


شيوه نامه مقاالت کارگاه 



حديث نبوي
 علیه وآله اهلل پیامبر صلى:
 • ٍوَ لَموا خَرِبَ، فَتَعَقَلْبٌ لَیْسَ فیهِ شَىْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ كَبَیْت

یَعْهُُِِ عَلَهىال اللّهه ال تَموتوا جُهّال فَاِنَ عَلِموا وَ تَفَقَهوا وَ 
الْجَهْلِ؛

دلى كه دُ آن حكمتى نیست، مانند خانه ویهران اتهت ،
. و نهادان نمیریهددهید، بفهمیهد پس بیاموزید و آموزش 
.دنمي پِیرُا براى نادانى بهانه اى براتتى كه خداوند، 

( 600الفصاحه،صنهج)



چند توصيه به دوستان عزيز و بزرگوار

 •♦ ته آن ُا داش...اتت"پشتكاُ"محكم ترین كلمه
.باش
 •♦ بشكنش... اتت» غروُ"تمي ترین كلمه.
 •♦ به امید آن نباش... اتت"شانس"تست ترین كلمه.

 •♦ به آن امیدواُ باش... اتت"امید"ُوشن ترین كلمه.
 •♦ ُا نخوُآن ... اتت"حسرت"ضعیف ترین كلمه.
 •♦ یرآن ُا فراگ... اتت"دانش"تواناترین كلمه.



چند توصيه به دوستان عزيز و بزرگوار

 •♦از آن حهُِ ...اتهت"مهن"خود خواهانه ترین كلمه
.كن
 •♦ با آن مقابله كن...اتت"ترس"بازداُترین كلمه.
 •♦ های مواظب پل...اتت"شتابزدگي"مخرب ترین كلمه

.پشت ترت باش
 •♦ م آن ُا با نوُ عله...اتت"ناداني"تاُیک ترین كلمه

.ُوشن كن
 •♦ منتظرش باش... اتت"انتظاُ"صبوُترین كلمه.



تحقيقتعريف 

 به معنای برُتي و پیدا كردن حقیقت اتتتحقیق دُ لغت

 از تالش و انجام یکدُ اصطالحي عباُتست
بهرای ُتهیدن بهه و هدفهداُ، فعالیت منظم 

انهش حقیقت و پاتخ به تؤال و دتتیابي به د
دُ موُد یک پدیده و یا یهکآگاهي بیشتر، و 

ازبها اتهتفاده جویي، مسئله به منظوُ چاُه 
.و ُوش علميمراحل 



اهميت تحقيق

 و پهووهش از اهمیهت ویهوه ای برخهوُداُ تحقیق
به جرات مي توان گفت كه همهه پیشهرفتاتت و 

ه ، صنعتي، پووهشي، تكنولوژی و جامعههای علمي
.پایه تحقیق و پووهش اتتواُ اتتشناتي بر 

 عهه و ترین شیوه اُائه نتایج یک مطالو مهم اصلي ترین
اتت و محققهي دُ صهحنه تولیهد وتهیه مقاله تحقیق، 
اتت كهه بتوانهد نتهایج خهود ُا دُ علمي موفق انتشاُ 

.چاپ برتاندبه ISIپووهشي یا علمي مجالت معتبر



شرايط محقق

1-داشتن تخصص دُ موضوع تحقیق
2-دوُی از تعصب و دخالت دادن عواطف دُ تحقیق
3- آشنایي با ُوشهای تحقیق
4- ُكاشكیبایي و نداشتن شتاب دُ داشتن صبر و
5-یقثبت دقیق تحقیق و گزاُش فني و دقیق از تحق
6–داشتن شهامت برای اُائه نظریات نو



تعريف مقاله

ه مقاله معموال  نتیجه یک پووهش اتت كه به
با یا چند نفر دُ یک موضوع تازهكوشش یک 

ایج و با جهت دتتیابي به نتهُویكردی جدید 
.گرددمنتشر مي تازه تهیه و 

 مقاله دُ واقع گزاُشي اتت كهه محقهق از یافتهه
و نتایج اقدامات پووهشهي خهود بهرای های علمي 

