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...گلمی هر چه در آ ب مباند 



انگزیه نوشنت 

پیش نیاز نوشنت 

( گام ها)اس تخراج مقاهل از پااین انمه 

خبش های یک مقاهل

راهاکر معیل و برریس یک جتربه

ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت
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كارگاه؟چرا اين 

(يبا توجه به شرايط شخصي، اجتماعي و حرفه ا)ارزش نوشتن و نشر •
جايگاه مقاله تحقيقي در توليد و نشر دانش•

پر كردن فضاهاي خالي در تحقيقات–
رشد آگاهي هاي انسان–
توسعه ايده هاي نو–
توسعه پژوهش هاي بيشتر–

افزايش توان در تاليف و نشر•
افزايش پويايي در حرفه•
مطرح كردن انديشه هاي خود•
زحمتي كه كشيده شده چرا به بهترين نحو به بار ننشيند؟•
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:انگيزه شما از نوشتن مقاله

پذيرفته شدن در جوامع علمي

مطرح كردن خود و كسب شهرت حرفه اي

نياز به كسب ترفيع و ارتقاء

كسب مدرک/نياز به پايان بردن يک فرايند

نياز به ماديات و كسب درآمد

نياز به اداي دين و مشاركت در پيشبرد دانش
5



:پيش نياز نوشتن مقاله

انگيزه و خواست قوي
 اعتماد به نفس
 مطالعه كافي
 برنامه ريزي زماني و توجه به آن
 و داور خواننده قراردادن خود در جايگاه
 بازخورد داوران )اطمينان الزم از اهميت و ارزش مقاله

(دفاع
بيان حرفي تازه و يا رويکردي جديد
آرامش و تمركز
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اس تخراج مقاهل 

از پااین انمه
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مقدمات اولیه : گام  اول

 براي اجنام اكرزماين ( جدول)برانمه تعیني یك

 نرشیه هدفانتخاب

 نرشیه هدفالگوی بریخ مقاهل های برریس

 از خبشهای مورد نظر مقاهلفهرستنوشنت یک

 یشرتبراي ایفنت منابع مرتبط تر و اطالعات زمينه اي ب جست و جوی معیق تر

اب یك ای دو صاحب نظرمشورت
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تدوین نسخه اولیه مقاهل : گام دوم

 (برای هر مقاهلاز منت اصیلکپی )کنید مطالب و غرق در نوشنت درگری اس تخراج خود را اكمال

 را از هامن ابتدا در نظر بگرییدارزاییبمعیارهای

 امهیت بدهید.. کردن و درست استناد ، درست نوشنتبه

 نکنیدنقل قول زاید

 مقاهل ابشدچارچوب مس ئهل، هدفها و موضوع مطالیب را بنویس ید که در
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تدوین نسخه هنايي: گام سوم

 ساختاربه توجه

انسجاممه و مهه قسمهتا اب ارتباط

 (زابن مورد اس تفاده در پاراگرافها، مجهل ها، )س بک نگارش...

درون متیناستنادهای

پانویسها
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انسجام و یکپارچگ  حمتوایی مقاهل

مسئله 

پژوهش

هدفها

عنوان 

مقاله

/پرسشها

افرضیه ه
روش 

پژوهش

تحلیل 

یافته ها

نتیجه 

بحث/گیری



ویرایش چکيده اولیه: گام چهارم

 نیدهتیه ك نرشیه هدف چكيده را بر اساس یيك از روشهاي اس تاندارد مورد نظر

 ساختارمندچکيده

 بدون ساختارچکيده
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(خه دومهتیه نس)مرور منت اولیه و اصالح آ ن : گام پنجم

 (یک  دو روز، یك هفته )مقاهل براي یك مدت مشخص گذاشنت كنار...

 از منت اولیهنسخه چاپی  هتیه یك

 رواين منتبلند خواندن مقاهل و توجه به

واژه ها، مجهل ها و ای پاراگراهاي غریرضوريحذف

 چارچوب و گسرته مقاهلهدفتوجه به ،

 درون متين استنادهايمنت و انسجامو یكدس يتبه توجه دوابره
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:ته نوشتصحيح  و بازنگري  اولين  دست  

