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ساختار یک مقاله پژوهشی
یچقبال در هوباشدیسندگاننویلاصپژوهش و مطالعه مستخرج از ید با) Original articleی (هر مقاله پژوهش

یده،: چکاستیاصليهابخشینشامل اترتیب بهی باشد. هر مقاله پژوهشیدهبه چاپ نرسیکتابیامجلهیاکنفرانس 
هاي اگرچه، بخشو مراجع.گیري،یجهبحث و نتوتحلیل آماري، تجزیهها،یافتهمقدمه، مواد و روش، یدواژگان،کل

دیگري هم هنگام فرستادن یک مقاله به یک مجله براي بررسی ممکن است از نویسندگان خواسته شود، مانند تضاد 
هاي هاي کلیدي و مشترك بین همه مقالهقدردانی، نقش نویسندگان، حامی مالی و .... در این نوشتار تنها بخشمنافع، 

شوند.پژوهشی معرفی می

یدهچک
کلی و مقدماتی در چکیده يهاشما است. از بحثییا نظري کار پژوهشآزمایشیها و نتایجیافتهاي از چکیده خالصه

تر بیششود. یزو مراجع پرههاي اختصاري نامها، ها، فرمولها، جدولکار، شکلییاتجزشود. از نوشتنمیپرهیز 
نباشد.یشترواژه ب200از گذارند که براي نمونهها براي چکیده محدودیت واژگانی میمجله

دو بندیایکدر رایدهچکخواهند اي ساختار خاص خود را براي چکیده دارد. برخی از نویسندگان میهر مجله
ها هم چکیده ساختارمندي مانند این دارند:بنویسند. برخی مجلهپاراگراف)(

کوتاهیبه پژوهش یا مطالعهلزوم انجام شود. به بیان دیگر، چرایی ویمنوشتهآن یو هدف اصلپژوهشیتاهمهدف:
.شودیمیانب

.شوندیمنوشتهکوتاهیبه ، و پارامترهاي بررسی شده روش انجام مطالعههاي مطالعه، گروه:مواد و روش

.شوندیمیان) بيآمارداريیمعننوشتنمطالعه (معموال با یاصلهايیافتهدستاوردها و:هایافته

اگرچه ممکن است از هاي پژوهشی خود است؛گر و نویسنده درباره مطالعه و یافتهکلی پژوهشیدگاهد:گیرينتیجه
.هم براي حمایت از دیدگاه خود بهره ببردیگراندپژوهشی و مطالعاتیيکارها

هاي درست و دقیق، شانس انتخاب کلیدواژهمقاله را نشان دهند. یو فرعیموضوعات اصلیدها باواژهینا:هاکلیدواژه
اي پیشنهاد خود را مجلهها، هر دهند. درباره تعداد و چگونگی نوشتن کلیدواژهدیده شدن مقاله شما را افزایش می

دارد. 

مقدمه
پردازد. مقدمه به طور کلی به اهمیت یک موضوع و تاریخچه آن، مطالعات پیشین و در نهایت اهداف یک پژوهش می

شود. در بند نخست، بهتر است تنها به بیان کلی موضوع و اهمیت آن پرداخت. مقدمه در چند بند (پاراگراف) نوشته می
شود که شود. در این بند تنها به جزییاتی پرداخته میبندهاي بعدي به جزئیات و مطالعات پیشین اشاره میدر بند یا 

هاي گوناگون بررسی نمود، مانند آپوپتوز، توان از زاویهونه، سرطان را میمتنها در راستاي پژوهش شما هستند. براي ن
شما مطالعه آپوپتوز در یک سرطان است، از نوشتن جزییات و متابولیسم، طول تلومر، اپیدمیولوژي و .... اگر مقاله

اي که هر فرد اطالعات دیگر در مقدمه بپرهیزید. در بند آخر، هدف کار پژوهشی و نوآوري مطالعه نوشته شود؛ به گونه
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ا از انجام با خواندن مقدمه به اهمیت پژوهش انجام شده و تفاوت آن با کارهاي مشابه پی ببرد و هدف نویسنده ر
پژوهش دریابد. 

مواد و روش
با توجه به نوع . شودبا دقت و جزییات نوشته مییشآزماوانجام مشاهده یا، محاسبه،روش کار،بخشینادر 

نام شد،استفاده یاز دستگاهدر پژوهش، اگر پژوهش، روابط ریاضی به کار رفته در این بخش به روشنی نوشته شوند.
چنین، نام شرکت سازنده مواد شیمیایی به کار رفته در آزمایش نیز همدر پرانتز آورده شود.یدو آدرس سازنده آن با

ي است و نیازي به نوشتن مرجع ضرورنوشتنروش جا افتاده و ثابت شده است، یکاگر روش کار باید آورده شود.
نوشته ی، اطالعات کافهاي قدیمی استاه با تغییراتی در روشیا همراستیداگر روش جد،اماجزییات روش نیست.

