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معاونت بهداشتی 

نویسی چکیدهاه گارک 

انواع مقاالت علمی و ساختار نگارش آنها 
دکتر سیدداود نصراهللا پور شیروانی



تقسیم بندي انواع مقاالت علمی

مقاالت اصیل پژوهشی: research articles Original 

مقاالت مروري :Review articles

گزارش موارد نادر و جالبCase reports :

گزارش هاي کوتاه پژوهشیBrief research reports :

نامه به سردبیر مجله



مقاالت اصیل پژوهشی

 مقاالت اصیل پژوهشی که به منظور توسعه دانش یا حل یک مشکل
بهداشتی یا سازمانی به صورت مشاهده اي یا مداخله اي انجام         

پژوهشی و یا ارائه آن در – می گیرد براي چاپ در مجالت علمی 
همایش ها و کنگره ها به صورت سخنرانی یا پوستر از امتیازات بسیار 

.باالتري براي پذیرش برخوردار می باشد
 بعضی از مجالت براي چاپ مقاالت مروري و گزارش مورد محدودیت

.قایل می شوند

 مقاله چاپ می کند، حداکثر یک مقاله را به   10مثال اگر مجله اي در هر شماره خود
.مقاالت مروري و یک مقاله را به مقاله گزارش مورد اختصاص می دهد



اجزاء یک مقاله پژوهشی اصیل

عنوان
نام و مشخصات نویسندگان
 زمینه و هدف، روش کار، یافته ها، نتیجه گیري و کلید واژه ها(چکیده(
 زمینه(مقدمه(
مواد و روشها، روش مطالعه، روش کار(روش بررسی(
 نتایج(یافته ها(
بحث و نتیجه گیري نهایی
 تشکر و قدردانی(قدردانی و سپاس(
منابع



(Review articles)مقاالت مروري 

  مقاالت مروري  از افراد مجرب علمی و اجرایی که در تخصص یا مسئولیت
رفرنس در مقاله خود ارائه دهند،   50خود صاحب نظر بوده و بتوانند حداقل 

.پذیرفته می شود
  ،مورد  3ارائه شده در مقاالت مروري از حداقل  رفرنسبسته به سیاست مجالت

هاي ارائه شده باید از خود نویسنده  رفرنسدرصد کل  20تا حداکثر بیش از 
.باشد

کارشناس ارشدي که در سازمان حالل احمر سابقه طوالنی در مدیریت  : مثال
چندین بحران را در داخل و خارج کشور دارد، مقاله اي با عناوین زیر ارائه  

  می دهد

اصول هماهنگی سازمان هاي مسئول جهت مهار  آتش سوزي هاي ناشی از  
آن پیآمدهايحمالت هوایی دشمن و کاهش 

زلزله پیآمدهايآمادگی هاي مورد نیاز براي کاهش 



اجزاء یک مقاله مروري
عنوان
 مقدمه، بحث، کلید واژه ها: شامل(چکیده(
 زمینه(مقدمه(
بحث و نتیجه گیري نهایی
فهرست منابع



(Case reports)گزارش مورد

 پزشکی یا عوارض بسیار کمیاب   نوادرگزارش مورد باید تا حد امکان از
.بیماري هاي شایع باشد

بنابراین گزارش مورد عمدتا در حیطه بالینی ارائه می شود.
:مثال

گزارش یک مورد تخریب پریودنتال در یک کودك مبتال به اختالل عادتی

اجزاء مقاله گزارش موردي  

عنوان
 مقدمه، معرفی مورد، نتیجه گیري، کلید واژه ها: شامل(چکیده(
 زمینه(مقدمه(
شرح مورد
بحث و نتیجه گیري نهایی
فهرست منابع



 گزارش هاي کوتاه پژوهشی(Brief research reports) :

  بعضی از مجالت جهت تسریع در انتشار یافته هاي علمی و یا انتشار تعداد
بیشتري از مقاالت محققین، تعدادي از مقاالت کوتاه پژوهشی را جهت چاپ 

می پذیرند.

:قواعد نگارش مقاله کوتاه پژوهشی
)فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی(فرمت مجله پایش 

 صفحه باشد 5تا  3نباید بیش از.
 داشته باشد) رفرنس(منبع  5حداکثر یک جدول و یک نمودار و.
 احتیاج به چکیده فارسی ندارد ولی باید چکیده انگلیسی(Abstract) داشته باشد.

:بخش زیر باشد 3اصل مقاله باید شامل 
1- مقدمه
2- روش کار
3- نتایج همراه با بحث کوتاه
 رفرنس 5به اضافه فهرست



.باشد سلیس و ساده بندي جمله•
.باشند شیوا و کوتاه ها جمله•
.شود رعایت بندي جمله تسلسل•
.باشند یکدیگر پشتیبان و مکمل جمالت،•
.شود رعایت بندي پاراگراف•
.کند دنبال را خاصی موضوع پاراگراف هر•
.شود رعایت ها پاراگراف بین مراتب سلسله•
.باشد گیري نتیجه قابل بخش زیر و بخش هر•

چگونگی نوشتار مقاله علمی 



خسته نباشید


