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 به نام خدا
 

 به معنای گفتن "قول"عربی است از ریشۀ  "مقاله": صورت فارسی مقاله

 (کلمه5000تا500)قالب نگارشی است برای هدفی خاص.  مقاله

 

 انواع مقاله

 ایروزنامه /ادبی /علمی . زبان مقاله:1

 نیدی /هنری /تاریخی /آموزشی /ادبی /سیاسی /فلسفی /اجتماعی /فرهنگی . موضوع مقاله:2

 توصیفی /تحلیلی /پژوهشی نوع نگارش مقاله:. 3

 طنزآمیز /انتقادی /جدی . لحن و بیان مقاله:4

 

 های یک مقاله خوب:ویژگی

 یشه مرکزی و یک نکته محوری باشد.گویا و دارای یک فکر و ایده و اندساده و  .1

 بین مطالب آن پیوستگی منطقی وجود داشته باشد. .2

 نکات مربوط به موضوع و مانع نکات خارج از موضوعجامع و مانع باشد. شامل همه  .3

 ابتکار و نوجویی، تنوع و تازگی در محتوای و فرم .4

 بندیگذاری و پاراگرافزبان فارسی درست، پالوده، همراه با رعایت نکات ویرایشی، نشانه .5

 ها دقیق باشد. هم در متن مقاله و هم در پایان با ذکر منابع و مآخذارجاعات و پانوشت .6

 شود در سرتاسر نوشته موج زند.میمیت، صداقت و باور به آن چه نوشته میص .7

 های اصلی و فرعی آن به خوبی ارایه و ساماندهی شده باشد.فصل .8

 حجم مقاله و زبان مقاله متناسب با موضوع و مخاطب باشد. .9

 بندی جذاب داشته باشد.شروع مناسب و فضاسازی و پایان .10

 

 مراحل تهیه یک مقاله:

 /نقشااه مقالااه.طاارم مقاله. 5 /یافتااه اناادوزی. 4 /سااند گزیناای. 3 /مسااهله کاااوی. 2 /تخاااب موضااوعان. 1

 نوشتن مقاله)متن مقاله(. 8 /نقادی. 7 /یادداشت برداری. 6

 

 ساختار مقاله:

 عنوان مقاله .1

 در صورت لزوم نام نویسنده یا نویسندگان و معرفی کوتاه آن .2

 کلمه150ها در ها و یافتهپرسش فرضیه،شامل چکیده مقاله: خالصه کوتاه  .3

 واژه(5واژه)های مهم و کلید کلید واژه: انتخاب با واژه .4

 مقدمه: پیشینه تحقیق/ روش .5

استدالل منطقای/ پیوساتگی منطقای  /بندیپاراگراف /گذاریبندی/ نشانهجمله /بندیمتن مقاله: فصل .6

 دهی در پانوشتمطالب/ ارجاع

 گیرینتیجه .7

 اسناد /عکسار/ طرم/ نقشه/ نمود :هاپیوست .8

 فهرست منابع و مآخذ .9
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 :شیوه سندآوری

  کتابشناسی همۀ مآخذی که در متن از آنها استفاده شده باید ذیل منابع بیاید.کامل مشخصات 

 شود عبارتند از: کتاب)نسخۀ چاپی، نسخۀ خطی(، های پژوهشی از آنها استفاده میانواع مآخذی که در مقاله

های ها، ساایتها، اساناد و مادارآ آرشایومجله و روزنامه یا هر نشریۀ ادواری، گزارش و نشریۀ ساازمان

 اینترنتی.

  نام صاحب اثر، اعم از شخص یا سازمان، و نشانی مطلبِ منقول یا مورد استفاده، در هر مورد، در همان متن

 شود:رانتز و به شرم زیر درج میمقاله، درون پ

 (66: 1365یا )خانلری (181: 3، 1380)اعتمادالسلطنه، * 

 (114: 1375)مرکز آمار ایران، * 

 شود.هرگاه دو یا چند اثر از مؤلف در منابع درج شده باشد، نشانی با سال چاپ هر یک از آنها مشخص می 

 اند به جای گاروه یا گروه خاصی آن را تألیف کرده ایهایی که مؤلف مشخصی ندارند و عدهدر مورد کتاب

 رود.مؤلفان، نام اثر به کار می

 شود:اگر نام صاحب اثر ضمن مطلب آمده باشد در نشانی تکرار نمی 

 ( آورده است...25: 1380( و روبرت هلین پیرامون این مسهله...)79: 1378المعارف هنر...)پاکباز در دایره* 

 آید:به ترتیب زیر می« منابع»اسی اثر ذیل مشخصات کامل کتابشن 
 

 ارجاع به کتاب:

 نام خانوادگی، نام)سال انتشار داخل پرانتز( نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.

 ، تهران: طرم نو، چاپ اول.سعدی(1373موحد، ضیاء)*    
 

 ارجاع به مجله:

، نام نشاریه، دوره/ ساال، جلاد، «عنوان مقاله داخل گیومه»تشار داخل پرانتز(، نام خانوادگی، نام نویسنده)سال ان

 شماره صفحات) از ص تا ص(.

، 10، ساال چهاارم، شامارهپیاا  ناو ن، «مشکل عشق از نظر سعدی و حااف ( »1341دستغیب، عبدالعلی)*    

 (.129تا124)
 

 ارجاع به مجموعه مقاالت:

، نام گردآورنده یا ویراستار، نام «عنوان مقاله داخل گیومه»انتشار داخل پرانتز(، نام خانوادگی، نام نویسنده، )سال 

 مجموعه مقاالت، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات)ص تا ص(.

: دفتار نهام، شناسا سعدی، کوروش کماالی سروساتانی، «آوازه سعدی در قرن هفتم(»1385نحوی، اکبر)*    

 (.62تا 44شناسی، )شیراز: مرکز سعدی
 

 های ا نترنت :ارجاع به سا ت

نام و نشانی سایت اینترنتای باه « عنوان موضوع داخل گیومه»نام خانوادگی، نام نویسنده)آخرین تاریخ و زمان(، 

 صورت ایتالیک.

 