متخصصهان و عالقههاتتفاده تایر پووهشهرران، 
مي دهدبه دتت مندان 



انواع مقاالت

1-نوگزاُش یک تحقیق و یافته: مقاله پووهشي
2-ي اتتفاده از منابع پووهشهبا :  مقاله ترویجي

كاُ خهود مطهر  دُ حوزه پیشین، نظریه خاصي ُا 
. مي نماید

3-و انعكاس دیدگاه های گردآوُی : مقاله مروُی
های مرتبط با موضهوعيدُ نوشته مختلف مندُج 

ُا عرضهه خاص مي پردازد و دُ واقع كاُ تهازه ای 
. نمي كند



و نقش هاي گوناگون آن در باروري و احياي زمين، سرسبزي طبيعت، رويش گياهاِن رنگارنگ، پيدايش 

مرتع ها، مزرعه ها و باغ ها با درختان گوناگون و نيز انواع مختلف ميوه ها 

تعريف دانشنامه

 مدخل ها و مقاله ها، جامع، مرجع از مجموعه ای
كهه افهزون بهر .…به شیوه الفبایي دُ موضوع

ها اتقان علمي، تاختاُی و فني،  داُای اتتناد
و اُجاع های پرشماُی اتت كه برای مخاطبهان 
بهها تحصههیالت عههالي و پووهشههرران نراشههته 

مي شود



انتخاب موضوع

 عالقه پووهشرر باشدباید موُد موضوع  .
 دُ دتترس باشدمنابع اطالعاتي آن  .
 با توانمندی و یا تجربه محقق باشدمتناتب.
 و بدون ابهام باشدُوشن.
 با فرصت محقق و قابل اجرا توتط او باشدمتناتب.
 محدود  و ُیز باشد
تكراُی  نباشد
اشدمتناتب با نیاز ُوز باشد و به دنبال حل مشكلي ب



مقاالتبخش هاي 



مقاله پژوهشيبخش هاي 

1 .چكیده
2 .مقدمه
3 . پووهشادبیات
4 . تحقیقُوش
5 . و تحلیل داده هاتجزیه
6 . گیرینتیجه
7 .منابع



بخش هاي  مقاله دانشنامه اي

1 .؛مدخل
2 .شناته؛
3 . بدنه؛
4 . اُجاع به منابع؛
5 .اُجاع به مطالب؛
6 . منابع پایاني؛



سرواژمدخل يا 1

دامنه مدخلتشخیص 
 نویسنده دُ ابتدا باید چند تؤال اتاتهي ُا از خهودش

:بپرتد
1-مدخل از نظر چه علمي باید برُتي شود؟ كدام بخش

مقاله ُا به من واگِاُ كرده ا ند؟
2- ُمدخل دُ چه حیطه تاُیخي باید موُدبرُتهي قهرا

گیرد؟ 
3- مدخل دُ چه حیطه جغرافیایي باید برُتي شود؟



مدخل يا سرواژه1

مههدخل از چههه اولویههت و حجمههي -4
برخوُداُ اتت؟

مدخل داُای چه پیشینه ای اتت؟-5
:آشنایي با پیشینه از طریق

.ُجوع به مقاالت دانشنامه ای پیشین-1
ُجوع به مقاالت دیرر یا كتابها -2



شناسه. 2

 ا عباُتي اتت كه پس از مدخل ه( معرِّف)=شناته
مي آید تا تعریفي كلّي از آن  ها اُائهه دههد و وجهه 

. حضوُ آن ها ُا دُ این دانشنامه معلوم تازد
 این تعریف به گونه ای اتهت كهه ههر مهدخل ُا از

مدخل های مشابه متمایز تاخته و زمینهه وُود آن 
.به مقاله ُا فراهم مي كند

نههاده ):( میان مدخل و شناته، عالمت دو نقطهه
مي شود



بدنه . 3

كهه ، بخش اصلي و بنیادین هر مقاله دانشنامه اتتبدنه
.  پس از مدخل و شناته آن قراُ مي گیرد

د دُ مقاالت متوتط و بلند بدنه معموالً مشهتمل بهر چنه
. بخش و هر بخش مشتمل بر چند پاُاگراف اتت

مهي دُ مقاالت كوتاه بدنه تنها از چند پاُاگراف تشكیل
.شود

هر پاُاگراف  مشتمل بر یک پیام اتت.



