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گزارش هاي علمی و پژوهشی
هدف از نوشتن گزارش علمی چیست؟

خوب نوشتن چه اهمیتی دارد؟

چگونه یک مقاله خوب بنویسیم؟

کی شروع به نوشتن کنیم؟

اهمیت مهارت تایپ کردن

نگارش و چاپ مقاله
 عنوان، چکیده، مقدمه، بدنه اصلی، نتایج و جمع بندي(اجزاء اصلی مقاله (

 نکاتی در مورد ارسال مقاله

مثال هایی از مشکالت در ارسال مقاله

پاسخ به نظرات داوران

فهرست مطالبفهرست مطالب
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دیگران با را کار این نتایج گزارش نوشتن با علمی پژوهش یک انجام از پس 
 .گیرد قرار استفاده مورد تا گذاریم می اشتراك به

مناسب صورت به چنانچه باشد جالب و مهم که هم هرچقدر تحقیق یک 
  افکار انتقال براي .شد نخواهد حاصل پژوهش از مطلوب نتیجه نشود گزارش

. شود رعایت اصولی که دارد ضرورت دیگران به تحقیق از حاصل اطالعات و

نوشتن گزارش علمینوشتن گزارش علمی
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پایان و آزمایش ها انجام الگوریتم ها، ارائه قضایا، اثبات با پژوهشگر کوشش هاي 

 پژوهشگر .یابد نمی خاتمه شده آوري جمع اطالعات تحلیل و تجزیه یافتن

  از علمی جامعه اعضاي کردن مطلع آن و دارد عهده به دیگري نهایی مسئولیت

 .باشد می حاصله پژوهشی دستاوردهاي و یافته ها

یابد می خاتمه پژوهشی )هاي( گزارش تهیه با پژوهشگر تالش هاي.

آن نتایج که است ارزشمند صورتی در تنها تحقیق یک  

باشد استفاده قابل - باشد تکرار قابل - باشد فهم قابل - باشد روشن     

شوند می ارزش بی بمانند باقی شما نزد تنها اگر نیز ها ایده ترین ارزش با. 

نوشتن گزارش علمینوشتن گزارش علمی
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پژوهش براي پیشنهادي طرح یا پروپوزال

پیشرفت گزارش هاي

رساله و پایان نامه

مجله مقاالت

کنفرانس مقاالت

اختراع ثبت

فنی گزارش هاي  

انواع گزارش هاي علمی و پژوهشیانواع گزارش هاي علمی و پژوهشی

 Proposal

 Progress Reports

 Thesis, Dissertation

 Journal Papers

 Conference Papers

 Patent

 Technical Reports
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.پژوهش هستند (By-Product)چاپ مقاله و ثبت اختراع محصوالت جانبی  

!!توجهتوجه! ! توجه توجه 

هدف از انجام پژوهش دستیابی به 
حقیقت، رشد و بالندگی و کمک به 

.بهبود زندگی انسان هاست

هدف از پژوهش چاپ مقاله، تدوین 
.پایان نامه و یا ثبت اختراع نیست
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شما ممکن است دالیل مختلفی براي نوشتن داشته باشید.

 ولی سردبیران، داوران و جامعه علمی به دالیل شما براي نوشتن کاري ندارند!

هدف از نوشتن گزارش علمی چیست؟هدف از نوشتن گزارش علمی چیست؟
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 در بسیاري از موارد یک گزارش خوب می تواند مجوز ورود شما به جامعه علمی دلخواه
. شما باشد

 به چاپ رساندن یک مقاله علمی نیاز به مهارت ها و رعایت ضوابط خاصی دارد که آنها
. را باید آموخت

 رعایت این نکات و موفقیت در چاپ مقاالت خوب جایگاه پژوهشگر را در جامعه علمی
.خود ارتقاء می دهد

عدم رعایت نکات الزم در اصول گزارش نویسی موجب
اتالف وقت شما و دیگران و عدم موفقیت در رسیدن  

.به اهداف علمی و پژوهشی خواهد بود

خوب نوشتن چه اهمیتی دارد؟خوب نوشتن چه اهمیتی دارد؟
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خوب نوشتن مهارتی است که میتوان آن را آموخت.

خواننده باید اهمیت علمی موضوع را به سادگی دریافت کند.

محتوي باید مفید و جذاب باشد.

نحوه ارائه مطلب باید روشن و منطقی باشد.

صورت مسئله را بیان کنید.

بگوئید چرا حل این مسئله اهمیت دارد .

با مرور کارهاي دیگران نشان دهید موضوع مورد نظر شما هنوز حل نشده است.

ایده خود را براي حل مسئله بیان کنید.

 تحلیل ریاضی، شبیه سازي، جمع آوري دیتا، ( نشان دهید که ایده شما توانایی حل مسئله را دارد(. . .

نتایج استفاده از ایده خود را در مقایسه با روش هاي دیگران  مقایسه و تحلیل کنید.

براي گام هاي بعد در این پژوهش ارائه کنیدپیشنهاد خود را.

نوشته خود را نقادانه دوباره بخوانید و آن را به همکاران خود بدهید تا بخوانند و نظر دهند.

