
 

 ٣ تحقق محصولصلنامھ ف
  

  نامۀ نگارش مقاله شیوه
 

  1فصلنامه تحقق محصول هیئت تحریریۀ 
  info@productrealize.ir، روه تحقق محصولگ 1
 

  14/07/1395: تاریخ دریافت
  15/08/1395: رشیخ پذیرتا
 
 

  

  دهيچک
، اهداف، طور صريح، موضوع آيد، چکيدة مقاله بايد به گونه که از نام اين بخش نيز برمي همان
شده، دستاوردها و نتايج پژوهش را مطرح کند؛ يعني بيان کند چه  کار گرفته ها  به روش

در اين بخش نبايد . دست آمده است ا  به کار ، چگونه و با چه هدفي انجام شده و چه نتيجه
همچنين الزم است از درج عالئم و اختصارات . ا  درج شود جزئيات، جدول، شکل يا معادله

را  ا  نوشته شود که بتوان آن  گونه توجه داشته باشيد چکيده بايد به. اخته پرهيز شودناشن
عبارت ديگر، چکيده بايد خودکفا باشد و در عين  بدون مراجعه به متن اصلي درک کرد؛ به

ترين بخش مقاله است؛  در واقع، چکيده مهم. نحو جامعي ارائه کند اختصار، محتوا  مقاله را به
بينند  ها و منابع اينترنتي، نخست چکيده را مي نندگان و مخاطبان نشريه، در فهرستزيرا خوا

کنيم برا   توصيه مي. گيرند که تمامي مقاله را مطالعه کنند يا نه و پس از آن تصميم مي
  .استفاده کنيد ٢نويسي المللي چکيده نگارش چکيده از استاندارد بين

  
  

برا  نگارش . دهد کيده و در واقع همان واژگان اصلي و کانوني پژوهش را تشکيل مياين بخش قسمتي از چ :واژگان کليد 
ها   ژهها بايد با وا کليدواژه. آوردکليدواژه انتخاب و پس از چکيده  ٨و حداکثر  ٥حداقل واژگان کليد  بايد 

  .ان دهندخوبي نش شند و موضوع مقاله را بهمتناسب با اصلي عنوان و مسئلة تحقيق
  
  قدمهم. ١

، مسئلۀ در این بخش. شود ا مقدمه آغاز میبدنۀ اصلی مقاله ب
دقیقاً پس  مقدمه. شود اصلی تحقیق، روش و راهکار معرفی می

آید و  از چکیده و واژگان کلیدي، در یک یا چند پاراگراف، می
معموالً ]. 1[کند  خأل آگاهی میان نویسنده و خواننده را پر می

نویسند که براي  اي می گونه را به مقاله توانمند مقدمۀنویسندگان 
خواننده پرسشی ایجاد و او را براي یافتن پاسخ و مطالعۀ مقاله 

براي این منظور، گاه مقدمه با اطالعاتی جالب توجه . کند ترغیب
. و مرتبط با مسئلۀ تحقیق باشد شود که البته باید واقعی آغاز می

هم و ناآشنا باشد و توجه داشته باشید که طرح مسئله نباید مب

شایسته است در . کردن موضوع بازدارد خواننده را از دنبال
 ري دربارة پیشینۀ تاریخی موضوعنگارش مقدمه، توضیح مختص

هایی که  پژوهش و مطالعات ترین مهم از اي پاره سپس .شود ذکر
  .تاکنون در این حوزه انجام شده است، معرفی گردد

  
  چینی و چیدمان متن حروف. 2

 3پرداز مایکروسافت آفیس ورد از واژه هچینی مقال براي حروف
جز مواردي که در ادامه بدانها اشاره  تمام متن، به .کنیداستفاده 

  .چینی نمایید ، حروف12نازك، اندازة  4خواهد شد، را با قلم میترا
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 ایده بھ محصولحقق ت ۴
  

