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 مقدمه

اه حل دستیابي به ر ،ها، کشف مجهوالتیتو قابل اعتماد براي بررسي واقع( systematic)مند نظامشده، ريزينامهتحقیق فرايندي بر         

از طريق گردآوري، تحلیل و را اطمینان  هاي قابلرسیدن به راه حل ،فرايندگر در اين پژوهشعبارت ديگر، است. بهه لأفهم عمیق مسو  مشکل

ايي است هو روشستلزم شناخت اصول، قواعد اجراي صحیح پژوهش م ،لذا سازد.میسر ميمند ريزي شده و نظاماي برنامهها به گونهتفسیرداده

 يهديد و مفید در سايه نتايج جیابي ببه دستاوردهاي خويش و دست بخشيآن اصول، عالوه بر اعتبار که پژوهشگر با فراگرفتن و قبول کردن

شي، موزشي و پژوههاي آظامد. در نيابوقفه، چه بسا به ترمیم خطاهاي پیشین خود يا ديگران نیز توفیق ميجستجو و کاوش مستمر و بي

کنکاش در مورد  يق شناخت ورا از طر ودخنامه يا رساله، قدرت پژوهشي دانشجويان با گرفتن پاياننیز و واحدهاي نظري ضمن تدريس استادان 

به صیل و بکر کامال ايک تحقیق  انجاميا قبلي و  يهاي انجام شدهانتقادي پژوهش يبا مرور منابع و بررس تحقیقاتي ک موضوع خاصي

شد. باميدانشگاه  هاي تحقیقاتينجام طرحاچارچوب  ي درکنواختي منظورالگويي جامع به يهي، ارارهنمودد. هدف اساسي اين نگذارمي ارزيابي

 يدرباره يانش تخصصاز د پژوهشگر يمندبر بهرهعالوه يپژوهشفعالیت يک انجام در  تیموفق ،دانندخوبي ميبهاستادان و دانشجويان ارجمند 

 يفضر با معر. نوشته حاشوديحاصل معملي و ممارست آموزش  قياز طر است که يقواعدو رعايت  ي، مستلزم آگاهپژوهشمورد  موضوع

دارد و توجه به  تیعموم يعلم يهاها و حوزهشتهرکه در اغلب  کندياشاره م ييهابه مؤلفه ،يعلم حقیقاتتي دهندهلیعناصر تشک نيترمهم

 يساختار توانيمختلف م يهاموجود در رشته يهارغم تفاوتد کرد. بهنکمک خواهتحقیق انجام يک  تیموفقعناصر به  نيمجموع ا

آوري، فن و معاونت پژوهش د.نبه وجود دارمشا شیکم و ب يشکلگوناگون به يهاکرد که معموال در رشته میترس يعلم حقیقاتت يمشترک برا

پژوهش و  يهاوشر يلمبا اتکا بر اصول عها تحقیقاتي دانشکدههاي پژوهشي و کمیتهامور   تيرمآ ،ي(علم قاتیبورد تحق)پژوهش شوراي

ويان الزامي است دانشج ي استادان وي کلیهبرا رهنمودنموده است. اجراي اين تدوين حاضر را  رهنمودمختلف،  يهادر دانشگاهمقاالت نگارش 

قبل  يگرام ياندانشجو ان واستاد، لذا باشد.مي دانشگاهپژوهشي امور   تيرمآي و علم قاتیبورد تحقو حسن انجام آن تحت نظارت کارشناسان 

 اراردهند تنظرقمد ا ر مجموعه نيشده در انکات مطرح تيمطالعه و رعا با ،ي علمييک مقاله میو تنظ هیتهي تحقیقاتي و يا انجام يک پروژهاز 

 ور و جهان، کشانشگاهدگارش در سطح و هم ن يعلم يهم ازلحاظ محتوا تیفیباک ياهلمقاارش نگيا  و ياصولقیق انجام يک تحبتوانند در 

 باشند. موفق
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 1فصل
 و مفاهیمکلیات 

 مقدمه. 1-1

نشگاه تالشى در دا کيلمى ع داتیو تول خروجى پژوهشى ابىيعلم است. ارز دیها پژوهش و تولکارکردى دانشگاه هايهجنب نيتراز مهم يکي

وسط هر تسال  کير دمنتشرشده  تعداد مقاالتدنیا  هاىدانشگاهبسیاري از در  جهت بررسى علمکرد علمى و پژوهشى آن محسوب مى شود.

 اریت علمى معت در مجالتشار مقاالباورند که ان نيعلمى بر ا أتیاز اعضاى ه ارىبسی. اوست اىحرفه تیموفق يهعلمى نشان أتیعضو ه

شده در  هيمى نمامقاالت عل علم، تعداد دتولی هايشاخص نتريهمرو، درحال حاضر، م ني. از ادهدمي نشان را هاپژوهش آن تیفیمناسبى از ک

استنادها،  نزایعلمى و م داتیولت "شد کمّىر" انگریشده بهيتعداد مقاالت نما را،زي. هاستو تعداد استناد به آن لمللىا نیعلمى معتبر ب هاىگاهيپا

  آن هاست. "فىیسطح ک" انگریشده و به نوعى بمقاالت چاپ ریتأث يهنشان دهند

  (Scientometric)سنجیعلم. 1-2

ترين مسأله، عنوان حیاتياصلي و ستون فقرات مراکز علمي است. در اين میان، پژوهش بهآوري، رسالت نشردانش، پژوهش، تولید علم و نو
آيد. بايد به اين حقیقت تلخ اعتراف کنیم که مراکز علمي ما هنوز در امور آموز ش، حساب ميي پیشرفت و انکشاف اين مراکز بهنیروي محرکه

سازان، گزاران و تصمیماي از سیاستکنند. هنوز پژوهش در نزد عدهو پنجه نرم مي آوري، با مشکالت زيادي دستپژوهش و تولید علم و نو
ها براي تأيید اين مطلب، عدم اختصاص اعتبار پژوهشي مناسب به اين امر بنیادي جايگاه واقعي خود را نیافته است. يکي از مهمترين شاخص

نمايند و اهاي مالي قرار گیرند، به راحتي بودجه و اعتبار پژوهشي را فداي ديگر امور ميگزاران هرگاه در تنگناست. باوجود منابع مالي، اين سیاست
شود و انکشاف هاي پژوهشي محقق مياند که حل مشکالت جاري و آتي اين مراکز و مردم فقط با اجراي فعالیتاحتماال به اين باور نرسیده

و  يفرد يابيارز ستمیسدر ضعف  اينبود معقول است.  يهاسنجهعلم و استفاده از پروري، تولید ها در گرو تربیت عالم، محقق، دانشآن
که  دهندينشان م هايبررساز طرفي، . ستین دهیپوشامر است که بر خبرگان  يکشور چالش مزمن علميمحققان در مراکز  يمحصوالت علم

ناپذيري بر اعتبار علمي و خسارات جبران ،دانش تيريمد رمعین د راهبردي و نبود ابشیارز ستمیسدر ضعف  اينبود در مراکز علمي، 
کشف دانش نهفته در ذهن افراد  باشند،يمناهداف مشخص  جهت حرکت در ریمسدر اين مراکز، بنابراين . کندوارد ميها آنآموختگان دانش
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 يهاتیفعال يابیو ارزش يابيکشور، ارز ينيدعلمي و  ز هنوز در مراک خواهد شد.و رشد نهاد ن اعضا میاندانش  جريان لیمنجر به تسه وگردد نمي
 يگونهقسمت به نيشوند. در اسنجیده نمي يقیو دق افتهيسازوکار يهااست و براساس سنجه يناکارآمد سنت يارهایافراد شاخص با مع يقاتیتحق

 :ميشويآشنا م کرديرو نيا يکل میاز مفاه يگذرا با برخ

محتواي  وگر، سازمان لمي، عملکرد پژوهشبراي محصول عارزيابي کیفي و ها بنديرتبهدر  شاخصي عنوانهش بهپژو دنیا ازدر حال حاضر، 
پژوهش . علم است دیوهش و تولپژ و مراکز علمي، هاشگاهکارکردى دان يهجنب نيمهم تردانیم يکي از نیک مي د.شواستفاده مي علمي کشورها

 "سنجىعلم" اي،شدهتعريف هاىاخصشاستفاده از با  ،خروجى علمکرد ابىيارز. به دگرديمحسوب م آن خروجى علمکرد ،علمى داتیو تول
کمّى،  لیو تحل هيهاي تجزبا کمک روش گر، سازمان و کشورپژوهش علمى داتیتولبررسى  دانشعلم سنجى، عبارت بهتر، به. شودميگفته

 يریگاندازه يابه معن" کيرمت"لم و ع يبه معنا "نتويسا" يدو واژه بیاز ترک "کيمترنتويسا" اي ياصطالح علم سنجمحتوا و استنادهاست. 
 علم است. لیو تحل يریگعلم اندازه ،يسنجلمعاست که  نيارائه داد ا يسنجعلم يبرا توانيکه م يفيتعر نيترسادهدر کل، مشتق شده است. 

تواند مي سنجيباشد. علميم  آن رشد در مؤثر عوامل و نیز علمي رايشگدر هرافراد  يقاتیتحقيعلم هايسنجي، ارزيابي فعالیتعلم از هدف
ن و جامعه را با انشي سازمادريزانمراکز علمي باشد تا از اين طريق بتوانند منابع انساني و محتواي برنامه و ي مسؤوالنبرا دیکارآمد و مف يعنصر

لمي، مراجع و ع نشرلفان، مؤشامل  ياصل ریار متغچه يسنجي بر بررساساس کار علمند. و انجام ده تيريمدبهترين و باال ترين کار ايي 
 بیکتر يهيبه ارا ا،رهیمتغ نيا يسنجي پس از بررسعلم ،يعلم يهاپژوهش يعلم و بازده دیروند تول نییمنظور تببه استوار است. ارجاعات

بر  ي افرادعلم متون يابيه ارزاست که ب يسنجکتاب يهااز روش يکستنادي، يتحلیل ا پردازد. يها مبر آن يمبتن يهااز شاخص يمناسب
 يریگیحقق با پم کي کند ويمک مپژوهشگران ک يابيبه خودارز ياستناد لیپردازد. تحل يگرفته به متون متعلق يشمارش استنادهااساس 

عنوان هب ياستناد لیشد. تحلخود را بهبود بخ يهاتواند روشيم شدهمنتشرر مورد آثا در گرانيخود و د ياثبات ادعاها ايبردن بر رد ياستنادها و پ
رويترز، اسکاپوس و تامسون نادي نظیري استهاگاهيپا ايها هينما سنجيعلم ي. ابزارهاردیگ يمورد استفاده قرار م يسنجمهم علم اریبس اریک معي

 کنند.يم جاديا وندیدهند، پيها ارجاع مکه به آن يمقاالتها و مقاالت منتشر شده و کتاب انیهستند که م آي اس سي
وده است، مصداق  مجهول بعلمي که قبال يلهأر اساس نظرسنجي برخي دانشمندان و تولیدکنندگان علم، راه حل ارايه شده براي يک مسب

