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 باسمه تعايل

 های آنو آرایه ساختار يك مقاله علميآشنایی با 

لمي هاي انتقال اطالعات، تدوين و انتشار مقاله علمي است، مقاله به منزله يك سند علمي و مالك ارزيايب توان عترين روشاز مهم
 نويسنده است.

 

 :مراحل پژوهش

 يايب و طرح تحقيقمسأله -1
 گرييارزيايب و پردازش و نتيجه اجراي تحقيق: گردآوري اطالعات، -2

 نامه يا مقاله علميهاي كتاب، پايانتدوين گزارش در قالب -3
 

 شود.به نقشه كار پژوهشگر براي حل مسأله پژوهش گفته مي طرح پژوهش:
 

 يك مقاله علمي:اجزاء
 عنوان مقاله و نام مؤلف يا مؤلفان -1

 چكيده -2
 كليد واژه -3

 مقدمه -4
 یا منت بدنه -5

 نتيجه -6
 خذمنابع و مأ  -7

 ييل اين اجزاء به رشح ذيل است:توضيح تفص

حقيق كند. اين عنوان ناظر به مسأله تو عنوان نامناسب ارزش مقاله را كم مياست حايك از توان علمي نويسنده پختگي عنوان، عنوان:  .1

يك امتياز است و  اختصار، در عني حالي واژگان كليدي است. پس بايد گويا و رسا باشد، دهندهو پرسش اصيل است. همچنني پوشش
ان از روي تعصب باشد. زمان انتخاب عنو انتخابی كلامت بايد بني سه تا هشت كلمه باشد. عنوان نبايد اعم يا اخص از محتواي مقاله يا 

 رهيز شودپاي بايد يشهعناوين كل تعويض کرد. ازدر انتها  را آنتوان مقاله باشد و در صورت متایل می تكميل پس از تواند در ابتدا و يامي
 ابهام باشد. دور از علمي و بدور از صنايع اديب وباید عنوان  و در مقاالت علمي،

اي تهیه چکیده یک کار فنی و هرنمندانه است که باید برای هر مقاله علمی انجام گیرد. چکیده، خالصه جامعي از محتو  چكيده مقاله:. 2

هاي پژوهش را به اختصار در بردارد و آيينه پژوهش است و مخاطب را ها و يافتهها، روشها، پرسشيك گزارش پژوهيش است كه هدف
 شود.  كلمه آورده 200تا  150در  عصاره مقاله اده از كلامت منت،در چكيده بايد با استفكند. تحريص و تشويق به خواندن مي

ف پريامون آن كه در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نظرهاي مختلمشكيل است  اجزاي چكيده شامل بيان مسأله، داليل نگارش و بيان 

نه و منايد و بايد از زبان خود پژوهشگر )و شواهد كايف در هامن راستا برريس و نتايج علمي بدست آمده را باز مي برريس شده و ادله
هرست يا مقدمه است و جزيئ از . چكيده غري از فدر چكيده بهرت است كلامت كليدي هم بيايد ول( به صورت فعل مايض آورده شود.قنقل

شود. در چكيده الزم مقدمه و نتايج نوشته مي ،ست و از طريق مطالعه فهرست مطالبمحتواي مقاله و اجاميل از مطالب تفصييل آن ا
مهارت افزايي در اين رابطه، بهرت شود، براي ارجاعي انجام شود و از بيان خطايب، مثال و توضيح مفاهيم پرهيز مي ،نيست به منابع و مآخذ
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از اصل گزارش جامع و مستقل  بخشی ،قان باشد. چكيده در حقيقتاست چكيده مقاالت مهم مطالعه و مرور شود تا الگويي فرا راه محق
 .شود پس نبايد پيش از گزارش پژوهش تهيه ،است

 
 نوييس:هاي چكيدهآسيب

 ر مباحث اثر تحقيقي و رساله نيست. بنابراين نبايد آن را با گزارش فهرست اثرچكيده هرگز مروري ب تبديل چكيده به فهرست: (1
 اشتباه گرفت.