  عنوان. 2-1
عنوان هر مقاله، معرف هویت و محتواي آن مقاله و هدف اصلی 

اي از محتوا و مطالب  در واقع، عنوان مقاله عصاره .است پژوهش
  ]:1[توجه داشته باشید که عنوان انتخابی باید . آن است

 .موضوع کلی مقاله را توصیف کندروشنی  به .١
 .تکراري، مبهم و رمزآلود نباشد .٢
 .توجه خواننده را جلب و او را به مطالعۀ مقاله ترغیب کند .٣
 .باشدکلی و فراتر از محتواي متن اصلی ن .٤
 .هاي تحقیق باشد ترین کلیدواژه شامل اصلی .٥
واژگان نوساخته، اختصارات ناآشنا و اصطالحات بسیار  .٦

 .کار نرفته باشد تخصصی در آن به
 .هاي زائد باشد ها و عبارت فاقد واژه .٧

بهتر است براي . همچنین عنوان انتخابی نباید طوالنی باشد
در . ت کلمه باشدمقاله عنوانی برگزینیم که حداکثر داراي هش

را   مواردي که عنوان مقاله قدري طوالنی و مبهم است، باید آن
با توجه به . عنوان اصلی و عنوان فرعی: به دو بخش تقسیم کرد

محدودبودن عنوان انتخابی به هشت کلمه، باید عنوان مقاله 
هایی باشد که بیانگر  ترین کلیدواژه شامل پرمعناترین و مشخص

چینی و چیدمان  دربارة نحوة حروف. اند مقالهمحتوا و موضوع 
، درشت 5زرکه عنوان را با قلم  بدانیمعنوان مقاله نیز کافی است 

  .کنیم چین راست، نوشته و 14اندازة 
  
  نام نویسنده و وابستگی سازمانی. 2-2

در همۀ  )نویسندگان( وضبط نام نویسنده شیوة ثبت اساساً
شود، باید کامالً یکسان  چاپ می) آنها(هایی که به نام او  مقاله
هایی چون مهندس، دکتر، پروفسور و جز  از ذکر عنوان. باشد
اي بیش از یک  اگر مقاله. ها قبل از نام خود بپرهیزید این

نویسنده دارد، نام نویسندة مسئول را مشخص کنید تا، در صورت 
ترین زمان ممکن،  وتاهلزوم، دسترسی به گروه نویسندگان، در ک

  .ر باشدمیس
دربارة شیوة چیدمان این بخش از مقاله، ذکر همین نکته 

تر  سطر پایین یک) نویسندگان(  کافی است که نام کامل نویسنده
 چین راست، نوشته و 14، اندازة 6تهران. از عنوان مقاله، با قلم بی

اي و  هاي حرفه شامل عنوان(سپس وابستگی سازمانی . شود
، )اه، شرکت یا سازمان و شهرتخصصی، گروه یا بخش، دانشگ

  .شود قید  ،12اندازة  تهران. با قلم بی

  چکیده. 2-3
ذکر همین نکته بس که  چکیدهچینی و چیدمان  دربارة نحوة حروف

تاریخ دریافت و پذیرش تر از  نخستین سطر چکیده باید دو سطر پایین
سطرهاي چکیده، حتی سطر نخست آن، یک از  هچ. باشد مقاله

ستونی، حداکثر در  صورت تک چکیده باید به. نداشته باشدتورفتگی 
  .چینی شود ، حروف12نازك، اندازة  7سطر، با قلم نازنین 10
  
  واژگان کلیدي. 2-4

پس از چکیده و پیش از مقدمه، واژگان کلیدي مقاله، شامل 
قبل و بعد از این قسمت، . شوند میحداکثر هشت واژه، معرفی 

 نینازنبا قلم  "واژگاي کلیدي"ت عبار. یک سطر خالی باشد
، 12ها با قلم نازنین نازك، اندازة  ، و خود واژه12درشت، اندازة 
  .نوشته شوند