گیرد. ن مرتبط قرار ميو متخصصا م، نظرمنطق، علتولید علم قلمداد شده است. منظور از دانش، فکر و نظري نوظهور است که مورد اقبال اهل 
ند، ه چاپ و ثبت مي رسباوري جدي س از دپاز آنجا که ارزش علم به نشر آن است، مستندات علمي اعم از: کتاب، مقاله، اختراع و اکتشاف که 

: توجه به شوند،مرده ميید علم شتول افراد که مصاديق هاى متعدد پژوهشىيخروج انیدر مامروزه مصاديق تولید علم محسوب مي شوند. 
، منتج به مقاله يسطح جهان در يعلم يکار گروه کتاب ،يالمللنیب اختراع ،يکاربرد يهاپژوهش ل،یاص يالمللنیب مقاالت ،يادیبن يهاپژوهش
 دیتول ،يو نوآور ينيارآفرکمعتبر،  يو فن يعلم يهاگزارشمنحصربه فرد،  يو هنر يآثار علم دیتول  ،يالمللنیشده در مراکز معتبر ب هينما مجالت

 مصاديقتعداد  ،علم دیهاي تولشاخص نيترمهماز درحال حاضر، . استشده  شتریب هينظر دیتازه و تول رتیو بص نشیب جاديا ،يجهان يآثار ادب
 انگریها بگاهيپااين ه در شد هينما علمى صاديقماد تعدزيرا، هاست. آنبه  ادالمللى، و تعداد استننیهاى علمى معتبر بگاهيشده در پا هيعلمى نما

محسوب  هاآن "ىفیسطح ک" انگریوعى بنمصاديق علمى چاپ شده و به  ریتأثي هاستنادها، نشان دهند زانیعلمى و م داتیتول "رشد کمّى"
 گردد.مي

 سنجیعلم یابزارها . 1-2-1
و عوامل مؤثر بر  يو استفاده از اطالعات علم عيتوز د،یتول نديفرا يفیتا حد امکان ک و يکم لیو تحل هيتوان تجز يسنجي را معلماز رويکردي، 

 ،يدر ابعاد فرد يو پژوهش يعلم ينگرندهيو آ ياعتال و آگاه ،يارزگاستیس ،يزيرمنظور برنامهبه نديفرآ نيا ينیبشیو پ نییتب ف،یآن و توص
است که سنجش،  يسنجي از آن حاکعلم رینظ يسنجش يهاحوزه انيدر پا "سنجش" يهدانست. وجود واژ يالمللنیو ب يسازمان ،يگروه
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 يهاتیاز فعال يکه سنجش تنها بخش محدود تحوزه معتقد اس نياز جمله بزرگان ا سيدهد پرايم لیحوزه را تشک نيا ياز کارها يبخش
 نیسنجي و همچنظهور علم ياصل يتوجه به سرچشمه با کند.يم را دنبال يابيبه ارز دنیحوزه رس نيدهد در واقع ايم لیسنجي را تشکعلم

ارائه خدمت به  يبرا يزیاز هر چ شیسنجي بسنجي بر آن صحّه گذارده اند، علمعلم شگامانینظران و پکه صاحب يمفهوم يبراساس دامنه
مرتبط، وابسته و  يهاحوزه رياز سا رادهد و دامنه آن يم لیآن را تشک يوجود يفلسفه نيتر ينکته، اصل نیاست و هم افتهيتولد  ،علم استیس

 داتیتول يکمّ يپژوهش است. بررس تيريو مد يعلم يهاتیفعال يابيارز يهاروش نيتراز متداول يکيسنجي کند. علميجدا م يسنجش
ارتباطات  سنجي،علمحوزه اند. در  نيا از موضوعات يعلم، برخ ينقشه میپژوهان و ترسدانش يارتباطات علم ،يعلم يارزگاستیس ،يعلم
 يهاهيشود. نمايم يابيها ارزمنابع و مآخذ آن يو با بررس میرمستقیبه روش غ ياز اطالعات علم يریگاشاعه و بهره د،یتول يهاوهیو ش يعلم

  نسيسا فامل وب آش (Clarivate Analytics) کزیتيآناال تيويکلر يمؤسسه ياستناد يهاگاهيهمچون پا يالمللنیمعتبر ب ياستناد

(Web of Science)ي آرس ي، ج (Journal Citation Report =JCR)، يت سا نيا(InCites)ياس آ ي، اEssential 

(Science Indicators=ESI)  يهاگاهيپا نیکنند. همچنيم سهيمقا يها، کشورها را از لحاظ علمها، مقالهها، مجلهکه افراد، مؤسسه 
از   (Google Scholar)گوگل اسکالر نیو همچن  (SciVal)ول ي، سا(Scopus) شامل اسکوپوس ريويالز يؤسسهم ياستناد
 شوند.يسنجي محسوب معلم يابزارها

 یسنجعلم یاهداف اصل. 1-2-2
o ي؛و پژوهش يعلم يهايو خط مش هااستیس نيتدو 
o ي؛استناد لیو تحل يمطالعه ارتباطات علم 
o ي؛نابع و انتشارات علمم يفیو ک يکم يابيارز 
o ي؛علم يگذارریعملکرد و تأث /يداد، بازدهبرون يبررس 
o ؛پژوهش منظوربهموجود  يهايمناسب از امکانات و توانمند يوربهره 
o ي؛پژوهش يهانهيبودجه و هز انیتوازن م يبرقرار 
o يزنهتراع، مواثبت اخ يهاروانهپ ،يو توسعه، منابع انسان قیتحق يهاعلوم) شاخصه يرشد و توسعه يهاشاخصه يبررس 

 ؛(غیره و يمال ،يعملکرد ،يساختار ،يورآفن يعلوم و قراردادها يسازيتجار
o و غیره؛کشورها  ،يپژوهش يهادانشمندان، حوزه انیموجود م يکشف روابط و الگوها 
o ره؛و غی يموضوعات تخصص ،يها، کشورها، مجالت تخصصپژوهشگران، مؤسسه يبندو رتبه حیصح يابيارز 
o ي؛علم يهاينوآور يابيسنجش و ارز 
o يو سرقت علم يعلم يهاانواع تقلب يبررس ،يفیتألهم يهاشبکه ،يو مشارکت علم يهمکار. 

 سنجیعلم ضرورت. 1-2-3
o رفتهيپذ يهاخصاده از شااستف با يعلم داتیتول يابيو ارز يریدر سطح کالن: اندازه گ يعلم داتیتول عيسر يابيسنجش و ارز 

 ؛هاآن یسهيو فراهم کردن امکان مقا يالمللنیبي دهش
o مورد  يعلم يهازهحو ييناساش ،يرآما يو ضرورت استفاده از ابزارها يالمللنیب يعلم داتیتول میحجم عظ يفیک يابيارز يدشوار

 يک؛و استراتژ يدراهبردرست  يهابرنامه نيمنظور تدوبه ب،یرق يآن با کشورها يسهيو مقا شرویپ يتوجّه در کشورها
o علوم در جهان. يشياندندهيکمک به آ 
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 سنجیهای علمشاخص. 1-2-4

 در کشورعلمي هنوز  دان و مراکزاستاتولید مقاالت علمي  نسنجي و استفاده از اين شیوه براي سنجش میزاپرداختن به بحث علمرسد نظر ميبه

کار  براي اين ر سطح مليالزم د افزارهاي نرم و سختساختو نیز زير انتشار اين منابع ازماندهي وس هايايجاد پايگاهزودهنگام است، زيرا ما 

هاي اهیم و شاخصطلبد که به بررسي مفاين را مي ياستادان و مراکز علمبرخي انتشارات علمي تدريجي به دلیل افزايش فراهم نیستند. اما 

 يگیري و مقايسههاي براي اندازچند متغیر همگن و وسیله يمیتي است که نمايندهکشاخص، اي اين امر مهم و استراتژيک بپردازيم.  پايه

بررسي  طول يک دوره عیني را درهاي داراي ماهیت و خاصیت مشخص است. لذا برمبناي آن مي توان تغییرات ايجاد شده در متغیرهاي مپديده

 يتواراست که برخاس هيپا ریید متغچن يبر بررس يسنجعلم اساس کار پذير است.هاي رياضي و آماري امکانها با فرمولشاخص يکرد. محاسبه

سنجي از هاي متداول علمشاخص. ردیگيها تعلق مدانند که به آنيم يياستنادها زانیو م يانتشارات علم يساده شامل دو مقوله آن رابه طور

 اي هارییمتغ نيتک تک ا يا با بررستبر آن است  يسنجتناد گرفته شده است. علممؤلف، انتشار، ارجاع و اس :محاسبه و شمارش چهار متغیر اصلي

سنجي، شاخص استناد است که ترين و معتبرترين شاخص علمرايج .سازد انيعلم پژوهش را نما يهايژگيو و تیها، ماهمناسب از آن يبیترک

ها مبناي اند. اين شاخصهبود و يا تعديل شاخص استناد ايجاد شدهاند و براي بسنجي برمبناي آن شکل گرفتههاي علمترين شاخصمهم

 شرح زير است:سنجي بههاي علمترين شاخصاست. برخي از مهمها و کشوره، دانشگاههامقاله ،هاارزيابي پژوهشگران، نشريه

 سنجي هاي علمترين شاخصبرخي از مهم: (1-1) جدول

 شاخص ضريب تاثیر
IF 

 شاخص فوريت
Immediately index 

 شاخص اچ

H-index 
 نیمه عمر استناد 

Cited Half Life 

 داغ مقاله شاخص 
hot paper 

 شاخص بیشترين استناد
highly cited paper 

 شاخص جی

G-index 
 میانگین تاثیر مقاله

Article Influence 

 ضريب جامع ارزشي  ارزش متیو
Eigenfactor 

 شاخص وای

y-index 
 MIFشاخص هاي 

 DIFیا 

 شاخص ام
M-Index 

 شاخص اسنیپ  HB-Indexشاخص اچ بي

SNIP 
 شاخص اس جي آر

SJR 

 

همانطور که اشاره باشد.  بیانگر آن کیفیت يي نشان دهند کههاصورت کمیتها را بهکنند تا کیفیتپیوسته تالش مي سنجيعلمپژوهشگران 

ها عبارت است از: بررسي عملکرد، شوند. اهمیت شاخصبا عنوان شاخص شناخته مي سنجيعلممعیارهاي کمّي در متغیرها يا اين شد، 

تنها متکي بر مقاالت علمي  جيسنعلمشايان ذکر است، آکادمیک. دانشگاهي و هاي تقاء افراد در محیطبندي، مقايسه و ارتأثیرگذاري، رتبه
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 مطالعات مبناي توانندمي دولتيمراکز علمي معتبر و هاي ها، گزارشنامههاي ثبت اختراع، پايانها، پروانهیست، منابع علمي ديگر مانند کتابن

  هايشاخصه (کشوردانشگاه يا يک ققان به جمعیت مح تعداد نسبت)نظیر  انساني هايشاخصه همچنین سنجيعلم در. بگیرند قرار سنجيعلم

