
پژوهشی-روش نگارش مقاله علمی



تحقیق مراحل 

شناسایی موضوع•

نگارش طرح تحقیق•

(کتابشناسی تحقیق)شناسایی منابع تحقیق •

تحلیل اطالعات-جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه•

...(  ی وسخنران/ مقاله/ در قالب کتاب)ارائه نتایج تحقیق •





:عنوان تحقیق-1
.هویت مقاله، محتوا و هدف تحقیق را نمایش می دهد

رعی گاه عنوان ف. عنوان تحقیق می تواند شامل عنوان اصلی و فرعی باشد
.توضیحی است و گاه ادامه عنوان اصلی می باشد

:  مثال
توضیحیفرعی

گوسان ها تا بلبل هااز 
(ی ایرانبررسی نقش سرایندگان و راویان در شكل گیری قصص حماس)

فرعی ادامة اصلی
تكوینی نظریة افالطون دربارة شعر بررسی 

تقابل نگاه او با ارسطو در پدیدارشناسی شعر و هنرو 





چكیده مقاله

بطور معنی  چكیده  مقاله  قسمتی  است  که  عالوه  بر کوتاه  بودن  باید
مسلم  داری  خالصه  شده  و حاوی  مطالب  اصلی  و مهمترین  یافته  های

.مقاله  باشد
:چكیده باید

استقالل از متن مقاله-
ایجاز و صراحت-
گزارشی و غیر قضاوتی-
روان و منسجم-



:هاکلیدواژه 
(کلمه10تا 3بین )باشند واژه های اصلی و کانونی که ترجیحاَ در عنوان نیز 

از گوسان ها تا بلبل ها
(بررسی نقش سرایندگان و راویان در شكل گیری قصص حماسی ایران)

.، بلبل، روایت، سرود، حماسهشاهنامه،  گوسان، خنیاگر: کلید واژه ها

تكوینی نظریة افالطون دربارة شعر بررسی 
و تقابل نگاه او با ارسطو در پدیدارشناسی شعر و هنر

.ارسطوافالطون ، شعر ، الهام ، بررسی تكوینی ، : هاکلید واژه 



مقدمه 
ه و استدالل مقدمه درواقع فتح بابی است برای ورود به مساله اصلی و نوعی توجی

.به مساله مورد بررسیدرجهت پرداختن 
:مقدمه شامل

(حوزه و موضوع)معرفی مسأله تحقیق 
بیان سواالت و فرضیه های تحقیق

تحقیقمعرفی روش 
محدوده پژوهش و جامعه آماری

مراحل پژوهش
جمع آوری اطالعاتروش 

محدودیتهای تحقیق
پژوهشهمكاران 

بیان پیشینه علمی تحقیق



نتیجه گیری





پانویس و پی نوشت

ه بیرون از به توضیح، اظهار نظر، یادداشت و یا ارجاعی گفته می شود ک« پانویس»
ت؛ مانند نشانیِ نوشته  های پانویس، معموالً کوتاه اس. متن در پایین هر صفحه می آید

ات  و مانند مرجع نقلِ قول، نام التین اشخاص یا کتاب ها یا معادل خارجی اصطالح
.  آن

ی متن نوشتار، برای پرهیز از درازگویی و گسستگ. در پایان متن می آید« پی نوشت»
یلی اطالعات و آگاهی  های فرعی و الزم و مطالب طوالنی تر و توضیحات تفص

وشت  ها در جای پی ن. درباره ی هر نكته ای از متن را به پی نوشت منتقل می کنند
و پایان نامه، مقاله ی پژوهشی، پیش از بخش کتاب شناسی منابع است، اما در کتاب