در واقع، نویسندگان گرامی باید همه اطالعات را بیاورند . آن آزمایش را انجام دهندبتوانندهم یگردیسندگانشود تا نو
یا به یک منبع مناسب ارجاع دهند، تا پژوهش آنان تکرارپذیر باشد. 

هاي یري، گروهگروش نمونهي و چگونگی تعیین آن،جامعه آماردر صورتی که مطالعه انجام شده آماري است، 
مطالعه (آزمایش و کنترل) هم با دقت و جزییات معرفی شوند. اگر مطالعه دو سویه کور است، چگونگی اجراي آن 

توضیح داده شود.

تجزیه و تحلیل آماري
اي که براي کاررایانهبرنامه. نرم افزار یا شودنوشتهیدباهاي انجام شده ها و آزموندادهنوع توزیع ي،روش آمار

سطح معناداري تجزیه و تحلیل آماري هم نوشته شود.هم مشخص شود.و نسخه به کار رفته به کار رفتهيآمار

هایافته
. ترتیب نوشتن ارائه شودیربه صورت متن، جدول و تصویدبا، نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شدهبخشینادر 

، به جایشدر متن تکرار شود. یدنباو تصاویرجداولي. محتواخوانی داشته باشدنتایج باید با روش کار نوشته شده هم
ارجاع نمودار، شکل، یا به شماره جدولهاي بسیار مهم اشاره نمود و در متنتوان تنها به تغییرات معنادار یا یافتهمی

ممکن استیطوالنهايهمقالهر شکل و جدول باید به طور مستقل از متن مقاله براي خواننده قابل درك باشد. داد. 
.داشته باشندیازنیفرعینروشن کردن مطالب خود به عناويبرادر بخش نتایج

گیريو نتیجهبحث
یدبابخشینايدر ابتداشود. در مقاله اشاره میشده ، به اهمیت موضوع بررسی بسیار کوتاهدر ابتداي بحث ،معموال 

.به دست نیامده استايیجهنتیااست، نادرست است و درستشده در مقاله نوشتهصفر یهفرضیاشود که آگفته
هاي موجود را با مطالعات شباهتها یا پردازد و تفاوتهاي به دست آمده مینویسنده به تفسیر داده،بخشینادر 

ـاره کرد و شده اشدیدههاي افی نیست و باید به علل تفاوتـمقایسه نتایج به تنهایی ک،بتهـال.کندپیشین مقایسه می
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و مهم مطالعه و یدجديهاجنبهبلکه، تنها دوباره در بحث تکرار شوند. یدها نبادادهییاتجزباره بحث نمود.ایندر 
. دیگر گفته شودهايها در مقایسه با مطالعهو تفاوت، تمایز یا برتري آنها از آندست آمدهبههايگیريیجهنت

،پردازد. البتههاي مقاله میترین یافتهبندي مهمشود که به جمعگیري کلی پژوهش نوشته میدر بند آخر بحث، نتیجه
کرد. براي نمونه، اگر اثر دارویی را بر سرطان بررسی نمودید و به نتایج گیري بدون شواهد کافی پرهیز باید از نتیجه

توان نتیجه نمی،اماتواند امیدبخش باشد؛دارو این اثرات خوب را داشت و مینتوان گفت ایخوبی رسیدید، تنها می
تواند سرطان را درمان نماید. گرفت این دارو می

هاي هاي آینده نوشت. در مجلهها و بررسیتوان پیشنهادهایی براي پژوهشگیري میدر بخش پایانی بحث و نتیجه
گیري با هم و یا جدا از هم نوشته شوند.گوناگون ممکن است بخش بحث و نتیجه

منابع یا مراجع
ها نمایید که در مطالعه و پژوهش خود از آنها و کارهاي پژوهشی دیگران را معرفی میها، کتابدر این بخش، مقاله

اي پیشنهادهاي خودش را دارد که باید رعایت نیز هر مجلهدهیارجاعاید. درباره تعداد منابع و چگونگی استفاده نموده
شود. نکته مهم آن استفاده میEndNoteیا Mendeleyافزار در متن مقاله، معموال از دو نرمدهیارجاعشود. براي 

ها مقاله به آنمتن جاي مناسب در در ،ایدرا که در قسمت مراجع وارد کردهمامی مراجعی است که باید دقت نمایید، ت
.داده شده باشدارجاع 

دامغان، دانشگاه یستی (زیاضیاتریملیشهماینو سومیالمللینبیشهمایننخستکمیته علمی دراین مطلب 
توانید به میشویم.پیشنهادهاي شما خوشحال میها، نقدها و ها، تعریفما از دریافت دیدگاه) آماده شده است.1400
ایمیل بزنید.)info.biomath@du.ac.irدبیرخانه همایش (پیامک و یا به آدرس09102936191شماره 

شاد و تندرست باشید
یستیزیاضیاتریملیشهماینو سومیالمللینبیشهمایننخستدبیرخانه 


