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  به نام خدا

  

  پيش گفتار. ١
 

برای دانشجويان پژوھشی  مقاله نگارشحاضر، ارايه راھنمايی ھای الزم به منظور  راھنمایھدف از تدوين 
  می باشد. کارشناسی ارشدکارشناسی و ھای دوره 

طرح ھا و  به ارايه می بايست عالوه بر انتقال تجربيات گذشته سايرين پژوھشی مقالهھر  نگارشه يقين ب
و ھزينه و پيشگيری بايست موجب صرفه جويی در وقت  یمنجر گردد. ھمچنين مراھکارھای جديد علمی و عملی نيز 

نقد صاحب نظران و و ارزيابی  ال که نتايج پژوھش را در معرض رويت،و در عين ح شده قبلیاز تکرار عمليات 
      قالب درکه  پژوھشانجام  نتيجه رفع اشکاالت احتمالی نيز گردد.منجر به به تبع آن  ،می دھدقرار  پژوھشگران

نيز  سايرين به است ممكن بلكه شود می گرفته انجام پژوھش ارزيابی موجب تنھا نه گردد  می هيارا مشروحای  مقاله
 مقالهيک ويژگی ھای  .داشته باشندخود در اختيار  موضوع پژوھش انتخاب بيشتری را برای اوليه اطالعات تا كند كمك

  د:نمناسب به طور اجمال به شرح زير می باشپژوھشی 

  ارای ھدفی جدی و قابل اعتنا باشد،گشاينده مبحثی نو و د .١
 متناسب با ھدف پژوھش انتخاب شود، به طور دقيق و آنموضوع  .٢
 و از منابع موثق انجام گيرند، اطالعات و مطالب به نحوی درستآوری و تنظيم گرد .٣
و در  نمودهرا در درک موضوع ياری  خواننده تاآن به گونه ای باشد  ضمن داشتن طرحی ساده، نگارش .٤

 رھنمون سازد. عملیعرصه کسب آگاھی و معرفت علمی و 

 عدم رعايت حقوق مالکيت معنوی ديگران، رونويسی. باشد و کار دانشجو پژوھش مطالعه، حاصل بايد مقاله
 رد موجبات از مقالهموضوع  با غيرمرتبط موضوعات طرح و يا سايرين پژوھشی و گزارش ھای کتاب ھا، مقاله ھا از

نکند برای بازنگری و ارايه دوباره به  برآوردهی که خواسته ھای راھنمای حاضر را ا مقاله. بود خواھند اثر پژوھشی
 .تلقی خواھد شددانشجو بازگردانده نخواھد شد و در نتيجه نمره مقاله قطعی 

 :است قابل دانلودزير راھنمای حاضر از پايگاه اينترنتی جھت اطالع، 

http://garfamy.webs.com/academicworks.htm  

پژوھشی  مقاله نگارشدانشجويان در دستيابی به چگونگی  بهموثری  کمکبتواند  اين راھنما که استاميد 
  باشد.
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  دھیساختارنحوه . ٢
  

  ھستند:به قرار زير  مقالهو ترتيب قرار گرفتن صفحه ھای ھا  قسمت کلی، ارساخت

 ،صفحه عنوان .١
 ،چکيده .٢
 متن اصلی، نتيجه گيری و پيشنھادھا،پيش گفتار،  .٣
 فھرست مرجع ھا، .٤
 ،پيوست ھا (در صورت لزوم) .٥

  از: ندعبارتھستند مھم  مقالهيک نکاتی که در ساختار به ھر حال، 

 ملموس بودن مطالب .١
 طبقه بندی مطالب .٢
 پيوستگی انتقال مفاھيم .٣

 

  تدويننحوه . ٣
  

آن نھايی قبل از ارايه  الزم است تا، شودبه راحتی و سرعت مطالعه  مقالهبرای حصول اطمينان از اين که 
  :گردد در ادامه مالحظه مقاله نگارشنيازمندی ھای ابتدايی نحوه و شيوه 