منابع متن مقاله؛. 4

دُون متني و پانوشتيمنابع 
 تهوُه دُون دو كمان ابتدا نام: دُون مقاله به این ترتیب مي آیدنشاني آیات

بدون كلمه توُه و پس از آن عالمت ممیز و تپس شماُه توُه و بعهد از آن
، 47، 36-35، 2/بقهره)؛ (35، 8/انفهال)ویرگول و شماُه آیه مي آید؛ ماننهد 

92-93.)
 و كمان، آمیخته به متن باشد بدون اتتفاده از نشاني داگر نشاني  آیات قرآن

ُه ابتدا واژه آیه یا آیات، تپس نام توُه بدون كلمه توُه، بعهد از آن شهما
...آمده اتت كه48/فتح10توُه مي آید؛ مانند دُ آیه 

 تایر منابع دُ پانوشهت مي آیهد و دُ لیهل بهه اصهول و
:ضوابط آن ها اشاُه مي شود



:ضوابط منابع پانوشتي

مشخّصات جلد و صفحه بر مبنای اثری اتهت. 1
دُج « منههابع»كههه دُ پایههان همههان مقالههه، دُ 

.مي شود
نام كتب دُاز نهام، دُ پانوشهت بهه صهوُت . 2

ي ؛ ولبحاُاالنواُ:مختصر و مشهوُ مي آید؛ مثال
.دُ منابع پایان مقاله به طوُ كامل مي آید



:ضوابط منابع پانوشتي

خي دُ صوُت تعدّد منابع برای یک مطلب، ترتیهب تهاُی. 3
.منابع دُ پانوشت ُعایت مي شود

( ؛)میان منابع متعدد یک مطلب، نشهانه نقطهه ویرگهول . 4
.قراُ مي گیرد

لكر اگر نام چند منبع، دُ یک مقاله، مشابه باشد، پس از. 5
د نام اثر، نام مشهوُ و مختصر نویسنده نیز مهي آیهد؛ ماننه

.االمالي، صدوق؛ االمالي، طوتي؛ االمالي، مفید
: ... دُ صوُت تعدّد صفحات منبع، چنین عمهل مي شهود. 6
، 55-54، 41، 21ص



:ضوابط منابع پانوشتي

 عدم اُجاع به منابع دتت دوم دُ صوُت وجهود منبهع
دتت اول

عدم اُجاع به خطي دُ صوُت وجود چاپي
 عدم اُجاع به چاپ غیر اصیل دُ صوُت وجود اصیل
چهاپ عدم اُجاع به چاپ غیر تحقیقي دُ صوُت وجهود

تحقیقي
 عدم اُجاع به ترجمه دُ صوُت وجود یا امكان اتهتفاده

مرر دُ مواُدی كه ترجمهه موضهوعیت داشهته )از اصل 
(باشد



ارجاع درون متني و برون متني. 5

 رر دُ گاه نیاز باشد از مطلبي دُون مقاله به مطلبي دیهر
« اُجهاع دُون متنهي»همان مقاله اُجاع داده شهود، از 

. اتتفاده مي شود
ي دُ و هرگاه نیاز باشد از مطلبي دُون یک مقاله به مطلب

« اُجاع بهرون متنهي»مقاله ای دیرر اُجاع داده شود، از 
. اتتفاده مي شود

ه برای اُجاع از یک فلش و نام مطلب یا مدخل مرجوع الی
.دُ داخل دو كمان اتتفاده مي شود



منابع پايان مقاله. 6

 این . وددُج مي ش« منابع»از بدنه مقاله، كتابشناتي با عنوان پس
ن هها كتابشناتي لزوماً شامل منابعي اتت كه دُ بدنه نیهز نهام آ

