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اي از دانـش جدیـد را بـراي رشـته      پژوهش یک محقق از اهمیت باالیی برخوردار اسـت و نتـایج آن پنجـره   
ثیر أشـود و بـر اقتصـاد تـ     حصـوالت تبـدیل مـی   امروزه نتایج پژوهش یک محقـق بـه م  . کند مربوطه باز می

نتیجـه نمانـد بایـد محقـق پـژوهش خـود را در یـک چـارچوب          براي اینکه زحمات محقق بی. )1,2(گذارد می
رسند و ساختار مجلـه در   مقاالت با ساختارهاي مختلفی در مجالت گوناگون به چاپ می. مشخص اجرا کند

 . صورت کامل شرح داده شده است به »راهنماي نویسندگان« بخش
که این روش براي اولین بـار در حـوزه علـوم    ) 1جدول (است  1»ادایمر« ساختار اکثر مقاالت علمی به شکل

سـاختار  . اعـالم شـد   1978المللی سردبیران مجالت پزشـکی در سـال    پزشکی و سالمتی توسط کمیته بین
در  .)3,4(شـوند  و بحث به ترتیب بیان می ها یافته، ها روشمواد و هاي مقدمه،  گونه است که بخش ایمراد، بدین

  .شود هاي مختلف آن ارائه می ادامه نکات حائز اهمیت در نگارش یک مقاله به همراه بخش
  
  

شود عنوان مقاله است و بیشتر از هر بخـش دیگـر مقالـه مـورد      اولین قسمتی که توسط خواننده مطالعه می
د مطالعه یک مقالـه  شود که رون گفته می. دهد گیرد چونکه مفهوم اصلی پژوهش را نشان می مطالعه قرار می

. یابد کاهش می 10صورت است که تعداد خوانندگان از یک بخش به بخش بعد با عامل  طور متوسط بدین به
نفر که  10خواند؛ و از هر  کند یک نفر چکیده را می اي که عنوان مقاله را مطالعه می خواننده 10یعنی از هر 

از . کننـد  کند، بخصوص جداول و تصاویر را بررسی می میخواند یک نفر بخش نتایج را مطالعه  چکیده را می
مرتبـه   1000بنـابراین، یـک مقالـه    . کنـد  خواند یک نفر کل مقاله را مطالعه مـی  نفر که نتایج را می 10هر 

  .)4(خوانده شده است
  

                                                             
1 IMARD     

  خالصه
تـوان   هاي تولید محصوالت و دانـش اثـر پـژوهش را بـه خـوبی مـی       در حوزه. پژوهش در عصر حاضر از اهمیت باالیی برخوردارد است

ر موضوعی که در نگارش یک مقاله بسـیا . تواند به این امر کمک شایانی کند بنابراین آموزش نحوه نگارش مقاله علمی می. مشاهده کرد
پس از آن . شود اي نداشته باشد کار اندکی براي او دشوار می اگر محقق به موضوع عالقه. مهم است، عالقه فرد به موضوع پژوهش است

هر . کند این امر به درك صحیح فرد به اهمیت و چرایی موضوع کمک می. باشد دانش و آگاهی محقق در مورد موضوع پژوهش مهم می
گیـري، تشـکر و قـدردانی و منـابع      ختار است که از چندین بخش مقدمه، روش شناسی، نتایج، بحث، نتیجهمقاله علمی داراي یک سا

  .تواند به نویسندگان و محققان در نگارش مقاله کمک کند ها و نحوه نگارش آن می آگاهی از این بخش. شود تشکیل می
  مقاله، نگارشاستراتژي و نکات؛  :هاي کلیدي واژه
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بنابراین عنوان مقاله از اهمیت باالیی برخوردار است و باید در 
حال این سوال پیش میاید که چگونه . )5(قت کردانتخاب آن د

یک عنوان مناسب و خوب را انتخاب کنیم؟ بهتر است 
موضوعاتی انتخاب کنید که در آن زمینه اطالعات کافی داشته 