  
  اصلی مقدمه و متن. 2-5

مقدمه و متن اصلی . شود مقدمه پس از واژگان کلیدي نوشته می
متن مقاله باید . ، نوشته شوند12مقاله باید با قلم میترا، اندازة 

ها  دوستونی تنظیم و از دو طرف کامالً همتراز با حاشیهصورت  به
تراز  ، و هم12تیترها باید با قلم میترا درشت، اندازة . چیدمان شود

در میان بندها نباید سطر خالی درج . با حاشیۀ راست نوشته شوند
میان آخرین سطرِ هر بخش با تیتر بخش بعدي به اندازة . شود

چنین پس از هر تیتر نیز یک هم. یک سطر خالی فاصله باشد
  .سطرِ خالی فاصله باشد

  
  تیترها. 2-6

تمامی تیترها باید از پاراگراف پیشین یک سطر فاصله داشته 
  .، نوشـته شـوند12 باشند و با قلم میترا درشت، اندازة

  
  ها شکل. 2-7

کنند که  هایی ارسال می شود نویسندگان مقاله گاهی مشاهده می
شود  مثالً دیده می. خورد چشم می کیفیت به یهایی ب در آنها شکل
بسیار شدة  هاي اسکن اي در مقالۀ خود از شکل که نویسنده

هایی که جزئیات موجود در  شکل کیفیت استفاده کرده است؛ بی
توجه . شود و براي چاپ مناسب نیستند سختی دیده می آنها به

کمک  هاي موجود در مقاله باید به داشته باشید که تمامی شکل
. صورت سیاه و سفید، ترسیم شوند رایانه، با کیفیت مناسب و به



۵ 

، در باالي آن جدول 10ها باید با قلم زر نازك، اندازة 
  .، نوشته شوند11، اندازة میترابقی مطالب با قلم 

  مورد استفاده در ذخیرة گرماي محسوس واص گرمایی مواد

  
  هگرماي ویژ  چگالی

Kj/kgK Kj/kgK Kj/mK  

  1000  186/4  4186  

  3649  3/475  1050  آتیلن گلیکول

  2242  653/0  1464  
  

  
بوده، همچون ) سیاه و سفید(رنگ  تصاویر باید شفاف و تک

فایل اصلی تصاویر را . ها داراي شماره و شرح کافی باشند
ارسـال  10.آي. پی. دي 300 9و وضـوح jpegجداگانه، با فرمت 
اي از یک تصویر قابل قبول و مناسب براي  نمونه

ها،  توجه داشته باشید که تمامی شکل .است 
که در متن به آنها اشاره شده ها به همان ترتیبی 

گذاري  شماره اصول با آشنایی براي .شوند گذاري شماره
گذاري  شمارهبا نام  ISO 2145-1972از استاندارد 

]. 4[ کرداستفاده  11تقسیمات اصلی و فرعی در نگارش مستندات
همچنین هرگز تصویر یا جدولی را که در متن به آن اشاره نشده 

  .کار نبرید

  
  ]3[ 777تنه از یک بوئینـگ  مدلی نیـم. 3شکل 

  عالئم و اختصارات
ه باشید که ممکن است همۀ خوانندگان و مخاطبان 

. کار رفته در متن آشنا نباشند مقاله با عالئم و اختصارات به

 تحقق محصول

توان چند  می. ها را بیش از اندازه بزرگ یا کوچک کرد
. تراز باشند شرط اینکه هم شکل را در یک صفحه جا داد، به

، اندازة ها باید در زیرِ خود شکل و با قلم زر نازك
ودارها و نمهاي موجود در  د و نشانهاعدا
کار رفته در  ههاي ب تمام نمادها و نشانه. ها باید خوانا باشد

باید در مکانی مناسب درون حاشیۀ آنها 
 مثالً. تعریف شوند و، افزون بر این، پارامترها نیز معرفی شوند

ک رایانه کم نیز به 2شکل . ، نموداري قابل قبول است
مناسب  نشریهترسیم شده و براي چاپ در 