  ،شودبا نام و نام خانوادگی دانشجو به زبان انگليسی نامگذاری و تايپ  MS Wordيک فايل  در مقاله .١
 ،شوند چاپ A4يک روی صفحه  بر مقالهمطالب  .٢
 ،تدوين گرددکلمه  ۵،٢۵٠صفحه و  ١۵در حداکثر  مقاله .٣
  سانتی متر باشد، ۵۴/٢حاشيه ھا جھت تايپ مطالب از ھر چھار طرف فاصله  .٤
 ) باشد،Doubleفاصله بين سطرھا دوبل ( .۵
 استفاده گردد، Times New Romanبرای تايپ کليه مطالب از جمله صفحه عنوان از قلم  .۶
  باشد مگر آن که اندازه ديگری مورد نظر باشد، ١٢ مقالهاندازه قلم نوشته ھای  .٧
 ،شوداستفاده  Tabفرورفتگی و يا فاصله زياد بين کلمات از دکمه  برای ايجاد .٨
 استفاده شود، ايتاليکفقط از ھای رياضی  متغيرھا چه در متن و چه در فرمولبرای تاکيد بر واژگان و درج  .٩
 استفاده شود،ھر صفحه وسط و در پايين از شماره گذاری خودکار برای صفحه ھا  .١٠
     صفحه ھای متن مقاله از شروع متن يعنی چکيده تا انتھای متن که شامل فھرست مرجع ھا و پيوست ھا  .١١

  آغاز شده و به صورت رديف ادامه می يابند، ١می باشد از شماره 
 به بخش ھا و زيربخش ھای کامالً تعريف شده تقسيم شود، مقاله .١٢
 باشد، ١۴رزيربخش ھا و زي ١۶، زيربخش ھا ١٨عناوين بخش ھا اندازه قلم  .١٣
    استفاده نگردد. يک بخشھای و عنوان دھی بخش ھا و زيربخش بيش از سه سطح برای شماره دھی از  .١٤

. از اين ماره گذاری شوند. ش١٫١٫١. و ١٫١.، ١ھا به صورت پيش گفتار، متن اصلی و نتيجه گيری و پيشنھاد
باالی متن "ھمان گونه که در صورت ھرگز به يعنی  گردد شماره گذاری برای ارجاع در داخل متن استفاده

 گفته شد" ارجاع داده نشود،
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ساير برای شمول گردند. ترسيم  MS Visioشکل ھا (نمودارھا، دياگرام ھا، رسم الخط ھا، ...) در برنامه  .١۵
ذ شده و اخ آنھامجوزھای الزم از مالک ی که قبالً در جايی ديگر چاپ شده اند ھاي ھا و يا متن ھا، جدول شکل

 . فايل ھای کليه شکل ھا نيز ھمراه با مقاله به صورت الکترونيکی ارايه گردند،در مقاله نشان داده شوند
 درست و بدون خطاھای تلفظ و تايپی باشد. برای اين منظور،و نمادگذاری کامل، از نظر دستور زبان  مقاله .١۶

. به ھر حال، دھدرا مرور کرده و اصالحات ضروری را پيشنھاد  مقالهبھتر است تا از کسی خواسته شود تا 
 .باشد مقالهنمی بايست اولين خواننده  استاد راھنما

  

  نحوه ارايه شکل ھا و جدول ھا. ٤
  

  رعايت موارد زير الزامی است: مقالهدر  یيا جدولو در ھنگام درج ھر گونه شکل 

و تمامی شکل ھا (نمودارھا، دياگرام ھا، رسم الخط ھا، صفحه ھای وب، عکس ھا، ...) با کيفيت عالی، سياه  .١
 سفيد، خوانا و بدون سايه باشند

 شود،جدول، از تابع توليد آن استفاده يک برای توليد جدول ھا تايپ شده و به عنوان بخشی از متن باشند.  .٢
ساير گسترده ايجاد شده در  از درج صفحه ھای ارايه نگردند. بنابراينجدول ھا به صورت عناصر گرافيکی  .٣