خوب بنویسیم؟خوب بنویسیم؟گزارش علمی گزارش علمی چگونه یک چگونه یک 
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کارهاي مرور ضمن و شود آغاز پژوهش اولیه مراحل همان از نوشتن است مناسب تر 
.نمود کامل را آن تحقیق مراحل دیگر پیشرفت با و گذشته

مورد در تا بدهید همکارانتان و راهنما استاد به را خود نوشته هاي کار، پیشرفت حین در 
.کنند قضاوت نوشته هایتان و شما کار

را آن تدریج به و داد نهایی ساختار براي پیشنهادي می توان اولیه مراحل از یکی عنوان به  
  .کرد کامل

در شود سعی است بهتر .است موثر بسیار پایان نامه نوشتن هنگام در تدریجی نگارش 
  در و شده تعیین بخش ها و فصل ها عناوین پژوهش موضوع شدن روشن با اولیه مراحل
.شوند تکمیل قسمت ها این کار ادامه ي

کی شروع به نوشتن کنیم؟کی شروع به نوشتن کنیم؟

Idea Do research Write paper

Idea Write paper Do research
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از ابتدا در مورد فارسی یا انگلیسی بودن متن تصمیم گیري کنید  .

معموال چون در هنگام نوشتن فکر میکنید سرعت تایپ  . از همان ابتدا شروع به تایپ کنید
.خیلی مهم نیست

این کار مدتی  !!) با ده انگشت . (سعی کنید سرعت تایپ کردن خود را افزایش دهید
.زحمت دارد ولی به سرعت پیشرفت میکنید

 داراي دو بخش است سوادفراموش نکنید:

.خواندن و نوشتن                   

. . . !!!اگر نمی توانید خوب تایپ کنید      

             .
             .

!زود یاد بگیرید                                                                        .             

اهمیت مهارت تایپ کردناهمیت مهارت تایپ کردن
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Research Paper Writing

نگارش مقاله پژوهشی
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و پژوهشگري   اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است
در عرصه تولید و انتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجالت معتبر پژوهشی 

.  به چاپ برساند

  

اجزاء اصلی یک مقالهاجزاء اصلی یک مقاله

عنوان    
نام نویسنده یا نویسندگان    

اطالعات تماس    
چکیده     
واژگان کلیدي    
مقدمه    
پژوهش تبیین مسئله و اهداف    
پژوهشروش     
پژوهشیافته هاي     
بحث و نتیجه گیري    

و تشکر تقدیر     

فهرست منابع    

به طور کلی براساس روش هاي 

صحیح نگارش، هر مقاله پژ وهشی 

:شامل این اجزاي اصلی است
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باشد داشته تحقیق اصلی موضوع با اشتراکاتی باید که است عنوان مقاله یک بخش اولین 
 توجه قابل مقاله عنوان انتخاب در زیر نکات .باشد شده جمله بندي جذاب شکلی به و

:هستند

است شما مخاطبین جذب براي مناسبی ابزاري مقاله عنوان.

اختصاري یا ناآشنا اصطالحات بردن کار به از و بوده رسا و دقیق باید االمکان حتی مقاله عنوان 
.شود خودداري

باشد داشته بر در را موضوع عمده و اصلی نکات که باشد خاصی جمله باید االمکان حتی مقاله عنوان.

کاربرد و شرایط و بررسی مورد موضوع است مناسب ها، تحقیق اکثر نام گذاري در و معمول طور به 
  .شوند روشن تحقیق در شده گرفته نظر در اصلی

بگنجانید را آن خود عنوان در حتما دارند کلیدي نقش شما مطالعه ویژگی توصیف در کلماتی اگر. 

انتخاب و جستجو اطالعاتی هاي بانک در را ها آن مقاالت، عنوان اساس بر معموال افراد که آنجا از 
 پژوهشگران سایر سوي از مقاله موثرتر بازیابی به عنوان در رفته بکار کلمات انتخاب در دقت می کنند
.می کند کمک

TitleTitleمقاله                    مقاله                    عنوان عنوان 
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اگر خواننده اي اهمیت نوشته اي را از عنوان . عنوان مهم ترین عبارت یک مقاله است
.آن برداشت نکند، به خواندن آن ادامه نمی دهد

 

 عنوان هاي طوالنی حامل اطالعات بیشتري هستند ولی توجه کمتري جلب
می کنند، به خصوص در افرادي که با نگاه سریع و گذرا از روي عناوین موجود در  

.  فهرست مجالت، مقاله مورد نظرشان را انتخاب می کنند

عنوان هاي کوتاه جذاب تر هستند ولی ممکن است مفهوم کامل را منتقل نکند.

 عناوینی که از لغات ایهام دار استفاده می کنند، جذابیت بیشتري براي خوانندگان
.  دارند، ولی نباید به تبیین محتواي اطالعاتی مطلب بپردازند

 در نهایت در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم بهتر است نویسنده خود
.را در جایگاه خواننده قرار دهد

عنوان مقالهعنوان مقاله
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اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود .
همچنین نویسنده اصلی که مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس 

.کامل و شماره تلفن وي در اختیار خوانندگان قرار گیرد
 (Corresponding Author)                                 

 ترتیب اسامی نویسندگان بر اساس مالحظات و قواعد مربوط به دانشگاه یا محل کار شما
بهتر است این موضوع را با استاد راهنما یا سرپرست محل کار . ممکن است متفاوت باشد

.خود چک کنید

   در صورتیکه مقاله شما از نتایج کار دانشگاهی ناشی شده است باید نام استاد راهنماي شما

.به عنوان نویسنده روي مقاله باشد و نام دانشگاه نیز به عنوان محل کار شما ذکر شود

 استفاده از نام اساتید در بین نویسندگان یک مقاله بدون اطالع آنها خالفی بزرگ است !