و رضورت بحث از نامه، مسائل آن برخي از افراد، در چكيده به رشح و تفصيل موضوع پايان تبديل چكيده به طرح مسئله: (2

مباحث چكيده است، اما سهم آن متناسب با سهم حجم  كه نادرست است. البته بيان اجاميل مسئله نيز از پردازند،مسئله مي
 چكيده است، نه اينكه اهم مطالب چكيده بر محور بيان مسئله بنا شده باشد.

 پرداخنت به معريف منابع و مآخذ در چكيده نيز، نادرست است. ارجاع به مآخذ: (3
خطابی  پردازيعبارت و اقع، استفاده از بيان شعارگونهادبيات چكيده بايد هامنند ادبيات رساله يا مقاله باشد. در و  بيان خطايب: (4

 در شأن رساله و مقاله علمي نيست.
 

منايي  توانداثر اقدام منايند و توجه داشته باشند كه اين چكيده مي یچكيده یشايسته است، با دقت و تأمل كايف نسبت به تهيه يادآوري:
ل جديت آورد، از اين رو كامپژوهيش فراهم  ـها و مراكز مختلف علمي آنان را در سايت از كار اصيل آنان باشد و امكان معريف درست آثار

 نوييس به عمل آورند.و دقت را در چكيده
 

برد. يمرتبط با موضوع اصيل مقاله كه خواننده با مطالعه آنها، به محتواي اصيل پژوهش پي م و منت كلاميت است برآمده از كليد واژه:. 3
ا كند تواژگان كليدي به خواننده كمك مي .دنآيانديك پس از چكيده مي هستند و ها، در حكم موضوعات جزيئ مقالهكليدواژهدر حقيقت، 

 پس از خواندن چكيده و آشنايي اجاميل با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعايت در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

-كيل مقاله را در ذهن تداعي ميژگان، مناي را دارند، اين وا «رستفه» ها نقشنامهها و پايانو در كتاب« يهمنا»ژه در مقاله نقش كليد وا
سازي ها به منايه(. انتخاب درست كليد واژه321، ص 1379هاي كليدي يك مقاله، پنج تا هفت، كلمه است. )رسمد، ژهكند، ميانگني وا

هاي منايد. كليد واژهكند و دسرتيس مخاطبان را به مقاله تسهيل ميپژوهيش كمك مي ـكرتونييك علمي هاي الاستاندارد مقاله در پايگاه
 ها تناسب داشته باشد.عنوان و مسأله تحقيق و در حد امكان با رسفصلباید با اصيل 

 
وظايف  .است اله و در حكم نقشه راهي براي ورود خواننده به دنياي مقاهروزن هاي مهم مقاله علمي است کهاز بخش ييك :مقدمه .4

 اصيل مقدمه، روشن ساخنت موضوع، مشخص منودن هدف و بدست دادن طرح و نقشه ارايه مطالب براي خواندن كل مقاله است.
سب منت مناكنند بنابراين بايد آن را دقيق و براي شناخت قوت علمي مقاله، تنها به مقدمه و نتيجه آن نظر مي انمعموالً داوران و ارزياب

-مند ميهايي چون، اين تحقيق چه اهميتي دارد؟ چه كساين از آن بهرهاي، پاسخ به پرسشهدف اصيل يك مقدمه حرفه مقاله بنويسيم.
ت اي باعث شد تا اين مقاله نوشته شود؟ در مقدمه مقاله، مسئله تحقيق و رضور شوند؟ چه نيازي به حل اين مسأله داريم؟ و چه انگيزه

 شود.شود. و از ذكر جزئيات پرهيز مين و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مخترص بيان ميانجام آ 
 

ها، روش، ساختار، منطق حاكم بر فصول است و اينكه چرا اين تر يك مقدمه خوب شامل: توضيح درباره پيشينه تحقيق، رضو  مجموعدر 
 .بهرت است حداكرث دو صفحه يا يك ششم كل مقاله باشد .نبايد مفصل و طوالين باشدهاي پيشني است. مقدمه تحقيق ادامه منطقي گزارش