  . )6(تر است باشید چونکه نگارش آن مقاله بسیار راحت
  

  
عنوان مناسب باید کوتاه باشد و از کمترین تعداد کلمات یا 

کلمه آن را  10حروف در آن استفاده کرد، اکثر مجالت تا 
با یک بار مطالعه به  اند، عنوان باید قابل فهم باشد و محدود کرده

سرعت مفهموم آن را متوجه شد، محتویات مقاله را به خوبی 
از  توصیف کند، عاري از هرگونه اختصارات و اصطالحات باشد،

هاي انجام  بررسی«، »...مشاهدات در«، »....مطالعه«عباراتی چون 
و سایر عبارات مشابه استفاده » ...تحقیق در«، »...شده بر

، موضوع پژوهش را نسبت به نتایج آن در ارجعیت قرار )4(نشود
موضوع مقاله . )4(دهید و سبک مجله مورد نظر را دنبال کنید

اي باشد که ویژه و محدود باشد که بتوان با چند  باید به گونه
  . سوال به آن دست بیابید

 -2گیرند؟  چه کسانی در پژوهش مورد مطالعه قرار می -1
پژوهشگر یا (نظرات من  -3چیست؟ ) خالء(موضوع اصلی 

چرا این موضوع مهم  -4در مورد این موضوع چیست؟ ) نویسنده
ایجاد ) مسئله(چه زمانی مشکل  -7کجا  - 6چگونه  - 5است؟ 

براي مثال؛  )6(توان آن را حل کرد؟ و چگونه می -8شده است 
، )خیلی گسترده(ترین مفصل بدن انسان است  فصل زانو مهمم

در چه افرادي مهم است؟ سالمندان، خالء آن چیست؟ کاهش 
عملکرد روزانه، نظر من چیست؟ موضوع خیلی مهمی است 

-سبب می شود کم تحرك شوند و در آینده به مشکالت اسکلتی
حل چیست؟ اجراي فعالیت بدنی،  عضالنی مبتال شوند، راه

میت موضوع چیست؟ در سالمندان احتمال مبتال شدن به اه
دهد؟ سالمندان  آرتروز باال است، چگونه، کجا و چه زمانی رخ می

در ابتداي روز پس از بیدار شدن درد شدید عمقی در زانوي خود 
در . حل چیست؟ اجراي فعالیت ورزشی کنند، راه احساس می

ثیر أت«دود کرد توان موضوع خود را به این صورت مح نهایت می
، براي انتخاب )1تصویر (» ورزش بر کاهش درد زانو در سالمندان

مناسب موضوع پس از اینکه با سواالت موضوع را محدود کردید 
هاي مختلف آن را بنویسید و در نهایت عنوانی که گویاتر  به روش

  .)7(است را انتخاب کنید
را شامل  2یا عنوان کوتاه 1برخی مجالت در سبک خود عنوان مکرر

عنوان مکرر، خالصه شدة عنوان است که در باالي سر . کنند می
شود و تعداد کلمات یا حروف آن باتوجه به  صفحات مقاله درج می

   .حرف است 40که عموماً حداکثر  )4(مجله متفاوت است
با عنوان  2016لچفورد و همکاران در سال  طبق پژوهش آدریان

هزار مقاله پر ارجاع در  140 3»مزایاي عنوان کوتاه براي مقاله«
را با تعداد  4متعلق به نمایه اسکاپوس 2013تا  2007هاي  سال

دفعات ارجاع به آن را مقایسه کردند و نتایج آن نشان داد که 
  .)8(گیرند رار میتر بیشتر مورد ارجاع ق مقاالت با عنوان کوتاه

  

  محدود کردن عنوان. 1 شکل
  

  
  

نویسندگان مقالۀ علمی افرادي هستند که در بخش مهم 
ریزي، طراحی، نگارش و گزارش آن همکاري مهمی  برنامه
نویسندگان باید آخرین مدرك تحصیلی خود را ذکر . )4(اند داشته

