
کارگاه آموزشی 

مقاله نویسی علمی

معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و درمانی سینا



اهداف کارگاه

در هدف کلی از برگزاری این کارگاه ایجاد توانمندی نظری و عملی
ر نگارش یک مقاله علمی به زبان فارسی و اخذ پذیرش چاپ د

.مجالت علمی  است
:در پایان این کارگاه ازشما  انتظار می رود

.اهمیت انواع مقاالت علمی را بیان نمائید1.

.اجزاء مختلف یک مقاله علمی را بیان نمائید2.

.توانمندی نقد یک مقاله علمی را کسب نمائید3.

.از اصول اخالقی در نگارش مقاله علمی آگاه شوید4.

.با روش مناسب اخذ و ارسال پذیرش مقاله در مجالت آشنا شوید5.

. با برخی اصول اولیه  ادبیات درنگارش مقاله به زبان فارسی آشنا شوید6.



اهمیت نگارش علمی
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مقالهنگارشضرورت



انگیزه های نوشتن

نوشتن به قصد آموختن•

نوشتن به قصد مستند سازی•

نوشتن به قصد گزارش دهی•

نوشتن به قصد متقاعد کردن•
دیگران

ا سهيم کردن ديگران در انديشه ها و آر
خويش

اعيتبديل دانش شخصي به دانش اجتم
تملک يا شخصي کردن دانش
 انجام وظايف در محيط دانشگاهي و

پژوهشي



نگارش مقالههدف 

سایرهدفهمان،مقالهجملهاز،علمینوشتههرازهدف•
رعایتبا،آشكارطوربهپیامیکانتقالیعنی؛هاستنوشته
گزارشکهآنجااز.جذابوروانسبكیباو،ایجازاصل

میچاپبهتخصصهایمجلهدرغالبأعلمیپژوهشهای
محدودیصفحاتعلمیگزارشهربرایهامجلهاینورسد

نمهمتریایجازیااختصاراصلرعایت،دهندمیاختصاص
.استعلمیمقالهنگارشویژگی



انواع اصلی ارائه مقاالت علمی

چاپ در مجالت

ارائه در همایش ها

گزارش پژوهشی به موسسه



تقسیم بندی انواع مقاالت علمی

 مقاالت مروریReview (tutorial) articles

مقاالت اصیل پژوهشیresearch articlesOriginal

کارآزمایی بالینی :Randomized control trials

موردی شاهدی :Case-control

 هم گروهی :Cohort

همبستگی :Correlational

 گزارش موارد نادر و جالبCase reports :



ارتباط سواد اطالعاتی و مهارتهای نگارش

ته های مهارت درایجاد پیوند بین اطالعات برگرفته از منابع اطالعاتی و دانس•
طالعاتیسواد اقبلی خود، بخشی از مهارتهایی کلی تر است که تحت عنوان 

.  مطرح می باشد

نابع به توانایی شناسایی نیاز اطالعاتی، جستن م: تعریف سواد اطالعاتی•
دانش منظور تامین آن نیازها، و سپس تحلیل، ترکیب، ارزیابی، و انتقال

.  کسب شده 



هفت اصل سواد اطالعاتي بر گرفته از

Information skills in higher education: a SCONUL Position Paper (1999)



اجزاء یک مقاله علمی

عنوان
نام و مشخصات نویسندگان
 (خالصه)چكیده
 (زمینه)مقدمه
(مواد و روشها، روش مطالعه، روش کار) روش بررسی
 (نتایج)یافته ها
 بحث
نتیجه گیری نهایی
 (تشكر و قدردانی)قدردانی و سپاس
منابع



نگارش عنوان
Title



عنوان مقاله

، (کلمه15حداکثر )و جامع کوتاه •

، حاوى موضوع کلى و متغیرهای اصلی پژوهش و رابطه آنها

فاقد کلمات اضافه

هماهنگ با متن مقاله ،•

ترجمه صحیح و دقیق به زبان انگلیسی،•

اجتناب از بكارگیری اختصارات،•

جذاب،•

چه چیزی؟ چه زمانی؟ چه کسی؟ چه مكانی؟: حاوی پاسخ سواالت•



عنوان مقاله

وم پزشكی بررسی رابطه بین انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه عل•
ام مشهد با سبک مدیریت مدیران آنها در بیمارستانهای آموزشی