 متن مقاله و انتخاب ژورنال یا کنفرانس مربوطه باید مورد تائید هر یک از نویسندگان
. باشد

 

 Authors Authors      هاهانویسندگان و آدرس نویسندگان و آدرس 
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می شود خوانده مقاله یک بخش هاي سایر از بیشتر عنوان از پس چکیده.

بصورت تحقیق نتایج و روش ها اهداف، مقدمه، شامل مقاله مختلف قسمت هاي چکیده در 
  گاهی و نیست ما دسترس در کامل طور به مقاله ها از بسیاري متن .می شود ذکر خالصه
 اکثر در .دارد زیادي اهمیت مقاله چکیده رو این از و نداریم مقاله تمام خواندن براي فرصت
  .است محدود کلمه 250 تا 150 چکیده کلمات تعداد مجالت

مقاله خالصه اساس بر تنها گاهی است، عنوان با مساوي تقریباً اهمیتی داراي مقاله چکیده  
  مطلب یک هم قدر هر .بگذارد کنار را آن یا بخواند را مقاله می گیرد تصمیم خواننده یک

 خواننده باشد، نشده مطرح خالصه در که صورتی  در باشد، مهم و قیمتی اطالعات حاوي
 .نمی کند پیدا مطالعه دادن ادامه به عالقه اي

در خواننده به و است مقاله محتواي خصوص در کلی تصویري آوردن فراهم چکیده از هدف 
.می کند کمک آن مطالعه عدم یا اصلی متن مطالعه براي گیري تصمیم

حاوي و شود نوشته نقلی گذشته زمان به و پاراگراف یک صورت به است بهتر چکیده 
.است شده بحث مقاله در که باشد نتایجی و مطالب

شود نوشته مقاله قسمت هاي سایر نوشتن از بعد چکیده است بهتر.

AbstractAbstractتحقیقتحقیقچکیده چکیده 
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ذکر قسمت این در برخوردارند، مطالعه در زیادي اهمیت از که کلیدي واژه چند  
 به توان می علمی سایتهاي در کلیدي هاي واژه ذکر با که این ضمن .شود می

 نظر در کلمه 5-6 حدود ها واژه این تعداد معمول طور به .گشت نیز مقاله دنبال
  .شود می گرفته

آینده در دیگران توسط را مقاله بازیابی احتمال مقاله در مناسب واژه کلید انتخاب 
.میکند کمک مقاله به بیشتر استناد دریافت به نتیجه در و میدهد افزایش

KeyKey--WordsWordsکلیديکلیديواژگان واژگان 
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این به پژوهش موضوع تشریح و مسئله بیان ضمن پژوهشی مقاله یک مقدمه 
 موضوع این راستاي در حاضر مقاله و مطالعه ارزش که می دهد پاسخ مسئله

.است بوده چه

تبیین و اصلی بحث به ورود براي خواننده ذهن ساختن آماده مقدمه کارکرد 
 مطالعه ادامه به خوانند که شود نوشته اي گونه به باید و است، مقاله اهمیت

.شود ترغیب اصلی متن

 تحقیق مسئله با خواننده پژوهشی، مقاله یک مقدمه مطالعه با حقیقت در 
  .میکند درك را پژوهش انجام ضرورت و شده آشنا

IntroductionIntroductionمقدمهمقدمه
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1 در حداکثر و خالصه صورت به االمکان حتی و باشد روان باید مقدمه متن 
 .شود تایپ )صفحه 2 تا خاص موارد در و( صفحه

3 شود می توصیه مقدمه نوشتن براي پاراگراف 4 تا.  

موضوع اهمیت و مسئله تبیین :اول پاراگراف

پژوهش پیشینه ي بر علمی و نقادانه مروري :دوم پاراگراف

نتایج و حاضر پژوهش در شده ارائه )هاي(روش بیان :سوم پارگراف 
قبلی کارهاي با مقایسه در حاصله

IntroductionIntroductionمقدمهمقدمه
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 براي آگاهی دادن نسبت به هدفی که مقاله دنبال میکند و هدفی که پژوهش مربوط به
موضوع  پیشینهو  هدف ها ،تعاریف، مفاهیمآن دنبال کرده است باید به تشریح 

. تحقیق پرداخت

 در اینجا نویسنده مقاله باید بر پیشینه ي تحقیق مسلط بوده و مبانی نظري موضوع
. تحقیق خود را به طور مختصر ولی کاربردي بیان نماید

  تبیین دقیق و روشن مسئله اي که انگیزه اصلی نگارش یک مقاله و اجراي طرح
.پژوهشی مورد نظر بوده اهمیت ویژه اي دارد