                                                             
1 Running title 
2 Short title 
3 The advantage of short paper titles 
4 Scopus 

 IMRAD اساس بر علمی مقاله اصلی هاي بخش .1 جدول

  هدف  بخش
  مقاله در مورد چیست؟  عنوان

  هاي وابسته به آنان اسامی و سازمان  نویسندگان
 هاي واژه

  کلیدي
کنند که در عنوان  هایی که مقاله را به خوبی ذکر می واژه

  اند ذکر نشده
  اي از مقاله خالصه  چکیده

مشکالت و سواالتی که درباره موضوع . لهعلت انتخاب مقا  مقدمه
  شود مقاله بدون پاسخ است بیان می

  مطالعه چطور انجام شد؟  شناسی روش
  ها چه بود؟ یافته  نتایج

بعد آن ؟ )ها تفسیر یافته(ها چه چیزي را نشان دادند  یافته  بحث
  ؟ )پیشنهادات(باید چه کرد 

  پیامدهاي احتمالی  گیري نتیجه
 و تشکر
  یقدردان

چه افرادي و به چه صورت کمک کردند؟ حامی مالی کی 
  بود؟

  جزئیات کامل ارجاعات  منابع
  مواد تکمیل کننده  پیوست

  نویسندگان
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نام . کنند کنند اگرچه بعضی از مجالت این بخش را چاپ نمی
دانشگاه، موسسه یا سازمانی که در آن نویسنده مشغول به 

هاي تماس از جمله ایمیل و  راه. فعالیت هست باید ذکر شود
کمیته . )3,4(شماره تماس نویسنده مسئول باید درج شود

توصیه  1)اي.جی.ام.سی.آي(المللی سردبیران مجله پزشکی  بین
کند که در مقابل نام هر نویسنده شماره شناسایی نویسندگان  می

راهنماي نحوه درج شماره شناسایی . )3(ذکر شود 2و همکاران باز
  . )9(در سایت او، آر، سی، آي، دي موجود است

ترتیب نام نویسندگان به ترتیب حروف الفبا در گذشته صورت 
دارد از این روش پیروي گرفت و امروزه مجالت استان می

نویسنده اول شخصی است که بیشترین مشارکت را . )4(کنند نمی
، و نویسندگان میانی افرادي هستند که به )10,11(داشته است

وري و آنالیز اطالعات و سایر آ نویسنده اول در نگارش، جمع
اند که عنوان  اند و در مقاله مشارکت داشته موارد کمک کرده

دهند ، آخرین نویسنده کسی  همکاران را به خود اختصاص می
اله است که بیشتر در زمینه مشاوره، راهنمایی و ویراستاري مق
توان  مشارکت داشته است؛ البته براي ترتیب نویسندگان نیز می

که اصوالً از لحاظ مدرك  )4,12(صورت توافقی آن را تنظیم نمود به
آکادمیک از سایر نویسندگان باالتر است و استاد مشاور یا ارشد 

نویسنده مسئول نیز  است که در بعضی مجالت به نویسنده آخر
 . )4,12,13(باشد شود که از لحاظ علمی پاسخگو می گفته می

نحوه محاسبه امتیاز مقاله در کشورهاي خارجی براي کلیه 
 3099اي  ، براي مثال مقاله)14(نویسندگان عموماً یکسان است

بار به آن  6418نفر آن ایرانی است و تاکنون  5نویسنده دارد که 
استناد شده است و سایر مقاالت که داراي نویسندگان زیاد 

اما در ایران . و امتیاز کلیه نویسندگان مساوي است )15,16(هستند
طورکلی از یک  هاي مختلف متفاوت است اما به در دانشگاه

  .)17()2جدول (کند  چارچوب پیروي می
  
  

کلماتی هستند که مرتبط با موضوع اصلی است و محتواي اصلی 
هاي پس از  واژه هاي کلیدي یا کلید واژه. کند پژوهش را بیان می

این واژگان در یک پژوهش جزو پرکاربردترین . آیند چکیده می
 ه کارباید توجه داشت که کلمات ب. شوند کلمات محسوب می

. هاي کلیدي تکرار نشود برده شده در عنوان بهتر است در واژه
هاي کلیدي در مجالت مختلف متفاوت است اما عموماً  تعداد واژه

