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دانشگاه علوم پزشکی بابلدانشگاه علوم پزشکی بابل
معاونت توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع 

نویسینویسی  چکیدهچکیدهکارگاه کارگاه   

))AbsractAbsractخالصه مقاله  خالصه مقاله  ((اصول نگارش چکیده اصول نگارش چکیده 

دکتر سیدداود نصراهللا پور شیروانیدکتر سیدداود نصراهللا پور شیروانی



چکیده مقاالت به بانک هاي چکیده مقاالت به بانک هاي   معموالمعموال  ●●
..اطالعاتی راه می یابنداطالعاتی راه می یابند

بعد از عنوان، چکیده دومین بخش از مقاله بعد از عنوان، چکیده دومین بخش از مقاله   ●●
است که بیشتر خوانده می شود، لذا احتمال است که بیشتر خوانده می شود، لذا احتمال 

..دارد مقاله توسط آن ارزیابی شوددارد مقاله توسط آن ارزیابی شود



خالصــه مقالــه نقــش مهمــی در پــذیرش در خالصــه مقالــه نقــش مهمــی در پــذیرش در   ●●
..همایش ها و کنگره ها داردهمایش ها و کنگره ها دارد

چکیده اولین قسمتی است که توسط سردبیر چکیده اولین قسمتی است که توسط سردبیر   ●●  
و بر اساس آن داوران انتخابو بر اساس آن داوران انتخابخوانده می شود خوانده می شود 

..می شوندمی شوند



هر چکیده ساختارمند داراي پنج قسمت  هر چکیده ساختارمند داراي پنج قسمت  
::زیر می باشد زیر می باشد 

مقدمه و هدفمقدمه و هدف  --الفالف  

روش کارروش کار––ب ب   

یافته ها یا نتایجیافته ها یا نتایج––ج ج   

نتیجه گیرينتیجه گیري––د د     

واژه هاي کلیدي واژه هاي کلیدي ––ي ي 



))Objective Objective //IntroductionIntroduction((  مقدمه و هدفمقدمه و هدف

ابتدا در راستاي عنوان و موضوع اصلی یک تا ابتدا در راستاي عنوان و موضوع اصلی یک تا   ●●
هدف یا هدف یا و بعد و بعد   سطر نوشته می شودسطر نوشته می شود  22حداکثر حداکثر 

سوال اصلی تحقیق یا پژوهش بطور روشن سوال اصلی تحقیق یا پژوهش بطور روشن 
..بیان می شودبیان می شود

  
..سطر باشدسطر باشد  55//22مقدمه در چکیده نباید بیش از مقدمه در چکیده نباید بیش از 



  ))MethodsMethods((  روش کارروش کار

، جامعـه و نمونـه   ، جامعـه و نمونـه   نـوع مطالعـه  نـوع مطالعـه  در این بخـش  در این بخـش    ●●
ابـزار جمـع آوري     ابـزار جمـع آوري       روش نمونه گیري،روش نمونه گیري،پژوهش، پژوهش، 

نرم افزار مورد نرم افزار مورد   داده و تائید روایی و پایایی آن،داده و تائید روایی و پایایی آن،
بعضا نوع آزمون هـاي بکـار گرفتـه    بعضا نوع آزمون هـاي بکـار گرفتـه    و و   استفادهاستفاده

ذکر می شوند ذکر می شوند شده شده 
کـل  کـل    11//33حداکثرحجم روش کار نبایـد بـیش از   حداکثرحجم روش کار نبایـد بـیش از   

..حجم چکیده باشدحجم چکیده باشد



)  )  ResultsResults((یافته ها یا نتایج یافته ها یا نتایج 
حاوي یافته حاوي یافته نتایج مهمترین بخش خالصه مقاله است  ونتایج مهمترین بخش خالصه مقاله است  و  ●●

هاي مرتبط با اهداف و فرضیات، که داراي اهمیت آماري  هاي مرتبط با اهداف و فرضیات، که داراي اهمیت آماري  
..بوده و  قابل تعمیم پذیري هستند می باشدبوده و  قابل تعمیم پذیري هستند می باشد

در یافته ها هر جا که عدد داده می شود باید درصد در یافته ها هر جا که عدد داده می شود باید درصد   ●●
و میانگین هم باید و میانگین هم باید آن هم در داخل پرانتز ذکر گردد آن هم در داخل پرانتز ذکر گردد 

همچنین معنی دار بودن آماري همچنین معنی دار بودن آماري   ..همراه انحراف معیار باشدهمراه انحراف معیار باشد
..بیان می شودبیان می شود   ( P= (P= 00//043043))با ذکر مقادیر عددي آن با ذکر مقادیر عددي آن 



