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. ردطور تمام وقت به تحقيق اشتغال داه بکسی است که با ذهن پرسشگر و فرضيه پردازش در تعريف يونسكو، پژوهشگر 



تفکر محض در مورد یک  یا پژوهشگران خوب مطالعه مقاله طريق از "يافتن ايده اساسا
.  شودحاصل ميمسأله 

آهبايد دائم به اين فكر باشيمهنگام  خواندن مقاالت 

؟تعميم داد) هاي ديگراحيانا  به حوزه(توان نتايج آن را آيا مي
؟به دست آوردآيا مي توان با مفروضات آمتري همان نتايج يا حتي نتايج قويتري
ی به همان نتایح رسيد؟ديگر کوتاه توان با روشآيا مي
؟آيا می توان آاربردي از نتايج اين مقاله در ديگر زمينه ها يافت
 ؟چارچوب آلي تر بيان آردیک آيا مي توان نتايج را در
آیا شواهد نتایج این مقاله را تأیيد می کنند؟
 و...

براي آار پژوهشيايدهیافتن 

  .ر ممکن استیافتن ایده با نگاه کنجکاوانه و پرسشگ

در آنفرانسهاي عمومي، سمينارهاي تخصصي، سمينارهای  شرآت فعال در سخنرانيهايافتن ايده با 
.  دانشکده و بحث و تبادل نظر با ديگر عالقه مندان نيز ممكن است



شرطهای الزم و کافی برای پژوهشگری

  دانش زياد و دقيق در مورد موضوع

ماه ۶ساعت برای  ۶روزی ( سخت کوشی(

  مديريت زمان

کاری که بايد انجام داد بايد در اسرع وقت انجام داد.

 ساعته کنيد بايد چنين کنيد ٢۶اگر الزم است روزتان را.



آغاز نوشتن مقاله

مقاله  خودتان را به مثابه يک داور نگاه کنيد و مطمئن شويد آيا نتايج اصلی 
:شما ويژگيهای ذيل را دارند يا خير

 صحيح(Correct)  
جديد(New) 
جالب(Interesting) 
مهم و کاربردی(Significant & Applicable)



کار روی یک مسأله بی ارزش



عمق 

بدیهی یا )سطری ۴-٣( کوتاه نباید شما مقاله استداللهای 
 .باشند )شده شناخته تعاریف و احکام مستقيم نتيجه یعنی(

 نه( طوالنی نسبتا یا تکنيکی برهان با حکم یک حداقل
.دارد الزم )محاسباتی

نمادها، تعویض با دیگران کار سرراست عميمت نباید مقاله  
.باشد مرزی مقادیر تغيير یا متغير، n به دومتغير تبدیل

شواهد .باشد جالب کاربرد بدون یا مثال بدون نباید مقاله 
.کنند تأیيد را شما کار باید
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نتايج اصلی

و انسجام داشته باشد، يعنی بخشها و بندهای  مقاله بايد حول يك موضوع مشخص نوشته شود
.آن نوعی ارتباط درونی داشته باشند



دیگری سر پشت یکی تعاریف یا قضایا نباید 
 تعریف یا قضيه هر از قبل باید .شوند ذکر

:مثال .شود اضافه توضيحی
 The following theorem is a generalization of [3, 

Theorem 2.2].
 In the next theorem, we establish a relation 

between positivity and boundedness of a linear 
map.

 The next result reads as follows.

یک کار غير حرفه ای





مقدمه



پيشنيازها



  که است مقاالت در اختياری بخشی جمعبندی
 می و شود ذکر مراجع از قبل باید نياز صورت در

:باشد ذیل موارد شامل تواند

مقاله نتایج و روش اهميت
شباهتها ذکر و دیگر مقاالت با مقاله نوآوری مقایسه  
تفاوتها و
تحقيقات ادامه برای را راههایی

(Conclusion)جمعبندی 



شود اشاره دقيقا آن به جا همان بايد می شود استفاده منبعی از جا هر مقاله، متن در.  
باشد همراه )صفحه( دقيق نشانی با و گيومه داخل در بايد است شده ذکر عبارات و ها واژه عين اگر.
کرد خودداری اند نشده استفاده که منابعی ذکر از بايد. 
شود ذکر مراجع بخش در بايد استفاده مورد منابع کامل فهرست.

.و در مقاله به آنها ارجاع داده شده باشد باشند، مربوط به موضوع مراجع بايد به روز

مراجع



ارجاع به مقاالت چاپ نشده

یا نشده ارسال مقاالت روی نباید شما نتایج 
باشد، چنين اگر .باشد شده بنا داوری تحت

  کنيد صبر مقاالت آن برای پذیرش آوردن دست به تا
مانند اینترنتی بایگانيهای روی را آنها ArXiV در آنها به و داده قرار  

دهيد ارجاع جدید مقاله
بفرستيد )داور برای( مجله به جدید  مقاله همراه را آنها.

 ایجاد مشکل ای حاشيه و جزیی ارجاع اما 
.کند نمی



١غير حرفه ای بودن در بخش مراجع

نوشتن مراجع در شکلهای گوناگون



ارجاع فقط به مقاالت خود و بی توجهی به کار 
های دیگران

٢غير حرفه ای بودن در بخش مراجع 



نوشتن یک مقاله کوتاه با انبوهی از مراجع

 یک مقاله باn  3صفحه باید حداکثرn/2 مرجع داشته باشد.
 یک مقاله باm   مأخذباید شامل حداکثرm/4  یعنی آثار خود (خود مأخذی

.باشد) نویسندگان

٣غير حرفه ای بودن در بخش مراجع 





چکيده



عنوان بايد جذاب، آوتاه، واضح و ناظر به نتيجه اصلي مقاله باشد 

عنوان



امال  بد و انشا بد

هر مقاله قبل از ارسال بايد چندين بار از نقطه نظر غلطهای 
.چاپی  و خطاهای گرامری خوانده شود

.بهتر است از يک دوست يا همکار خواهش نماييد يک بار مقاله شما را بخواند







وحدت زمان

زمان متن مقاله باید یکسان و زمان حال ساده باشد  .
  برای ارجاع به کارهای جاری می توان از زمان ماضی نقلی

.استفاده کرد
 برای ارجاع به کارهای منتشر شده دیگران می توان از

. زمان گذشته ساده استفاده کرد



پایان 

با تشکر از توجه شما