 هايشاخصه ،(هاشگاهدان و افراد پژوهشي هاينهسرا کشور،ي دانشگاه يا هاي تحقیقاتي به کل بودجهپژوه يبودجه نسبت)نظیر اقتصادي

 علمي فعالیت سيربر براي سنجيمعل در مختلفي هايشاخص. گیردمي قرار نظر مد (پژوهشگران استناد و تولید رفتارهاي)نظیر  اجتماعي

(Scientific Activity)  شود:مي پرداخته هاشاخص اين به زير در که دارد وجودکشورها ها و دانشگاهها، ، سازمانافراد 

o د استنا(Citation) : شاخص اثرگذاري استناديدر(Citation Impact)   د. نگیررد بررسي قرار ميدهاي دريافتي مواستناتعداد

ر مدرک ارزش ه شود. در بررسييمدرک مهم و داراي اعتبار تلقي ي از آثار به يک مدرک استناد کنند، آن مهرگاه تعداد زياد
 گیرد. از طريق ردگیريرار ميررسي قز آثار بعدي( مورد بهاي بعدي )استنادهاي دريافتي اها و نوشتهبراساس تأثیر آن بر مقاله

حوزه داراي  گیرند و در آنير مرسیم که پیوسته مورد استناد قراهشگران ميپژوهشي به گروهي از پژو ياستنادهاي يک حوزه
 .گويندمي (Research Fronts) بیشترين استنادها بوده اند. به اين افراد پیشگامان پژوهش

o :ه مدرک استنادکنند اجزاء استناد(Citing Document) ،ه مدرک استنادشوند(Cited Document)، ه ده استنادکنندنويسن

(Citing Author) ،نويسنده استنادشونده(Cited Author)  ناختي نیست، بلکه عات کتابشاي از اطالستناد تنها مجموعها
 يیان نويسندهم  (Social Connection)و ارتباط اجتماعي (Intellectual Connection) وجود ارتباط ذهني يدهندهنشان

ها را فراهم ضوعدن ارتباط میان موآوراين منظر پراهمیت است که امکان به نمايش در استناد از .استنادکننده و استنادشونده است
ني رد که به آساآوم ميسنجي فرا و علم اطالع رساني سازد؛ در همین زمینه، استناد آثار به يکديگر اين امکان را براي متخصصانمي

 .ارتباط بپردازندها را تعیین کنند و حتي به ترسیم نقشه اين ارتباط بین موضوع

o دالیل استنا: 

o ؛ثر مورد نظر با آثار مرتبط پیشینايجاد پیوند میان ا 

o ؛اعتباربخشي و اداي احترام 

o ؛بات ادعا و ارائه توضیح هاي الزمفراهم آوردن شواهد براي اث 

o ؛اعتبار بخشي به اثر خود 

o ؛بررسي آثار پیشین 

o از ه دست آمده ديگران کبيي نتايج شناسا ها و ساير نتايج، ياأيید داده)اثبات ادعاها و متقاعدکردن خوانندگان، ت مستندسازي
 ؛(وغیرهاثر نويسنده حمايت کرده اند 

o منظور استحکام بخشیدن به اثر(ي )استناد به محققان صاحب نام بهوجود عوامل اجتماع. 

 

 انواع مقاالت. 1-3
واقعیت که  ها، نگرشها، روشهاانديشه، مشمول بع اطالعاتي رديف اولامند: توان منابع اطالعاتي را به دو بخش تقسیم کرمي ،رويکرديبا 

اي محتو رديف دوم، منابعيعني، باشند. مبتني بر منابع رديف اول ميکه  منابع اطالعاتي رديف دومو  کنندبار گزارش مياي را براي اولینناشناخته
ناگزير  دهند،با توجه به نوع اطالعاتي که در اختیار ما قرار مي بع اطالعاتي،امنعنوان به نیزت مقاال دهند.مييا توضیح منابع رديف اول را توصیف 

 کيروشمند به  يپاسخ قیاست و تحق قیتحق کياز  ياطالعات و گزارشمقاله در حقیقت  بندي جاي خواهند گرفت.اين دو تقسیم در يکي از
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هاي مختلفي دارد. مقاالت را از چند ديدگاه ها و فرمتها و قالبشتن مقاله حالتون قالب نگارشي يا همان .ياشدمي ياساس يپرسش علم
را مقاله باشد که از اين منظر مقاالت تدوين  يو نحوهتواند بر اساس محتواي اطالعات ها ميکرد. يکي از اين دسته بندي بنديتوان دستهمي
 وند:منرويجي، مروري و گردآوري تقسیم به چهار نوع پژوهشي يا تحقیقي، تحلیلي يا تتوان مي

 اصیل مقاله علمي پژوهشي (Original article)  : يک با طرح  نويني است که محقق هايخاسته از پژوهشبر مقاالتنوع اين
 ش بشريدان ي جديدي را بهو يافته هاي ديگران نیستمتکي بر يافتهي تحقیق بجز گذشهداده و آن را خود انجام  ،علميي مسأله

 وها کاربردنتیجه  ،ثافته و بحها، تفسیر يهشامل فرضیه، جامعه و نمونه، روش پژوهش، يافتاز لحاظ ساختاري اين مقاالت . دافزايمي
ها گیرند. در برخي رشتهکلمه را در برمي ۶۰۰۰تا  3۰۰۰پژوهشي حجم بااليي دارند و معموالً بین هاست. مقاالت علميمحدوديت

شي اصیل مدارک همقاالت پژو .بر استهانبر و در بسیاري از مواقع هزينکلمه نیز طبیعي است. انجام چنین مقاالتي زم ۶۰۰۰باالي 
ها، مواد ها، میکروب، سلولاست بر روي انسان، حیواناتباشند. اين تحقیقات ممکن يهاي تحقیقاتي مهعلمي حاصل از پروژ

 تحقیق انجام گیرند. يان سوژهعنوبهها يا ساير آزمودنيزمايشگاهي و آ
 مقاالت مروري (Review article):  د . از شر شده انکه قبال منت است هايينوشتهاز تحلیل کالن و ارزيابي انتقادي نوع مقاالت  نيا

کردن نوشرا در جهت رهاي جاري پیشین، سیر پیشرفت پژوهش ي، و ارزشیابي متون منتشر شدهسازيبندي، يکپارچهطريق مقوله
د. اين نپردازخاص مي يیطهد . مقاالت مروري بیشتر به بررسي ادبیات پژوهش موجود در يک حنکناي مشخص دنبال ميمسأله

اند. مقاالت مروري خود بر خاص انجام شده ييک مشکل و زمینه يادبیات پژوهش معموالً برگرفته از مقاالتي هستند که درباره
 7۰۰۰تا  3۰۰۰بین  وني هستند شوند. مقاالت مروري معموالً طوالتماتیک ريويو و فراتحلیل تقسیم ميسه دسته مرور ادبیاتي، سیس

 ،يلیتحل و يع پژوهشرخالف انواباست که  نيا يخاص مقاالت مرور يژگيو شوندکلمه و در برخي موارد بیشتر نیز نگارش مي
ا ب سندهيوع مقاله، نون ني. در اشته استوجود دا شیپ است که از يادهيا ها پرورشبلکه کار آن ستند،ین ديجد دگاهيو د دهيا کي يحاو

و  ديا ساختارى جدب را قالهمکند و سپس ضوع از منابع مختلف، گرد آورى مىمو اي دهيا کي يدرباره را متون علمي، مطالبى يمطالعه
 . دينمامى  فیو تأل میتنظ هاى مشخص و گاه همراه با اعالم نظر،رىیگ جهیطرح نت

 ينظر يتحلیلي/ مقاله يمقاله (Opinion article) : لیلو تح يلف آن به بررسؤکه م دنشويگفته م يبه مقاالت يمقاالت نظر 
 آن موضوع خاص را يتح ايند و شده اشاره ک ارائه يبه نقاط قوت و ضعف تئور توانديمقاله م ني. او در اپردازديخاص م قیتحق کي

 ،هاي پیشینريهگسترش نظ .کندح ميکار خود مطر يخاصي را در حوزه ياستفاده از منابع تحقیقي پیشین نظريهلف با ؤمنقد کند. 
 اين نوع از مقاالت اساسي در موضوعات هامل در آنأترديد و ت و  اي ديگرها به گونهتبیین آن ،ها با شواهدي نويناستحکام نظريه

تواند ب ديبا دهسنيکوتاه نو يمقاله نیدر هم ني. بنابرانددار تيهزار کلمه محدود2د و معموال تا کوتاه هستن اریبس يمقاالت نظر هستند.
 .ديمطرح نمارا  ايتازه یهيکند و نظر تياز آن حما ايرا رد کرده  يزیو مدرک، چ لیبا دل

 و در پردازد يوعي خاص متبط با موضهاي مرنظرهاي مختلف مندرج در نوشتهردآوري و انعکاس نقطهصرفا  به گ :مقاله گرد آوري
الت، فعالیت کتب، مقا درقالب ديگران کههاى وع مقاله که معموالً گزارش بررسىن نيدر ا .کندواقع کار جديدي را عرضه نمي

 جيموضوع، نتا يعهدر مطال موجود هاىضمن استفاده از روش سندهيموضوع است، نو کيمطالعات آمارى در  اي و شگاهىيآزما
 کند. ميطالعه خود را گزارش م

 توان به يانواع مقاالت م گرياز دShort reports or Letters ،Case Studies ،Methodologies or Methods  و غیره هم
 اد.د يجا يورو مر يمقاالت پژوهش يکل يتوانند در همان دو دستهيم تیموارد هم از نظر ماه نياشاره کرده که ا
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 الهمق هیمحل ارا. 1-4
 ،دانشگاهسطح  در غیرهها و شيهما ،ها نارسمی ، هاکنفرانسشامل:  الف( گیرند: در دو محل زير مورد استفاده قرار مي ي مقاالت معموالارايه

 .دنباشيم يشتریب يکیآکادم ازیو امت يارزش علم ي، دارايشيصورت افزامتناسب با سطح خود بهکه معتبر  يالمللنیبو  يا، منطقهي، ملواليت
ها سبت به کنفرانسن يشتریب زایر و امتاعتبا يدارا يکیو آکادم يکه از نظر ارزش علم معتبر يو خارج يداخل هايژورنال و مجالتشامل:  ب(

مقاله ارزش شوند. تقسیم مي عتبر و جعليمر غی، عتبرم خود به انواع مختلف يو خارج يداخل يهامجالت و ژورنالشايان ذکر است، . باشد يم
 :عبارتند ازمعتبر انواع مجالت است. است که در آن چاپ شده ي اتابع ارزش و اعتبار مجله

 (ISI, WOS)ن مجالت تامسو .1-3-1

سیس شد. اين مؤسسه بعداً أن گرفیلد تجيو يبوسیله 19۶۰مرکزي درسال Institute for Scientific Information=ISI  بانک اطالعات
شود. اين اطالعات علمي تامسون شناخته مي يعنوان مؤسسههخريداري شد و درحال حاضر ب "تامسون و هلت گیر"فردي به نام توسط 