محقق  پردازد.تر ميهاي تخصيصرفته به بخششود و رفتههاي كيل رشوع ميسري نگارش مقدمه از مطالب عام به خاص است، از جنبه

، 1378متغريهاي تحقيق به صورت عمليايت بپردازد. )هومن،  مي بيان كرده و به تعريفاهاي پژوهش خود را به صورت استفهبايد پرسش
 (.87ص 
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ين كه دهد. پس تا زما ييل پاسخ مير آن به سئواالت تحقيق به طور تفصمقاله است كه دو یا منت قسمت اصيل بدنه، : مقالهیا منت بدنه  .5
ل به كند، عبارات بدنه بايد مستند به منابع معترب و مستدمحقق مسأله خود را حل نكرده و يا به آن نزديك نشده نبايد اقدام به نگارش 

 برهان باشد و از آوردن عبارايت كه در درستي آنها شك دارد، پرهيز منايد.
 

له منايد در تعيني عناوين داخيل مقاهاي مختلف را تقويت ميتعيني محورهاي داخيل در بدنه مقاله، ارتباط و انسجام منطقي بني قسمت
توان پاسخ به يك سئوال فرعي باشد. در صورت نياز ميتواند داخيل مي هایسئواالت فرعي كمك گرفت و هر كدام از عنوان توان ازمي

ياز دارد، نتر كه پاسخ آنها، تنها به چند پاراگراف تر تبديل كرد و به سئواالت ريزتر و سادههاي داخيل را به موضوعات عناوين جزيئعنوان

دهنده آن، بستگي دارد اّما بهرتين مقاله، نوشتاري است كه با كمرتين كلامت، بيشرتين نيز به نوع مجله و سفارشرسيد. حجم مقاله 
 هاي ساده، گويا و صحيح از رضوريات يك منت علمي است. اگر جماليت از منتاي بيانجامد. جملهمحتواي علمي را توليد و به حل مسأله

تنها  برد. پسمخاطب و اعتامد او گذارده و كل مقاله را زير سوال مي اخوشايندي برتوار نباشد تأثري نمقاله به لحاظ دستوري يا علمي اس
بلكه بايد چينش صحيح جمالت و تركيب درست آنها را براي توليد يك مقاله علمي كايف نيست  پردازيعبارتمهارت در جمله سازي و 

 ي استاندارد است.هاآموخت، گام نخست در اين ميرس، نگارش پاراگرف
 

شود و هر پاراگراف با يك جمله اصيل رشوع مي .گويدپاراگراف، بخش كوتاهي از يك منت است كه درباره يك موضوع جزيئ سخن مي 
جمالت توضيحي خواهند آمد كه هر كدام ادامه منطقي جمله قبل است.  ،در ادامه .ي اصيل پاراگراف باشدهامن جمله بايد حاوي ايده

. كلمه است 150ي برخوردار و مانند يك يادداشت كوچك باشد. شامر كلامت هر پاراگراف، زير نسب هر پاراگراف بايد از استقالل همچنني
ستقيل دهد بند منشان مي ربطند و كه حروف« كه»يا » واو»از حروف باشد. در ابتداي هر بند آور و ماللهر بند )پاراگراف( نبايد طوالين 

 شود.ينيست استفاده من
 

عي ساي از آثار مرتبط با موضوع خود، در ارتباط باشد از اين رو اي با مجموعهافزون بر استدالل و تأمالت محقق، الزم است هر مقاله
د. ده و از منابع معترب دست اول استفاده شو شبا نقل و قول مستقيم يا غريمستقيم )بازنوييس، تلخيص( اين ترابط علمي برقرار شود مي

سأله، مرنگ منايد. ناگفته مناند كه اشاره به نظريات رقيب در حل كه تحليل نگارنده را كم زیاد باشدبته ارجاعات محقق نبايد به قدري ال
حث ترين مباحث بدنه يك مقاله است. بنابراين بايد از هرگونه بنقد مستند و مستدل آنها با بيان نظريه برگزيده و دفاع از آن، عمده