 شود،خودداری  نرم افزارھا
عنوان واضح و کامل تھيه شده و در ھمچنين با اعداد عربی و  متوالیبرای تمامی شکل ھا و جدول ھا شماره  .۴

 باالی آنھا از سمت راست درج گردند،
و دارای توضيحات متناظر به  شدهد از مورد مربوطه آورده تمامی ستاره ھای توضيح دار بالفاصله بع .۵

 باشند، ١٠قلم اندازه صورت زيرنويس در زير شکل يا جدول با 
  د.نقلم در کارھای ھنری مطابق بقيه متن باشاندازه و نوع  .٦

  

	نحوه ارايه پانويس ھا. ٥
 

که توضيح را به عھده دارند به طوری  ی آنھاتوضيح پاره ای از مطالب فشرده متن و رفع ابھام ھاپانويس ھا 
آنھا ھمچنين به  .عرضه می دارديک ديد جانبی نيز به خواننده  می افزايد،به درک بيشتر مطلب عالوه بر اين که  ،آنھا

می پردازند.  و اصطالحات متن که به ھدايت فکر خواننده و رعايت ربط منطقی مطالب ياری می دھد واژگانتشريح 
 مقالهرا در متن  ھاکه نمی توان آنھستند ای ماھيتاً به گونه  ولی می باشند مقالهيک ھا جزء ضروری پانويس اگر چه 

  رعايت نکات زير در ھنگام استفاده از پانويس ھا الزامی است: جای داد.

 ھستند و در پايين ھمان صفحه قيد گردند، الزمپانويس ھا تنھا در صورتی استفاده شوند که اکيداً  .١
 ،آغاز شده و به صورت رديف ادامه می يابد ١از  ھاشماره پانويس  .٢
 يا جدولی نباشند،و پانويس ھا اطالعات جزيی يک مرجع را ارايه نداده و يا شامل شکل  .٣
  ،تعريف گردندبه طور کامل ھا در پانويس در اولين جای به کار رفته يا معادل انگليسی آنھا کلمات مخفف  .۴
 خودداری گردد. مقالهاز استفاده از يادداشت ھای انتھايی در آخر  .۵
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  صفحه عنواننحوه ارايه . ٦
 

  به قرار زير است:با درج فاصله مناسب بين خطوط،  ،صفحه عنواندر ترتيب قرار گرفتن مطالب 

  ،سانتی متر ٢به طول و عرض  آرم دانشگاه سمنان .١
 ،١٤قلم اندازه با  سمنان نام دانشگاه .٢
 ،١٤قلم اندازه با و علوم اداری  مديريت اقتصاد، دانشکده نام .٣
 :١٦قلم اندازه با  عبارات زير .٤

  یپژوھش مقاله

  ...رشته کارشناسی ارشد  | دوره کارشناسی

 ،٢٢قلم اندازه با کلمه  ١٠ حداکثر مقالهعنوان  .٥
 ،١٨قلم اندازه " با :دانشجوکلمه " ادامهدر  نام دانشجو .٦
 ،١٤قلم اندازه با شماره دانشجويی زير نام دانشجو  .٧
 ،١٤قلم اندازه با  شماره دانشجويیزير دانشجو  نشانی ايميل .٨
. مثالً، استاد راھنما: دکتر رضا محّمدی ١٦نام استاد راھنما در ادامه کلمات "استاد راھنما:" با اندازه قلم  .٩

 گرفمی،
  .١٤قلم اندازه " با ١٣٨٩-٩٠به صورت " مقالهبر اساس سال ارايه  تحصيلیسال  .١٠

  

  چکيدهنحوه ارايه . ٧
  

 يك چكيده. شود می تھيه كه است آن قسمت آخرين معموالً  ولی گيرد می قرار مقاله ابتدای در چكيده چه اگر
 كامل متن در شده انجام مھم كارھای و مطالب تمام از آن مطالعه با خواننده که گردد ارايه ه نحویب می بايست مقاله
 باو  صفحه ١ از كمتر در كه است مقاله بخش ھای تمام از ای خالصه چكيده. آورد دسته ب جامعی و درست درك مقاله