ها و همچنین آن يچکیده لري آقاي تامسون است. اين پايگاه، اطالعات کتابشناختيِ مقاالت را همراه باامؤسسه قسمتي از شرکت بیلیون د
هايي دارد که يکي ير مجموعهز  (Thomson Reuters)مؤسسه تامسون رويترز .کندشان ارايه ميي هاطالعات کتابشناختي منابع مورد استفاد

ه توسط استنادي علمي است ک ييک نمايه Web Of Science (WOS)باشد، پايگاه مي Web of scienceها پايگاه از اين زيرمجموعه
صورت عامیانه و متداول مقاالتي که در اين پايگاه نمايه کند. بهتامسون رويترز ايجاد شده است که جستجوي استنادي جامع را فراهم مي

 ، بهاست دو نوع مجله دارد که يکي داراي ايمپکت فاکتور بوده و ديگري بدون ايمپکت فاکتور WOSشهرت يافته اند،  ISIشوند به مقاالت مي
 ISI Listed مجالت فاکتور، ايمپکت بدون مجالت به و شود مي گفته JCRمجالت  هستند فاکتور ايمپکت که داراي WOSمجالتي از 

http://ip- توانید به آدرس سايت زير مراجعه کنید:بودن يک مجله در مؤسسه تامسون مييندکسگويند. براي اطمینان از ا

 science.thomsonreuters.com/mjl کي از ويژگي هاي يWOS  پوشش موضوعي کامل آن است که آن را ابزاري مناسب جهت
 Relatedسازد. با امکانات استنادي اين پايگاه همچون اي ميها بخصوص موضوعات بین رشتهعات در تمامي رشتهجستجوي اطال

References  وCited References کند که درهیچ محقق پس از جستجوي يک موضوع به زنجیرهاي از مقاالت مرتبط دسترسي پیدا مي
 از: عبارتند که است قسمت سه شامل Web of Science بانک اطالعاتي ديگراين امکان وجود ندارد.

 :Science Citation Indexالف( 
 به بعد. 19۶1پوشش زماني: اين از سال 

م اجتماعي وسعت انند: علومهايي  پوشش موضوعي: علوم، طبي، کشاورزي، فني و مهندسي، علوم رفتاري وعلوم اجتماعي؛ البته در زمینه
 ي نمايه استنادي علوم اجتماعي نیست.اطالعات ارائه شده به اندازه 

ژورنال فني و  59۰۰بیش از  ستنادياپوشش اطالعاتي: دسترسي جاري و گذشته نگر به اطالعات کتابشناختي، چکیده هاي نويسنده و مراجع 
 رشته 15۰علوم پايه در بیش از 

 : Social Science Citation Index (ب
 به بعد. 1972پوشش زماني: 

م اسي، مديريت و علوي، روانشنتربیت : علوم اجتماعي، جامعه شناسي، مردم شناسي، ارتباطات، رفاه و خدمات اجتماعي، علومپوشش موضوعي
 سیاسي.
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موضوع را در زمینه علوم  5۰ت. مجله ي معتبر جهان اس 17۰۰پوشش اطالعات: اين پايگاه دربرگیرنده ي اطالعات مقاله هاي بیش از 
 کند.ا گزينش ميرمجله ي علمي ديگر درسطح جهان نیز مقاالتي  33۰۰صورت موردي از . همچنین بهدهداجتماعي پوشش مي

 Arts &Humanities Citation Indexپ( 
 به بعد. 1985پوشش زماني: 

 عنوان 113۰د : حدوش اطالعاتخ. پوشپوشش موضوعي: هنرهاي زيبا، هنرهاي نمايشي، باستانشناسي، معماري، ادبیات، فلسفه ، دين و تاري
 مجله

  (Scopus)س مجالت اسكوپو  .1-3-2

. استکرده آوريجمع خود در را سند میلیون ۶۰ناختي حدود ش کتاب اطالعات که است شده شناخته و معتبر هاي استنادييکي ازنمايه
زار و ه 1۶عات اسکوپوس اطال ،است. در مجموعهزار ناشر علمي را از سراسر جهان در خود جاي داده5 دودح محصوالت اطالعات اسکوپوس

است که استفاده از اطالعات آن    (Elsevier)الزوير محصوالت از يکي اسکوپوس. استکرده نمايه خود در را پژوهشي علمي پانصد مجله

 کتاب و مجله عنوان 22۰۰۰ حدود در که تاس کتاب و مقاله میلیون 55 از بیش داراي الزوير تنیاز به اشتراک و پرداخت هزينه دارد. محصوال
اي گیرد. در مقايسهرا در برمي شودمي اجتماعي علوم و شیمي و فیزيک زيستي، علوم هاي علوم که شاملاسکوپوس همه حیطه .اند شده چاپ

رد بر راندا 1995است اما مقاالت قبل از سال د پوشش بیشتري از آن داشتهدرص 2۰ساينس انجام شده، اسکوپوس حدود  فکه با وب آ
بوط به آن مر اطالعات و دارد کمتري دقت هاايگاهپ اين به نسبت شود وگوگل اسکالررا شامل مي 19۴5 سال تا که ساينس آف وب خالف

 شود.کمي معیوب است و دير به دير به روز رساني مي

 (PubMed) پابمد مجالت. 1-3-3

هاي جستجو پايگاه پابمد يکي از محیط .شناسي مناسب هستندمجالتي هستند که براي گروه علوم طبي و زيست ،مجالت نمايه شده در پابمد
 NCBI=National Center forعات بیوتکنولوژي مرکز ملي اطال يطبي است که توسط مؤسسه يمنابع و مقاالت حوزه

Biotechnology Information  و کتابخانه ي ملي طبي آمريکا(NLM)   تهیه گرديده است. در حال حاضر پايگاه اطالعاتي پابمد بیش از
براي  .و غیره را داراست بي طايه، و علوم پوترنري، درسینگدندان، طب هاي طبي، هاي رشتهژورنال ۴5۰۰میلیون مقاله و بیش از  1۶

 http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=en اطمینان از ايندکس بودن يک مجله در پاب مد مي توانید به آدرس سايت زير مراجعه کنید:
 Islamic World Science Citation Center (ISC) مجالت  .1-3-4

اسالمي بر  ي کشورهايجالت علمماطالع رساني علمي است که در صدد تجزيه و تحلیل  ييک سامانه پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 
پايگاه استنادي  سالم سومینباشد. پس از تامسون و اسکوپوس، پايگاه استنادي علوم جهان اسنجي معتبر اسالمي مياساس معیارهاي علم

 کشور در آن مشارکت دارند.  57شود که عملکرد پژوهشي کشورها محسوب مي براي سنجش
 فغانستانرتبه بندی مجالت در ا. 1-3-5

ارت تحصیالت رهنگ و وزف گان وزارتار دوها از سوي علمي آن ياعتبار و درجههستند و  يداخلاز نوع در حالت کلي در افغانستان مجالت 
ه قريب بهمچنین و ند باردهي نشدفوق اعت هايلب اين مجالت هنوز به دلیل دارا نبودن شرايط ثبت در وزارت. متأسفانه اغشودتعیین ميعالي 

 المللي. نباشند، لذا نه داراي اعتبار ملي هستند و نه بیسنجي برخوردار نميمعیارهاي علماتفاق مجالت داخلي، معاياري از 
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 ياللملنیمعتبر ب يهاکسينديا يبندرده :(1-1شکل)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 دانشگاه قاتیرهنمود تحق

 )مقاالت(

 

                                                                                                                                                   )ص(   النبیینخاتم دانشگاه 

 آوریمعاونت پژوهش و فن         

17 
 
 

 

 

 

 

 

 2فصل
 ی علمیمقالهو ارزیابی یک رهنمود تدوین 

 

  مقاالت یو مفهوم یساختار یاجزا ارزیابی . 2-1
 يتسلط بر مبان وموضوع مورد مطالعه  يدرباره يتخصص مؤلف آن از دانش يمندبر بهرهعالوه يپژوهشيعلم يهادر انتشار مقاله تیموفق

 ارست در امر نگارشو مم يسينوقالهاصول م ، استفاده ازآموزش قيقواعد از طر نيبا ا يياست که آشنا ياز قواعد يگاهنگارش، مستلزم آ

ها و غلب رشتهکه در ا کندياشاره م ييهابه مؤلفه ،يمقاالت علم دهندهلیعناصر تشک نيترمهم ي. نوشته حاضر با معرفدنشويحاصل م

 يهاموجود در رشته يهارغم تفاوتمقاالت کمک خواهد کرد. به تیعناصر به موفق نيتوجه به مجموع ا دارد و تیعموم يعلم يهاحوزه

ابه وجود دارد. مش شیکم و ب يشکلگوناگون به يهاکرد که معموال در رشته میترس يعلم يهامقاله يمشترک برا يساختار توانيمختلف م

 يرویپ( 1-2) لجدوشده در ا طرح ارائهمشابه ب ياز ساختار يو پژوهش يعلم يهامقاله که اغلب دهدينشان م يعلم يهابه مجله ينگاه

و ممکن است در  لفه نبودهمؤ ستیب نيها شامل تمام ااست که همه مقاله يهيبد ياست، ول شدهلیمؤلفه تشک ستیطرح از ب ني. اکننديم

من )ابزار پژوهش( را در هم ادغام کرد. در ض 12 ( وي)روش شناس 11 يهاخشب توانيد. مثال مندر هم ادغام شو يها موارداز مقاله يبعض

به نوع  معناست که بسته نيکه فقط بدشد. بلموارد با نيتمام ا شامل کیبه تفک ديبا يکه هر مقاله علم ستیمعنا ن نيمؤلفه بد ستیب نيا يمعرف

در  توانديدف و پرسش پژوهش مه، مسأله ناید باز موار ياریمثال، در بس ي. برادر متن مقاله حضور داشته باشند يبه نحو ديعناصر با نيمقاله، ا

  د.تفاوت باشممکن است مهر مجله  يبراساس خط مش هامؤلفه نيا شيو آرا نيتدو يچگونگ ن،یچنمقدمه مقاله مطرح شوند. هم
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 پژوهشيعلمي هايمقاله در معمول مفهومي و ساختاري ايجزا. 1-2 جدول

 ردیف مؤلفه کارکرد/ظاتمالح

 1 1موضوع اصالت دهد.ن مياهمیت موضوع پژوهش و نوبودن آن را که در متن منعکس شده است، نشا

 2 2عنوان هاست.کننده مندرجات مقاله و حاوي کلیدواژهمعموال منعکس    

 3 3نويسندگان 

 ۴ ۴چکیده اند.ترين اجزاي متن اصلي است که به اختصار بیان شدهحاوي مهم   

 5 5هاکلیدواژه شوند.پذيري مقاله توسط مؤلف يا نشريه انتخاب ميبراي افزايش دسترس  

 ۶ ۶مقدمه پردازد.ساز بحث اصلي است و به معرفي مقدماتي پژوهش ميزمینه  

 7 7مسأله بیان کند.ساز اجراي پژوهش شده است، اشاره ميبه مشکلي که زمینه  

 پردازد.کند يا پژوهش دنبال کرده است، ميه دنبال ميبه هدفي که مقال  
 8 8پژوهش اهدافيا  هدف تبیین