شهر مشهد( ع)، امام رضا(عج)، قائم(س)البنین

کلمات اضافه دارد

ریت مدیران سبک مدیبا رابطه بین انگیزش شغلی کارکنان بررسی •
منتخب شهر مشهدبیمارستانهای آموزشی در 



عنوان مقاله

بررسی شیوع سكته قلبی•

جامع نیست

1393بررسی شیوع سكته قلبی در زنان شهر مشهد در سال •

1393سال : چه زمانیشیوع سكته قلبی    : چه چیزی•

زنانچه کسی؟ شهر مشهد            : چه مكانی•



عنوان مقاله

ر مشهد بررسی افت تحصیلی دانش آموزان و روش تدریس معلمان ریاضی شه•

رابطه مشخص نیست و ناقص است

هر بررسی رابطه بین روش تدریس معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان ش•
مشهد



عنوان مقاله

...با سن حاملگی زنان  MSبررسی رابطه بین •
از کلمات اختصار استفاده شده است•

...بررسی رابطه بین مولتیپل اسكلروزیس با سن حاملگی زنان •



انواع نگارش عنوان

کالسیک یا آکادمیک •
برای طرح تحقیق یا پایان نامه مناسب است

رسمی و حاوی کلمات اصلی و رابطه آنها است

ژورنالیستیک یا مجله ای•

برای مجالت مناسب است

.کوتاه و جذاب و حاوی نكات برجسته تحقیق است



عنوان مقاله

:  کالسیک•

برونداد بررسی تاثیر آموزش کارکنان نظام سالمت در زمینه  نگارش علمی بر•
پژوهشی سازمان مربوطه

:ژورنالیستیک•

ارتقاء برون داد پژوهشی با آموزش  نگارش علمی•

نقش آموزش نگارش علمی در برونداد پژوهشی•

یک کارآزمایی بالینی: تاثیر آموزش بر برونداد پژوهشی•



عنوان مكرر
Running title

اپ عنوانی خالصه برای باالی صفحاتی از مجله است که مقاله در آن چ
.می شود



مشخصات نویسندگان
Authors



(Authors)مشخصات نویسندگان 
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پست الكترونیكی نویسنده مسئول•



مشخصات نویسندگان
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(Authors)مشخصات نویسندگان 

اده ها و یا کسی نویسنده است که در ایده پژوهشی، طراحی تحقیق، اجرا، تحلیل د•
.نگارش مقاله مشارکت داشته باشد

.رعایت حقوق نویسندگان از موضوعات اخالقی پژوهش و الزم االجرا است•
.حقوق نویسندگان مشمول زمان نمی شود•
.حقوق نویسندگان قابل پیگیری حقوقی است•
ه و توافقات درصد مشارکت در تحقیق، قوانین موسستوالی اسامی نویسندگان به •

.بستگی داردقبلی
ویی را بر نویسنده مسئول، مسئولیت ثبت مقاله در مجله، پاسخ داوری و پاسخگ•

.عهده دارد



امتیاز نویسندگان



نگارش مقدمه
Introduction



(Introduction)تدوین قسمت مقدمه  

:تدوین قسمت مقدمه مقاله در پنج مرحله انجام می شود

بیان زمینه و حیطه پژوهش به منظور درک خواننده1.
مشکل مورد پژوهشپیرامون 

یین   تحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تب2.
.می کند

گپ موجود چیست و چرا انجام این پژوهش اهمیت 3.
.دارد

(  تیاریاخ)تاکید بیشتر بر  جنبه های مهم این تحقیق 4.

هدف  و یا سوال پژوهش5.



مقدمه

:زمینه و حیطه پژوهش-1

(جهانی، ملی، منطقه ای)و شدت مشكل وسعتآمار نشان دهنده •

دامنه و حوزه مشكل•

:  مثال

(.1)سكته قلبی شایعترین علت مرگ در ایران است 

هزار نفر در کشور بخاطر تصادفات خودرویی کشته می20ساالنه حدود 
(.2)دقیقه یک نفر 20شوند یعنی هر 

(نادرست).سكته قلبی بیماری مهمی است
(تنادرس. )تصادفات خودرویی تلفات زیاد و وحشتناکی ایجاد می کند