 باید به روشنی و واقع بینانه بیان شود و پرسش هاي پژوهش متناسب با هدف مقاله
.هدف مقاله و مسئله مورد بررسی مطرح شود

 باید پیوند پژوهش حاضر با پژوهش هاي قبلی را نشان  تاریخچه و پیشینه پژوهش
دهد و نویسنده ضمن رعایت اختصار و ارائه منابع متعدد باید تحلیل خود را از روند  

.حاکم بر حوزه موضوعی به تصویر بکشد

تبیین اهداف تحقیقتبیین اهداف تحقیق
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همچنین . در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود
. موارد بررسی شده، مراحل اجرائی پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود

در . معیار گزینش یک روش قبل از هر چیز به تناسب آن با اهداف پژوهش بستگی دارد
.واقع هدف پژوهش و پرسشهاي آن است که نوع روش را تعیین میکند

 توانایی پژوهشگر در بیان دالیل انتخاب روش خود و دفاع از آن کامال  اهمیت دارد و در
.زمان داوري مقاله مورد توجه داوران قرار میگیرد

 اشاره به

روش گردآوري و تحلیل داده ها

 جزئیات برنامه شبیه سازي

 فرض هاي بکار رفته در برنامه

محدوده اي که توسط پژوهشگر به منظور انجام پذیر شدن طرح تدوین شده است

براي خوانندگان بسیار مفید خواهد بود و به آنها فرصت میدهد از دالیل نتایج بدست آمده 
.آگاه شوند

روش تحقیقروش تحقیق
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نتایجی کلیدي مطالعه باید . در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود
از روشهاي مختلفی براي ارائه  . با کلمات روان و دقیق و بدون بزرگ نمایی ذکر شود

.  نتایج استفاده می شود

  استفاده از اعداد، جداول و نمودارها کمک ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر می
نماید اما الزم است داده هاي جداول و نمودارها به طور کامل تشریح شده و مورد 

در مواردي که از روش ها و آزمون هاي آماري براي . تجزیه و تحلیل قرار گیرند

.بررسی نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نیز ذکر شود

یافته هاي تحقیق باید بعد از ارائه و توصیف تجزیه و تحلیل شوند  .

  در این بخش نویسنده با بکارگیري اندیشه خود و توصیف، مقایسه، تحلیل و تفسیر
.نتایج بر سهم خود در بیان مطالب می افزاید

 این قسمت از بخش هاي بسیار مهم مقاله است و باید بدون شتاب زدگی و با صرف
.وقت کافی و ارائه توضیحات الزم به صورت مشروح، به آن پرداخته شود

یافته هاي تحقیقیافته هاي تحقیق
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همچنین می توان به مقایسه نتایج به دست . در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم
آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه 

در صورت لزوم می توان پیشنهادهایی براي انجام مطالعات بهتر و کامل تر در . گیري نمود
.آینده ارائه داد

دقت کنید این قسمت نباید تکرار چکیده مقاله باشد.

این دو بخش ممکن است همراه با هم یا جداگانه اما معموال به دنبال یکدیگر ارائه شوند.

 نویسنده در این بخش پاسخ پرسش هاي پژوهش و برداشت نهایی خود از نتایج را مطرح
مناسب است در این قسمت مقایسه اي بین نتایج بدست آمده در مقاله با آثار دیگران . میکند

.که در مرور نوشتار به آنها استناد شده است صورت پذیرد

  معموالً مقاله با ارائه پیشنهادهایی براي پژوهش هاي بعدي به پایان میرسد تا راهگشاي سایر
.پژوهشگران در حوزه موضوعی خود باشد و افق هاي تازه اي براین آنان بگشاید

 متاسفانه در بسیاري از موارد به دلیل شتاب زدگی نویسنده در تکمیل و ارائه مقاله، پس از
بدست آوردن نتایج وقت کافی براي تحلیل و بحث و نتیجه گیري صرف نمیشود و برخی از 

.  نتایج قابل ارائه پوشیده میماند

بحث و نتیجه گیريبحث و نتیجه گیري
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  در صورت لزوم در پایان مقاالت علمی به نام افراد یا سازمان هایی که
. به نحوي در اجراي پژوهش گزارش شده نقش داشته اند شاره میشود

:براي مثال به نمونه هاي زیر میتوان اشاره نمود

موسسه یا سازمانی که پشتیبان مالی پژوهش بوده است.

کسانی که در گردآوري یا تحلیل داده ها نقش داشته اند.

داورانی که به دلیل تذکر هاي مفید در اصالح و بهبود مقاله نقش داشته اند.

تقدیر و تشکرتقدیر و تشکر
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  در پایان الزم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته  اند، به شیوه اي
. مطلوب ذکر شوند

  شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایی این نشریات و
.  شرایط نگارش مقاالت کمک بگیریم

 در این صورت ).  [1]مثل  (در استناد به مراجع ممکن است از شماره گذاري استفاده شود
)Vancouverروش . (شماره مراجع به ترتیب ظاهر شدن آنها در متن خواهد بود

 در صورت استفاده از این روش باید از امکان)Insert  Cross Reference ( درword   استفاده
.شود تا با اضافه کردن یک مرجع در میان مراجع دیگر ناچار به تغییر همه شماره هاي پس از آن نباشیم

 در روشی دیگر به جاي استفاده از شماره براي مشخص کردن مرجع، کلمه اي با استفاده از

)Harvardروش ( .ساخته میشود. .  نام نویسنده اول، سال انتشار، 
[Wang2011]  Wang, B, and Liu, K.J.R., “Advances in Cognitive Radio Networks: A 
Survey”, Journal Of Selected Topics In Signal Processing, IEEE, Vol. 5, No. 1, pp. 5-23, 
February 2011.

