
مقاله نویسی فارسی ویژه دانشجویان 
انسانیتحصیالت تکمیلی گروه علوم   

 

 شعله ارسطوپور

 عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی
 دانشگاه فردوسی مشهد



 انگیزه افراد از نوشتن

 نوشتن به قصد آموختن•
 نوشتن به قصد مستند سازي•
 نوشتن به قصد گزارش دهی•
 ديگراننوشتن به قصد متقاعد کردن •
 

 کردن ديگران در انديشه ها و آرا خويشسهیم 
تبديل دانش شخصی به دانش اجتماعی 
تملک يا شخصی کردن دانش 
 در محیط دانشگاهی و پژوهشیوظايف انجام 
 



 اهداف ما از نگارش مقاله

 کمک به پیشرفت علم•
 يکی از نشانه هاي اتمام کار پژوهشی ارائه نتايج کار به عالقه مندان است•
 ارائه اطالعاتی در خصوص پژوهش انجام شده•
 فراهم کردن دسترسی افراد به نتايج پژوهش انجام شده•

 



 انواع مقاالت

 (Research paper)مقاله پژوهشی •
 (Review Paper)مقاله مروري •
 (Analytical Paper)تحلیلی مقاله •
 (Theoretical/conceptual Paper)مقاله نظري •
 ...و•



  انواع مقاله 

 :بر اساس محتوای اطالعات 
 (Editorial)سرمقاله، سخن ويژه •
 نامه به سردبیر•
 (Research Article, Original Article)پژوهشی،  مقاله•
  (Analytical  article) تحلیلی مقاله•
 (Review article)مروري  مقاله•
 (Collecting  article) گردآوري مقاله•
 (short communication)يا ( Brief article)کوتاه  مقاله•

 

 



 بخش های یک مقاله

 عنوان مقاله•
 ، وابستگی سازمانی، دسترسی(گان)نويسنده•
 چکیده و کلیدواژه•
 (IMRADاستفاده از راهبرد )متن مقاله •

 (Introduction)مقدمه •
 (Methods)روش •
 (Results)نتايج •
 (Discussion)بحث •

 منابع و پیوست ها•



: گام اول  

 چگونه موضوع مناسب را بیابیم•
 مطالعه اولیه•
 جستجو در وب•
 مطالعه پژوهشهاي صورت گرفته•
 نگاهی به نشريات و همايش ها  •
 تعیین، تعمیق و تحديد موضوع•



توجه به برخی موارد: گام دوم  

 نوآوري موضوع•
 تازه بودن موضوع•
 مبتنی بر مساله واقعی بودن•
 عملیاتی بودن موضوع•



 گام ها

 تصمیم گیري: گام سوم•
 نگارش ساختار اولیه: گام چهارم•
 براي اطالعات   جستجو: گام پنجم•

 سوال در نگارش مقاالت به چه اطالعاتی نیاز داريم؟
 مطالعه: گام ششم•

 



 گام ها

 اولیهگام چهارم نگارش ساختار •

 جستجو: گام پنجم•
 مطالعه : گام ششم•
 گام هفتم نگارش نسخه اولیه مقاله•
 نگارش چکیده: گام هشتم•
 پااليش نسخه اولیه مقاله و ارائه نسخه نهايی: گام نهم•



 باسپاس ازتوجه شما


