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(Title)مقاله عنوان 

(کلمه15سقفتامعمولطوربه)جامعوکوتاه
آن هارابطهوپژوهشاصلیمتغیرهایوکلىموضوعحاوى
اضافهکلماتفاقد
مقالهمتنباهماهنگ
انگلیسیزبانبهدقیقوصحیحترجمه
اختصاراتبکارگیریازاجتناب
جذاب
بهنبایداًترجیح.باشدداشتهفعلنبایدوشودنوشتهکاملجملهیکصورتبهنبایدعنوان

.شودنوشتهعبارتیکصورتبهباید.شودنوشتهپرسشیصورت



...مقالهعنواناهمیت

،مینهبهمی کند؛بیانراتحقیقاصلییافته هایحقیقتدروتحقیقمحتوایعنوان

.استبرخوردارخاصیاهمیتازدلیل

استتحقیقعنوانخوانندگان،بانویسندهتماسنقطهاولین.

قهعالموردوجذابراآناگرومی کننداکتفاعنوانخواندنبهفقطافرادازبسیاری

.می پردازندمقالهقسمت هایسایربهیافتند

هبراممکناطالعاتبیشترینلغاتکمترینباکهاستاینعنواننوشتنازهدف

.نماییدمنتقلخواننده



بررسی شیوع سکته قلبی
نتایج کارت سوختبررسی 

بررسی سیستم های فوتوولتائیک

...

...جامع نیست

.1395سالدرمشهدشهرمرداندرقلبیسکتهشیوع(افزایش/کاهش)دالیلبررسی
.سوختقاچاقمیزانکاهشدرسوختکارتازاستفادهنتایجبررسی
سیستممراههبهشبکهبهمتصلفوتوولتائیکسیستمیکبرایکنترل کنندهطراحی

عصبیشبکه ازاستفادهباانرژیذخیره سازی

مقالهعنوانانتخابازمثالچند



مقالهعنوانانتخابازمثالچند

دیران آنها سبک مدیریت مپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه خیام با بررسی رابطه بین 
در این دانشگاه

کلمات اضافه دارد

گاه خیامدانشسبک مدیریت مدیران در پیشرفت تحصیلی دانشجویان با بررسی رابطه بین 



نویسندگان



(Authors)نویسندگان 

ارش کسی نویسنده است که در ایده پژوهشی، طراحی تحقیق، اجرا، تحلیل داده ها و یا نگ

.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.

قبلی  توالی اسامی نویسندگان به درصد مشارکت در تحقیق، قوانین مؤسسه و توافقات

.بستگی دارد

هده  نویسنده مسئول، مسئولیت ثبت مقاله در مجله، پاسخ داوری و پاسخگویی را بر ع

.دارد
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شهر، کشور

 پست الکترونیکی نویسنده مسئول(Corresponding Author)

Mehran Moslehi 
Faculty of Engineering

Khayyam University 

Mashhad, Iran

m.moslehi@khayyam.ac.ir

نویسندهنامنوشتنازمثال



نگارش را از کدام قسمت شروع کنیم؟



(Introduction)نگارش مقدمه 



(Introduction)تدوین قسمت مقدمه 

 کلیتوضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت

رعایت بیان زمینه و حیطه پژوهش به منظورکمک به درک خواننده

پیرامون مشکل مورد پژوهش

د تحقیقات موجود که به طور اختصاصی مشکل را تبیین می کنن

(پیشینه تحقیقاتی)

 خالء تحقیقاتی موجود چیست و چرا انجام این پژوهش اهمیت دارد؟

تأکید بیشتر بر جنبه های مهم تحقیق مورد نظر، هدف و یا سؤال

.پژوهش باشد



مقدمه

زمینه و حیطه پژوهش( 1
(یجهانی، ملی، منطقه ا)و شدت مشکل و یا خالء تحقیقاتی موجود وسعت آمار نشان دهنده
دامنه و حوزه مشکل

:  مثال
(.1)سکته قلبی شایعترین علت مرگ در ایران است 

دقیقه 20هزار نفر در کشور بخاطر تصادفات خودرویی کشته می شوند یعنی هر 20ساالنه حدود 
(.2)یک نفر 

(نادرست).سکته قلبی بیماری مهمی است
(نادرست. )تصادفات خودرویی تلفات زیاد و وحشتناکی ایجاد می کند



مقدمه

:تحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین  می کند( 2

:هندهنشان دبیان خالصه نتیجه تحقیقات قبلی مرتبط با این پژوهش 

قابلیت اجرایی تحقیق
کمبود تحقیقات قبلی در این موضوع خاص
مناقشه نتایج تحقیقات قبلی



:خالء موجود در موضوع تحقیق( 3

روش های موجود و مورد استفاده برای حل مشکل
معایب و مشکالت روش های فوق
روش مورد نظر در این تحقیق
مکانیسم اثر احتمالی روش مورد نظر در این تحقیق
مزایای روش مورد نظر در این تحقیق

مقدمه



مقدمه

جنبه های مهم تحقیق( 4

(در سازمان، شهر، کشور، دنیا)انجام برای اولین بار
هم راستایی با سیاست های سازمانی، محلی، ملی یا بین المللی
صرفه جویی مالی قابل توجه
نوآوری
...



شروعشدهپذیرفتهعلمیواقعیتیکازجملهیکبارامقدمهمعموالً:اولمرحله

نیزکاملماضیافعالباادامهدراستممکنکهچندهر؛(حالزمانفعل).می کنند

.(استافتادهاتفاقوبودهموجودکهحقایقیبرای)یابدادامه

درومی شوددادهسوقموضوعآنزیر مجموعهبهعامموضوعازسپس:دوممرحله

.می یابدخاتمهمحققنظرمورداصلیموضوعبهادامه

وابکتمقاله،)شدهانجاممطالعاتبهاستنادبانویسندهقسمتایندر:سوممرحله

راجودموتحقیقاتیخالءخود،تحقیقموضوعتبیینضمن(معتبروب سایت هایحتی

پایانردوپرداختهاختصاصیخالءبهعاممشکلیکازسپس.می کشاندچالشبهنیز

.می کندبیانراخودپژوهشهدفنویسنده

مراحل انجام مقدمه



چند نکته مهم در نگارش مقدمه

هدف مقاله را نشان دهد.

شامل خالصه ای از دالیلی باشد که ضرورت مطالعه را نشان می  دهد  .

اطالعاتیادآوریبهوشدهاستفادهمهمبسیارمقاالتازفقطمتونمروروجستجودر

.اشدبنشدهاستفادهدرسیکتاب هایمطالبازآندرونپرداختهغیراختصاصیوگسترده

ردداطالعات بدست آمده از تحقیق هایی که نتایج آن ها قبالً منتشر شده، مجدداً تکرار نگ.



در مقدمه از آوردن موارد زیر اجتناب ورزید

 ،با گزارشغیر اختصاصی و غیر مرتبط بیان اطالعات گسترده

غیر ضروریارائه جداول وتصویر

 جمالت بلندو نوشتن طوالنی کردن مطلب

 جلوه دادن گزارشو بزرگ اغراق

 مطالبو اثبات عدم رد