به هرحال باید از فرمت انتشارات مورد نظر پیروي کرد.

فهرست منابعفهرست منابع
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کنفرانس، ژورنال، مروري . (ابتدا باید بدانید مقاله شما از چه نوعی است(...

کنفرانس ها یا ژورنال هاي مورد نظر خود را بدقت بررسی کنید

نوع مقاالت پذیرفته شده

ضریب تاثیر

پایگاه هاي اطالعاتی نمایه کننده مقاالت

تعداد نسخه ها در سال و تعداد مقاالت در هر شماره

 زمینه مورد عالقه خوانندگان

 چکیده مقاالت اخیر را مرورد کنید(موضوعات مورد بحث روز(

طول متوسط مقاالت چاپ شده

زمان بندي و مهلت هاي مربوط به ارسال مقاالت

هزینه هاي مربوطه و امکان شرکت در کنفرانس

  راهنماي نویسندگان مربوط به ژورنال یا کنفرانس مورد نظر را از ابتداي نوشتن مورد نظر
فرم صفحه بندي، نحوه استناد، شکل ها، جدول ها، فاصله خطوط از کناره  (قرار دهید 

.تا در وقت شما صرفه جویی شود) …هاي صفحه و

نکاتی در مورد ارسال مقاله نکاتی در مورد ارسال مقاله 
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ارسال مقاله خارج از محدوده موضوعی یک کنفرانس یا ژورنال

ابهام در موضوع مقاله و تحقیق

 راهنماي نویسندگان”عدم رعایت قالب و فرمت پیشنهاد شده در بخش“

ضعف گرامر و عدم رعایت نکات دستوري و ساختاري در مقاله

چکیده خیلی کوتاه و یا خیلی طوالنی

فقدان بحث و پرداختن به نتایج

 اشتباهات متن! قلط طایپی (بی دقتی زیاد در تهیه متن ،(

عدم توجه به درخواست هاي داوران براي اعمال تغییرات و اصالحات

ارسال همزمان مقاله به چند جاي مختلف

ارسال مجدد مقاله رد شده به جاي دیگر بدون بازبینی و تغییرات

عدم رعایت اصول حرفه اي در رعایت حقوق مالکیت معنوي دیگران

مثال هایی از مشکالت در ارسال مقالهمثال هایی از مشکالت در ارسال مقاله
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  پس از دریافت نتایج داوري سردبیر در مورد نتیجه تصمیم گیري نموده و آن را به شما اعالم
.  میکند

 ممکن است مقاله رد شود یا پیشنهاد اعمال تغییرات کلی یا جزئی مطرح شود و یا به همان
.صورت پذیرفته شود

  سعی کنید از پیشنهادات انجام شده یاد بگیرید و آن را به عنوان یک بحث علمی تلقی
.نمایید

 نظرات داوران را به دقت مطالعه کنید و درصورت نیاز به اعمال تغییرات نامه اي مفصل
در این نامه باید . شامل اشاره مورد به مورد براي همه تغییرات درخواست شده تهیه نمایید

.نشان دهید در نسخه جدید مقاله چگونه هر نکته داوران را در نظر گرفته و اعمال نموده اید

 در صورتیکه با نظر داور موافق نیستید به صورت بسیار مودبانه و با دالیل علمی و ترجیحا در
.  قالب پرسش نکات خود را مطرح کنید

  اگر مقاله شما رد شد نا امید نشوید و دوباره اصالح و تکمیل آن را به عنوان یک کار جدید
.شروع کنید

پاسخ به نظرات داورانپاسخ به نظرات داوران

Scientific Writing : Papers 30



Isfahan University of Technology

Writing: Thesis & Technical Report

نگارش پایان نامه و گزارش فنی
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پایان نامهنگارش یک اهداف 

کارشناسی، کارشناسی (پایان نامه، بسته به نوع درجه الزامات اهداف نگارش یک 
در یک می تواند یک پایان نامه . می کندبه آن تغییر موسسه ي مربوط و ) یا دکتراارشد 

:یا چند معیار زیر، صدق کند

.کرده استنشان دهد که دانشجو متن تحقیق را خوانده و درك  -1

.قادر به انجام تحقیقات پایه اي استکه دانشجو دهد نشان  -2

.داده استتحقیق اصلی را انجام دانشجو نشان دهد که  -3

.داشته باشدقابل توجهی در آن زمینه نشان دهد که دانشجو سهم  -4

شماست، هماهنگی موسسه ي است که پایان نامه با آنچه مورد انتظار الزم 
.داشته باشد
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تفاوت پایان نامه با مقاله

خواننده را به مرجع دیگري براي حل جزئیات یا . پایان نامه متکی به خود استیک 1.

