
1 
 

 هوالعلیم

 

 چگونه مقاله نویسی را شروع کنیم؟

رشد و پیشرفت  هایراه یکی ازدانید که این روزها حتماً می ،یا عالقمند به پژوهش هستیدپژوهشگر و اگر شما 

نویس چطور مقالهاست.  نویسیمقالهتسلط به  ،تحصیالت تکمیلیطی کردن مسیر علمی و تولید علم و نیز 

 خوبی شویم؟

فقط کافی است  ،خواهید موفق باشیداگر میگوید یک جمله قدیمی هست که می توانید مقاله بخوانید:تا می .۱

باید ابتدا مقاالت  ،نویسی را شروع کنیدرا تکرار کنید. برای اینکه مقالهاند کارهایی که افراد موفق انجام داده

بروید و با 1پایگاه بانک مقاالتخودتان بخوانید. برای شروع به  حوزه درسی یا پژوهشیبسیاری را در 

با این کار، به  خود چند مقاله کامل را دانلود کرده و بخوانید.و گرایش جستجوی یک موضوع آسان در رشته 

هر چه بیشتر ادبیات حوزه خودتان را  شوید.ادبیات پژوهشی و علمی حوزه فعالیت درسی خود آشنا می

 توانید علمی بنویسید.بیشتر می ، بهتر وتربخوانید، راحت

توانید یک مقاله را انتخاب و عیناً آن را انجام دهید. این کار در شما می یک پژوهش را عیناً تکرار کنید: .۲

چرا که هر پژوهشی باید بارها تکرار شود تا بتوان در مورد آن با قطعیت نظر داد.  ؛دنیای علم بسیار مرسوم است

را دوباره اجرا کرده و مطابق با آن مقاله، خودتان  آن پژوهش بیان مسئله، روش تحقیق و تحلیل توانیدشما می

 شروع به نوشتن مقاله کنید.

                                                           

 نمونه ای از پایگاه های بانک مقاالت فارسی در ذیل آمده است:. 1

 http://noormags.irنور:  تخصصی مجالت پایگاه��

 http://magiran.com کشور:  نشریات اطالعات بانک��

 http://sid.irدانشگاهی:  جهاد علمی اطالعات پایگاه��

 http://civilica.comسیویلیکا:  دانش مرجع��

.طاعات و عبادات تان قبول. روز بخیر. اعضای محترم هسته های پژوهشی؛ سالم

.یمبا مطلبی دیگر از مجموعه مهارت های پژوهشی و نگارشی در خدمتتان هست

.با به کارگیری آنها شاهد نگارش آثار روشمند از شما عزیزان باشیمامیدواریم

 
یی عموم اهژپوهشاره کل اد  

دهی ژپوهشگراناداره سامان  
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 توانمندسازی

 ژوهشیی پهاهسته
 

http://www.irantahgig.ir/?page_id=3101
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نویسی دانست. توان یک کالس آموزش مقالهرا می هاهمایش شروع کنید:ها و جشنوارهها از همایش .۳

مقاله نویسی را از ارسال مقاله برای همایش شروع  پژوهان ا این است که بسیاری از دانشهحداقل فایده آن

ره عالمه حلی، بانوی )مانند جشنوا را انتخاب کنیدهای حوزه درسی و گرایش خود از همایشکنند. یکی می

شود و ارزیابی میمقاله شما و یک مقاله هر چند ضعیف را برای آن ارسال نمایید.  )ع( و ...( رضاکرامت، امام 

توانید در چند همایش همچنین می رد خواهد شد.تان مقالهاین است که  ،که از دست خواهید دادحداکثر چیزی 

های علمی، نحوه ارائه مقاالت و آخرین موضوعات کار تا با فضای بحث بدون ارائه مقاله شرکت کنیدعلمی 

از طرف دیگر، قرار گرفتن در فضای علمی و  .شده و نظرات ارائه شده در آن حوزه و گستره علمی آشنا شوید

تان به کار پژوهش باال رود و هم با موضوعات مختلف در یک شود که هم انگیزه و عالقهها باعث میهمایش

شود و به دنبال زده  تانگرایش آشنا شوید و نیز حتی ممکن است جرقه پژوهش در یک موضوع در ذهن

 1پژوهش و تحقیق آن روانه شوید.

منظور ما این است که نوشتن یک مقاله هر چند که ضعیف و  بنویسید!: «بد حتی»هرچه زودتر یک مقاله. ۴

مطمئناً  .را شروع کنید یک مقالهنوشتن توانید همین امروز بسیار ابتدایی باشد، از ننوشتن آن بهتر است. حتی می

ت نوشتن به ئتا دست به قلم نشوید و جر .هیچ کس مقاله اولش خیلی عالی نیست. باالخره باید شروع کرد

کنید که باید یک مقاله خوب و کامل بنویسید، بدانید که هیچ خود ندهید، پژوهشگر نخواهید شد. اگر فکر می

 توانید دست به قلم بزنید و شروع به نوشتن کنید. گاه نمی

                                                           

 های زیر کسب اطالع کنید:ها می توانید از پایگاهاز همایش برای اطالع.1

 http://www.hawzah.netپایگاه اطالع رسانی حوزه: ��

 http://www.anjomanhawzah.ir: دبیرخانه انجمن های علمی حوزه ��

 http://pazhuhesh.ir: انی معاونت پژوهش حوزه های علمیهاه اطالع رسپایگ ��

های داخل و کنفرانس مجموعه مقاالت همایشسازی و نشر سیویلیکا یا مرجع دانش، یک پایگاه تخصصی است که به نمایه��

 http://www.civilica.com.پردازدمی کشور ایران

های مورد نظرر پیراده   به منظور دسترسی سریع کاربران به کنفرانس و استسیویلیکا یکی از زیر مجموعه های  پایگاه سیمپوزیا ��

 http://www.symposia.irسازی شده است. 