 شود.ها ارائه ميهاي پژوهش است و گاهي همراه با فرضیه / فرضیهپرسش / پرسش  
 فرضیه گاهي و پژوهش هايپرسش/  پرسش
 9پژوهش هايفرضیه

 9 

 1۰ 1۰پژوهش پیشینه گیرد.وضوع را در برميمرور نوشتارها و تشريح مباني نظري مرتبط با م  

کند، مشخص چه آن را از موارد مشابه مجزا ميهاي اصلي پژوهش و آنويژگي  
 11 11تحقیقاتي پروژه معرفي سازد.مي

 دهد.يمکار گرفته شده در پژوهش و داليل انتخاب آن را توضیح روش تحقیق به  
 يکردرو تبیین و مورداستفاده شناسيروش تشريح

 12 12مقاله

 13 13هاداده تحلیل و گردآوري ابزار پردازد.ها ميبه معرفي ابزار گردآوري و روش تحلیل داده  

 هاي آن اختصاص دارد.به معرفي جامعه مورد مطالعه و ويژگي  
 مشخصات و پژوهش جامعه هايويژگي توصیف

 1۴ 1۴آن از شدهگرفته نمونه

 15 15پژوهش هايمحدوديت و محدوده تبیین دهد.يمژوهش اعمال کرده است، نشان په با او در چه پژوهشگر را محدود کردآن  

 کند.نتايج توصیفي و تحلیلي ناشي از پژوهش را تبیین مي  
 با همراه معموال) تحلیلي و توصیفي هاييافته ارائه

 1۶ 1۶(نمودار و جدول

                                                           
1 Originality 
2 Title 
3 Authors 
4 Abstract 
5 Keyword 
6 Introduction 
7 Problem statement 
8 Aims and Objectives 
9 Research Questions 
10 Literature Review 
11 Research Site 
12 Methodology 
13 Research Tools 
14 Research Population 
15 Limits and Limitations 
16 Results/Findings 
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 17 17گیرينتیجه و بحث دهد.مي ا نشاندست آمده رتايج بهتحلیل نهايي پژوهشگر از کار خود و تفسیر او از ن  

 18 18بعدي هايپژوهش براي پیشنهادهايي/  پیشنهاد کند.هاي بعدي ارائه مياولیه و براي پژوهش مسألهپیشنهادهايي براي حل   

 19 19رتشک و تقدير دارد. اند، اختصاصبه ذکر نام کساني که در اجراي پژوهش به نحوي نقش داشته  

 پردازد.يمهاي استاندارد به ذکر منابع مورداستفاده براساس يکي از شیوه نامه  
 مطالعه براي منابعي ذکر گاهي و استفاده مورد منابع
 2۰ 2۰تربیش

 کند.ه ميعنوان اطالعات تکمیلي مفید است، ارائچه را که ذکر آن براي خواننده بهآن  
 متن تخصصي، نامهواژه ها،پیوست مثل) موارد ساير

 21 21(نويسندگان معرفي يا نامهپرسش

 

که تاکنون  دندهينشان م طور خاصبه يسيقاله نوو آثار مربوط به م يطور کلبه ينگارش علم ینهیذکر است که مرور آثار موجود در زم انيشا

هستند.  هیبه هم شب اوت باشندکه با هم متفاز آن شیالگوها ب نيا حال،نياند. با اشده يآن معرف يهاو مؤلفه يسينومقاله يبرا يمختلف يالگوها

ول شود، از اص دهيها دآن يدر شکل ظاهر که ممکن است ييهامختلف، با تمام تفاوت يهادر رشته يکه نگارش علم دهديتشابه نشان م نيا

پر کاربرد در  اهیم کلي وز اصطالحات و مفاذرا به برخي شده است ابتدا مروري گتالش در اين رهنمود ، هرحالبه. کننديم يرویپ يمشترک

 داخته شود:پردا يمقاالت علمپايه و مطرح در  يهامؤلفه نيترياصلو ارزيابي بررسي به مورد مقاالت گردد و سپس 

 

 براساس طیف لیکرت مقاله يک اصالت میزان ارزيابي براي موردنیاز معیارهاي :(2-2) جدول
 امتیاز

 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي
۴ 3 2 1 ۰ 

 1 آيا مقاله گزارش پژوهشي است که قبال انجام نشده است؟            

وع
ض

مو
ت 

صال
ا

 
 2 ي مورد بررسي دارد؟ارکتي در دانش حوزهآيا نتايج اين پژوهش مش            

 3 اي استفاده شده است؟هاي تازهآيا در اين مقاله از تکنیک            

 ۴ شود؟تا چه اندازه تفکر انتقادي در مقاله ديده مي            

 5 آيا اين پژوهش استمرار يک کار اصیل ديگر است؟            

 

 

 آن کارکرد با مقاله عنوان هايويژگي تناسب. 3-2 دولج

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 
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 1 کننده محتواي آن استعنوان مقاله منعکس            

اله
مق

ن 
نوا

ع
 

 2 هاست و امکان بازيابي آن وجود داردعنوان حاوي کلیدواژه            

 3 در عنوان از اختصارات مبهم استفاده نشده است            

 ۴ عنوان مقاله گوياست و هیچ ابهامي ندارد            

 5 کار بردن کلمات اضافه در عنوان پرهیز شده استاز به            

 

 

 

 مقاله راي نويسندگانب ارزيابي معیارهاي. ۴-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 ؟ذکر شده اند روشنيبهول ؤمساول و  يسندهينوآيا           

ان
دگ

سن
نوي

 

 2 ؟شده اند زيرنويس کامل ابتداي مقالهدر  هاهاي سازماني آنوابستگيآيا           

          

ي مارهشو سازمان مرتبط با آدرس ايمیل رسمي  ولؤمس يسندهينوبراي آيا 
 3 ؟زيرنويس شده اند ابتداي مقالهدر تماس 

 ۴ نقش مشخص شده است؟ گان ترتیبسندينو يبرا ايآ          

 5 مشترک وجود دارند؟ مسؤول يسندهينو ايآ          

 

 

 مقاله يچکیده ارزيابي معیارهاي. 5-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 کند؟آيا چکیده تصوير روشني از محتواي مقاله را ترسیم مي            

ده
کی

چ
 2 آيا اجزاي چکیده متناسب با ساختار مقاله اصلي است؟             

 3 گیري براي مطالعه متن کمک کند؟آيا چکیده به خواننده در تصمیم            

 ۴ کند؟ه خواننده را به مطالعه متن اصلي ترغیب ميآيا چکید            

 5 آيا چکیده داراي انسجام و يکدستي الزم مي باشد؟            

 

 

 آن کارکرد با مقاله هايکلیدواژه هايويژگي تناسب. ۶-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 
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 1 ارند؟دله را هاي انتخاب شده ارتباط موضوعي الزم با محتواي مقاآيا کلیدواژه            

ژه
دوا

کلی
 ها

 2 اند؟نامه مربوط انتخاب شدههاي مرجح اصطالحها از واژهآيا کلیدواژه            

 3 ت؟ها لحاظ شده اسهاي اعم و اخص در انتخاب کلیدواژهيا ترکیبي از واژهآ            

 ۴ ؟اده در پايگاه هستندگرهاي مورد استفها همان توصیفآيا کلیدواژه            

 5 اند؟ها انتخاب شدهترين کلیدواژهآيا تعداد کافي از دقیق            

 

 

 آن کارکرد با مقاله مقدمه هايگيويژ تناسب. 7-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

مه 1 اي پرهیز شده است؟تا چه اندازه در مقدمه از تکرار جمالت کلیشه            
قد

م
 

 2 کند؟يده مآيا مطالعه مقاله ذهن خواننده را براي مطالعه متن اصلي آما            

 3 ارد؟دآيا در مقدمه استنادهاي الزم براي تبیین سابقه موضوع وجود             

 ۴ کند؟ رغیبتآيا مقدمه سلیس و روان است که خواننده را به ادامه مطالعه             

 5 ؟د داردهاي مقاله وجوآيا تناسبي منطقي بین حجم مقدمه با حجم ساير بخش            

 

 آن کارکرد با مسأله بیان هايويژگي تناسب. 8-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 وشني بیان شده است؟تا چه اندازه مسئله اصلي مقاله به ر          
یب

 ان
أله

مس
 2 کند؟آيا تبیین مسئله پژوهش خواننده را در اين زمینه اقناع مي           

 3 ارد؟دآيا مسئله مطرح شده پیوندي با مسائل جاري حوزه موضوعي مقاله           

 ۴ ؟ل شودمشا آيا اهمیت مسئله مقاله در حدي است که محور يک مقاله مستقل را          

 5 آيا در بیان مسئله ايجاز و صراحت الزم لحاظ شده است؟          

 

 

 

 

 آن کارکرد با مقاله هدف تبیین هايويژگي تناسب. 9-2 جدول

 امتیاز
 عنصر ارزيابيهاي مورد ويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 
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 1 آيا هدف مقاله به روشني توصیف و تبیین شده است؟            

اله
مق

ف 
هد

 2 آيا هدف مقاله متناسب با بیان مسئله تدوين شده است؟             

 3 ارد؟دآيا هدف مقاله واقع بینانه است و با سطح مقاله تناسب کافي             

 ۴ ابد؟تواند هدف مقاله را در متن اصلي بیا خواننده بدون دشواري ميآي            

 5 است؟ سیدهآيا در پايان مقاله نويسنده به اهدافي که در مقدمه آمده، ر            

 

 

 آن کارکرد با پژوهش هايفرضیه و هاپرسش تناسب. 1۰-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 اند؟هاي پژوهش به روشني در مقاله ذکر شدهآيا پرسش            

ش
رس

پ
ض

فر
 و 

ها
هی

 ها

 2 ؟سي استهاي پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئله مورد بررآيا پرسش            

 3 اند؟هاي صحیح فرضیه نويسي تنظیم شدهها براساس شیوهآيا فرضیه            

 ۴ ها روشن، بدون ابهام و آزمون پذيرند؟آيا فرضیه            

 5 د؟ها مثل اهداف مقاله وجود دارها و ساير بخشآيا انسجام الزم بین پرسش            

 
میزان جامعیت مرور نوشتارها

ل
حلی

ح ت
ط

س مرور نوشتارهای تحلیلی و گزیده )مناسب مقاالت علمی پژوهشی(مرور نوشتارهای تحلیلی و جامع )مناسب رساله های دکتری(

مرور نوشتارهای توصیفی و گزیده )مناسب مقاالت علمی ترویجی(
مرور نوشتارهای توصیفی و جامع)مناسب کتابشناسی ها و مقاله نامه ها(

 
 هريک در تحلیل سطح و آنها جامعیت براساس نوشتارها ورمر انواع. 1-2 شکل

 

 

 

 

 آن کارکرد با پژوهش يپیشینه هايويژگي تناسب. 11-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 
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 1 ؟است تا چه اندازه رويکرد نويسنده در تدوين پیشینه پژوهش تحلیلي            

یشیپ
نه

 ي
ش

وه
پژ

 