ها باید توجه  براي انتخاب مناسب واژه. )3(کلمه است 7تا  5بین 
داشت که تا حد ممکن از اصطالحاتی استفاده شود که در 

                                                             
1 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 
2 Open Researcher and Contributor Identification (ORCID) 

مش براي نمایه . باشد 3پزشکی یا مش هاي موضوعی سرعنوان
ها در سایت سامانه ملی  کردن مقاالت و فهرستگان کتاب

با . گیرد اطالعات زیست پزشکی و سالمت مورد استفاده قرار می
هاي علمی الکترونیکی به درستی  این کار مقاله شما در پایگاه

توانید از پایگاه  براي دسترسی به مش می. )18(نمایه خواهد شد
  .استفاده کنید 4پابمد

  
  

به گفته . )19(یا خالصه یک نسخۀ کوتاهی از مقاله است 5چکیده
چکیدة مناسب به خواننده در « 6موسسه استاندارد ملی آمریکا

. )20(»کند تشخیص سریع و دقیق محتواي اصلی مقاله کمک می
هاي مهم  بنابراین، چکیده مانند یک ویترین است و باید یافته

چکیده در یک . )4(پژوهش را بصورت دقیق و رسا ارائه دهد
. شود صفحه جداگانه که معموالً صفحه دوم مقاله است نوشته می

ساختار و با ساختار است که براساس  چکیده به دو صورت بی
ساختار پاراگرافی  چکیده بی. باشد می سبک مجالت متفاوت
اما در . شود صورت پشت سر هم آورده می است که مطالب آن به

ها، نتایج  چکیده با ساختار پاراگراف به چند بخش مقدمه، روش
ساختار اساسی چکیده به این . شود گیري تقسیم می و نتیجه

هایی مانند هدف یا  صورت است اما در مجالت مختلف بخش
اگر مقاله داراي گرنت یا . )21(شود یت نیز شامل آن میمحدود

طول چکیده در . )3(فاند است باید پس از چکیده ذکر شود
 250تا  150اوت است اما بصورت کلی بین مجالت مختلف متف

دیت کلمه این است که یکی از دالیل محدو. )4,22,23(کلمه است
 اي دارند کلمه 250هاي اطالعاتی مانند پابمد محدودیت  پایگاه

در چکیده از  .)24(اما اخیراً این محدودیت برداشته شده است
عالئم اختصاري، ارجاع دادن به متون علمی دیگر، ارجاع دادن 

در این بخش از . داري کنیددبه جدول و تصویر در مقاله خو
                                                             
3 Welcome to Medical Subject Headings (MeSH) 
4 Pubmed https://meshb.nlm.nih.gov/search  
5 Abstract 
6 American National Standards Institute (ANSI) 

  ایران در مقاله امتیاز محاسبه نحوه .2 جدول

  مقاله در شده محاسبه امتیاز از نفر هر سهم  تعداد نویسندگان
  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

1  0%10          
2  90%  60%        
3  80%  50%  50%      
4  70%  40%  40%  40%    
5  60%  30%  30%  30%  30%  

  نویسندگان سایر تعداد بر تقسیم %125  %50  نفر 5 از بیشتر

  هاي کلیدي واژه

  چکیده
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. مقاله فقط باید گزارش کنید و از نقد و ارزیابی خودداري کنید
از آنجا که چکیده نسخۀ کوتاه مقاله است زمان نگارش آن نیز با 

هاي  بنابراین بخش. مختلف متفاوت استهاي  توجه به بخش
گیري در چکیده به زمان  مقدمه، تفسیر نتایج، بحث و نتیجه

روش (شود، درحالی که نتایج، روش و مواد  حال نوشته می
  . )4(در چکیده به زمان گذشته است) شناسی

  
  

ی اولین بخش مقاله است که ارائه کنندة پیش زمینۀ کاف 1مقدمه
طور  دربارة موضوع مورد پژوهش و بیانگر فرضیات پیشنهادي به

اي به  این بخش از مقاله باید اطالعات پایه. واضح و شفاف است
خواننده بدهد تا بتواند موضوع را درك کند و مقاله را قضاوت 