.ارجاع نمی دهدتحلیل بیشتر، 

بخش هاي سپس به و  (Chapters)فصل ها کتاب، به پایان نامه مانند یک یک 2.

(Sections)  تقسیم میشودمختلفی.

)توصیه نمی شود(. ممکن است یک پایان نامه روي بیشتر از یک عنوان متمرکز شود3.

.از یک مقاله استطوالنی تر یک پایان نامه معموال 4.

یک پایان نامه، داوران آن هستند و آن را ) و شاید تنها خوانندگان(اولین خوانندگان 5.

!!خواندخواهند دارند، که داوران یک مقاله دقت و توجهی دست کم با 
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 شرح و . جزئیات تا حد امکان آورده شودهمه ي در یک پایان نامه، باید اصوال
.  مهم استاثبات مفهوم موضوع 

 را ما اثبات ” و “  می شودآسانی نشان داده به ”مانند از بکارگیري عبارت هایی
.پرهیز نماییدکه ممکن است شک برانگیز باشد، “ می کنیم حذف 

 واضح است که” ، “ چنانچه قبالً گفته شد” سعی کنید از عبارت هایی مانند “
.استفاده نکنید

 ارائه از شما بپرسندجلسه ي را در پرسش ها این قبیل داوران ممکن است البته.

 این به شما کمک . را پیش بینی کنیدداوران کنید این قبیل سواالت سعی
.هر موضوع را بسط دهیدچقدر که تصمیم بگیرید می کند 

نامهکلیات نگارش پایان 
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 ولی نتایجی که معموال . یک پایان نامه نباید مطالب غیر ضروري گنجانده شوددر
کار می تواند این . شرح داده شوندپیوست ها در می توانند ربطی به پایان نامه ندارند، 

.براي استفاده کننده هاي بعدي مفید باشد

 و در طول یک . نداردوجود پایان نامه یک صفحات بیشینه ي از “ مطلوبی”عدد هیچ
جدید، موضوعات با بوجود آمدن صفحات، پایان نامه، تغییرات زیادي در تعداد 

:هرچند قاعده ي تجربی زیر پیشنهاد می شود. می آیدبوجود 

 درصد از مطالب برگرفته شده از کارهاي پژوهشی  70بهتر است حدود
.خود نویسنده باشد

  مطالب برگرفته شده از سایر کتب، مقاالت و منابع دیگران باید به کمتر
درصد محدود شود  30از 

نامهکلیات نگارش پایان 
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نامهکلیات نگارش پایان 

 کنیدشروع قسمت هاي آسان تر همیشه به خاطر داشته باشید که نوشتن را با.

 زیادي بر این باورند که یک پایان نامه باید به ترتیبی افراد آور است که شگفت
.نوشته شود که بالفاصله چاپ و خوانده شود

 

 که در مورد نوشتن و تجدید نظر کردن یک مقاله گفته همه ي چیزهایی درواقع
.می رودشده است، براي یک پایان نامه هم به کار 

 بسیاري از بحث هاي مطرح شده در مورد پایان نامه، براي گزارش فنی طرح هاي
.پژوهشی و فناورانه و نیز پروژه هاي کارشناسی نیز بکار می روند
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نامهکلیات نگارش پایان 

قبل از اینکه دیر . توصیه میشود که نوشتن پایان نامه را خیلی زود شروع کنید
، با پیش نویس فصول  براي شروع می توانید در ماه هاي اولیه مطالعاتی!شود

.مروري شروع کنید

 شروع کنید) مراجع(همچنین باید فورا جمع آوري منابع را براي تدوین کتابنامه.

  بهتر است استاد راهنماي  شما و چندتن از دانشجویان نیز پایان نامه ي شما را
.بخوانند و نظرشان را بگویند

 پیشنهاد می شود از کسی که در زمینه رشته شما تخصص ندارد خواهش کنید
.که پایان نامه شما را بخواهند و از نظر نگارشی ویرایش کند
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پایان نامه به ترتیب چاپپایان نامه به ترتیب چاپاجزاء اصلی اجزاء اصلی 

صفحات آغازین

 چکیده

مقدمه و اهداف پایان نامه: فصل اول

پیشینه ي پژوهش :فصل دوم

بدنه اصلی پژوهشی: فصول میانی

پژوهشروش 

بخش هاي مختلف تحقیق

یافته ها و نوآوري ها

نتیجه گیري و پیشنهادات: فصل پایانی

)فهرست منابع(کتابنامه 

Abstract in English

به طور کلی براساس روش هاي 

رساله و  صحیح نگارش، هر پایان نامه،

 پژوهشی شاملیا گزارش فنی و 

جزاي اصلی مقابل استا
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ترتیب پیشنهادي براي تهیه و نگارش پایان نامهترتیب پیشنهادي براي تهیه و نگارش پایان نامه