  :دھدمی را پوشش  ساختار چکيده عناوين زير. شود می نوشته ١١قلم اندازه 

  ھدف، .١
  طرح/روش/رويکرد، .٢
  يافته ھا، .٣
  ،عملی (در صورت نياز)علمی و کاربردھای  .٤
  ،ھا (در صورت نياز) محدوديت .٥
  .ارزشاھميت و  .٦

و يا دارای کلمات مخفف تعريف نشده  ندادهھا جع ونه ارجاعی به آثار ديگران در فھرست مرھيچ گ چكيده متن
  باشد.نمی 

 به منظور قدردانی. می دھند ياری يادگيری در را دانشجو که سازمان ھايی ھستنديا و  افراد پژوھش، اثنای در
به طور خيلی کوتاه و در حداکثر با ذکر نام کامل از آنھا در پانويس چکيده  بھتر است تا سازمان ھا،اين افراد و  از

در ضمن، نيازی به تقديم مقاله به فرد و يا سازمان خاصی نيست زيرا که آن در نھايت  .دکلمه سپاسگزاری شو ٢٥٠
  تقديم دانشگاه خواھد شد.
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  نحوه ارايه پيش گفتار. ٨
  

می باشد.  پژوھشگرفته در  ھای انجامفعاليت و  پژوھشدر باره موضوع پيش گفتار شامل توضيح مختصری 
ارايه انجام گرفته  پژوھشای مناسب برای پيش زمينه ھمراه به  مقالهاھداف . پيش گفتار"، ١با عنوان "اين بخش در 
  .گردديا ارايه خالصه نتايج خودداری می و و از مرور جزيی ادبيات  شده

  

  متن اصلیارايه نحوه . ٩
 

  باشند: موارد زيرشامل  صفحه ١٠حداکثر  می توانند در متن اصلی مختلف زيربخش ھای

  مساله و موضوع پژوھش .١
 پژوھش ادبيات .٢
 پژوھشو پرسش ھای اھداف  .٣
 روش پژوھش .٤
 اھميت و ارزش پژوھش .٥
 محدوديت ھای پژوھش .٦
 نتايج .٧
  بحث .٨

  

  پيشنھادھانحوه ارايه نتيجه گيری و . ١٠
  

 صفحه ١ حداکثرکه در  و پيشنھادھا است ه گيریج، بخش نتيپژوھشی مقالهيک معموالً يکی از آخرين اجزای 
با عنوان      بخش اين در فته ھا برخيزد.بايد از دل يا که. اين بخش در واقع عصاره پژوھش است گردد  می هاراي

 .دنعرضه می گردبه طور خالصه در طی مدت پژوھش  شده انجام ھای فعاليت نتايج"نتيجه گيری و پيشنھادھا"، 
دست يافته باشد و منطق حاکم بر تجزيه و اند که نتايج از آنھا گرفته شده  یبه کليه اطالعاتدر متن اصلی خواننده بايد 
برخاسته از اصل مساله  یپيشنھادھا ،بخش اين در. برسدبه گونه ای باشد که او نيز به ھمان نتايج ھا تحليل يافته 

  .گرددپيشنھادھای غيرعملی پرھيز ارايه از  ،. بنابراينارايه می شوند ديگران استفاده براینيز  پژوھش

 

  ھا مرجعنحوه ارايه . ١١
  

 بررسیبه دقت نيز  و کامل بودن، صحت و سازگاری آن به شيوه ھاروارد بودهمی بايست  آثارارجاع به ساير 
 ارجاعآثاری را که به آنھا را قادر می سازد تا  بسيار مھم است زيرا خوانندهامروز ی محيط الکترونيکاين کار در شود. 
و رعايت  مقالهاعتبار بخشيدن به به معنی  پژوھشھای مرجع  ذکربه ھر حال،  .بيابددر پايگاه ھای علمی  استشده 
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در متن به صورت (نام خانوادگی نويسنده، سال) در صورت وجود  آثار ديگران است.آثار امانت علمی در استفاده از 
يا (نام و يک نويسنده، (نام خانوادگی نويسنده اول و نام خانوادگی نويسنده دوم، سال) در صورت وجود دو نويسنده 