د. توجه ننياز به يك مطلب فرعي، آن را در پاورقي ذكر كها، مباين و مباحث مقدمايت پرهيز شود و در صورت فرضحليل پيشمفصل در ت
 د.شو توجه ميداشته باشيم كه در ارزيايب مقاالت، معموالً به اعتبار علمي منابع و كفايت ادله و صحت نتايج آن 

 
شود. در حقيقت بايد مشخص شود كه مقاله به روشن ي از آنچه بدست آمده ارايه مي و مفيدرصدر اين قسمت توصيف مخت نتيجه: .6

شود. نتيجه بنابراين دستاوردها و حاصل پژوهش، بدون بيان ادله و شواهد در بخش پاياين بيان مي ،شدن مسئله چه كميك كرده است

دهد كه مقاله حارض هاي رقيب نيست. نتيجه نشان ميدگاهبرخالف چكيده متضمن تعريف و بيان مسأله، رضورت تحقيق، ذكر ادله و دي
ترين و هايي داشته و چه مشكيل را حل منوده است )بر حسب اهميت آنها، روش متداول بيان نتايج آن است كه ابتدا مهمچه نوآورري

 (.90، ص 1378 ن،شود )هامتر ارائه ميميت هاي كم اهسپس يافته
 

و  گزارش مستند و مستدل از تحقيق است اما نتيجه مقاله، گزارش نتايج تحقيق بدون ذكر استدالل، استناد ،توجه داشته باشيم كه مقاله
قاله ي مستدل و مستند در منت مهاارجاع است. نتيجه مقاله در حقيقت، پاسخ به سئوااليت است كه از ابتدا طرح شده و اين نتايج، يافته

طقي ازي و ادعاي به اثبات نرسيده، بايد شديداً خودداري منود. نتايج معموالً مبتني بر ترتيب منپردبنابراين از هر گونه عبارت ،است
هاي آنها ها و فرضيهالؤ هاست و ترتيب بيان نتايج نيز بر حسب ترتيب تنظيم سفرضيه ردها و نيز وابسته به تاييد يا ها يا فرضيهپرسش

 (.30، ص 1375است. )كيف، 
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داري و اعتبار علمي مقاله به مستند و مستدل بودن آن است، ارائه فهرست كاميل از مراجع مقاله با رعايت اصل امانت . منابع و مأخذ:7
 مجله در« راهنامي نويسندگان» معموالًها و مقاالت متنوع است. در كتاب دهیهاي استناداخالق پژوهيش مورد انتظار است. البته سبك

ي هشود. اما ارجاع در پايان مقاله، ارجاع در پاورقي و ارجاع در منت، سه شيو گونگي ارجاعات پريوي ميچعمل به يا جشنواره علمي در 
به علت سهولت، رسعت، ايجاد متركز ذهني براي خواننده و رواج جهاين آن، بر دو  )ارجاع درون منت( عمده استناد است كه شيوه اخري

 ص، 3، ج 1382آورند. مانند : )مطهري، تاريخ انتشار و شامره جلد و صفحه را مي ثر،ا نام صاحب در این روششيوه قبيل برتري دارد. 
 .آيد( اّما نام اثر مني150

ع نوييس ترين روش، همسويي با روش ارجا هامهنگ آيد،نامه( كه در پايان مقاله ميشناختي منابع تحقيق )كتابدرباره مشخصات كتاب 

ن در آ  ،ها افراط كردقولنبايد در ارجاعات و نقلتر اشاره شد هامنگونه که پیشآيد. البته در پي مي ي اصيل مقاله است كهدر بدنه
همچنین در چگونگی  شود.هاي ديگران تبديل شده و از ارزش علمي آن كاسته ميها و تحليلصورت مقاله به مجموعه يادداشت

