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در علوم مهندسی تخصصی نکات مهم در نگارش یک مقاله  

 عباس سیوندی پور
کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،بردارینقشهو  ، دانشکده مهندسی عمراناستادیار  

 

.شودمیپرداخته  در علوم فنی و مهندسی نکات جهت نگارش یک مقاله علمی تریناصلیدر این نوشتار به   

 :استاصلی یک مقاله شامل موارد زیر  هایقسمت

 عنوان (Title) 

  نویسندگان(Authors)  

 چکیده (Abstract)  

 واژگان کلیدی (Keywords)  

 مقدمه(Introduction)  

 اصلی مقاله  هایبخش(Sections) 

 گیرینتیجه (Conclusions) 

 منابع (References)  

 

 عنوان-1

ق و رسا بوده باید دقی . عنوان یک تحقیقگیردمیمحققین قرار  موردتوجه که استقسمت یک مقاله  اولینعنوان مقاله 

 زیر باشد: هایویژگیشامل  و

  ناآشنافاقد اصطالحات  -
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 فاقد کلمات اختصار باشد. االمکانحتی -

 جامع و متناسب با موضوع و هدف پژوهش -

 کلمات اضافی و غیر الزم فاقد -

 نوآوری و روش تحقیق باشد.بیانگر  -

استفاده از یک روش خاص برای انجام  مثالعنوانبه) گر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه نقش کلیدی دارندا

 .ذکر شونددر عنوان  (پژوهش

 

 نویسندگان -2

ان زیر عنوان نویسندگ .شودمیآورده و ...(  پروفسور، دکتر، استاد، خانم، آقا)(، بدون القاب مؤلفیننام مؤلف )

باید مرتبه علمی هر نویسنده شامل )استاد، دانشیار، استادیار، مربی( و گروه یا دانشکده تخصصی و همچنین  علمیهیئت

گاه محل به همراه دانشنام دانشگاه آورده شود. برای دانشجویان نیز باید مقطع تحصیلی  و رشته تحصیلی دانشجو 

 .گرددمیمشخص  استانجام مکاتبات  دارعهدهنویسنده مسئول مقاله که  معموالً مشخص گردد.تحصیل 

 

 چکیده-3

از مقاله را  یکل . چکیده تصویریباید گویای کل مطلب تحقیق باشد که ،است مقالهقسمت  ترینمهمچکیده 

وضیح داده ت خالصه صورتبه موارد زیردهد پس باید تا حد امکان مختصر و مفید بیان شود. در چکیده باید میارائه 

 شود.

 (Subject) کلیات موضوع -

  (Novelty) نوآوری تحقیق -

  (Research Method)روش تحقیق -
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  (Main Result) نتیجه اصلی تحقیق -

 

 :در نگارش چکیده باید موارد زیر رعایت گردد

 دارای یک پاراگراف باشد.  -

 اختصار و وضوح رعایت گردد. -

 جمالت کوتاه و کامل باشند. -

 تاریخچه و دانش عمومی پرهیز شود. از بیان -

 یا جدول خودداری شود.و از آوردن عکس، نمودار  -

 رایج بودن مجاز است. شرطبهفقط  هاعبارتمخفف کلمات یا  -

 .کلمه است 033کلمه و حداکثر  033 حداقل معموالً مقاالتطول چکیده در  -

 

 کلمات کلیدی -4

، پس از خواندن چکیده و شودتا به خواننده کمک  ،شودمیآورده  نتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهشدر ا

ا توجه به ب .است قرارگرفته موردتوجهآشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله 

 .شودیممفاهیم تحقیق است ارائه  تریناصلیکه بیانگر  حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله

 صورتبه علمی هایسایت در جستجوبا  توانندمیسایر محققین  در پژوهش، کلیدی هایواژهبا ذکر  کهاینضمن 

 هدفمند به مقاله دسترسی پیدا کنند.
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 مقدمه -5

 بتدایا درواقف شود.  شدهانجامبه کار  طورکلیبهآن  بامطالعهمقدمه باید در حد امکان خالصه بوده و خواننده 

است بیان  هقرارگرفت موردبررسیو همچنین موضوع و مطلبی که  هپرداخت موردبررسیموضوع  کلیاتمقدمه باید به 

 شدهاستفادهکه در تحقیق  هاییروشرا شرح داد و محدوده و  گرفتهانجام، عالوه بر این باید هدف از پژوهش شود

 است را بیان کرد. 

 از: اندعبارت پرداخته شود هاآنمقدمه باید به پنج قسمت کلی در 

  کلیات -

 .استفعلی آن  پژوهش در این زمینه و وضعیت کلی روندتشریح مبانی، مرور کلیات شامل 

 (Literature Review)تاریخچه تحقیقات  -

از تجربیات گذشته استفاده کرده و  جدید  بودن موضوع پژوهش  شدهانجامدر این قسمت با بررسی تحقیقات 

 .شودمیورده آ)آقا، خانم، استاد، دکتر، پروفسور و ...( بدون القاب  نیز (مؤلفیندر استناد، نام مؤلف ). گرددمیاثبات 

 ولی در آثار با بیش از دو مؤلف، نام اولین مؤلف ذکرشدهبه ترتیب  هاآناگر تألیف دارای یک یا دو مؤلف باشد، نام 

ر آورده زی درچند نمونه از فرمت نگارش تاریخچه تحقیقات  .آیدمی» و همکاران«ت و به دنبال آن عبار شودمیذکر 

 شده است:

.....با استفاده از روش .....مطالعاتی انجام دادند. طبق نتایج حاصل درزمینه 0316در سال  ]11[گرامی و سیوندی پور 

  از این تحقیق .....