 2 ست؟ده اشآيا پیوند موضوع مقاله با سابقه پژوهشي آن به روشني ترسیم             

 3 اند؟آيا منابع هسته در موضوع تحقیق مورد استناد قرار گرفته            

 ۴ نا شود؟اله آشتواند با منابع مرتبط با موضوع از طريق مقتا چه حد خواننده مي            

 5 ارد؟دپژوهش وجود  يجام الزم در منابع مورد استناد در پیشینهآيا انس            

 

 

 آن کارکرد با تحقیقاتي پروژه معرفي تناسب. 12-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

رف 1 ه است؟هاي متمايزکننده پروژه پژوهشي از موارد مشابه ذکر شدآيا ويژگي            
مع

 ي
حق

ه ت
وژ

پر
ی

 يقات

 2 آيا اطالعات الزم در خصوص سابقه پروژه ارائه شده است؟            

 3 آيا تصوير روشني از مراحل اجراي مطالعه ذکر شده است؟            

 ۴ رد؟طقي داهاي مقاله تناسبي منآيا حجم مربوط به معرفي پروژه با ساير بخش            

 5 ست؟اشده  داشته اند به اختصار ذکرآيا مشخصات کساني که در پروژه نقش             

 

 

 

 آن کارکرد با مقاله شناسي روش هايويژگي تناسب. 13-2 ولجد

  

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 آيا روش مطالعه به روشني تبیین و توصیف شده است؟            

اس
شن

ش 
رو

 ي

 2 آيا داليل انتخاب روش مورداستفاده ذکر شده است؟            

 3 ست؟اناسب کارآيي روش مورداستفاده با اهداف پژوهش ذکر شده آيا ت            

 ۴ هاي مشابه ذکر شده است؟آيا داليل عدم انتخاب ساير روش            

 5 ست؟اکارگیري اين روش از سوي ساير پژوهشگران آمده آيا شواهدي از به            

 

 

 آن کارکرد با هاداده گردآوري ابزار هايويژگي تناسب. 1۴-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 
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 1 اند؟ها به روشني معرفي شدهها و روش تحلیل آنآيا ابزار گردآوري داده            

ور
ردآ

 گ
زار

اب
ده

 دا
ي

 ها

 2 ست؟وده ابنده ار استفاده شده موردتوجه نويسآيا میزان روايي و پايايي ابز            

 3 دقت تشريح شده است؟شده بهکار گرفتهآيا مزايا و معايب ابزار به            

 ۴ ها ذکر شده است؟هايي از کاربرد اين ابزار در ساير پژوهشآيا نمونه            

 5 اشد؟بزار باستفاده خواننده از اين ي اتواند راهنمايي براآيا متن مقاله مي            

 

 

 آن کارکرد با پژوهش جامعه هايويژگي تناسب. 15-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 ست؟اهاي آن به دقت معرفي شده آيا جامعه آماري مورد مطالعه و ويژگي            

ش
وه

 پژ
عه

جام
 

 2 ؟ه استر شدآيا داليل انتخاب جامعه پژوهش و ارتباط آن با هدف مقاله ذک            

 3 ه است؟گیري و داليل انتخاب اين شیوه به روشني تشريح شدنمونهآيا شیوه             

 ۴ ست؟اشناسي مقاله مورد توجه بوده آيا تناسب شیوه نمونه گیري با روش            

 5 است؟ شده آيا چگونگي تعمیم بخشي نتايج حاصل از نمونه به جامعه تبیین            

 

 

 پژوهش هايمحدوديت و محدوده. 1۶-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 ت؟آيا محدوده پژوهش و داليل انتخاب آن به روشني تبیین شده اس            
ود

حد
و م

ده 
دو

مح
ي

ت
 ها

 2 ها ذکر شده است؟با آن قابلههاي پژوهش و چگونگي مآيا محدوديت            

          

ررسي رد بتا چه اندازه محدوده پژوهش متناسب با هدف مقاله و مسئله مو  
 3 است؟

 ۴ است؟ هاي پژوهش خودآگاه بودهآيا نويسنده از تفاوت محدوده و محدوديت            

 5 ت؟بیني شده اسها پیشآيا روشي براي به حداقل رساندن تأثیر محدوديت            

 

 

 آن کارکرد با مقاله هاييافته تناسب. 17-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 
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ته 1 اند؟هاي پژوهش به روشني توصیف و تبیین شدهآيا نتايج و يافته             
ياف

يج
نتا

 و 
ها

 

 2 ستند؟هوشن آيا نمودارها و جدول هاي ارائه شده در بخش نتايج گويا و ر             

 3 هاي مقاله است؟ها و فرضیههاي مقاله متناسب با پرسشآيا يافته             

 ۴ کند؟هاي اولیه مقاله را تأمین ميهاي مقاله هدفآيا يافته            

 5 ه است؟ها اختصاص داده شدتوصیف نتايج سهم کافي به تحلیل آن آيا پس از            

 

 

 آن کارکرد با مقاله گیرينتیجه و بحث هايويژگي تناسب. 18-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 گیري نويسنده به اندازه کافي مستدل و مستحکم است؟آيا نتیجه            

 نت
ث و

بح
ی

 جه

 2 ارد؟دهاي آن وجود آيا پیوند و انسجام الزم بین نتیجه مقاله با يافته            

 3 هاي اصلي مقاله محقق شده است؟گیري هدفآيا در بخش نتیجه            

 ۴ هاي مشابه ديگر مقايسه شده است؟هاي پژوهش با نتايج پژوهشتهآيا ياف            

 5 خورد؟يآيا سهم نويسنده مقاله و نگاه تحلیلي او در نتیجه به چشم م            

 

 

 آن کردکار با مقاله پیشنهادهاي تناسب. 19-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 ت؟اه اسهمر آيا مقاله با پیشنهادهاي کاربردي براي حل مسئله مورد بررسي            
یپ

هاد
شن

ت
ا

 2 گیري نهايي مقاله مطرح است؟ها و نتیجهآيا پیشنهادها مبتني بر يافته             

          

ايان پهاي بعدي به پیشنهادهاي کاربردي مفیدي براي پژوهش آيا مقاله با  

 3 رسد؟مي

 ۴ ت؟اي براي ساير پژوهشگران و کارهاي بعدي مطرح شده اسهاي تازهآيا ايده            

 5 آيا پیشنهادهاي مطرح شده تحلیلي و عملي است؟            

 

 

 

 آن کارکرد با تشکر و تقدير هايويژگي تناسب. 2۰-2 جدول
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 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

قد 1 ست؟ده اآيا اطالعات تکمیلي مربوط به مقاله در بخش تقدير و تشکر آم            
ت

 ري
کر

تش
و 

 

 2 امي مالي پژوهش در پايان مقاله اشاره شده است؟آيا به نقش ح            

 3 است؟ اند، ذکر شدهآيا از نام کساني که در امور پژوهش نقش مهمي داشته            

 ۴ ست؟ده اأيا نويسنده به مسیري که در تکمیل مقاله طي کرده، اشاره کر            

 5 ؟ه استره شدپژوهش مورد بررسي است اشاآيا به انتشارات ديگر برگرفته از             

 

 

 آن کارکرد با مقاله مأخذ و منابع تناسب. 21-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 ند؟نابع مورد استناد روز آمد و مرتبط با موضوع مقاله هستآيا م            

ع 
ناب

م
 

 2 است؟ آمده نابعآيا اطالعات کتاب شناختي تمام منابع مورداستناد در فهرست م            

 3 ه است؟دقت رعايت شدآيا الگوي استنادي مجله به            

 ۴ ت؟ده اسکر شذآخرين بازديد منابع برخط  آيا نشاني اينترنتي کامل و تاريخ            

 5 آيا دقت کافي در ذکر اطالعات دقیق منابع لحاظ شده است؟            

 

 

 آن کارکرد با مقاله هايپیوست تناسب. 22-2 جدول

 امتیاز
 عنصر هاي مورد ارزيابيويژگي

۴ 3 2 1 ۰ 

 1 هاي موردنیاز خواننده آورده شده است؟آيا تمام پیوست            

یپ
ت

وس
 2 ها و محتواي مقاله وجود دارد؟آيا تناسبي بین پیوست              ها

          

خل متن ها در داارائه آنکنند که امکان ها اطالعاتي تکمیلي ارائه ميآيا پیوست  

 3 وجود نداشته است؟

 ۴ ها بر جامعیت و گويايي مقاله افزوده است؟آيا ارائه پیوست            

 5 کنند؟ها به خواننده در درک بهتر مقاله کمک ميآيا ارائه پیوست            

 

 دهیی نمرهشیوه. 2-2
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 سمتق در هر و باشد فوق هايمؤلفه مامت داراي که مقاله يک ممکن شکل بهترين در ،رهنمود ينا در شده ارائه معیارهاي براساس مجموع، در

 ها اتفاقمؤلفه تمام از امتیاز حداکثر کسب واقعي طشراي در البته. داشت خواهد 55۰ با برابر امتیازهاي آن مجموع کند، کسب را امتیاز ترينبیش

 زيابيخوب ار ۴5۰ تا 35۰ بین امتیاز با مقاالت و قراردارند عالي سطح در 55۰ تا ۴5۰ بین امتیاز با التمقا گفت توانمي حال،اين با. افتدنمي

ضعیف  25۰ از ترکم امتیاز با مقاالت سرانجام،. کرد قيتل متوسط توانمي را 35۰ تا 25۰ بین امتیاز با مقاالت ترتیب،همین به. شوندمي

ارزش  يهدربار متفاوتي وزن فوق هايمؤلفه از کهري زيرا است، تقريبي کامال يدهامتیاز اين البته. دارند بازنگري به نیاز و شوندمي محسوب

 .شود لحاظ نیز موضوع اين بايد تردقیق ارزيابي براي و دهندمي اختصاص خود به مقاله
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 3فصل
 هاپیوست

 22خذآم و منابع .1پیوست 

 :رونكو نوشتن منابع بر اساس اصول و الف(
o ها در ي آنترتیب شمارهتن بهآيد و منابع در مدهي ونکوور، اطالعات نويسندگان منابع و سال چاپ، در متن نميدر سیستم رفرنس

 گردند. لیست منابع مشخص مي
o  ت صوربهجنیري هاي علوم طبي و اندر رشته يا پشتو يدر هايمقالهشیوه ذکر منابع در انتهاي نوشتار Vancouver شد.با 

o ه فقط مطالعه شده ن منابعي کاند، بايد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنیمنابعي که در متن ذکرشده يکلیه

 ذکر گردند.  توانديع هم ماند در فهرست منابولي مورداستفاده مستقیم در متن قرار نگرفته

o  فاصله بین منابعsingle .باشد 

o ديآيج عنوان اصلي و گذاشتن دونقطه معنوان فرعي پس از در. 

o  و در انگلیسي پس از اختصار  "صص"پس از اختصار  يا پشتو يدرشماره صفحات در منابعpp."" ردیگيبه دنبال عنوان قرار م. 

o  و  "همکاران"استفاده از واژه هاي"et al"  مجاز نیست.فر باشند، ن ۶بع که کمتر يا مساوي امندر بخش نويسندگان 

o شود. يظهور در متن شماره گذار بیبع به ترتمنا 

o شود. يخوددارفهرست در  ياز نوشتن منابع تکرار 

o ذکر شود. ديبا ياسام يهیکل 

o  ردیقرار گ نامهانيدر آخر پابه ترتیب ظهور در متن فهرست منابع. 

o باشدير مونوشتن منابع بر اساس اصول و نکو يفرمت برا نيآخر. 

o باشند.] [داخل کروشه ديباو هم در فهرست منابع در متن هم ده مورد استفا منابعي شماره 

o گوگل اسکوالر يا ازاستخراج منابع  يبرا توانيم PubMed .استفاده کرد 

 
 :روبر اساس اصول و نکودر زبا انگلیسي ساختار استناددهي 

o از شش نفر باشد:تر شده باشد و تعداد نويسندگان کمي چاپاي از يک مجلهدر صورتي که منبع، مقاله 

رگول از سندگان با ويکه نام هر يک از نويطوريصورت کپیتال )بهي نويسندگان بهحرف اول نام کوچک همه - تخلص ساختار:

 ات.ي صفحديگري جدا شود(. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله. سال انتشار؛ دوره)جلد(: شماره

                                                           
22 References 
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 مثال:
Olafsdottir HF, Bush D, Barry C. The Role of Hippocampal Replay in Memory and Planning. 