عالوه بر آن نشان دهنده عالقه نویسنده به موضوع است و . کند
یک مقدمه خوب اصوالً . )4(دهد یعلت انتخاب موضوع را نشان م

کلمه را پیشنهاد  500کوتاه است و اکثر مجالت حداقل 
، )پیش زمینه(هاي مفاهیم نظري  مقدمه شامل بخش. )4(اند داده

هاي پیشین، ضرورت و اهمیت  سوال یا فرضیه پژوهش، پژوهش
قدمه ساختار م. )4,22,25,26(کار و هدف از اجراي پژوهش است

صورت  صورت قیف باشد یعنی به هصورت است که باید ب بدین
هاي بعدي محدودتر شود  عمومی و وسیع شروع شود و قسمت

ابتداي مقدمه . )5(تا با سوال و هدف پژوهش به اتمام برسد
ترین بخش آن است چون باید از طریق بیان اهمیت و  مهم

مقدمه با . ه انگیزه ایجاد کندگستردگی موضوع در خوانند
زمینه و توضیحات کوتاهی در مورد موضوع اصلی مقاله  پیش

زمانی . کند شود و پس از آن مسئله و خالء را بیان می شروع می
هاي پیشین که خالء را مورد  که خالء بیان شد باید پژوهش

بررسی قرار دادن ذکر کرد تا مروري خالصه بر متون مرتبط با 
هش وخوبی ارتباط پژ نویسنده در این بخش باید به. خالء شود

ترین  یکی از شایع. هاي پیشین روشن کند خود را با پژوهش
مشکالت نویسندگان این است که این مبحث را به خوبی بیان 

تعداد مقاالتی که در بخش پیشینه پژوهش که ذکر . کنند نمی
تعداد شود باید اندك باشد تا از سردرگمی جلوگیري کرد،  می
در این قسمت بیان هدف از اجراي . )26(مقاله مناسب است 4-5

پژوهش حاضر و روش انتخاب شده براي حل خالء نیز بیان 
شود و در نهایت  ضوع اشاره میسپس به اهمیت مو. شود می

ه به دو زمان مقدم. )3,4,22(مقدمه را با هدف پژوهش خاتمه داد
بخش انگیزه و دلیل نگارش . شود گذشته و حال نوشته می

                                                             
1 Introduction 

پژوهش را به زمان حال و بخش مرور تحقیقات پیشین و بیان 
ترین مشکالت نویسندگان  شایع. )4(هدف به زمان گذشته است

در نگارش مقدمه عبارتند از عدم بیان هدف، عدم اشاره به منابع 
هاي پیشین، استفاده از ضمیر اول شخص  وهشدر بخش پژ

ها در متن  در مقدمه، استفاده بیش از حد از کلیدواژه »من«
یکی از مشکالت عمده نویسندگان تازه کار این . مقدمه است

است که بدون توجه به اینکه آیا مطلب را به صورت کامل، 
رند اند یا خیر؟ آنچه در ذهن خود را دا پیوسته و واضح بیان کرده

نویسند بدون توجه به سطح مخاطبین آن در زمینه مربوطه  می
براي حل این مشکل، . که آیا اطالعات کافی دارند یا خیر

نویسنده باید پس از اتمام نگارش اولیه مقدمه، آن را براي 
  .مطالعه به چند نفر دیگر ارسال کند و نظرات آنان را جویا شود

  
  

آید که نحوه  بعد از مقدمه می، 2ها روش شناسی یا مواد و روش
کند و اطالعاتی دربارة  اجرا و چگونگی انجام کار را توصیف می

جامعۀ آماري مورد پژوهش، ابزارهاي مورد استفاده و در نهایت 
این بخش از مقاله باید . دهد روش انجام پژوهش به خواننده می

ر اي بیان شود که سایر افراد نیز بتوانند آن را تکرا گونه به
شناسی باید به ترتیب اجراي  نگارش بخش روش .)24(کنند

توان به سه زیر بخش اصلی جامعه  مراحل کار باشد که آن را می
. آماري، ابزار و مواد به کار رفته و روند انجام پژوهش تقسیم کرد