ام شود، عمل منود. ارجاعات پاورقی و منابع به روش زیر انجها مقاله تهیه میارجاعات باید مطابق سلیقه و درخواست محلی که برای آن
 گیرد:می

 
 زيرنويس )پاروقي( توصيفي الف(

د. صفحه با مشخص كردن شامره بياي زير دتوانمي ،ي حفظ انسجام منت آن را درون منت آوردار توان باضايف يا اصطالحي كه مني توضيحات

آورد.  توان منت عريب را در پاورقين خالصه باشد. ترجمه آيات و روايات در منت فاريس بيايد و در صورت نياز مياالمكاتوضيحات بايد حتي
د اينها در مور  .خارجي آنها در پاورقي بيايدمعادل  لزوم هاي بيگانه در داخل منت حتامً بايد به فاريس نوشته شود و در صورتكلمه

داخل پرانتز  و خارجي در منت بيايد بايد در كنار صورت فاريسکلمه در موارد رضوري كه بايد  .اصطالحات تخصيص يا نام اشخاص است
 كند.ژه كفايت ميتوجه كنيم درهر منت يكبار معادل انگلييس آوردن آن وا .(17، ص 1372زاده، نوشته شود )غالمحسني

 
 ارجاع در منابع ب(

ي استناد كرده است را به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگ امآخذي كه در منت به آنه محقق بايد در پايان مقاله، فهرستي از منابع و
ام ن -1رسد: آيد كه در منت از آنها استفاده شده است. در ذكر منبع حداقل پنج دسته اطالعات، رضوري به نظر ميبياورد. تنها منابعي مي

البته اگر كتاب تجديد چاپ شده باشد، شامره نام نارش. ) -5نام شهر  -4عنوان اثر  -3ثر تاريخ انتشار ا -2خانوادگي و نام مؤلف يا مؤلفان 
 آيد( جداسازي اين اطالعات با نقطه و جداسازي اجزاي مختلف هر يك با ويرگول )،( است مانند: چاپ آن هم مي

 
 در تك مؤلف الف(

 مركز نرش فرهنگي رجاء.تهران:  (.هدايت در قرآن )چاپ سوم(. 1372عبدالله ) جوادي، آميل،
 

 آيددر ارجاع منابع از دو مؤلف يا بيشرت به شكل زير ميب( 
 نرش آگاه تهران: تحقيق در علوم رفتاري )چاپ سوم(. روشهاي (.1379) رگان، عباس؛ حجازي، زهرهرسمد، زهره؛ باز 

 
 آيدآثار داراي مرتجم به شكل زير ميج( 

 انتشارات رسوش تهران: الربوبيه، ترجمه جواد مصلح. چاپ دوم. شواهد (.1375صدرالدين شريازي، محمد )
 

 ها و نهادهاآثار با عنوان سازماند(

 تهران: نرش مؤلف انگلييس. –نامه فاريس ژهوا (.1362مركز اسناد و مدارك علمي. وزارت آموزش و پرورش )
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 :الت به شكل زيريا چند نفر گردآوردنده يا مجموعه مقا آثار به جاي مؤلف ويراستاره(
 انتشارات سمت. تهران: (. مجموعه مقاالت جنگ رواين.1374دي، عبدالله )گردآورنده( )آباشفيع

 
 شيوه ارجاع منابع

ود. شمنابع اصيل بايد ارجاعات آورده  و رساين بيشرت خواننده براي مراجعه به متونهاي ديگران و براي اطالعداري انديشهدر جهت امانت
ن را آ ... به صورت مستقيم يا غري مستقيم نقل شود بايد پس از بيان مطلب  هرگاه در منت مقاله، مطلبي از يك كتاب يا مجله يابنابراين 

 هاي مختلف دارد.مستند ساخت. اين مستندسازي شيوه

 
 ارجاع در منت الف: شيوه

گر در شود مالله و امثال آن آورده مياالسالم، آيتوفسور، حجتخانم، استاد، دكرت، پر در استناد نام مؤلف و صاحب اثر بدون القاب: آقا، 
، 1377جايي كه لقب جزو نام مشخص شده باشد مانند خواجه نصريالدين طويس، آخوند خراساين، امام خميني، عالمه طباطبايي )دهنوي، 