مقدمه

:زمینه و حیطه پژوهش-1

(جهانی، ملی، منطقه ای)مشكل شدتآمار نشان دهنده وسعت و 

دامنه و حوزه مشكل

:  مثال

سال است 40تا 20بیشترین شیوع مولتیپل اسكلروزیس در سنین 
(.  1)که شامل افراد فعال جامعه می باشد 

(.2)درصدی همراه است50ای بوال با مرگ و میر حدود 



مقدمه

بیین   تحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را ت-2
:کندمی 

تحقیق قبلی مرتبط با این پژوهش3-5یان خالصه نتیجه ب
:نشان دهنده 

قابلیت اجرایی تحقیق–

کمبود تحقیقات قبلی در این موضوع خاص–

مناقشه نتایج تحقیقات قبلی–



مثال مرور متون در 
مقدمه مقاله



مقدمه

:موجود در موضوع تحقیق( فضای خالی)گپ -3

روشهای موجود و مورد استفاده برای حل مشكل
معایب و مشكالت روشهای فوق

روش مورد نظر در این تحقیق
اثر احتمالی روش مورد نظر در این تحقیقمكانیسم 

مزایای روش مورد نظر در این تحقیق



تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی:  مثال

ز در حال حاضر برای تسكین اضطراب قبل از عمل بیماران ا
این داروها با .داروهای ضد اضطراب استفاده می شود

(  4)و خطر وابستگی (3)عوارضی همچون خواب آلودگی 
(.5)همراه هستند و تداخالتی نیز با داروهای بیهوشی دارند

این  روش .   است( 6)اما آرامسازی یک مداخله غیر دارویی 
با شل کردن عضالت، تنش جسمانی را بر طرف کرده و

ه آرامسازی فاقد عارض.ممكن است بر اضطراب اثر بگذارد
این روش به ( . 8)است که تداخلی با بیهوشی ندارد ( 7)

و هزینه ای در ( 6)سادگی توسط خود بیمار قابل انجام است 
.بر ندارد

روش موجود

معایب روش 

موجود

روش مورد نظر

مکانیسم اثر 

احتمالی

مزایای روش 

مورد نظر



مقدمه

جنبه های مهم تحقیق-4

(.در سازمان، شهر، کشور، دنیا)انجام برای اولین بار•

المللیهم راستایی با سیاستهای سازمانی، محلی، ملی یا بین•

صرفه جویی مالی قابل توجه•

نوآوری•

•...



مقدمه

هدف کلی یا سوال تحقیق-5

.جمله آخر مقدمه معموال هدف تحقیق یا سوال تحقیق است

:مثال

با برونداد لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین  سواد اطالعاتی....
.پژوهشی معلمان شهر تهران انجام شد

ین  سواد ببرای پاسخ به این سوال که آیا رابطه ای این تحقیق لذا ....
وجود دارد، اطالعاتی با برونداد پژوهشی معلمان شهر تهران 

.شدانجام 



METHODS
روش کار



روش کار

آن، باید به گونه ای نوشته شود که فرد دیگری بتواند از روی•
.تحقیق را تکرار کند

مورد اعتبار داده های بدست آمده در تحقیق بر اساس این قسمت•
.قضاوت قرار می گیرد



روش کار
:شامل توضیح دقیق در مورد

،نوع مطالعه

،طرح مطالعه

،نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 ،معیارهای ورود و خروج

،ابزار و روش گردآوری داده ها

، روایی و پایایی ابزار

،نحوه انجام آزمایش ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مجوز کمیته اخالق و مالحظات اخالقی

CONSORT

http://www.consort-statement.org/


(Study Types)نوع مطالعه 

(Case study/Case Series)موردی •
(Explorative)اکتشافی •
(Survey)پرسشنامه ای •
(Descriptive)اپیدمیولوژیک •

(Correlational)همبستگی •
-Case)موردی شاهدی • Control)
(Cohort)هم گروهی •

(True Experimental)تجربی •
(Semi Experimental)نیمه تجربی •
(Clinical trials)کارآزمایی بالینی •

توصیفی

تحلیلی

مداخله ای



(Study Design)طرح مطالعه 

(Cross sectional)مقطعی •
(Longitude)طولی •

(Retrospective)گذشته نگر •
(Prospective)آینده نگر •

(Single group)یک گروهی •
(Multi groups)چند گروهی •

(Post test only)پس آزمون تنها •
(Pretest post test)پس آزمون –پیش آزمون •

(Random allocation)تصادفی •
(Non random)غیر تصادفی •



(Study Sample)نمونه تحقیق 

(نهایی/حذف شده/ برآورد شده)حجم نمونه  •

روش تعیین حجم نمونه •

 مطالعه راهنما(Pilot study( ) تعداد افراد مطالعه راهنما، نام
(فرمول، ضریب اطمینان و توان آزمون