اطالعات مربوط به جامعۀ آماري تحت پژوهش در زیربخش اول 
شرکت « معموالً این بخش با عناوینی مثل. شود بیان می
با حروف مایل نوشته شده است » 4ها آزمودنی«و » 3کنندگان
جزئیاتی از قبیل، نوع تحقیق، جامعه و نمونه . شود آغاز می

هاي پژوهش، متغیرهاي پژوهش، معیارهاي  آماري، محدودیت
زیر بخش بعدي . شود ورود و خروج از مطالعه بیماران ارائه می

و »5گیري اندازه«ا عناوینی مثل ابزار و مواد به کار رفته است که ب
شود و  با حروف مایل نوشته می» 6مواد«و »5گیري اندازه«

اطالعاتی در مورد نوع درمان یا مداخله، ابزارهاي مورد استفاده 
زیربخش آخر روند انجام . شود به همراه روایی و پایایی ارائه می

شود و  نوشته می» 7روش اجرا«پژوهش است که با عنوان 
آوري، روش انجام کار، رعایت  یوه جمعجزئیات کامل در مورد ش

                                                             
2 Materials and Methods 
3 Participants  
4 Subjects 
5 Measures 
6 Materials 
7 Procedure 

  مقدمه

  ها مواد و روش
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آماري براي تحلیل دادها را ارائه هاي  اخالق پژوهش و روش
اگر روش مورد استفاده قرار گرفته . )28-3,4,20,22,23,26(کند می

با شرح خالصه آن را توضیح برگرفته از مقاالت پیشین باشد باید 
ها تفکیک  باید توجه داشت که در بعضی مجالت زیربخش. )5(داد

صورت یکپارچه پشت سر هم  هشده است و در بعضی مجالت ب
شناسی باید با زمان گذشته گزارش  بخش روش. شود نوشته می

  .)4(شود
  
  

بنابراین، . نش جدید را باید به نمایش بگذارداین بخش از پژوهش، دا
هاي پیشین راهی براي بیان این  بخش. بخش اصلی مقاله است

در نتیجه ارزش یک مقاله به اطالعات ذکر شده در . بخش هستند
نتایج باید کامالً واضح بیان شوند و از تفسیر . آن است 1بخش نتایج

صورت  توان به نتایج را می. )3,4(نتایج در این بخش باید پرهیز کرد
در . )23,26(متن، جداول، نمودار و شکل یا ترکیبی از آنها ارائه کرد

و سی تی  2برداري مثل ام آر آي صورت استفاده از تصاویر عکس
، باید ناحیه ذکر شده در متن، به وسیله فلش یا حروف الفبا 3اسکن

ها  از گزارش تکراري داده. )7(الفبا در تصویر نشان داده شود
اي را گزارش کرد، در  فایده ، نباید اطالعات زیاد و بیخودداري کنید

متن به تصاویر و جداول ارجاع دهید، براي ارجاع به جداول کافی 
است در انتهاي متن داخل پرانتز شماره جدول یا تصویر را ذکر 

اطالعات « ، و از نوشتن جمالتی چون»)5جدول («کنید مانند 
اطالعات مشابه را در . نیدخودداري ک »باشد می 2کامل در تصویر 

صورت زمان  نتایج تحقیق به. ها ذکر نکنید جدول و تصاویر و گراف
کرد براي  باید توجه. شود گذشته و فعل مجهول یا معلوم نوشته می

نوشتن جدول و گراف باید براساس راهنماي هر مجله آن را 
  .)31-25,29, 3,4,19,22(نوشت

  
  

این بخش . کند در این بخش از مقاله نویسنده نتایج را تفسیر می
. )26,32(شامل مبانی نظري و علمی، یافته ها و روش شناسی است

هاي پیشین باید مقایسه کرد و  نتایج پژوهش را با نتایج پژوهش
. ها و علت آن را مورد بحث و بررسی قرار داد ها و تفاوت شباهت

عالوه بر آن در این بخش نقات قوت و ضعف مطالعه نیز باید 
تواند در مورد  بیان نقات قوت و ضعف می. مورد بررسی قرار گیرد