  

  
  حسب پهناي حلقه بعد بر    ضریب شدت تنش بی

  

  
  اي از سیستم تعلیق قطار مدل ساده

  

مورد و غیرضرور بپرهیزید و  ها از ذکر توضیحات بی
باید . از عالمت ایضاً استفاده نکنید ها هیچ وجه درون جدول

ها، اطالعاتی تکمیلی  توجه داشت که اطالعات موجود در جدول
اگر جدول شامل . باشند، نه اینکه در متن هم تکرار شده باشند

همان اطالعاتی است که در متن نیز آمده باید یکی از آنها را به 
ماره و ها باید داراي ش تمامی جدول. صالحدید خود حذف کنید

توضیحات . گذاري شوند صورت پیوسته شماره

ها باید با قلم زر نازك، اندازة  جدول
بقی مطالب با قلم  نوشته، ما

  
واص گرمایی موادخ. 1جدول 

  ماده

  آب

آتیلن گلیکول -  آب

  بتن

  تصاویر. 2-9
تصاویر باید شفاف و تک

ها داراي شماره و شرح کافی باشند شکل
جداگانه، با فرمت 

نمونه 3شکل . کنید
 نشریهچاپ در 

ها به همان ترتیبی  تصاویر و جدول
شماره باید است
از استاندارد  توان می

تقسیمات اصلی و فرعی در نگارش مستندات
همچنین هرگز تصویر یا جدولی را که در متن به آن اشاره نشده 

کار نبرید است به
  

شکل 
  
عالئم و اختصارات. 2-10

ه باشید که ممکن است همۀ خوانندگان و مخاطبان توجه داشت
مقاله با عالئم و اختصارات به
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ها را بیش از اندازه بزرگ یا کوچک کرد نباید شکل
شکل را در یک صفحه جا داد، به

ها باید در زیرِ خود شکل و با قلم زر نازك عنوان شکل
اعدا. نوشته شوند ،10
ها باید خوانا باشد شکل
باید در مکانی مناسب درون حاشیۀ آنها  ها و نمودارها شکل

تعریف شوند و، افزون بر این، پارامترها نیز معرفی شوند
، نموداري قابل قبول است1شکل 

8افزار فتوشاپ نرم(
ترسیم شده و براي چاپ در )  

  .است

ضریب شدت تنش بی. 1شکل 

مدل ساده. 2شکل 

  ها جدول. 2-8
ها از ذکر توضیحات بی در جدول

هیچ وجه درون جدول به
توجه داشت که اطالعات موجود در جدول

باشند، نه اینکه در متن هم تکرار شده باشند
همان اطالعاتی است که در متن نیز آمده باید یکی از آنها را به 

صالحدید خود حذف کنید
صورت پیوسته شماره توضیح باشند و به

10 12 14

(b1-a1)/2b= 0.5
b1+ a1=0
P 1=P 2=0.1
G1=G 2= 1.8
b= .6
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بنابراین الزم است هرجا از عالمت یا اختصار خاصی استفاده 
نوشت ذکر کنید و در  را در پی کردید، بالفاصله عنوان کامل آن 

بهتر است . صورت لزوم، دربارة آن به اجمال توضیح دهید
کار رفته در متن را، همراه با  فهرستی از عالئم و اختصارات به

هرگز . شرحی کامل از آنها، آماده کنید و در انتهاي مقاله بیاورید
از عالئم خاص و اختصارات در عنوان مقاله استفاده نکنید، مگر 

  .اینکه کاربرد آنها عمومیت داشته باشد
  
  نمادها و معادالت ریاضی. 2-11

شیوة نگارش نمادها و معادالت ریاضی کامالً استاندارد است و 
لی از این بایدها و فهرست جامع و کام. قواعد خاص خود را دارد