 مینان نام فرمول، ضریب اطنام مطالعه، )نتایج سایر مطالعات
(و توان آزمون

سرشماری



(Study Sample)نمونه تحقیق 

روش نمونه گیری•
(:Probability)احتمالی •

تصادفی ساده
تصادفی منظم

 Non)غیر احتمالی•
Probability:)

آسان
هدفمند
داوطلبانه
گلوله برفی

روش نمونه گیری•

یک مرحله ای•

چند مرحله ای•

 طبقه ای(Stratified)

 خوشه ای(Cluster)

تقسیم به گروه ها•

تصادفی

غیر تصادفی



(Include Exclude Criteria)معیارهای ورود و خروج 

:  مثال معیارهای ورود
 سال60تا 18سن بین
حد اقل شش ماه سابقه کار
 حد اقل سواد خواندن و نوشتن

مثال معیارهای خروج 
 عدم شرکت در بیش از یک جلسه آموزشی
عدم شرکت در پس آزمون

تغییر مجل سکونت



ابزار و روش گردآوری داده ها

:  ابزار پژوهش
پرسشنامه
چک لیست
دستگاه ها

روش گردآوری داده ها 
مصاحبه
مشاهده

 (الکترونیک/پستی/حضوری)پرسشنامه

نام ابزار•

توضیح مختصر•

منبع•
روایی و پایایی•



روایی و پایایی ابزار 
(  ابزار ویژگی مورد نظر را بسنجد)روایی 
روایی محتوی
 روایی سازه
روایی هم ارز

(ثبات نتیجه حاصل از اندازه گیری)پایایی 
 بازآزمون -آزمون
دو نیمه کردن
فرمهای موازی

آلفا کرونباخ

نام روش•

مقدار پایایی •
(0.7بیشتر از )



روش انجام آزمایش ها 

زمان •
فرد انجام دهنده•
محل•
شرایط آزمایش•
توالی آزمایشها•
زمان اندازه گیریها•
کوری •



روش تجزیه و تحلیل داده ها 
شاخص های آمار توصیفی

میانگین و انحراف معیار
  توزیع فراوانی نسبی و مطلق
میانه و نما و دامنه

آزمونهای آمار تحلیلی 
 تی
کای دو
تحلیل واریانس

......

ضریب اطمینان

95%

99%

نرم افزار آماری 

SPSS

SAS

Matlab

......

همخوانی با یافته ها



مالحظات اخالقی 

بیان رعایت مالحظات اخالقی •
بیان اخذ مجوز کمیته اخالق•



RESULTS
یافته ها



یافته ها

.بیان می شود( Data)حاصل از داده ها ( Information)اطالعات •

:تنها یافته های اصلی و مهم بیان می شوند•
 (مشخصه مهم3-5)توصیف نمونه پژوهش
یافته های مرتبط با هدف اصلی تحقیق
یافته های جانبی مهم

.هیچگونه تفسیری از یافته ها بیان نمی شود•
:یافته ها به صورتی که واضح باشد، بیان می شوند•

 متن
جدول
نمودار



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

.یافته ها حتما با متن شروع شود•
.از جمالت کوتاه با افعال زمان گذشته استفاده شود•
این روش برای بیان یافته های فاقد عدد و رقم زیاد، مناسب•

.است
.  شوداز جدول یا نمودار برای توضیح بیشتر متن استفاده می•
.جمله با عدد شروع نشود•
.تکرار نشود«  ....یافته ها نشان داد»عبارت •
.ایندبا هم بی«میانگین و انحراف معیار»و «تعداد و درصد»شاخص •

.واحد اندازه گیری متغیرهای کمی ذکر شود•



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

.مرد بودند% 26واحدهای پژوهش زن و % 74یافته ها نشان داد 

.از واحدهای پژوهش زن بود( نفر36% )74جنس

.اضافه است”یافته ها نشان داد“•

.درصد مردان الزم نیست•

.تعداد باید همراه درصد آورده شود•



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

س نتیجه آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت شغلی  در دو جن

تفاوت معنی دار دارد که به معنای رضایت شغلی بهتر خانمها می

.باشد و مربوط به انتظارات کمتر آنها است

از ( نفر86% )45از خانمها و ( نفر120% )68رضایت شغلی 

آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت . آقایان در حد باال بود
.(p=.036)شغلی در  دو جنس تفاوت معنی دار دارد 