.  ممكن است پی نوشت ها در پایان هر بخش بیاید



APAروش (American Psychological Association)،ازیكی

،اجتماعیعلوممثلانسانیعلومحوزهدرروشپرکاربردترین

انجمنتوسط1۹۲۸سالدرروشاین.استتربیتیعلوم،روانشناسی

توسطربیشتچهاگرروشاین.استشدهتدوینآمریكاروانشناسان

هاشگاهدانازبسیاریایراندرولیشودمیاستفادهخارجیهایژورنال

ایندر.دکننمیپیشنهادخودمحققانودانشجویانبهراروشایننیز

ارهشمنیازصورتدرواثرچاپسالونویسندهخانوادگینامروش

جزئیاتابقیم.شوندمیاستفادهمتندروگرفتهقرارپرانتزداخلصفحه

.شودمیذکرمنابعفهرستدرمنبعبهمربوط

APAروش رفرنس دهی 

http://collegeprozheh.ir/


:ارجاعات مقاله

اندن بازگرد»است و منظور « بازگرداندن»ارجاع در لغت به معنی : ارجاع

ی دو گونهارجاع به است؛ « آورندهخواننده به مطلب مورد نظر پدید

.شودتقسیم می« متنیارجاع درون»و « متنیارجاع برون»

(صفحه: نام خانوادگی نویسنده، تاریخ)ارجاع درون متنی -1



:  تبصره
:بی مولف( الف

(40: 1314تاریخ سیستان، )
:  چند جلدی( ب

(1۲3/1: 1375بهار، )
چند مولف( پ

(4۹: 1375بهار و همكاران، )
ارجاع پشت سرهم-(ج
(Ibid: 12)–( Ibid)-(1۲3: همان)-( همان)
با واسطهارجاع ( د

(.  30: 136۹از رستگار فسایی، به نقل ) … احمد طوسی در عجایب المخلوقات 



فهرست منابع
مكان.جلدشماره.مصحح/مترجمنام.کتابنام.(نشرسال).نامخانوادگی،نام
.ناشر:نشر

.ت وس :ت ه ران .۲ج.رادم س ع ودت رجمة .ت وت می س م .(13۹0).ل ویک ل وداس ت روس ،

مولفبی-
.نابی.رمضانیمحمدوبهارتقیمحمدتصحیح.(1314).سیستانتاریخ

(نابی)ناشربیو(تابی)تاریخبی-

نویسندهدو-
......زباندستور.(1376).گیویاحمدیحسنوحسنانوری،

نویسندهدوازبیشتر-
..............(13۹3).همكارانوحسینپاینده،



اثر از یک مولفچند -

.، تهران، توسپژوهشی در اساطیر ایران.(136۲).بهار، مهرداد

.، تهران، فكر روزجستاری چند در فرهنگ ایران(. 1373. )---------

ارجاع مقاله-

مجلة دانشكدة ، «فر و فرّه در شاهنامه»(. 136۸. )راشد محصّل، محمدرضا

.  3۲-45: دومدوره ، 3، شماره ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

.3۲-45: ۲/3.........  راشد محصل 



ارجاع به منابع اینترنتی

برای .خاصارجاع به مطالب موجود در یک سایت بدون اشاره به سندی -1

:این کار نام سایت و آدرس آن را مانند مثال زیر ذکر می کنیم

American Psychological Association (http://www.apa.org)

این آن معلوم است بهخاص که مشخصات نویسنده به سندی ارجاع -۲

:منظور اطالعات زیر ارائه می شوند

:  نترنتایاز ( سالماه ، روز ، )تاریخ استخراج . ناشر(. تاریخ انتشار. )عنوان 

(نقل از سایت)آدرس کامل سایت 

Computer virus. (1999). Encyclopedia Britannica. Retrieved 

September 1, 2000 from Britannica Online database on the World 
Wide Web: http://www.eb.com:180/bol/topic?eu=1636&sctn=1

http://www.apa.org/


روش رفرنس دهی شیكاگو

مریكاآشیكاگوهنشگادادرنسانیامعلونامةهشیویاشیكاگو«نامةه»شیو

رکابههنرویخرتات،بیاادزهحودربیشترکهاستشدهینوتد

رتصوبههمومتنیونبررتصوبههمرادستنااهشیوینا.رودمی

.گرفترکابهانمیتومتنیدرون

پانزدهمینوداردسالهصدیکقدمتیشیكاگونویسیرفرنسروش

بهروشاینگرفتقراربازبینیمورد۲003سالدرآنویرایش

برایاولیجدقالبدروپرداختهاستنادنظامهایمعرفیبهتفصیل

.استشدهآوردهانگلیسیوفارسیمنابع