وُت زیر چینش این منابع، بر پایه ترتیب الفبایي به ص. آمده اتت
:خواهد بود

 عنوان اثر، نام كوچک و بهزُ  نویسهنده، تهال تولهد و وفهات
... نام مترجم، نام محقق، مصهحّح و( با عالمت اختصاُی)نویسنده 

.تعداد مجلدات، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ، تال نشر
مّد مح: ، تحقیق.(ق. ... م)شر  نهج البالغه ابن ابي الحدید : مثال

، قاهره، داُ احیاء الكتهب العربیّهة، اوّل، 2و1ابوالفضل ابراهیم، ج
.ق1378



منابع پايان مقاله. 6

 مي شود نام كتاب یا مقاله تیاه
 ُودچیدمان الفبایي نام های مشابه، به واحدهای پس از نام اثر توجّه مي شد.
 دُ نسخه های خطّي، زمان تألیف و نام داُنده منبهع و شهماُه آن نیهز لكهر

قهرآن، احمد بن محمّد  ثعالبي، الكشف و البیان في تفسهیر ال: مي شود؛ مثال
.908نیمه اوّل قرن پنجم، كتابخانه مرعشي، 

آن، از شماُه مجلّد اثر تنها هنرامي لكر مي شود كه مشخّصات كتابشناختي
دُ این حال، شماُه مجلّهد، پهیش از نهام ناشهر . مجلّدات دیرر متمایز باشد

.مي آید
ُت منابع فاُتي و عربي یكجا مي آیند و منابع به زبان ههای دیرهر بهه صهو

.مستقل و پس از منابع فاُتي و عربي از چپ چیده مي شوند
نداطالعات كتابشناختي هر منبع دُ یک پاُاگراف مستقل قراُ مي گیر.



و نگارشبايسته هاي 
ساختار مقاالت



بايسته هاي نگارش مقاالت 

1. اع بهه اُج)كامل منابع دتت اول و معتبر متناتب با موضوع مقاله اتتقراء
(مقاالت علمي پووهشي بالمانع اتت

2 . از تكراُ مطالب دُ مقاله گزاُش گونه بودن و پرهیز
3 . از نثر معیاُ و دانشنامه ای و پرهیز از خطابه و نثر ادیبانهاتتفاده
4 . رمعتببودن و اجتناب از لكر مطالب بدون تند یا از تند غیر مستند
5 . ن هاُوان نویسي، كوتاه نراُی، پرهیز از به كاُبردن لقب ها و عنواُعایت،
6 . به اصطالحات علمي، چاُچوب و قلمرو موضوعي و لزوم بهروز وپای بندی

. ظهوُ ترواژه دُ مقاله



بايسته هاي نگارش مقاالت 

7 . واژگان تخت خوانآوانراُی
8 . ام به لكر نام های مشهوُ و معادل عربي و انرلیسهي و نهاكتفا

علمي هر مدخل و پرهیز از لكر نام های گوناگون و محلي 
9 . ترتیب تاُیخي دُ چینش منابع پاوُقي ُعایت
10 . ي آدُس دهي ُوایات به متن عربي مجامع اولیه حدیثاولویت

اصليو پرهیز از آدُس دادن به ترجمه ها بدون مراجعه به منابع 
11 . ي دُ پاوُق« همان»از لكر پي دُپي یک منبع به صوُت پرهیز

و لزوم لكر منبع دُ پایان مطالب نقل شده 



بايسته هاي نگارش مقاالت 

منهابع اكتفا به لكر حداكثر ته منبع دُ پاوُقي و اجتناب از لكر. 12
بیشتر 
شهده اُجاع به منبع خود شخصیتي كه مطلبي به او نسبت داده. 13

اتت و پرهیز از اُجاع به منابع با واتطه مرر دُ صوُت ضروُت 
تمام منابعي كه دُ پاوُقي به آن ها اُجهاع داده شهده دُ معرفي . 14

آخر مقاله و پرهیز از معرفي منابعي كه دُ پاوُقي بهه آن هها اُجهاع 
داده نشده اتت

15 . كامل نظام اُجاعات دُ متن مقاله و اُجاع مطالبي كههُعایت
دُ مداخل دیرر بحث شده به آن مداخل طبق الروی لیل 