 (.27ص 
 

-ز آن نقطه مياآيد و پس ار، شامره صفحه به ترتيب ميتاريخ انتشاثر با يك مؤلف: پس از آوردن منت، داخل پرانتز: نام خانوادگي، -1
 (.27، ص 1382گذاريم مانند )ابطحي، 

 
، آيد مانند )رسمد، بازرگاناثر با بيش از يك مؤلف باشد، نام خانوادگي آنان به ترتيب به همراه سال انتشار و شامره صفحه مي -2

 «دیگرانو »یا « و همكاران»دگي اولني مؤلف و به دنبال آن عبارت گر بيش از سه مؤلف بود: نام خانواا( و 50، ص 1379حجازي، 
 (.75، ص 1366آيد مانند )نوربخش و ديگران، سپس سال انتشار و شامره صفحه مي

 
 

 ها و نهادها:اثر با نام سازمان -3
 (.34، ص 1382آيد مانند )فرهنگستان زبان و ادبيات فاريس، به جاي نام مؤلف، نام سازمان مي

 
 يا چند اثر يك مؤلف:دو  -4

ر د(. و اگر چند اثر يك مؤلف 5، ص 1990؛ 27، ص 1988؛ 15، ص 1980آيد مانند )واالس، همه آنها داخل پرانتز به ترتيب تاريخ نرش مي
 (.16ب، ص  1365؛ 22الف، ص  1365گردند مانند )احمدي، يك سال منترش شده باشد آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متاميز مي

 

 استناد آيات و روايات -5
البالغه، البالغه نام كتاب و شامره خطبه يا نامه )نهج(. در خصوص نهج39شود، مانند: )بقره، ابتدا نام سوره و سپس شامره آيه ذكر مي

 (.198، ص 56ج ، 1403، يسبالغه، نام گردآورنده روايات، تاريخ نرش، شامره جلد و صفحه مانند )مجلال( و روايات غري نهج33خطبه 
 

 دهي مقاالتارجاع ب(
ت آن شامره صفحا شود آنگاهپس تاريخ انتشار، بعد عنوان مقاله، به دنبال آن نام مجله و شامره آن ذكر ميسابتدا نام مؤلف يا مؤلفان، 

عيني، فصلنامه حوزه و  (، انسان1375داد عادل، غالمعيل )در انگلييس، مانند ح PPومقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فاريس 
 .35-41، صص 9دانشگاه، ش 

 
 و رساله نامهپايانارجاع  ج(
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ه بو به صورت چاپ نشده است، سپس نام دانشگاه  یكارشنايس ارشد يا رساله دكرت  نامهپايانپس از ذكر عنوان بايد ذكر شود كه آن منبع 
 شكل زير:

 كارشنايس ارشد، چاپ نشده. دانشگاه قم. نامهپايانفان، (، مباين معرفتي مشاء و اهل عر 1371ايزدپناه، عباس )
 يك روزنامه ارجاع به د(

 هامنند ارجاع مقاله در مجله است مانند:
 .6روزنامه كيهان، ص  ،موانع توسعه در ايران مهر( 21، 1375محمودي، اكرب )

 فرهنگ نامه و دايره املعارفبه ارجاع ( ه

 شود مانند:مثل كتاب عمل مي در ارجاع نام رسپرست و بقيه موارد
 دوم(، تهران؛ مركز دائرة املعارف بزرگ اسالمي  (، دائرة املعارف بزرگ اسالمي )چاپ1377بجنوردي، سيد كاظم و همكاران )

 
 هاها، سمينارها و گزارشكنفرانس به ارجاعو( 

 مطلبي از دايره املعارف در شبكه وب 
 

Seven years war. Britannica online.vers.92.2.apr.1998. 
 