  ..ضمن بررسی موضوع...پیشنهاد نمود که...  ]10[ سیوندی پور

....  هایسازه.استفاده از روش...در تحلیل و طراحی ..…پس از انجام تحقیق بر روی  ]10[یوندی پور و همکاران س

 را توصیه نمودند.



5 
 

 (Strategy) بیان مسئله -

 (Novelty) نوآوری تحقیق  -

 (Importance)اهمیت پژوهش  -

 (Goals and Application) و کاربرد اهداف -

 (Assumptions and Method) روش تحقیق فرضیات و  -

ضیات فرو  هامدل، رفتار لحاظ شده برای مورداستفاده افزارنرمبه روش انجام تحقیق،  معموالً این قسمتدر 

 .شودمیپرداخته  مورداستفاده

 .ستاو با ذکر جزئیات بیشتر  ترکاملدر مقدمه )کلیات تحقیق، نوآوری و ...( نسبت به چکیده  شدهمطرحموارد 

 

اصلی مقاله هایبخش -6  

 تواندمی هایبخش. این شودمی بندیتقسیمبعدی مقاله   هایبخشبعد از مقدمه با توجه به تحقیق صورت گرفته 

 شامل موارد زیر باشد:

 معرفی مدل  -

 (مدل یتحلیلمطالعه آزمایشگاهی مدل )مطالعه  -

  سازهارزیابی عملکرد  -

 ایلرزه هایورودیمشخصات  -

 هادادهتحلیل  -

 کامل تشریح صورتبهبعدی مقاله  هایبخشدر مقدمه، در  شدهمطرحدر مواردی ممکن است  نیاز باشد که موارد 

 شود.  
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گیرینتیجه -7  

 ، صرفاً نتایج مربوط به مقاله حاضر باشد شدهارائهنتایج 

 مقایسه کیفی، مقایسه کمی انجام شود.  جایبه االمکانحتیدر بیان نتایج 

 .یابدمیافزایش  هامدلانرژی در  پذیریآسیببا افزایش ارتفاع ساختمان میزان شاخص نتیجه کیفی: 

افزایش  %7به میزان  هامدلانرژی در  پذیریآسیببا افزایش هر متر ارتفاع ساختمان میزان شاخص نتیجه کمی: 

 .یابدمی

 

منابع -8  

رمت فاند. قرارگرفته مورداشارهمستقیم در متن،  صورتبهکه  استفهرست منابع شامل مشخصات مراجعی 

 نگارش منابع در هر مجله ممکن است متفاوت باشد.

:شوندمیدر یک مقاله به چند دسته تقسیم  مورداستفادهمنابع   

 در مجالت منتشرشدهمقاالت  -

 شماره، جلد، صفحاتنام نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان مجله، 

 المللیبینملی و یا  هایکنفرانسدر  شدهارائهمقاالت  -

 نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، محل برگزاری 

 کتاب -

 نام نویسندگان، عنوان کتاب، انتشارات، سال انتشار

 افزارنرمراهنمای و یا  افزارنرم -

 ، سال انتشار انتشاردهنده، ورژن، افزارنرمنام 
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 نگارش کلی اصول  -9

 باید نکات زیر را رعایت کرد :در نگارش متن هر قسمت از مقاله 

 از جمالت کوتاه و گویا استفاده شود. -

ثال م طوربهپرهیز شود.  شخصاول صورتبهمجهول استفاده شده و از بیان جمالت  صورتبهجمالت باید  -

در  "  ازجمله "استفاده کردیم.  OpenSEES افزارنرماز  هاسازهدر این تحقیق برای تحلیل  "جمله  جایبه

 استفاده شود. "استفاده شد.  OpenSEES افزارنرماز  هاسازهاین تحقیق برای تحلیل 

 آورده شود که ارتباط بین جمالت حفظ شود. ایگونهبه جمالت در کنار یکدیگر -

 کاما و نقطه به حرف ماقبل چسبیده و از حرف بعدی فاصله دارد. -

 شود. خودداریاز گذاشتن فاصله اضافی  -

 استفاده شود(. word افزارنرمدر  virastyarاز افزونه  شودمی)پیشنهاد  رعایت شود هافاصلهنیم -

 .بلند خودداری شود هایجملهی و الناز ذکر بندهای طو -

 .کلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود بردن کاراز به  -

در متن باید تعریف شود  و دیگر نیازی به تعریف در سایر  شدهارائهمخفف یک عبارت در اولین محل  -

 نیست. هابخش

  باید ارجاع داده شوند. شوندمیجمالتی که از یک مرجع آورده  -

 

 و روابط هاجدول، هاشکلخصوصیات  -9-1

 .شوندمیشکل معرفی  عنوانبه هاعکسنمودارها، تصاویر و  -

 معرفی شود )هدف از ارائه شکل مشخص باشد(متن در  ،ل از محل ارائهشکل باید قبهر  -
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  .شودمیآن و عنوان جدول در باالی آن آورده زیر  درعنوان هر شکل  -

 نمودارها باید دارای عنوان و واحد باشند. محورهای -

 اصلی باید تفسیر شوند. هایجدولو  نمودارها -

 و عبارات باید دارای شماره باشند. هاجدول، هاشکلکلیه  -

( باید تعریف شوند. اگر یک پارامتر در چند رابطه استفاده هافرمولدر روابط ) مورداستفاده پارامترهای -

 .گرددمیفقط در اولین رابطه تعریف  شودمی

 اگر شکل و یا جدولی از یک مرجع آورده شده است باید ارجاع داده شود. -

 