آيا تمام  قسمت  هاي  مقاله  بدرستي  توصيف  شده  اند؟•

؟آيا به  تغييراتي  كلي  و اساسي  نياز است •

بيان ، رسا و كافي  است ؟ شيوه آيا •

وتاه آيا نمي توان مقاله را ك) ؟ حفظ شودآيا تمام  متن  نوشته  شده  الزم  است•

(تر كرد؟

آيا نمي  توان  هيچ  يک  از شکلها و يا جداول  را حذف  و يا درهم  ادغام  نمود؟ •

آيا قسمت  هاي  متن  در جاي  صحيح  و درست  خود قرار گرفته  اند؟ •

آيا توالي  پاراگرافها صحيح  است ؟ •
14



انتخاب عنوان هنایی، گوای و مناسب: گام ششم

 گوای، دربرگرینده عنارص ای متغریهای اصیلعنوان

موضوع ای مس ئهل اصیل

جامعه مورد برریس

 رویکرد پژوهش

گسرته جغرافيایی

دامنه زماین
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:عنوان هاي مقاله فارسينمونه 

۲،۰وب و ابريارائه چارچوبي براي سيستم مديريت دانش در محيط رايانش 1.

ركيبفراتبا روشدانشمدير ارشد هاي شايستگيارائه چارچوبي براي تبيين 2.

سهيم فرايند تدر اطالعاتياعتماد و وابستگي بر عملکرد سيستم هاي نقش 3.

شهرداري شيرازيفاوادانش در 

سازمان هاتدوين چرخه يکپارچه جهت اجراي مديريت تجربه در 4.

مدلسازيرويکردپياده سازي معماري سرويس گرا تا چابکي سازمان با از 5.

پويايي سيستم



:انگليسينمونه عنوان هاي مقاله 

1. The dance of change in libraries a case study of FUM libraries merger in 

Iran.

2. The dance of knowledge management strategies in libraries: The case of 

the libraries of the Iranian universities of medical science

3. Productivity Story of the Iranian Librarians: Assessing the Impact of 

Knowledge Management and Emotional Intelligence

4. What do experts say about the conditions affecting customer knowledge 

management in academic libraries? An integrated perspective

5. Innovation in using IT: understanding the impact of knowledge absorptive 

capacity on academic librarians
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ارسال مقاهل به نرشیه: گام هفمت

 آ ش نایی اب اصول ماکتبه و ارتباط علم

ش ناخت انواع جمالت و رویکرد آ هنا

آ ش نایی اب سامانه ویب جمالت

 دت زماان حمورهاا، گرایشاها، حمادودیهتا، فرمات، فرایناد داوری، ما)ش ناخت پیشینه آ هنا

(داوری، مالحظات دیگر
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:ش خبشهای معمول یک مقاهل پژوه 

oعنوان

oنویس ندگان/انم نویس نده

o (افلییشن)مست نویس ندگان

oنشاین ها

oچکيده و لکیدواژه ها

o ژوهشا  پپیشینه نظری و مرور -پژوهش، هدف مس ئهل و رضورت مقدمه، بیان )منت

ث و باا-ایفتااه هااا -ماادل مفهااوم  پااژوهش -روش حتقيااق -و ای فرضاایه ساا ئوال -

(نتيجه گریی

o  (و پیوست ها)منابع
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Paragraph 1, 2, …
What we know

Paragraph …
What we don’t know

Paragraph …
Why we did this study



:روش پژوهش

(اكربردی، بنيادی، توسعه ای)حتقيق نوع•

مورد برریس جامعه•

...( بریف و تصادیف ساده، تصادیف منظم، خوشه ای، گوهل)منونه گرییروش •

...(پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده، )گردآ وری داده ها ابزار•

ابزار گردآ وری داده هاپاایییو روایی•

آ ماری مورد اس تفادهآ زمون های•

پژوهش مدل مفهويم ارائه •
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:بث و نتيجه گریی

پژوهش  حمتوایلک  پژوهش ای اشاره به هدفمجهل اول، اشاره به •

ه شدردای اتییدو سوال ها و تعداد تعداد فرضیه ها مجهل دوم، اشاره به •

الصه ای ، اشاره به هر یک از فرضیه ها ای سوال ها، ارائه خ(سوم)درمجالت مياین•

علت هاای، ارائاه ایفته اب نتاا  پاژوهش هاای پیشانيمقایسههر فرضیه، ایفتهاز 

پژوهشبرجس تگ  هایاحامتیل ش باهت ای تفاوت ها، اشاره به 
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:پیش هنادهای پژوهش 

پژوهشاكربردیپیش هنادی •

پژوهش های آ یت پیش هنادیی برای •
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:نگارش فعل ها در مقاهلرویکرد و س بک 