وقتی به بيش در ضمن،  گردند.می خانوادگی نويسنده اول و ديگران، سال) در صورت وجود سه نويسنده يا بيشتر درج 
نويسنده، سال الف، خانوادگی ، به آنھا به صورت (نام شودنويسنده که در ھمان سال چاپ شده اند ارجاع می  اثراز يک 

  ب). ١٣٩٠الف،  ١٣٩٠(محّمدی گرفمی،  گردد، مثلمی سال ب) اشاره 

  است:الزامی  مقالهدر مورد استفاده  یتھيه فھرست مرجع ھاھنگام در رعايت موارد زير 

مرجع ھا به زبان خارجی در  مرجع ھا به زبان پارسی در فھرست مرجع ھای داخلی به زبان پارسی و .١
 فھرست مرجع ھای خارجی به زبان خارجی ارايه شوند،

 ،دنآورده شوبه ترتيب حروف الفبايی فھرست مرجع ھا اقالم در  .٢
 شود،حداقل در يک جا از متن اشاره  اندظاھر شده ھا جع به تمامی مرجع ھايی که در فھرست مر .٣
 به زبان خارجی ارايه شوند،خارجی  مرجع ھایفھرست در  خارجیبه زبان  مرجع ھا .۴
 شود،نام مترجم پس از نام کتاب ذکر شده کتاب ترجمه  برای .۵
  ،نگردددر فھرست مرجع ھا قيد اثر شخصی چاپ نشده  .۶
 ،جزيی از نام باشد "&" آن کهمگر  نشوداستفاده  "&"از  "و"به جای  .٧
  دکتر، استاد و مھندس از جلوی نام مولف حذف شوند،پروفسور، القاب و عناوينی از قبيل  .٨
کارشناسی و ھای دوره  :پژوھشی مقاله نگارش راھنمای)، "١٣٩٠دی گرفمی، ر. (محمّ  يعنی مرجع حاضر .٩

 اسفنددانشگاه سمنان، سمنان، ، و علوم اداری مديريت ،دانشکده اقتصادجزوه، ، ۵ويرايش "، کارشناسی ارشد
 به طور کامل ذکر گردد. ١٣٩٠

  شيوه و مثال ھای درج مرجع ھا در فھرست مرجع ھا در زير آمده اند:

  ھا: برای کتاب .١

Surname, Initials (Year), Title of Book, Publisher, Place of publication. 
e.g. Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY. 

  کتاب:ھای برای فصل  .٢

Surname, Initials (Year), “Chapter title”, in Editor’s Surname, Initials (Ed.), Title of Book, 
Publisher, Place of publication, pages. 
e.g. Calabrese, F.A. (2005), “The early pathways: theory to practice – a continuum”, in 
Stankosky, M. (Ed.), Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier, New 
York, NY, pp. 15-20. 

  :برای مجله ھا .٣

Surname, Initials (Year), “Title of article”, Journal Name, Volume, Number, Pages. 
e.g. Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), “Loyalty trends for the twenty-first century”, 
Journal of Consumer Marketing, Vol. 22, No. 2, pp. 72-80. 

  ھای چاپ شده کنفرانس: گزارشبرای  .۴

Surname, Initials (Year of publication), “Title of paper”, in Surname, Initials (Ed.), Title of 
published proceeding which may include place and date(s) held, Publisher, Place of 
publication, pages. 
e.g. Jakkilinki, R., Georgievski, M. and Sharda, N. (2007), “Connecting destinations with an 
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ontology-based e-tourism planner”, in Information and communication technologies in 
tourism 2007 proceedings of the international conference in Ljubljana, Slovenia, 2007, 
Springer-Verlag, Vienna, pp. 12-32. 