) ) ConclusionConclusion((نتیجه گیري نتیجه گیري 

در یک یا دو جملھ پاسخ بھ سئوال یا سئواالت اصلی  در یک یا دو جملھ پاسخ بھ سئوال یا سئواالت اصلی    ●●
نتیجھ گیری می شود و پیشنھادات متناسب نوشتھ  نتیجھ گیری می شود و پیشنھادات متناسب نوشتھ  

.  .  می شودمی شود

باید از عمومیت دادن نتیجه تحقیق خارج از اندازه  باید از عمومیت دادن نتیجه تحقیق خارج از اندازه    ●●
..اجتناب شوداجتناب شود

اگر براي یافتن پاسخ هاي بیشتري در راستاي سئوال اگر براي یافتن پاسخ هاي بیشتري در راستاي سئوال   ●●
..تحقیق، مطالعات بعدي الزم می باشد، بیان شودتحقیق، مطالعات بعدي الزم می باشد، بیان شود



در چکیده هیچ منبعـی رفـرانس داده نمـی    در چکیده هیچ منبعـی رفـرانس داده نمـی      ●●
..شودشود

از بکار بردن فـرم اختصـاري یـک اصـطالح     از بکار بردن فـرم اختصـاري یـک اصـطالح       ●●
خودداري کنید ، مگر اینکه اصطالحی سنگین خودداري کنید ، مگر اینکه اصطالحی سنگین 
باشد که چندین بـار در چکیـده ذکـر شـده     باشد که چندین بـار در چکیـده ذکـر شـده     

در اینصورت در اولـین اسـتفاده آن در   در اینصورت در اولـین اسـتفاده آن در   . . باشدباشد
..متن، آن را معرفی کنید متن، آن را معرفی کنید 

  باشدباشد) ) عکسعکس((چکیده نباید داراي نمودار، جداول و تصاویرچکیده نباید داراي نمودار، جداول و تصاویر..



چکیده باید با حداقل کلمات و نیز کلمات واضح ،  چکیده باید با حداقل کلمات و نیز کلمات واضح ،    ●●  
مهم و جذاب باشد تا سردبیران را تحت تاثیر قرار  مهم و جذاب باشد تا سردبیران را تحت تاثیر قرار  
..دهد و گرنه در همان ابتدا عالمت رد خواهد خورددهد و گرنه در همان ابتدا عالمت رد خواهد خورد



  150150عمده مجالت تعداد کلمات چکیده را بین عمده مجالت تعداد کلمات چکیده را بین   ●●
پاراگراف مجزا توصیه پاراگراف مجزا توصیه   44کلمه و معموال در کلمه و معموال در   250250تا تا 

..می کنندمی کنند

دبیرخانه بعضی از همایش ها و کنگره ها چکیده دبیرخانه بعضی از همایش ها و کنگره ها چکیده 
.  .  کلمه را هم می پذیرندکلمه را هم می پذیرند  350350تا تا 

جهت نگارش چکیده از افعال گذشته استفاده جهت نگارش چکیده از افعال گذشته استفاده   ●●
..می شودمی شود



در موقع نوشتن چکیده باید فکر کرد که به در موقع نوشتن چکیده باید فکر کرد که به   ●●
تنهایی چاپ خواهد شد و باید هویت مستقل تنهایی چاپ خواهد شد و باید هویت مستقل 

..داشته و گویاي مطالب باشدداشته و گویاي مطالب باشد



واژه هاي کلیدي  واژه هاي کلیدي  

))کلمات کلیديکلمات کلیدي  --کلید واژه هاکلید واژه ها  --گل واژگانگل واژگان((



کلمات کلیدي باعث ذخیره سازي و بازسازي کلمات کلیدي باعث ذخیره سازي و بازسازي   ●●
..اطالعات می شونداطالعات می شوند

کلمات کلیدي باعث سهولت دسترسی به کلمات کلیدي باعث سهولت دسترسی به   ●●
..مقاله و محتواي آن می شوندمقاله و محتواي آن می شوند



براي تعیین کلمات کلیدي معموال از عنوان و براي تعیین کلمات کلیدي معموال از عنوان و   ●●
..هدف مقاله استفاده می شودهدف مقاله استفاده می شود

تعداد کلمات کلیدي بسته به مقاله، نظر تعداد کلمات کلیدي بسته به مقاله، نظر   ●●  
دبیرخانه همایش، یا دفتر مجله تعیین می دبیرخانه همایش، یا دفتر مجله تعیین می 

  1010کلمه و حداکثر کلمه و حداکثر   33  - - 55شود و بطور معمول شود و بطور معمول 
..واژه استواژه است



با تشکر از کلیه مدیران، 
کارشناسان و کاردانان محترم