گذش تهزمان:مقاهلخالصهوچکيده

حالزمان:مقدمه

نقیلگذش تهایوگذش تهزمان:پیشینهمرور

گذش تهزمان:پژوهشش نایسروش

حالوگذش تهزمان:هادادهحتلیل

حالوگذش تهزمان:بثوگریینتيجه

حالزمان:دادنتعممیوواقعیهتا
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:  ادهواژه ها وعبارت هاي طالیی قابل اس تف

oواژه های آ غاز بث :

...اب گسرتش وب.... در آ غاز قرن بیست و یمک...یک  از هممرتین مسائیل که 

o پیگریی و تداوم بث, اتصایل, های ارتباط واژه :

د، بادیی  رسانظار ما  ، رضوری باه ...برریس عوامال ماو ر بار, مهني دلیل، به ....بنابراین 

ه ایان بانظار , هجات، بادین ...آ جناا کاه، از ...راسا تامهني ، در ....گونه که، هامن ...است که

معده این د ، پیام...اساس، بر ...طبق، بر ...، مهواره...از آ ن که، پیش ...وجوداین ، اب ....که

....ارتباط اب ، در ...حتوالت آ نست که



:  ادهواژه ها وعبارت هاي طالیی قابل اس تف

o (:   برقراری تشابه)واژه های مقایسه ای

..  اعتقاد دارد که( 2002)لنکسرت , (1998)نظری امسیت 

.... این فرضیه را مطرح کرد که( 1998)امسیت , مهني راس تادر 

...    نزی( 2002)لنکسرت , (1998)مانند امسیت 

وجود دارد    .... در این زمينه، تشابه زایدی ميان دیدگاههای صاحب نظراین چون 

رویکارد یکسااین را در ( 2002)و لنکسرت ( 1998)پژوهشهای امسیت .....    , به مهني حنو

نشان م  دهد... ارزاییب 

... , بر پایه مهني رویکرد و نظریه



:  ادهواژه ها وعبارت هاي طالیی قابل اس تف

o (:    برقراری تضاد)واژه های مقایسه ای

....,  (1998)در مقایسه اب امسیت 

اشاره دارد    عوامل دیگری به ( 2002)لنکسرت , (1998)بر خالف امسیت 

....    , در مقابل

...    عیل رمغ آ ن که

...., اب این حال....    ,از هجیت.....    اما ...    , از دیدگاه دیگر...    از سوی دیگر

oواژه های تشکيک     :

  رساد پرسش  که به ذهن ما....    جای تعجب آ ن که ....    ابید این س ئوال را مطرح که 

.....چگونه ( 1998)مشخص نیست که امسیت ...    آ ن که



:  ادهواژه ها وعبارت هاي طالیی قابل اس تف

oواژه های نتيجه گریی    :

....در نتيجه، 

....             در مجموع، 

....    در پااین، 

....         بر مبنای پیش گفته 

...             حاصل الکم آ ن که 

....            م  توان نتيجه گرفت که

.... خسن آ ن که کواته 



:رساهل/ تعداد مقاهل از پااین انمه

oموضوع پژوهش

oجامعه پژوهش

o ،رش ته ایبني حمدوده موضوع ، خاص، عام

o پژوهش روش

oابزارگردآ وری داده، مزیان و گسرته داده های گردآ وری شده

oکیف ، مک ، ترکییب: رویکرد پژوهش

o (متغریها)ها تعداد فرضیه

oتعداد سوالات

o و خالقيت پژوهشگرمهت، دقت



:مثال

الهورشهرفراريدختراندرشايعرفتارياختالالت:پايان نامهعنوان•

۲۰1۲سالدرپاكستان

۲۰1۲پاكستان در سال الهور شهر اعتياد در دختران فراري شيوع : مقاله اول•

۲۰1۲در سال الهور پاكستان شهر دزدي در دختران فراري شيوع : دوممقاله •

۲۰1۲در سال الهور پاكستان شهر در دختران فراري تن فروشي شيوع : سوممقاله •
32



پروپوزال

پایان نامهدرخت 
(رساله)

