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هقالِ؟

ًتایج هطالؼات گشارضی اس هَاد ٍ رٍش ّا، 
ّای اًجام ضذُ،  ٍ پضٍّص

چزا هقالِ؟

ًتَاًذ دستاٍردّای ػلوی خَد را پضٍّطگز 
در اختیار سایز هحققاى قزار دّذ، پضٍّص 
اٍ ّز اًذاسُ ّن كِ هْن باضذ، بِ پیطزفت 

ػلن كوکی ًخَاّذ كزد؛ چَى رضذ ٍ 
گستزش ّز ػولی اس طزیق ارائِ ٍ بِ ّن 

پیَستي داًصِ فزاّن آهذُ اس سَی فزدفزد 
.یابذ اًذیطوٌذاى آى ػلن تحقق هی



اًَاع هقاالت

ٍ كٌفزاًسی هقاالت   

صٍرًال 

هقاالت صٍرًال -1

)در ّز هقالِ صٍرًال  Journal paper)  یک یافتِ جذیذ ػلوی بِ طَر كاهل
در ایي ًَع هقاالت، هقایسِ پضٍّص جذیذ با . ٍ ضفاف بزرسی هی ضَد

پضٍّص ّای پیطیي اًجام هی گیزد ٍ ًتایج بِ صَرت دقیق ٍ هفصل تَضیح دادُ 
.هی ضًَذ

اًَاع هقاالت صٍرًال

اصلی هقاالت • Original Paper  یاRegular Research)

• هزٍری هقاالت  Review Paper 

Letterهقاالت اس ًَع •

/Short/ Rapidهقاالت • Brief Communication



اصیلمقاالت • 
:دارای پضٍّطی
  كافی ًَآٍری

جذیذی ٍ هْن ًتایج ٍ
  ٍ پضٍّص اًجام چگًَگی

آى اس حاصل دستاٍردّای

 هقاالت، دستِ ایي
ِ ّایی   ضزح با هفصل هقال

 ٍ هی باضٌذ كافی جشییات
  باالیی ػلوی ارسش دارای

  .ّستٌذ





مقاالت مروری•

صاحب ًظز ٍ با تجزبِ كِ بِ طَر گستزدُ ٍ هستوز بز افزاد . 
رٍی یک هقَلِ ػلوی بِ پضٍّص هطغَلٌذ، با بزرسی تؼذاد 

سیادی اس هقاالت هزتبط، افق ّای جذیذ ٍ پیطزٍ را ارایِ 
گاّی اٍقات ًیش هجلِ اس پضٍضوي بیي تاریخچِ ٍ . هی كٌٌذ

تطزیح پضٍّص ّایی كِ در طی سال ّای گذضتِ بز رٍی آى 
هَضَع اًجام ضذُ است، ٍضؼیت فؼلی ٍ ًیش پضٍّص ّای 

. آتی را بیاى هی كٌٌذ ٍ هزٍر هی ًوایٌذ



ایي دستِ اس هقاالت هطابِ 
Letter  ّستٌذ ٍ هؼوَالً تَسط

پضٍّطگزاى بزجستِ ًَضتِ 
هی ضًَذ، اگزچِ لشٍهاً ایٌگًَِ 

گاّی اٍقات تحقیق بِ ! ًیست
ًتایج جذیذ اها هحذٍدی دست 

 /shortیافتِ است كِ در قالب 

brief  ارایِ ضذُ ٍ چاپ
سزػت داٍری ٍ چاپ در . هی ضًَذ

ایي دستِ اس هقاالت بیطتز اس بقیِ 
بَدُ كِ هشیت ػوذُ آى ّا بطوار 

در ٍاقغ در ایي هقاالت، . هی رٍد
ًتایج بِ صَرت هختصز ٍ هفیذ با 
تکیِ بز ًَآٍری ٍ اّویت هَضَع 

بزخی اس . تَضیح دادُ هی ضَد
هجالت بزای ایي دستِ اس هقاالت 

هحذٍدیت تؼذاد كلوات ٍ یا تؼذاد 
.صفحات دارًذ



يكي از ابسارَاي اساسي جُت كسب , بررسي متًن ي استفادٌ از مىابغ مًجًد 
.اطالػات الزم در تحقيق مي باشد
بروامٍ ريسي ي تصميم گيري بايد , پژيَشي  _اصًالً در َر وًع فؼاليت آمًزشي 

بررسي , براساس ياقؼيت ي اطالػات مًجًد باشد ؛ ي جُت ويل بٍ ايه مقصًد 
.متًن مىطقي تريه ريش ايليٍ بىظر مي رسد

كتاب ٌا

و وظرات افراد متخصصگزارش ٌا 

دارای ومایًمجلً ٌاي علمي 

بذون ومایًمجلً ٌاي 

دادي ٌاي الكتروويكي

باوك ٌاي الكتروويكي چكيذي

باوك ٌاي الكتروويكي تمام مته

مىابع ايىتروتي

مشاٌذات فردی و دادي ٌای آماری موجود

پایان وامً ٌا
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تفاّت تا گْگل اسکاالر











 فيلتر ٌا

Or not and









MeSH یک ٍاصُ ًاهِ پشضکی
MeSH ٍاصُ ّایی كِ بِ ػٌَاى جایگشیي بزای بؼضی . هخفف اصطالحات پشضکی است

.اصطالحات تخصصی پشضکی استفادُ هی ضًَذ

































 ٍّیژ َ َ ُای اصلی داًشجْیاى، ت داًشجْیاى پایاى ًاهَ ای ُایکی از دغذغ

  استوحوي ی دسترسی و خواوذن مقاالت علمی معتبر بودي

 داًشجْیاى ترای تواهی ّظایفی کَ در طْل ػور آکادهیک خْد تا آى هْاجَ ُستٌذ، از اًجام یک تحقیق ػلوی گرفتَ، تا خْاًذى زیرا
هقاالت هرتثط تا یک سیالتس درسی، تا ًگارش ّ چاپ هقالَ ػلوی در کٌفراًس ُا یا ژّرًال ُای داخلی یا تیي الوللی تا در ًِایت 

اًتخاب هْضْع ّ ًْشتي پایاى ًاهَ در هقاطغ کارشٌاسی ارشذ یا دکتری، داًشجْیاى ّ هحققیي ًیازهٌذ اًتخاب هْضْع هٌاسة تحقیق 
َ هٌظْر اًجام هٌاسة تواهی اقذاهات رکر شذٍ، جستجْ ّ یافتي هقاالت ػلوی هؼتثر  ُستٌذ ّ قذم ًخست اًتخاب هْضْع تحقیق ت

اها از آى جایی کَ در ُیچ درس یا هرجؼی رّش جستجْی هقاالت ػلوی آهْزش دادٍ ًوی شْد، اجرای ایي هِن اکثرًا تا  . هی تاشذ
َ رّ خْاُذ شذ . هشکالت فراّاًی رّت
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