 Curr Biol. 2018 Jan 8; 28)1(: 37-50. 

 

o تر از شش نفر باشد:شده باشد و تعداد نويسندگان بیشي چاپاي از يک مجلهدر صورتي که منبع، مقاله 

ا نويسندگان ب که نام هر يک ازطوريصورت کپیتال )بهرف اول نام کوچک شش نفر از نويسندگان بهح - تخلص ساختار:

 ت.ي صفحا)جلد(: شماره. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله. سال انتشار؛ دورهet alويرگول از ديگري جدا شود(، 

 مثال:
Cain SM, Ahn S, Garcia E, Zhang Y, Waheed Z, Tyson JR, et al. Heantos-4, a natural plant extract 

used in the treatment of drug addiction, modulates T-type calcium channels and thalamocortical 

burst-firing. Mol Brain. 2016; 9(1): 94. 

 

o ي الکترونیکي باشد:اي از يک مجلهکه منبع، مقالهدر صورتي 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپیتال )بهحرف اول نام کوچک به - تخلصي نويسندگان: براي همه ساختار:

؛ ]روز، ماه و سال استناد به آن[. روز، ماه و سال انتشار ]انترنت[ويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله 
 Available from: URLي صفحات. دوره)جلد(: شماره

 مثال:
Cabon H, Ediger D. Control of asthma, quality of life, anxiety and depression symptoms among 

Turkish patients with asthma. Electron J Gen Med [internet]. 2018 [cited 2018 July 19]; 15(5): em 71. 

Available from: https://doi.org/10.29333/ejgm/91403 

 

 

o سايت باشد:اي از يک وبکه منبع، مقاله در صورتي 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپیتال )بهحرف اول نام کوچک به - تخلصي نويسندگان: براي همه ساختار:

سال ماه و روز شدن؛ سال ماه و روز انتشار/اپديت[. نام شهر: نام ناشر؛ سال انتشار ]انترنت[ويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان صفحه 
 Available from: URL. ]استناد

استفاده شود تا معلوم گردد که  no dateيا  un dateاز عبارت  dateجاي که به تاريخ انتشار دسترسي نبود، بهنکته: در صورتي
 فراموش نشده است.

 مثال:
American medical association. Medical leaders urge collection of demographic as a step toward 

encoding health care disparities [internet]. Chicago: American medical association; 2011 [updated 

2011 April 28; cited 2018 July 19th]. Available from: https://WWW.ama-

assn.org/ama/pub/News/news/medical-leaders-urge-collection demographic  

 

o نامه باشد:در صورتي که منبع، يک پايان 
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؛ : ناشر] انتشار لحم [. [dissertation]نامه صورت کپیتال. عنوان پايانم کوچک نويسنده بهحرف اول نا - تخلص ساختار:

 سال انتشار. تعداد کل صفحات.

 مثال:
Allen SJ. The social and moral fiber of celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University 

of college Dublin; 2009. 270 p. 

o :در صورتي که منبع، کتابي با يک نويسنده باشد 

 . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.صورت کپیتالحرف اول نام کوچک به - تخلص ساختار:

 مثال:
Hammond C. Cellular and molecular neurophysiology. San Diego: Elsevier; 2015. 

 
o :در صورتي که منبع، کتابي با دو تا شش نويسنده باشد 

دا شود(. ل از ديگري جدگان با ويرگوکه نام هر يک از نويسنطوريصورت کپیتال )بهحرف اول نام کوچک به - تخلص ساختار:

 عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 مثال:
Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of neural science. 

New York: Mic Graw Hill; 2012. 

 

 

o شد:در صورتي که منبع، کتابي با بیش از شش نويسنده با 

که نام هر يک از نويسندگان با ويرگول طوريصورت کپیتال )بهي اول بهحرف اول نام کوچک شش نويسنده - تخلص ساختار:

 . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.et alاز ديگري جدا شود(، 

 مثال:
Johnson LR, Byrne JH, Downey JM, Goodman HM, Granger DN, Johnson DA, et al. Essential 

medical physiology. Amsterdam: Elsevier; 2003. 

 
o ي آن يک سازمان است:در صورتي که منبع، کتابي باشد که نويسنده 

 نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. ساختار:

 مثال:
Department of agriculture, food and rural development. Pedigree sheep breed improvement program: 

performance results for lamb’s summer 2000. Cavan (Ireland): department of agriculture, food and 

rural development; 2000. 

 

o :در صورتي که منبع، کتابي با يک يا چند ويراستار باشد 
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که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپیتال )بهام کوچک بهحرف اول ن - تخلصي ويراستاران: براي همه ساختار:

 . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.Editorsويرگول از ديگري جدا شود(. 

 مثال:
Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Hauser SL, Loscalzo J, Jameson JL. Editors. Horrisons’s 

principles of internal medicine. New York: Mc Graw Hill Education; 2015. 

 

 

o شده باشد:در صورتي که منبع، فصلي از يک کتاب ويراستاري 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپیتال )بهحرف اول نام کوچک به - تخلصي نويسندگان: براي همه ساختار:

صورت کپیتال. عنوان کتاب. محل حرف اول نام کوچک ويراستار به - تخلص: Inويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان فصل. 
 انتشار: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

 مثال:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 

B, Kinzler KW, Editors. The genetic basis of human cancer. New York. Mc Graw Hill; 2012. P. 93-

113. 

 

o  نويسي انگلیسي ونکوور:در قالب رفرنس درياستناد به منابع 

ینا عگاه يا سازمان را جله، دانشمو نام  نويسي ونکوور؛ عنوان، نام نويسندگانبه انگلیسي در قالب رفرنس دريشدن منابع براي تبديل
 کنیم. را اضافه مي [In Persian]اشته و در آخر عبارت ي انگلیسي مقاله برداز چکیده

 
ي آن از ترجمه يسي شود وآوانو ي انگلیسي ندارد، صرفا بايد در کروشهقدري قديمي است که چکیدهکه مقاله يا سندي بهزماني

 خودداري گردد. 
 شود. استفاده مي (Forthcoming 2012)بارت و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از ع Issueي براي مقاالت زيرچاپ، چون شماره

 
o يا غیرانگلیسي: دري استناد به منابع غیر 

ا بز نويسندگان اکه نام هر يک طوريصورت کپیتال )بهول نام کوچک بهحرف ا - تخلصي نويسندگان: براي همه ساختار:

 ي صفحات. زبان اصلي.ارهلد(: شمانتشار؛ دوره)جويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان مقاله به زبان اصلي. نام ژورنال. سال 

 مثال: 
Ellingsen AE, Wilhelmsen I.  Sykdomsangt blant medisin-og Jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 

2002; 122)8(: 785-7. Norwegian. 

 

 :شوده ر مراجعزيکترونیکي نشاني البراي کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf 
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 هاروارد:نوشتن منابع بر اساس اصول  ب(

o  اد و انجنیري اعي و اقتصقوق، علوم اجتمهاي علوم سیاسي، حرشتهدر  يا پشتو يدر هايمقالهشیوه ذکر منابع در انتهاي نوشتار

 باشد.  Hardvardصورتبه

o ه فقط مطالعه شده ن منابعي کاند، بايد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنیمنابعي که در متن ذکرشده يکلیه

 ذکر گردند.  توانديبع هم ماند در فهرست مناولي مورداستفاده مستقیم در متن قرار نگرفته

o  انگلیسي  هايمقالهشیوه ذکر منابع در انتهاي نوشتارHarvard .باشد 

o  شوديدر منابع انگلیسي حرف اول کلمات اصلي بزرگ نوشته متوجه شود که. 

o  فاصله بین منابعsingle .باشد 

o ديآيعنوان فرعي پس از درج عنوان اصلي و گذاشتن دونقطه م. 

o و در انگلیسي پس از اختصار  "ص"پس از اختصار  يا پشتو يدرر منابع شماره صفحات دpp."" ردیگيه دنبال عنوان قرار مب. 

o  و  "همکاران"استفاده از واژه هاي"et al" ر باشند، مجاز نیست.نف 3بع که کمتر يا مساوي ادر بخش نويسندگان من 

o  شوند.درج مي (انتشار الصورت ذکر نام نويسنده و سال )نويسنده، سبه در متنمنابع 

o شود. يخوددارفهرست در  ياز نوشتن منابع تکرار 

o ذکر شود. ديبا ياسام يهیکل 

o  ردیقرار گ نامهانيدر آخر پابه ترتیب الفبا فهرست منابع. 

 

o باشديمهاروارد نوشتن منابع بر اساس اصول  يفرمت برا نيآخر. 

o فاده کرد.استگوگل اسکوالر  استخراج منابع از يبرا توانيم 

 هاروارد:بر اساس اصول ساختار استناددهي 
شود، نام نويسنده و تاريخ انتشار، در متن و رفرنس کامل در هم ياد مي 23"تاريخ-نويسنده"نويسي نام رفرنسدر سبک هاروارد که به

 گردد.فهرست منابع ذکر مي

ن را پس تاريخ انتشار آسويسنده و ا نام ناي است که ابتدگونهسبک به: ساختار استناددهي داخل متن در اين متنساختار ذکر منبع در داخل

 3تا از يک نويسنده  گردد. اگر بیشيمکه تعداد نويسندگان يک نفر باشد، صرف نام خودش در متن ذکر آورند. زمانيدر داخل پرانتز مي

 شود.ده ميآور et alه و عبارت نويسنده باشد، نام يک نويسند 3شود و اگر بیش از ذکر مي 3باشد، نام هر 

 ها:مثال

 . يک نويسنده:1

                                                           
23 Author-date 
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Peterson (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson 1999, p. 90) . 