عنوان
مقدمه

بیان مساله
اهمیت و ضرورت انجام

پژوهش
مبانی نظری

وهشپیشینه پژ

اهداف پژوهش
ه هاسواالت و فرضی

روش تحقیق

فصل
اول

فصل 
دوم

فصل 
سوم

فصل 
چهارم

فصل 
پنجم



سوال 
اول

سوال 
دوم

فرضیه
اول

فرضیه 
دوم

فرضیه 
سوم

فرضیه 
چهارم

فرضیه 
پنجم

سوال 
اول

سوال 
دوم

فرضیه
اول

فرضیه 
دوم

فرضیه 
سوم

فرضیه 
پنجم

فرضیه 
چهارم



:نمونه عنوان رساله دکتری

ازادهاستفرفتار،اطالعاتيفرهنگگانهسهبسترهايتاثيربررسي:عنوان•

جوامعدردانشاشتراکرفتاربراجتماعي-شناختيعواملواطالعات

دانشگاهي

يجمعيت شناختعوامل،اطالعاتازاستفادهرفتار:ديگرپيشنهاديمقاله هاي

برلگوگجستجويموتورباكارهنگامبهكاربرانرضايتمنديواكاوي:عنوان•

صلاوانتخابيتوجه،انتخابباراضافهشناختي،باراضافههاينظريهپايه

كوششكمترين

نكمترياصل،انتخابيتوجه،شناختيباراضافه:ديگرپيشنهاديمقاله هاي

جمعيت شناختيعوامل،كوشش



:بررسي يک تجربه

:عنوان رساله دكتري

عوامل مؤثر بر رفتاار اساتفاده برناماه ريزي نشاده كااربران

رويکرد تركيبي: كتابخانه هاي دانشگاهي
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:خروجي هاي حاصل از اين رساله

1. Factors affecting the unplanned use behavior of academic libraries users: Towards an 

axial coding pattern (JCR, Q2)

-علما )شاگاه  عوامل مؤ ر بر رفتار اس تفاده برانمه ریزی نشاده اكرباران از مناابع و خادمات کتاخباناه های دان 2.

(پژوهش 

سا تفاده از مناابع و ش ناسایی عوامل مؤ ر و تدوین الگوی پیش هنادی برای رفتار برانمه ریزی نشده اكربران در ا3.

(پژوهش -علم )مطالعه ای ترکییب : خدمات کتاخبانه های دانشگاه 

(پژوهش -لم ع)رابطۀ عوامل مجعیتش ناخیت و رفتار برانهمریزی نشده اكربران کتاخباهنهای دانشگاه  4.

(پژوهش -علم )گاه  تأ ثری عوامل فرهنگ  و اجامتع  بر رفتار برانمه ریزی نشده اكربران کتاخبانه های دانش5.

ع و خدمات کتاخبانه های برریس تأ ثری ش بکه های اجامتع  بر رفتار برانمه ریزی نشده اكربران در اس تفاده از مناب6.

(دانشگاه الزهرا: هامیش میل ش بکه های دانش، هتران)دانشگاه  

(ختصیص-م عل)امهیت توجه به رفتارهای برانمه ریزی نشده مراجعه کنندگان در حمیط های کتاخبانه ای 7.

8. A model of planned and unplanned information seeking behavior (under review)
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:فرضیههایپژوهش

گاهي تفاوت و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه های دانشجنسیتبین 1.

.معناداری وجود دارد

رابطاه و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران در استفاده از مناابع و خادمات کتابخاناه های دانشاگاهيسنبین 2.

.معناداری وجود دارد

بخاناه های و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران در استفاده از مناابع و خادمات کتادانشگاه محل تحصیل بین 3.

.دانشگاهي تفاوت معناداری وجود دارد

 های دانشگاهي و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانهمقطع تحصیلي بین 4.

.رابطه معناداری وجود دارد

ای دانشاگاهي و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه هگروه تحصیلي بین 5.

.تفاوت معناداری وجود دارد

تابخانه های و رفتار برنامه ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کمیزان مراجعه به کتابخانه بین 6.

.دانشگاهي رابطه معناداری وجود دارد
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در تدویننکته های قابل توجه 

و ارسال مقاهل برای نرشایت 
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:ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت

(معترب هایپایگاهدرشدنمنایه,س یاهفهرستدرنبودن)مناسبنرشیهانتخاب•

.ابشدنرشیهآ نابمتناسبموضوع نظرازمقاهل•

معقولزماینابزه/انتشاردررسعتوانتشاردرنظم•

پیگریی/پاخسگوییدرتعهد•

نرشیهحتریریههیاتاعضایبرریس•



:ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت

مقاهلتدوینحنوهدرنرشیهدس تورالعملبهتوجه•

هدفنرشیهدرمنترش شدهمقاهل هایآ خرینساختارازالگوبرداری•

(داردارجعیتسازماین)امییل,نویس ندهسازماینوابس تگ •

(پیش دوری)اساتیدوموضوع متخصصاننظراتدرایفت•
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:ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت

مقاهلتدویندرگروه مهاکری•

مقاهلتدویندرجدیدومعتربمنابعازاس تفاده•

آ ندرس یتازاطمینانزماناتمقاهلارسالدرش تابزدگ ازپرهزی•

نرشیهچندبرایمهزمانطوربهمقاهلارسالازپرهزی•

نرشیهتوسطمقاهلدرایفتپیگریی•
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:ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت

درچیهعنوان,(جذاب,گوای,جامع,لکمه15ات12کواته)مناسبعنوانانتخاب•

حروفنوشنت,مطالعهعدمایمطالعهخصوصدرتصمصم گریی,مقاهلبهورود

افهاضوربطحروفجزبهانگلییسعنواندربزرگحروفابلکامتاول

فرمول,راجعمآ وردنازپرهزی,بدون ساختارایساختارمند)گوایوکواتهچکيده ای•

(مطالعهبیشرتینومقاهلبهورودراه,ویژهعالمئو
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:ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت

 ده پاخسدرجعهلعدم,شدهدادهتذکرموارداصالح,داوراننظراتبهتوجه•

داوراننظراتبریخابموافقتعدمصورتدرعلم دالیلبیان•

بهالارسازقبلداوراننظراتاصالح,مقاهلپذیرشعدمصورتدر,درهنایت•

.بعدینرشیه
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:ناکت همم در تدوین و ارسال مقاهل به نرشایت

(نیفتدکهساز)مقاهلارسالوتدوینهجتمناسبزماندروموقعبهتصممی گریی•

.شودم مقاهلردابعثدرستنگارشرعایتعدمویلاستخوبمقاهل•

.ودم  شمقاهلردابعثابالمواردازکدامهررعایتعدمویلاستخوبمقاهل•
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:مهمترين معيارهاي داوري مقاالت

• Novelty   نوآوری

• Originality اصالت

• Quality   کیفیت

• Usefulness  سودمندی

• Effectiveness   اثربخشی
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:داورانایرادهای رایج از نظر 

اشتباهجمهلانتخاب•

جمهلالگویازپریویعدم•

نظریمبایننبود•

مقاهلبودنطوالین•

(...انپذیریتعممی,درستتوجيهعدم,اهبام,گرامر,س بک)انمطلوبنگارش•
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:رایج نویسندهاشتباهات 

لکیدیمنابعگرفنتاندیده•

آ هناازواقع اس تفادهبدونمنابعبهاستناد•

(استخستمطلبکردندنبال)مقاهلغریمنطق ساختار•

آ نبودنفهمغریقابلایروشتوجيهعدم•

اناكیفواندرستحتلیلهای•

بثدرهاایفتهاندرستابزمنودن•

نویس ندهافزاییدانشومشارکتبودنانمشخص•

61



62



63



:انتشارپس از 

:طریقاز.کنیدپذیردسرتسراخودمقاهل•

AcademiaوResearchgateمجهلازاجامتع ش بکه هایدرفعالحضور

Googleمثلرسویس هاییدرپروفایلاجياد Scholar،ResearcherID،

ORCID

انمه ها،روزمعوم ،جمالتبنویس ید،مهتروجي پژوهش ،علم مقاهلكناردر•

...خماطبانبرایخسرناینخربگزاری ها،

بنویس یددیگرانآ اثربرنقد•

ابش یدداش تهفعالحضورختصیصبثگروه هایدر•

64



:منابع استفاده شده

: تهران. ISIكارگاه مقاله نويسي. جمالي مهموئي، حميدرضا1.
.1393دانشگاه خوارزمي، 

گاه دانشا: مشهد. كارگاه مقاله نويسي. فتاحي، رحمت اهلل2.
.1397فردوسي، 

هراتااي، هااادي، نکتااه هاي كاااربردي پژوهشااي بااراي 3.
ا دفاع از انتخاب موضوع ت: دانشجويان تحصيالت تکميلي

.1398كتابخانه فرهنگ، : تهران. رساله/ از پايان نامه
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:پيشنهاديمنابع 
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:پيشنهاديمنابع 
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:پيشنهاديمنابع 
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:پيشنهاديمنابع 
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بنویس یدو خبوانید، بپرس ید

بنویس یدو خبوانید، بپرس ید

بنویس یدو خبوانید، بپرس ید
ات مهواره موفق ابش ید