بايسته هاي نگارش مقاالت 

16 .ز دُ اجتناب از نقل قول مستقیم و اكتفا به گزاُش مطالب جه
مواُد ضروُی و الزم 

17.لي و جامعیت علمي به گونه ای كه خواننده ُا از دیرر منابع اص
 تازدفرعي دُ آن موضوع از حیث مطالب كلیدی بي نیاز 

18.ُعایت تاختاُ منطقي دُ دو محوُ طولي و عرضي
19.اله اتتفاده از ُوش بخش بندی و عنوان گِاُی؛ تا آنجا كه مق

ی عنوان بندی دُ نوشهتاُها. ُا از هیئت دانشنامه ای آن دوُ نكند
بلند حائز اهمیت بوده و نیز دُ مقاله هایي كه محوُههای چنهدی 

.مي توانند داشته باشند، الزم اتت



بايسته هاي نگارش مقاالت 

20 . دُ بازگویي دُتت و دقیق اقوال و مطالبامانت داُی
دیرران و اُجاع دهي به منابع

21.ي و دُ بازگو كردن دیدگاه كاُشناتان با كمال بي طرف
صوُت لزوم اشاُه به خطای آن ها 

22. پرهیز از حاشیه پردازی و اكتفها بهه مطالهب مههم و
موضوع مدخل ¨كلیدی دُباُه



الگوي مداخل عام کشاورزي، 

دُ این گونه مدخل ها مطالب به ترتیب لیل تنظیم مي شود:
1 . ؛شناته، نام های پاُتي، عربي و علمي و تعریف اصطالحي از مدخلاُائه
2 . جایراه آن  دُ قرآن، تفسیر و ُوایات؛تبیین
3. ؛(شددُ صوُتي كه موضوع یک حكم قراُ گرفته با)احكام فقهي آن  بیان
4 . جایراه آن دُ تمدن اتالميبازنمایي.



: الگوي مداخل گياهان

 ُمداخل گیاهان، مطالب به ترتیب لیل تنظیم مي شودد:
1 . نام های پاُتي، عربي، التین و نام علمي و مشخص كردن جهنس وآوُدن

گیاه؛ ¨خانواده
2 . تند؛¨جایراه آن  دُ قرآن، تفسیر و ُوایات با اُائهتبیین
3. ؛(شددُ صوُتي كه موضوع یک حكم قراُ گرفته با)احكام فقهي آن  بیان
4 . جایراه آن دُ تمدن اتهالمي؛ دُ ایهن قسهمت ُیخت شناتهي، بازنمایي

، گونه ها، كاشت، داشت و برداشت، آفات و بیماُی هها، خاتهتراه و پهراكنش
¨هطبیعت، تودمندی ها، خاصیت های داُویي و زیان های پزشكيِ آن ها بر پای

انسهان یها حیهوان ¨پووهش دانشمندان مسلمان و جایراه آن ها دُ تغِیهه
گیاه دُ آداب و ُتوم، فرهنه  عامهه، . همچنین دُ ادامه،. پرداخته مي شود

.ادبیات و تعبیر خواب موُد برُتي قراُ مي گیرد



مداخل حيوانات، الگوي 

1 . نام های پاُتي، عربي، التین و نام علمي و مشخص كهردن دتهته وآوُدن
آن ها؛¨تیره

2 . تند؛¨جایراه آن  دُ قرآن، تفسیر و ُوایات با اُائهتبیین
3 . ؛(شددُ صوُتي كه موضوع یک حكم قراُ گرفته با)احكام فقهي آن  بیان
4 . تراه جایراه آن دُ تمدن اتالمي؛ دُ این قسمت خاتتراه و زیسبازنمایي

ید  آن بیان شده دُ ادامه مشخصات حیوان لكر مي شود و گونه ها  ، تغِیه، تول
دُ ادامهه حیهوان دُ طهب تهنتي، . مثل و بیماُی های حیوان لكر مي شهود

ر تودمندی ها و زیان هایِ پزشكي جانوُان و چرونريِ اتتفاده و مصرف آن ب
نظر دانشمندان مسلمان ¨پایه