پیشینه ي پژوهش :فصل دوم -1

بدنه اصلی پژوهشی: فصول میانی - 2

پژوهشروش 

بخش هاي مختلف تحقیق

یافته ها و نوآوري ها

)فهرست منابع(کتابنامه  - 2

مقدمه و اهداف پایان نامه: فصل اول - 3

نتیجه گیري و پیشنهادات: فصل پایانی -4

چکیده  - 5

6- Abstract in English

صفحات آغازین -7

پیشنهاد می شود به ترتیب •

نگارش را انجام دهید نه  مقابل،کار

به ترتیب چاپ پایان نامه 

نوشتن را از همان ابتداي کار •

بویژه (. پژوهشی آغاز نمایید

)2و 2و 1بندهاي 
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 اصلی بدنه و میانی فصول براي اولیه طرح یک پروپوزال اهداف و مسئله براساس1.
.نمایید اصالح را آن خود مشاور و راهنما اساتید کمک با و کرده تهیه نامه پایان

.باشد فصول اصلی بخش هاي عناوین و فصول عناوین شامل باید طرح این2.

.شود می تکمیل تدریج به پژوهش پیشرفت با که است پازل یک مانند طرح این3.

 را آن باید پژوهش انجام طول در شماست، پژوهش راه نقشه ي طرح این هرچند4.
.نباشید تغییر نگران و کنید اصالح

  در فصل هر مقدمه است بهتر .شود می شروع مقدمه یک با فصول از هریک5.
 چیزي چه مربوطه فصل در که بنویسید آن در و شود نوشته پاراگراف یک

).....فصل، این در ( .می گویید

!!شود می نوشته که است فصل آن قسمت آخرین فصل هر مقدمه6.
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مقدمه )2-1

:شامل فصل این هاي قسمت سایر

موضوع با مرتبط و نزدیک مسائل سایر و مسئله تر گسترده تشریح و نظري مبانی 
پژوهش

منصفانه و نقادانه دیدگاه با شده انجام هاي پژوهش و کارها بر مرور و بررسی

بر شما که دهید نشان و دهید ارائه قوي تحلیل با و کامل بطور را مرتبط و منابع 
 در برجسته پژوهشگران و صاحب نظران و دارید کافی و کامل تسلط پژوهش پیشینه
.شناسید می را پژوهش موضوع

پژوهش موضوع بر .نیست کتاب نوشتن شما هدف .کنید خودداري گویی پراکنده از 
.شوید متمرکز
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 روش تحقیق

الگوریتم ها، طراحی ها و قضایاي پیشنهادي

اثبات ها و تحلیل هاي تئوري پیشنهادي

مبانی، قضایا و اصول علمی که براي انجام پژوهش بکار گرفته اید.

فرضیات انجام شده در هر تحلیل

 درصورت وجود(گزارش طراحی و ساخت دستگاه تست(

گزارش آزمایشات و نحوه ي جمع آوري داده ها و ابزارهاي اندازه گیري

شبیه سازي ها و تحلیل نتایج

 نتایج و دستاورهاي انجام پژوهش با دقت و استدالل کافی
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....)یا تاریخچه  یا (پیشگفتار   - 1- 1

بیان مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش - 2- 1

اهداف پژوهش - 3- 1

مروري بر پیشینه ي پژوهش - 4- 1

کارهاي انجام شده، نوآوري ها و دستاوردهاي پایان نامه - 5- 1

)  یا  روند ارائه مطالب(ساختار پایان نامه   -6- 1
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باید جدا از پایان نامه مستقل و گویا باشد.

منعکس کننده اصل موضوع پژوهش باشد.

در عین کوتاه بودن باید پاسخگوي سه سؤال زیر باشد:

مشکل چیست؟

راه حل چیست؟

 چیست؟) ها(و دستاورد ) ها(نوآوري

اهداف و مهمترین کارهاي قبلی باید مورد توجه قرار گیرد.
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 کلمه مناسب است 500ترجیحا در یک صفحه نوشته شود و حدود.

استفاده از کلمات و عبارات روان، آشنا، با معنی و روشن

تأکید بر نوآوري ها و اصطالحات جدید یا نظریه ها، فرضیه ها، نتایج و پیشنهادها

از ذکر منابع، اشاره و ارجاع به جدول ها و نمودارها خودداري شود.

در پایگاه هاي . (حتماً با تایید اساتید راهنما و مشاور پایان نامه آن را منتشر کنید
)  یا اطالعیه دفاع Irandocکتابخانه اي مانند 

 کلمات کلیدي)Key words (درانتهاي چکیده آورده شود.
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فهرست عالئم و نشانه ها

فهرست جدول ها

عکس ها و نقشه ها ،فهرست نمودارها

بسم اهللا الرحمن الرحیم

صفحه عنوان

صفحه تقدیم

صفحه تشکر و قدردانی

 صفحه تعیین مالکیت مادي و معنوي

فهرست مطالب

فهرست پیوست ها

صفحات آغازین
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

اولین صفحه ي پایان نامه که بهتر است به شکلی ساده و 
مشخصی صفحه آرایی شود و از به کار بردن کادر و 

.تزئینات مختلف خودداري شود
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بیان باید پایان نامه عنوان 
 شده انجام اصلی کار کننده

  واقع در .باشد نامه پایان در
 است نامه پایان تمام بیان

.است سطر دو یا یک در

جناب، مانند عناوینی 
  را ... و دکتر خانم، آقاي،
.نبرید بکار اساتید براي
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هر پایان نامه باید یک عنوان داشته باشد.