./180http://www.eb.om;2030nov  02Encyclopaedia Britannica.  
 

 (. 19، ص 1363ارائه گزارش از هاميش و سمينارها بايد به شكل زير باشد )سلطاين، 
تهران:  املليل نقش دين در بهداشت روان،اولني هاميش بني(، چكيده مقاالت 1380املليل نقش دين در بهداشت و روان )هاميش بني

 دانشگاه علوم پزشيك ايران.
 

 نقل از منابع الكرونييك )اينرتنت(ز( 
، 1987شود )ترابيان، امروز نقل از منابع اينرتنتي ييك از منابع ارجاعي است كه در ذكر آن اطالعات رضوري به ترتيب زير بيان مي

 .(1380ترجمه قنربي، 
، 1996مارس  25ده تاريخ شنقل  92، )1، ش 8)روي خط اينرتنت( ج  COREلرزد در مجله (، درخت يوشع مي1996جان پي )بارلو،

 قابل دسرتيس در:
:Pub/Zines/c.Re-Zine file:ptp.e text.org pirectorg .g. 8corel. 

 

 ارجاع يك مقاله در مجله الكرتونييك  

Miles, Adrian. Singin in the Rain: a hypertextual Reading. "Postmodern Culture 8.2(1998).02 nov 2000. 

miles.html 8.2/8http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo 
 

 در ارجاع يك كتاب الكرتونييك در شبكه وب 

Austen, Jane. Pride and prejudice.de. henry chur chyrd. 
.http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html.2000Nov  

 
 

http://www.eb.om;180/
http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2%20miles.html
http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html
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 نكايت درباره تايپ مقاله:
ده از اين رو بيان برخي از اصول تايپ مفيد فايپذيرند. امروزه تقريباً اكرث مجالت علمي، مقاالت خود را به صورت تايپ شده مي

 است.
 شود. تايپ مي 16شامره لوتوس مرت از باال با قلم يا فونت سانتي 4عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله  الف(

 شود.تايپ مي 10مرت با قلم ترافيك شامره سانتي 5/1نام مؤلف در زير عنوان و در وسط سطر و با فاصله  ب(
كه  12به علمي و محل خدمت مؤلف يا مؤلفان با عالمت ستاره يا شامره در پاورقي هامن صفحه با قلم لوتوس نازك شامره رت ج(

 گردد.متناسب با قلم پاورقي است، تايپ مي

 شود.تايپ مي 14، با قلم لوتوس سياه شامره 03، 02، 01هاي تفكيك كننده مانند عناوين فرعي مقاله با شامره د(
 شود.تايپ مي 13و ... با قلم لوتوس سياه شامره 201، 101هاي تفكييك عناوين فرعي با شامره هـ(

مرت انتيس 5/0تايپ شده و ابتداي هر پاراگراف يا بند با كمي تورفتگي )اشپون( با فاصله  14منت مقاله با قلم لوتوس نازك، شامره  و(
 گردد.آغاز مي

 .مرت استسانتي 2هاي فرعي مرت و فاصله آنها از عنوانيسانت 5/1فاصله بني سطرهاي منت  ز(
 .رت استمسانتي 1مرت و فاصله آخرين سطر با پاورقي سانتي 2مرت و از باال و پايني نيز سانتي 2ها از هر طرف فاصله حاشيه صفحه ح(

 گردد.تايپ مي 12شامره  در داخل گيومه با قلم لوتوس نازكنقل قول مستقيم  ط(
 گردد.ره صفحات در گوشه سمت چپ و باالي صفحه تايپ ميشام (ی

 مقاله فقط بايد بر يك روي صفحه تايپ شود ك(
 هاي متنوع و متفاوت پرهيز كرد.در تايپ مقاله بايد از بكار بردن قلم ل(

 10نت و منابع با شامره است و همني قلم براي انگلييس در م 8با شامره  Times mediumقلم انگلييس الزم براي تايپ پاورقي  م(
 شود.استفاده مي