  ھای چاپ نشده کنفرانس: گزارشبرای  .۵

Surname, Initials (Year), “Title of paper”, paper presented at Name of Conference, Date of 
conference, Place of conference, available at: URL if freely available on the internet 
(accessed date). 
e.g. Aumueller, D. (2005), “Semantic authoring and retrieval within a wiki”, paper presented 
at the European Semantic Web Conference (ESWC), 29 May-1 June, Heraklion, Crete, 
available at: http://dbs.uni-leipzig.de/file/aumueller05wiksar.pdf (accessed 2 February 2007). 

  برای جزوه ھا: .۶

Surname, Initials (Year), “Title of article”, working paper [number if available], Institution or 
organization, Place of organization, Date. 
e.g. Moizer, P. (2003), “How published academic research can inform policy decisions: the 
case of mandatory rotation of audit appointments”, working paper, Leeds University Business 
School, University of Leeds, Leeds, 28 March. 

  برای مطالب در دايره المعارف (بدون نويسنده يا ويراستار): .٧

Title of Encyclopedia (Year), “Title of entry”, Volume, Edition, Publisher, Place of 
publication, Pages. 
e.g. Encyclopaedia Britannica (1926), “Psychology of culture contact”, Vol. 1, 13th ed., 
Encyclopaedia Britannica, London and New York, NY, pp. 765-771. 

  مراجعه شود. ٢بند برای مطالب با نويسنده به راھنمای فصل ھای کتاب در 

  در روزنامه (با نويسنده): برای مقاله ھا .٨

Surname, Initials (Year), “Article title”, Newspaper, Date, Pages. 
e.g. Smith, A. (2008), “Money for old rope”, Daily News, 21 January, pp. 1, 3-4. 

  در روزنامه (بدون نويسنده): برای مقاله ھا .٩

Newspaper (Year), “Article title”, Date, Pages. 
e.g. Daily News (2008), “Small change”, 2 February, p. 7. 

  :برای منابع الکترونيکی .١٠

Surname, Initials (Year), “Title of paper”, available at: URL if freely available on the internet 
(accessed Date). 
e.g. Castle, B. (2005), “Introduction to web services for remote portlets”, available at: 
http://www-128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12 November 2007). 

URL  ،می بايست يا در پرانتز () در متن اصلی قرار گيرند يا ترجيحاً ھای تنھا، يعنی بدون نويسنده يا تاريخ
  .)مقالهدر آخر  URL(عدد در براکت [] در متن و سپس با نشانی کامل  درج گردنديادداشت  صورتبه 
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  پيوست ھانحوه ارايه . ١٢
  

ھدف از به کار . به شمار نمی آيندآن  اصلی متن از جزيی ولی ھستند مقاله با مرتبط مطالب شاملھا  پيوست
گسستگی موجب که آوردن آنھا در متن اصلی می تواند به طوری است  مقالهبردن پيوست ھا، درک بھتر موضوع 

که در متن  ھستندی ا يا اطالعات مشابهو . پيوست ھا معموالً حاوی جدول ھای آماری، تصاوير، نقشه ھا، فرم ھا شود
 قضيه يک اثبات يا و دستگاه يک کاتالوگ از قسمتی توان می به طور مثال، اصلی به گونه ای به آنھا اشاره شده است.

در آنھا را تا ، بھتر است شودمی رجوع  مطالباين گونه به به طور پيوسته  چنانچه. کرد هيارا ھا پيوست در را رياضی
 شودھا اشاره آنولی ھر جا که الزم شد تا به  نيست الزامی مقاله درھا  پيوست داشتنبه ھر حال،  .دادقرار اصلی متن 

ت به قسمت ھای کوچکتری را می توان بر اساس نوع اطالعاپيوست ھا  ...". می توان نوشت "رجوع شود به پيوست
به  ھا و معادله ھا به فرمولدر پيوست ھا .  و به آنھا شماره داد مانند پيوست الف، پيوست ب، ... نمودتقسيم نيز 

 جدول، ١الف. شکلھا به صورت  ھا و جدول به طور مشابه به شکل و)،... ٢)، معادله (الف.١(الف. فرمولصورت 
 ... شماره داده می شود. ،٢الف.