با   ISO 80000-2:2009توانید در استاندارد  ینبایدها را م
هاي ریاضی براي استفاده در علوم و  عالئم و نشـانهعـنوان 
  ].5[بیابید  12فناوري

  
  قدردانی. 2-12

کند که از اشخاص،  اصول اخالقی و حقوق علمی حکم می
ها و نهادهایی که در انجام پژوهش و نگارش مقاله با  سازمان

اند،  پژوهشگر و نویسنده همکاري داشته و او را یاري کرده
ها،  مثالً مشاوران علمی، گردآورندگان داده]. 1[قدردانی شود 

ها از جمله افراد و  ز اینمنتقدان، حامیان مادي و معنوي و ج
هایشان،  سبب خدمات و کمک توان به هایی هستند که می گروه

البته باید توجه داشت که . در این بخش از مقاله از آنها یاد کرد
نگارش این بخش از مقاله دلخواه است؛ اما اگر تمایل به نگارش 
این بخش داشتید، الزم است قبالً افراد مورد نظر را از این 

دربارة شیوة  .میم آگاه کنید و یا از آنها اجازة کتبی بگیریدتص
نگارش و چیدمان این بخش نیز ذکر همین نکته کافی است که 

گذاري نشده و با همان قلمِ متن  هاي این قسمت شماره عنوان
  .شوند اصلی نوشته می

  
  گیري نتیجه. 2-13

از دیده شده است که برخی از نویسندگان، در این بخش  بارها
هاي پیشین را  شده در بخش اي از مباحث مطرح مقاله خالصه

توجه به اینکه مقالۀ ارسالی داراي بخشی به نام  کنند؛ بی کر میذ
) چکیدة(چکیده است و خواننده، در همان ابتداي کار، خالصۀ 

. خواهد نتیجۀ کار را ببیند مقاله را مطالعه کرده است و اکنون می

کردن  معناي خالصه گیري خوب، به یجهتوجه داشته باشید که نت
مقاله نیست؛ بلکه باید هدف اولیۀ مقاله، نتایج حاصل از تحقیق 

همچنین . و اهمیت مطالب را در این بخش بیان کرد
مانده  اندازهاي آتی و مسائل باقی پیشنهادهاي بعدي و چشم
  ].1[شود  گیري مطرح می دربارة موضوع در بخش نتیجه

  
  مآخذ. 2-14

ما براي . نوشته و مقالۀ علمی باید معتبر و موثق باشد ستهر د
و محققان  بیان نظر و دیدگاه خود، سخنان دانشمندان

ها، راه  ها و اندیشه مستندسازي گفته. کنیم نظر را نقل می صاحب
بندد و محقق را به رعایت اصول  می 13را بر سرقت علمی و ادبی

اما باید . کند بند می اخالقی و قوانین حاکم بر مجامع علمی پای
کردن دارد که از هدف  توجه داشت که اساساً سخنی ارزش نقل

  .مقالۀ ما حمایت کند و به نوشتۀ ما اعتبار ببخشد
اي از نویسندگان بر این باورند که هرچه تعداد  ظاهراً عده

نوشتۀ آنها بیشتر باشد،  ها و استنادها و ارجاعات دست قول نقل
قول  حال آنکه استناد و نقل! اند تر نوشته متنی فاخرتر و علمی
هاي دیگران، مانع از طرح و  ها و اندیشه بیش از اندازه به گفته

شود؛ لذا همواره در ارجاع به  برجستگی اندیشۀ نویسنده می
شاید یکی از . هاي دیگران باید حد اعتدال را رعایت کرد گفته
. آن باشدهاي موجود در هر مقاله، بخش مآخذ  ترین بخش مهم
دهندة میزان  خوبی نشان شک شیوة نگارش این بخش، به بی

تبحر و مهارت نویسنده در نگارش متون و مقاالت علمی است و 
توان به میزان دقت نویسنده در نگارش مقاله  باتوجه به آن می
  .روز بودن و اصالت مطالب اظهار نظر کرد پی برد و دربارة به