 http://www.iranconferences.irسایت ایران کنفرانس:  ��

 www.seminariran.ir:سمینار ایرانسایت  ��

http://www.hawzah.net/
http://www.anjomanhawzah.ir/
http://pazhuhesh.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.civilica.com/
http://www.symposia.ir/
http://www.iranconferences.ir/
http://seminariran.ir/
http://seminariran.ir/
http://www.seminariran.ir/
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 پژوهدانشیک مقاله را با قلم خود بنویسید. از یک  دیگر کمک بخواهید: هایکالسیپژوهان و هماز دانش .۵

بخواهید مقاله شما را بخواند و اشکاالت آن را به  ،که قبالً مقاله نوشته است یا دوست خود یا همکالسی

در صورت بعد از اصالح مقاله، برای شما بنویسد.  (wordدر فایل ورد ) کامنتمکتوب و یا درج صورت 

را آن اشکاالت  وتان را ارزیابی را به استاد درسی خود ارائه دهید و از او بخواهید تا مقالهبار دیگر مقاله امکان 

شاءاهلل ، انو شما با استفاده از این روش استنویسی یادگیری مقالهبهترین ابزار برای نظرات این مطرح کند. 

 نویس عالی خواهید شد.یک مقاله

توانید میمقاالت ساختار استانداردی دارند.  بیشتر تهیه کنید:علمی و استاندارد برای مقاله یک چارچوب  .۶

 )ترجیحاً را پیدا کنید تانپژوهشی در حوزه گرایشی-علمیترویجی یا -تخصصی، علمی-علمیساختار مقاالت 

 آن بنویسید. با توجه بهتان را و مطالب (پژوهشی-مقاالت علمی

یک مقاله علمی جزئیات بسیار زیادی دارد. الزم نیست اولین مقاله شما  جزئیات را کنار بگذارید: فعالً .۷

هایی اشاره کنید و ترین مقاله باشد. اینکه اسامی جداول یا نمودارها چگونه باشد، در مقدمه به چه پژوهشکامل

در نوشتن هر مقاله، ساختار علمی  نکته مهم برای شروع نگارش یک مقاله الزم نیست. ،مواردی از این دست

و با نوشتن هر  را به مرور زمان بقیه جزئیاتمهارت الزم و . اول است رجهد علمیمناسب و استفاده از منابع 

 قدرت قلم شما بهتر خواهد شد. و به دست خواهید آوردمقاله

افزارهای حتماً تمام نرم یا انجام دهیدقرار نیست همه کارهای یک مقاله را به تنهایی  طلب نباشید:زیاد کمال .۸

پس چرا  ؛را بلد باشید تا یک مقاله بنویسید. اگر قرار بود یک نفر به تنهایی مقاله بنویسید پژوهشی و تحقیقی

و  افزارهانرمهمه با ممکن است نیزاز پژوهشگران بسیار مطرح  برخیمقاالت چندین اسم دارند؟ حتی  بیشتر

 در صورت امکان تان کمک بخواهید و. بنابراین سعی کنید از دوستاننداشته باشندفنون علمی تحقیق آشنایی 

 بنویسید. و گروهی اولین مقاله را به صورت تیمی

 ،دهندنویسی میهایی که آموزش مقالهها یا دورهشرکت در کارگاه ا...:ام ؛نویسی خوب استکارگاه مقاله. ۹

ها، و آن اینکه عالقه و هدف داشته باشید و در همان زمان شرکت در کارگاه اما به یک شرط ؛خوب است

اصالً شروع نوشتن را  حتی با موضوعات تکراری کنید تا مهارت کافی پیدا کنید. ،شروع به نوشتن طرح مقاله

 برای بعد از تمام شدن کارگاه واگذار نکنید.
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کنید حتماً مقاالت نوشته شده خود را به یک نشریه داخلی یا استانی یا سعی  اقدام برای چاپ مقاله:. ۱1

ت برای ارائه مقاله و نظرات ئشود که عالوه بر جرتان ارسال کنید. این کار باعث میکشوری در حوزه گرایشی

اپ شود، هم تان چتان را بهتر کنید. همچنین اگر مقالهارزیابان نیز مطلع شوید تا مقالهعلمی خود، از نظرات 

شود و هم از امتیازات پژوهشگری خود برای سطح تان به کار پژوهشی بعدی میسبب افزایش انگیزه و عالقه

 .ره خواهید بردباالتر درسی یا تدریسی به

 ختم کالم

دهیم که یک سال بعد چند مقاله خواهید داشت. توصیه پایانی ما ما قول می ،اگر شما به این نکات عمل کنید

های پژوهشی و در هستهبه صورت گروهی این است که هر چه زودتر دست به کار شوید و اولین مقاله خود را 

حوزه یا مراکز ر شما اما سخت هم نیست. اگ ؛بنویسید. فراموش نکنید که این کار خیلی هم آسان نیست

 دارید.نیز پس هوش، استعداد، توانایی و دانش نوشتن یک مقاله را  ؛ایدقبول شده آموزشی

 
 

 

 خدمات آموزشی پژوهشی ISI02 منبع: برگرفته از سایت مقاله نویسی

.مطالب پژوهشی بعدی ما باشیدمنتظر 
پژوهشگران، آماده دریافت پیشنهادات،ساماندهیهمکاران شما در اداره 

.راهکارهای شما هستندوانتقادات

1۲۵-۳۲۱۴۴۳۳۴: شماره تلفن

Samandehi.p@whc.ir : ایمیل
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