، مانند PPشود آنگاه شماره صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسي و

 .35-41، صص 1فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش (، انسان عيني، 1305حداد عادل، غالمعلي )
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 :نامه و رساله پايانبه ارجاع  .0.2.3

نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري و به صورت چاپ  پس از ذكر عنوان بايد ذكر شود كه آن منبع پايان

 نشده است، سپس نام دانشگاه به شكل زير:

نامه كارشناسي ارشد، چاپ نشده.  عرفان، پايان(، مباني معرفتي مشاء و اهل 1301ايزدپناه، عباس )

 دانشگاه قم.

 :ارجاع به فرهنگ نامه و دايره المعارف .0.2.4

 شود مانند:در ارجاع نام سرپرست و بقيه موارد مثل كتاب عمل مي

(، دائرة المعارف بزرگ اسالمي )چاپ دوم(، تهران؛ مركز دائرة 1300بجنوردي، سيد كاظم و همكاران )

 ف بزرگ اسالمي المعار

 :رونيكي )اينترنت(تنقل از منابع الك .0.2.5

كر آن اطالعات ضروري به ترتيب امروز نقل از منابع اينترنتي يكي از منابع ارجاعي است كه در ذ

 (.1332، ترجمه قنبري، 1130)ترابيان، ودشمي بيان رزي

، 1، ش 3)روي خط اينترنت( ج  COREلرزد در مجله (، درخت يوشع مي1116جان پي ) بارلو،

 ، قابل دسترسي در:1116مارس  25نقل شده تاريخ  12)

:Pub/Zines/c.Re-Zine file:ptp.e text.org pirectorg .g. 3corel. 

  ارجاع يك مقاله در مجله الكترونيكي 

Miles, Adrian. Singin in the Rain: a hypertextual Reading. "Postmodern 

Culture 3.2(1113).22 nov 2222. 

miles.html 3.3.2http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo 

 در ارجاع يك كتاب الكترونيكي در شبكه وب 

Austen, Jane. Pride and prejudice.de. henry chur chyrd. 
.http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html.2222Nov  

 

 :)پاروقی( توصيفیزیرنویس .7.3

توان براي حفظ انسجام متن آن را درون متن توضيحات اضافي يا اصطالحي كه نميتعريف: آوردن 

 .با مشخص كردن شمارهيا در انتهاي مقاله زير صفحه  درآورد، 

 شرايط زيرنويس:

 االمكان خالصه باشد.  حتي -الف

 توان متن عربي را در پاورقي آورد. ترجمه آيات و روايات در متن فارسي بيايد و در صورت نياز مي -ب

http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2%20miles.html
http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2%20miles.html
http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html
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بيگانه در داخل متن حتماً بايد به فارسي نوشته شود و در اصطالحات تخصصي يا نام اشخاص  -ج

 ادل خارجي آنها در پاورقي بيايد.صورت لزوم مع

 

 منابع و مآخذ:  .7.4

 ذكر منابع به ترتيب حروف الفبا و بر اساس نام صاحب اثر؛  .0.4.1

 رسد:دسته اطالعات، ضروري به نظر مي ششدر ذكر منبع حداقل  .0.4.2

نام  -4 )به صورت پر رنگ( اثر نوانع -3تاريخ انتشار اثر  -2نام خانوادگي و نام مؤلف يا مؤلفان  -1 

 نوبت چاپ -6 نام ناشر -5شهر 

 مانند: ؛ جداسازي اطالعات با نقطه و جداسازي اجزاي مختلف هر يك با ويرگول )،( .0.4.3

 الف( در تك مؤلف

 (. هدايت در قرآن )چاپ سوم(. تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء.1302عبداهلل )  جوادي، آملي،

 آيداز دو مؤلف يا بيشتر به شكل زير مي ب( در ارجاع منابع

(. روشهاي تحقيق در علوم رفتاري )چاپ سوم(. 1301سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، زهره )

 .نشر آگاه  تهران:

 آيدج( آثار داراي مترجم به شكل زير مي

انتشارات   ران:. ته(چاپ دوم) ، ترجمه جواد مصلح(. شواهد الربوبيه1305صدرالدين شيرازي، محمد )

 سروش

 ها و نهادهاد(آثار با عنوان سازمان

انگليسي. تهران: نشر  –نامه فارسي ژه (. وا1362مركز اسناد و مدارك علمي. وزارت آموزش و پرورش )

 مؤلف

 ه(آثار به جاي مؤلف ويراستار يا چند نفر گردآوردنده يا مجموعه مقاالت به شكل زير:

 انتشارات سمت.  (. مجموعه مقاالت جنگ رواني. تهران:1304)گردآورنده( )آبادي، عبداهلل  شفيع

 

 مقاله:آرائی  و صفحهتایپ .8

پذيرند. از اين رو بيان برخي امروزه تقريباً اكثر مجالت علمي، مقاالت خود را به صورت تايپ شده مي

 از اصول تايپ مفيد فايده است.

 Lotus Bمتر از باال با قلم يا فونت سانتي 4 الف( عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله

 شود.تايپ مي 16شماره  (Boldبرجسته)
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 12شماره  Traffic Bمتر با قلم سانتي 5.1و با فاصله  سمت چپب( نام مؤلف در زير عنوان و در 

 شود.تايپ مي

با عالمت ستاره يا شماره در پاورقي همان  و پايۀ تحصيلي ايشان يا مؤلفان نام و نام خانوادگي مولفج( 

 گردد.كه متناسب با قلم پاورقي است، تايپ مي 12شماره  نازك Lotus B   صفحه با قلم

 (Boldبرجسته) Lotus B، با قلم . 3، . 2، . 1هاي تفكيك كننده مانند د( عناوين فرعي مقاله با شماره

 شود.تايپ مي 14شماره 

 (Boldبرجسته) Lotus Bبا قلم  .1.3. ، 1.2، . 1.1 كننده مانند هاي تفكيكمارهبا ش يهـ( عناوين فرع

 شود.تايپ مي 13شماره

با كمي تورفتگي  )پاراگراف(تايپ شده و ابتداي هر بند 14نازك، شماره  Lotus Bو( متن مقاله با قلم 

 گردد.متر آغاز ميسانتي 5.2)اشپون( با فاصله 

 استفاده نشود و تنها از تنظيمات خودكار پاراگراف استفاده شود. spaceكليد  * براي ايجاد تورفتگي از

 متر است.سانتي 2هاي فرعي متر و فاصله آنها از عنوانسانتي 1 ز( فاصله بين سطرهاي متن

متر و فاصله آخرين سانتي 2.5متر و از باال و پايين نيز سانتي 2.5ها از هر طرف ح( فاصله حاشيه صفحه

 متر است.سانتي 1با پاورقي  سطر

 گردد.تايپ مي و پر رنگ شده 12شماره   Badr B ط( نقل قول مستقيم در داخل گيومه با قلم 

 گردد.( شماره صفحات در گوشه سمت چپ و باالي صفحه تايپ ميي

است و همين قلم براي  3با شماره  Times mediumك( قلم انگليسي الزم براي تايپ پاورقي 

 شود.استفاده مي 12ي در متن و منابع با شماره انگليس