.نباید بشودتفسیریافته ها •

.باید ذکر شودpدر نتیجه آزمون آماری مقدار •

.اعداد و ارقام مهم باید بیان شود•



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

از نمونه های آب آزمایش شده آلودگی میکروبی ( مورد%15 )20

.بود5/1داشتند و میانگین بار میکروبی آنها 

آلودگی ( مورد15% )20از کل نمونه های آب آزمایش شده، 
. بودppm1/3 ±5/1میانگین بار میکروبی. میکروبی داشتند

.جمله نباید با عدد شروع شود•

.میانگین همراه انحراف معیار باید بیاید•

.واحد اندازه گیری باید ذکر شود•



(Table)بیان یافته ها بصورت جدول 

.برای بیان یافته های پر عدد و رقم مناسب است•
.اعداد و ارقام بصورت دقیق قابل بیان است•
:اجزای ضروری جدول•

شماره
 (باالی جدول)عنوان
عنوان سطر و ستون
ردیف یا ستون کل
ارجاع در متن با قید شماره



(Table)بیان یافته ها بصورت جدول 





(Chart)بیان یافته ها بصورت نمودار 

.درک سریعتری از یافته ها بدست می دهد•
.نوسانات داده ها در طول زمان را بخوبی نشان می دهد•
:اجزای ضروری نمودار•

شماره
 (زیر نمودار)عنوان
عنوان محور افقی و عمودی
ارجاع در متن با قید شماره



(Chart)بیان یافته ها بصورت نمودار 

:انواع اصلی نمودار•

 دایره ای(Pie( )داده های کیفی)
 ستونی(Bar( )داده های کمی یا کیفی)
 پراکندگی(Scatter( )داده های کمی)



بر حسب سطوح رضایت شغلی..... توزیع فراوانی کارکنان : 1نمودار 

نموداردایره ای



بر حسب سطوح رضایت شغلی ..... توزیع فراوانی کارکنان : 1نمودار 
به تفكیک در دو گروه کنترل و مداخله

نمودارستونی

برای داده کیفی



بر حسب مدرک تحصیلی ..... میانگین رضایت شغلی کارکنان :  1نمودار 
به تفكیک در دو گروه کنترل و مداخله

نمودارستونی

برای داده کمی



............رابطه بین سن با فشار خون :  1نمودار 

نمودارپراکندگی

برای داده کمی



!از نمودار سه بعدی استفاده نشود



چگونه سبک ارائه و نمایش داده ها را انتخاب کنیم؟
Figure, table, or text?

استفاده از راهنمای نویسندگان  مجله
مقاالت اخیر منتشر شده در مجله مورد نظر

انتظار نویسنده از خواننده در درک داده ها دارد  .



DISCUSSION
بحث



بحث

هشگراز زبان پژومعنای یافته های تحقیقیعنی “ بحث”•
ارش در تحقیق و نگفنی و تخصصیبحث یک قسمت •

.مقاله است
.بنا می شوداستداللو استنادبحث بر مبنای•
.در بحث به اثر یا تفاوت بالینی پرداخته می شود•

:انواع تفاوت 
عددی
آماری
بالینی



“بحث”اجزای
.یافته اصلی تحقیق بدون ذکر عدد یا نتیجه آزمون آماری1.
مرور سریع یافته های مهم ، با اهمیت آماری آنها2.
ندخالصه نتایج محققان دیگر که همسو با نتایج این تحقیق هست3.
.دخالصه نتایج محققان دیگر که مغایر نتایج این تحقیق هستن4.
استدالل محقق در مورد دالیل این مغایرتها5.
اهمیت بالینی یافته ها6.
یافته هامحدودیت های تحقیق و اثر آنها بر نتایج تحقیق و تعمیم پذیری7.
تایید یا رد فرضیه تحقیق یا پاسخ سوال تحقیق8.
نتیجه گیری نهایی9.

کاربرد های نتایج تحقیق10.

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی با توجه به یافته ها11.
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