عنوان درج شده در پایان نامه باید دقیقا با عنوان تصویب شده یکی باشد.

باید ضمن رسا بودن مختصر باشد.

 عنوان خوب با ید مفید، مختصر، جامع و با کمترین کلمات محتواي پایان
.نامه را معرفی کند

نامفهوم و گنگ نباشد.

 غلطهاي امالیی و دستوري نداشته باشد و از استفاده نابجاي کلمات و یا
.عبارات گیج کننده پیراسته باشد
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 شامل عنوان فصل ها، بخش ها و زیر بخش هاي هر فصل پایان نامه با ذکر شروع
.شماره صفحه و عنوان مربوط می باشد

 عنوان هاي ذکر شده در فهرست مطالب باید عیناً با عنوان هاي خود متن مطابقت
.داشته باشد

  براي جلوگیري از خطاي چشم باید فاصله بین عنوان و شماره صفحه آن در فهرست
.مطالب به صورت نقطه چین تایپ گردد
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بحث و نتیجه گیري) 5-1

پیشنهادات) 5-2
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باید فرمت مورد قبول دانشگاه خود را رعایت کنید.
آوردن فهرست آثاري که در متن پایان نامه به آنها اشاره شده است
 فهرست بندي به ترتیب اشاره به مرجع در متن پایان نامه یا براساس

.حروف الفباي خانوادگی مؤلفان آثار انجام می شود
هر اثر تنها یک بار می آید.
 ،دسته اطالع زیر الزم است که باید به  4در ذکر هر اثر یا هر منبع

:دنبال هم بیایند

مؤلف یا نویسندگان1.

عنوان اثر2.

)محل انتشار و نام ناشر ،کشور ،شهر(اطالعات مربوط به انتشار اثر 3.

تاریخ انتشار اثر 4.
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 مفاهیم پارگرافStyle   وTheme

 روش ایجادTable of Content  (TOC)  به صورت اتوماتیک

 تعریف پاراگراف هاي مناسب برايReferences, Captions, . . .

  استفاده ازCross Reference   ،براي اشاره به مراجع، شکلها، جدولها
.فصلها، بخشها و زیر بخشها به صورت اتوماتیک

 استفاده از امکانUpdate Field  براي به روز رسانی ارجاعات داخل متن.

 استفاده از امکاناتReview  مانندTrack Change  وCompare    و
Comment

 براي دریافت برخی آموزشهاي مفید در موردMSWord    و سایر اجزاء
MSOffice به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.gcflearnfree.org/

MS WordMS Wordبرخی نکات مهم در مورد استفاده از برخی نکات مهم در مورد استفاده از 
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Industrial and Funded Research Proposal

پیشنهاد طرح  و اعتبارات پژوهشی صنعتی
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تدوین پیشنهاد طرح پژوهشی

 سازمان ها و شرکت هایی که از طرح هاي پژوهشی و فناوري حمایت می کنند و
.  حوزه هاي تخصصی و کاري آنها را بشناسید

       معاونت علمی فناوري ریاست جمهوري

وزارت علوم و تحقیقات و فناوري

وزارت فناوري ارتباطات و اطالعات

وزارت نیرو

 وزارت نفت

وزارت صنایع

صنایع دفاع

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

...

درصد احتمال   10فقط . با امید و استمرار پیشنهادیه هاي خود را تهیه کنید
.موفقیت پروپوزال یک شانس بزرگ است
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تدوین پیشنهاد طرح پژوهشی

هر سازمان و موسسه ویژگی ها، خواسته ها و روش هاي خود را دارد.

 قبل از شروع به نگارش پیشنهادیه، با انجام بازدیدها و جلسات فنی و مدیریتی

.مسئله و خواسته هاي کارفرما را بشناسید

به محدودیت هاي فنی و مالی کارفرما توجه داشته باشید.

 با آنچه کارفرما توقع دارد سعی کنید به توصیف مشترك و درك نزدیکی بین

! )حکایت فیل مولوي نشود(. ، برسیدآنچه شما انجام خواهید داد

 در محاسبه منابع انسانی، مالی، تجهیزات و مواد مصرفی عوامل غیرقابل

هر چند پیشنهادهاي غیر واقعی و . را در نظر بگیرید... پیش بینی، تاخیرات، تورم و

.  شانس موفقیت شما را به شدت کاهش می دهد
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تدوین پیشنهاد طرح پژوهشی

فرمت پروپوزال سازمان مورد نظر را دقیقاً رعایت نمایید.

تالش کنید که تمام قسمت ها را با دقت بطور کامل تکمیل کنید.

موضوع و شرح خدمات طرح پژوهشی را تا حد امکان واضح و روشن بیان نمایید.

 روش ها، الگوریتم ها و نکات کلیدي را بطور واضح ارائه ندهید تا امکان کپی

.  برداري و یا دسترسی غیر مجاز فراهم نشود
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 ًشود می ارائه و تدوین مرحله دو در طرح یک پروپوزال معموال:

نمونه فرم (.....................................    کوتاه و اولیه پیشنهاد(

نمونه فرم (...................... جزئیات با همراه کامل پیشنهاد(  