مقاله باید، در همانجا، میان  منابع مورد استفاده در نگارش
. ترتیب معرفی شوند مشخص و در انتهاي متن به [ ]دو قالب 

شده باید در متن استفاده  توجه داشته باشید که تمام منابعِ معرفی
در معرفی منابع، نام نویسنده، عنوان کامل . ها اشاره شود و بدان

ب مورد منبع مورد استفاده، همچنین نام مجله یا کتابی که مطل
، )بدون استفاده از حروف اختصاري(اشاره در آن آمده است 

 .طور کامل نوشته شود شمارة جلد، شمارة صفحه و سال انتشار به
هاي  البته باید توجه داشت که براي نحوة نگارش متون و مقاله

هاي  نامه کردن منابع و مآخذ، شیوه علمی، خصوصاً نحوة فهرست
نامۀ  هایی چون شیوه نامه شیوه. متعددي پیشنهاد شده است

، 15انجمن زبان مدرننامۀ  ، شیوه14شناسی امریکا انجمن روان



 ٧ تحقق محصولفصلنامھ 
  

نامۀ  ، شیوه17ترابیاننامۀ  ، شیوه16انجمن پزشکی امریکانامۀ  شیوه
نامۀ برخط  و شیوه19هارواردنامۀ دانشگاه  شیوه، 18شیکاگودانشگاه 
سیون با توجه به توصیۀ کمی .اند از آن جمله 20کلمبیادانشگاه 

نامۀ  بررسی نشریات علمی کشور، مبنی بر انتخاب یک شیوه
استاندارد و عدم تغییر آن در طول زمان چاپ مجله، هیئت 

نامۀ ترابیان را براي  شیوه دانش و فناوري هوافضا نشریۀتحریریۀ 
رو از  از این. نگارش منابع و مآخذ، مبناي کار خود قرار داده است

شود که این سبک نوشتاري را  مینویسندگان محترم درخواست 
  .در ارجاعات خود مالك قرار دهند

  
  نوشت پی. 2-15
گذاري شده و در آخرین  صورت پیوسته شماره ها باید به نوشت  پی

هاي فارسی با قلم میترا،  نوشت پی. صفحۀ مقاله نوشته شوند

هاي التین،  نوشت ، همتراز با حاشیۀ سمت راست، و پی10اندازة 
همتراز با حاشیۀ سمت چپ، چیدمان  ،9 ، اندازة21ایمزبا قلم ت
  .شوند

  
  یادآوري. 2-16

هاي ارسالی قبالً در مجلۀ  مقالهداشته باشید که لطفاً توجه 
ها  شده در همایش هاي ارائه البته مقاله. دیگري چاپ نشده باشند

از این امر مستثنا هستند و همچون دیگر مقاالت ارزیابی و در 
هاي فارسی  از برابرنهادههمچنین  .پ خواهند شدصورت تأیید چا

نوشـت به آنها اشـاره  رایج براي واژگان بیگانه استفـاده و در پی
هاي  به فرهنگنیز  هاي خاص براي تلفظ صحیح نام ].10-6[کـنید 

  ].20- 11[ نماییدمعتبر موجود در این زمینه مراجعه 
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  نوشت یپ
 

                                                             
گردآوري و تدوین شده  مهندس محمد اسدزاده وسطتنامه  ن شیوهـای. ١
 .است

تهیۀ چکیده براي  ، تحت عنوان ISO 214-1976 با شناسۀ دارداین استان. 2
نویسی،  چکیده ی نیز با نامکتاب .شود شناخته می ستنداتو م ها نشریه

در بازار  ایران، از انتشارات مرکز اسناد و مدارك علمی، ها مفاهیم و روش
  .مک گرفتتوان براي نگارش چکیده از آن ک که می وجود استم

3. Microsoft Office Word ® 
4. BMitra 
5. BZar 
6. B Tehran 
7. BNazanin 
8. Adobe Photoshop ® 
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