 . دو نويسنده:2

Peterson and Schmidt (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson & Schmidt 1999, p. 90) 

 . سه نويسنده:3

Peterson, Growth and Schmidt (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson, Growth & Schmidt 1999, p. 

90( 

 . بیش از سه نويسنده:۴

Peterson et al. (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson et al. 1999, p. 90) 

 

 زير است: ن قرارآگردند و ساختار الفبا تدوين مي ترتیب حروفها در فهرست منابع بهساختار فهرست منابع: رفرنس

o شده باشد:ي چاپاي از يک مجلهدر صورتي که منبع، مقاله 

نام مجله،  صورت ايتالیک.به عنوان مقالهسال انتشار. صورت کپیتال.، نويسنده، حرف يا حروف اول نام کوچک به تخلص ساختار:

 .ي صفحهرهي مجله. شماي جلد، شمارهشماره

 مثال:

Rozov, A.V., Valiullina, F.F., and Bolshakov, A.P., 2017. Mechanisms of Long-term plasticity of 

Hippocampal GABAergic Synapses. Biochemistry (Moscow), 82(3), pp. 257-263. 

 

o ي الکترونیکي باشد:اي از يک مجلهدر صورتي که منبع، مقاله 

 صورت ايتالیک. نام مجلهه بهان مقالصورت کپیتال.، سال انتشار)، يا .( عنوا حروف اول نام کوچک نويسنده به، حرف يتخلص ساختار:

تاريخ [: آدرس سايت Available fromي صفحه. ي مجله داخل پرانتز، شمارهي جلد، شماره، شماره[Online]صورت ايتالیک به

 .]دسترسي

 مثال:

Coban, H., Ediger, D., 2018. Control of asthma, quality of life, anxiety and depression symptoms among 

Turkish patients with asthma. Electron Journal of general medicine [online]. 15(5), em 71. Available 

from: https://doi.org/10.29333/ejgm/91403 [Accessed 19 July 2018]. 

 

o سايت باشد:اي از يک وبدر صورتي که منبع، مقاله 

 . ]سترسيدتاريخ [اه انترنتي شاني پايگاشر. ننصورت ايتالیک، رايت، عنوان بهگر، آخرين تاريخ اپديت يا کپينام نويسنده يا ويرايش ساختار:

 مثال:

Reverse bank of Australia, 2007, statements of monetary Policy, Reserve bank of Australia. Available 

from: https://WWW.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/statementsonmonetarypolicy/Index.html [6 

February 2007]. 
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o نامه باشد:در صورتي که منبع، يک پايان 

صورت ايتالیک. مقطع نامه بهصورت کپیتال، سال انتشار. عنوان پايانک نويسنده بهنويسنده، حرف اول نام کوچ تخلص ساختار:

 نامه، دانشگاه مربوطه.پايان

 مثال:

Levine, D., 1993. A parallel genetic algorithm for the set partitioning problem. Ph.D. Thesis, Illinios 

Institute of technology.  

o ع، کتابي با يک نويسنده باشد:در صورتي که منب 

ي جلد، نوبت یک. شمارهصورت ايتالنويسنده، حرف يا حروف اول نام کوچک نويسنده.، سال انتشار. عنوان کتاب به تخلص ساختار:

 ي صفحه.چاپ. محل نشر: اسم ناشر. شماره

 مثال:

Hammond, C., 2015. Cellular and molecular neurophysiology. San Diego: Elsevier. 

 

o :در صورتي که منبع، کتابي با چهار يا بیش از چهار نويسنده باشد 

ي جلد، صورت ايتالیک. شمارهاب به.، سال انتشار. عنوان کتet alنويسنده، حرف يا حروف اول نام کوچک نويسنده.،  تخلص ساختار:

 نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر. 

 مثال:

Kandel, E.R., et al., 2012. Principles of neural science. New York: Mc Graw Hill. 

 

o :در صورتي که ناشر، يک سازمان يا مؤسسه است 

 صورت ايتالیک. محل انتشار: ناشر.نام سازمان، سال انتشار. عنوان کتاب به ساختار:

 مثال:

Unesco, 1993. General information program and UNISIST. Paris: Unesco, (PGI-93/WS/22(. 

 

o شده باشد:در صورتي که منبع، کتابي ويرايش 

 محل نشر: ناشر.. Edition. .، سال. عنوان کتابedصورت کپیتال.، ، حرف يا حروف اول نام کوچک نويسندگان بهتخلص ساختار:

 مثال:

Fauci, A.S., Kasper, D.L., Longo, D.L., Hauser, S.L., Loscalzo, J., Jameson, J.L., ed., 2015. Horrison’s 

principles of internal medicine. 19th ed. New York: Mc Graw Hill. 

 

o :در صورتي که منبع، فصلي از يک کتاب باشد 
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: Inصورت ايتالیک. هصورت کپیتال.، سال انتشار. عنوان فصل بي فصل بهيا حروف اول نام کوچک نويسنده حرف - تخلص ساختار:

ي جلد، نوبت صورت ايتالیک. شمارهصورت کپیتال. عنوان کتاب بهرف اول نام نويسنده يا ويراستار بهح -ويراستار کتاب  نويسنده يا تخلص

 حه.  ي صفچاپ. محل نشر: اسم ناشر. شماره

 مثال:

Smith, C., 1980. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. Humanities information 

research. Sheffield: CRUS, PP. 27-30. 

 

 :شوده ر مراجعزينشاني الکترونیکي براي کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به 

https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf 
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 اخالق منشور :2تپیوس

 

 

 فرم منشور اخالق پژوهش

 
رار قمدنظر یق تحق /نامهم که اصول زير را در انجام پاياننمايمي ده..........تع............ي....................رشته استاد /اينجانب........................................دانشجوي

 دهم:
لمي پرهیز عهاي عالیتف در حريفتو  جعلگونه  فقط حقیقت به کار خواهیم بست و از هر براي کشفخود را  تمام تالش اصل حقیقت جويي:

 . کنممي

ده و ر صاحبان حقوق بوايها و سان، سازم(ءو اشیا انسان، حیوان، گیاه) لتزم به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگانم اصل رعايت حقوق:
 . کوشمها ميحفظ آندر 

و  ييده و از سرقت علمحتمام ورزي اصیل انهیم، براي انجام پژوهشبه مالکیت مادي، معنوي آثار پژوهشي ارج مي اصل مالکیت مادي و معنوي:
 . کنمارجاع نامناسب اجتناب مي

 . کوشمبراي تحقق آن ميو  وجه کردهتملي  پژوهشي به منافعهاي ي فعالیتدر همه اصل منافع ملي:

 .نمکمي تعهد ،ر اختیاردابع نتجهیزات و م حفاظت از اموال،به و  نموده از هر گونه جانب داري غیر علمي اجتناب اصل رعايت انصاف و امانت:
 .نمکمي تعهد ،ا تحقیقي مرتبط بدهانها افراد و يسازمان ها و کشور و کلیه به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد، اصل رازداري:
 .نمايممي عهدمت شکني تگونه حر ها در انجام تحقیقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرها و حرمتبه رعايت حريم اصل احترام:
 .کنممي تعهد ،ارددع قانوني نتايج آن به همکاران علمي و دانشجويان به غیر از مواردي که منو دانش  يبه اشاعه اصل ترويج:
ائت بر ،آاليندعلمي مي هاي غیربهشائ به اي و اعالم موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش رااز هرگونه رفتار غیر حرفه اصل برائت:

 .مجويمي
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 دانشگاه های علمیوی در مورد نتایج پژوهشنامه حق مالكیت مادی و معنآیین :3تپیوس

ي دانشگاه و ادي و معنوت حقوق مها و رعايهاي پژوهشي دانشگاه در راستاي تحقق عدالت، کرامت انسانمقدمه: با عنايت به سیاست
ي علمي که تحت هاج پژوهشآموختگان و ديگر همکاران طرح، در مورد نتايپژوهشگران، الزم است اعضاي هیأت علمي، دانشجويان، دانش

 ند:ارد زير را رعايت نمايهاي تحقیقاتي با هماهنگي دانشگاه انجام شده است، موطرحيا و  نامهعناوين پايان
معنوي پديد  شد ولي حقوقباها متعلق به دانشگاه ميل از آنهاي تحقیقاتي و درآمدهاي حاصنامه/ طرححق نشر و تکثیر پايان -1ماده 

 آورندگان محفوظ خواهد بود.
بايد به نام مع علمي مجا ه دريات علمي و يا ارايورت چاپ در نشرصهاي تحقیقاتي بهنامه/ طرحنتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايانا -2ماده 

اتبات مقاله دانشجوي مسؤول مک شاور و ياهنما، مد را، يکي از اساتیطرح اصلي يید استاد راهنما يا مجريبوده و با تأو وابستگي سازماني دانشگاه 
 د.باشو دانشجو مي به عهده اساتید راهنما اله مستخرج از پايان نامه وولیت علمي مقباشد. ولي مسؤ

شود نیز بايد نتشر ميم ي تحقیقاتيهاطرحنامه/ صورت ترکیبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از پايانهبفراغت مقاالتي که پس از  تبصره: در
 درج شود. يسازمان يوابستگو نام دانشگاه 

هاي نامه/ طرحتايج پاياننحاصل از  ه(و يا نرم افزار و يا  آثار ويژه )اثري هنري مانند فیلم، عکس، نقاشي و نمايشنام انتشار کتاب -3ماده 
و هشي دره از معاونت پژوز کتبي صاايد با مجوبو ديگر واحدها شفاخانه ، ها، مرکز تحقیقاتواحدهاي دانشگاه اعم از دانشکده کلیهتحقیقاتي در 

 هاي مصوب انجام شود.نامهدانشگاه و براساس آئینآوري فن
نامه/ المللي که حاصل نتايج مستخرج از پاياناي و بینهاي ملي، منطقهارهها در جشنوني و يا ارايه يافتهختراع و تدوين دانش فثبت ا -۴ماده 
 .نجام گیردنشگاه ادا ا مجري طرح از طريق معاونت پژوهشدانشگاه بايد با هماهنگي استاد راهنما يهاي تحقیقاتي طرح
رسیده و  دانشگاه به تصويب ليعا شورايدر ..............پژوهش و در تاريخ  در شوراي..............ريخه در تاماده و يک تبصر 5نامه در یناين آي -5ماده 

 االجرا است.الزم، عالي از تاريخ تصويب در شوراي
-ه خاتمعلمي دانشگا هايشتايج پژوهندر مورد  ادي و معنوينامه حق مالکیت مي نکات مندرج در آيینشوم کلیهمتعهد مي..............اينجانب "

وق، به نامه فز مفاد آيینات تخلف ورصايم. در خود رعايت نمهاي تحقیقاتي ه هاي علمي مستخرج از پايان نامه/طرحرا در انتشار يافت )ص(النبیین
سبت به جبران ام نمايد. ضمناً ندنشگاه اقه نام داو تغییر آن بغو هرگونه امتیاز دهم که از طرف اينجانب نسبت به لدانشگاه وکالت و نمايندگي مي

 ."نمودم ز خود سلبض را انه اعتراوسیله حق هرگوفوري ضرر و زيان حاصله براساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدين
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