طرح مطالعه، مداخله و شیوه  انتخاب جامعه، ابزار پژوهش،
تواند به  پس از بیان نقاط ضعف و قوت می. آوري داده باشد جمع

                                                             
1 Results 
2 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
3 Computed Tomography (CT) Scan 

باید به  4بحث. )26,30,31,33- 3,4,16,19,22,24(پیشنهادات پرداخت 
» نتایج به دست آمده چه معنایی دارد؟«: چند سوال پاسخ دهد

نگارش این بخش نسبت به . »این نتایج چه کاربردهایی دارند؟«
باید نکاتی را رعایت کرد، این نکات . ها سخت است سایر بخش
هاي پیشین  از تکرار کردن مجدد مرور پژوهش: عبارتند از

ابطه نتایج با سوال طرح شده در خودداري کنید، بیان کردن ر
در این بخش از دو زمان حال و گذشته استفاده . بخش مقدمه

هاي سایر  پژوهش(خواهید دانش حاضر  زمانی که می. شود می
شود و براي  را گزارش کنید از زمان حال استفاده می) محققین

به زمان ) هاي نویسنده یافته(بیان بحث و بررسی دانش جدید 
  .)4(ن می شودگذشته بیا

  
  

بستگی به ساختار و سبک مجالت دارد، در  5بخش نتیجه گیري
گیري یک بخش مجزا در نظر گرفته  بعضی مجالت براي نتیجه

شده است و در بعضی مقاالت این بخش در پاراگراف پایانی بحث 
شود  طور خالصه ذکر می در این بخش ایده اصلی مقاله به. است
  .)4,23(شود ها بیان می میت و ضرورت یافتهو اه

  
  

در انتهاي مقاله است در بعضی  6تشکر و قدردانی یا سپاسگزاري
مجالت در ساختار سبک مجله وجود دارد و الزامی است اما در 

نویسنده از همکاران، حامیان . بعضی مجالت دیگر اختیاري است
اي که پژوهش در آن صورت  هاي همکار یا موسسه مالی، موسسه

ي پژوهش به نویسنده گرفته است و سایر افرادي که در اجرا
  .)4,22,24(کند کمک کردند تشکر و قدردانی می

  
  

در بعضی . تعداد و سبک منابع بستگی به سبک مجالت دارد
بنابراین نویسنده همانند سایر . مجالت تعداد منابع محدود است

. ها باید بر اساس راهنماي نویسندگان این بخش را بنویسد بخش
تا حدامکان باید از منابع جدید استفاده کرد و  7در بخش منابع

باتوجه به . ته باشدارتباط مستقیم با موضوع تحقیق داش
  .راهنماي نویسندگان در هر مجله باید منابع را نوشت

  
  
نیز همانند بخش سپاسگزاري در ساختار بعضی از مجالت  8یوستپ

در این بخش کلیه . وجود دارد و در بعضی مجالت وجود ندارد

                                                             
4 Discussion 
5 Conclusions 
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اطالعات مرتبط به پژوهش همانند پرسشنامه مورد استفاده، تصاویر 
  .)4(شود اي و سایر موارد بیان می لهکامل حرکات مداخ

  
  

نگارش مقاله «1به گفته هایز. ر دشواري استنوشتن مقاله کا
علمی یک فعالیت نسبی است که نیاز به انگیزه دارد و همچنین 
یک فعالیت فکري است که نیاز به فرآیندهاي شناختی و ذهنی 

انداز و نقشه براي شروع هر کاري باید یک چشم . )34(».دارد
با اینکار شما از مراحل بعدي کار آگاه خواهید . ریزي کرد طرح
ریزي کرد که به دو  براي نگارش مقاله نیز باید یک طرح. بود

نویسنده باید در چشم انداز . شوند مرحله اول و دوم تقسیم می
سوال را پاسخ بدهد  12انداز دوم  سوال و در چشم 5اول 

ده براساس آن گام به گام در نوشتن و نویسن) 4و  3جداول (
  .)30(مقاله پیش برود
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