
 
 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری

 
 بسمه اهلل الرحمن الرحیم 

 حوه نگارش مقاله پژوهشين

 

دهــد از اهمیــت زيــادی برخــوردار اســت و تحقیقــی كــه يــك محقــق انجــام مــی

ای كــه مطالعــه كننــد روی ايــن اصــل مقالــهممکــن اســت تعــداد زيــادی از افــراد آن را 

شــود بايــد بــه شــکل قابــل قبــول و منطقــی تنظــیم و از كــار محقــق منتــشر مــی

 همــه اســتانداردهای الزم در آن رعايــت شــود. بــه عبــارت ديگــر يــك مقالــه علمــی ره

ماندهی فکــری اســت . بــه ايــن معنــی كــه نويــسنده آورد تجربــه و تمــرين در ســاز

 سیستماتیك( طبقه)های خــود را بــه شــکل مــنظم آمــوزد تــا نتــايج پژوهــشمقالــه مــی

 . اكثر مقاالت پژوهش از الگوی زير پیروی میکنند . ترين روش بیان كند بندی كند و به ساده

خالصــه تحقیــق ، مقدمــه ، مــواد و روشــها ، نتــايج ، بحــث و عنــوان ، چکیــده يــا 

 . گیــری ، سپاس ، و منابع نتیجــه

  : عنوان

 موضوع چیست ؟ 

 :پاسخگويي به سؤاالت
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 چرا كاری را به انجام رساندم ، چه اهدافی داشتم ، در جستجوی چه چیـزی بودم ؟

  : مواد

 چگونه از آنها استفاده كنید ؟ از چه چیزهايی استفاده كردم و شما

  : هاروش

 چه كاری را و چگونه به انجام رساندم ؟

  : نتايج

 چه اتفاقی افتاد ، چه به دست آوردم ؟

  : گيري بحث و نتيجه

 اين طرح چه كاربردهايی دارد ؟»و « ای كه رخ داد چه معنايی داشت ؟واقعه

  : سپاس

 چه كسانی به من ياری رساندند ؟

  : منابع

 ام ؟در نگارش متن به گفته چه كسانی استناد كرده
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  :عنوان -1

عنــوان مناســب ، بايــد اطالعــاتی در مــورد محتــوای مقالــه در دســترس خواننــدگان 

قــرار دهــد بــه عبــارتی بايــد مفهــوم اصــلی پــژوهش را نــشان دهــد و بــه طــور 

 . ها را با هم مشخص كندپــژوهش و متغیرهای اصلی و رابطه آن خالصــه مــضمون اصــلی

ای عنــوان مقالــه بايــد كوتــاه ، دقیــق ، رســا و جــذاب باشــد . عنــوان بايــد بــه گونــه

انتخــاب شــود كــه نظــر خواننــدگانی را كــه ابتــدا فهرســت مطالــب را مــرور مــیکننــد 

يــا ...« هــای انجــام شــده بــر بررســی»لــب نمايــد . از عبــاراتی چــون جــذب و ج

و غیــره اســتفاده نگــردد . بعــضی مجــالت يــا ويراســتاران تعــداد كلمــات ...« مطالعــه »

ی مثال برا)انــد يــا حــروف مــورد اســتفاده در عنــوان مقالــه را بــسیار محــدود ســاخته

در صــفحه عنــوان مقالــه بــه دنبــال عنــوان پــژوهش نــام مؤلــف يــا  (.كلمه يا كمتر 10

مؤلفــان ذكــر مــیشــود و در ســطر زيــر آن نــام مؤســسه ، بخــش ، دانــشکده يــا 

هستند ، درج دانــشگاهی كــه هــر يــك از مؤلفــان يــا پژوهــشگران در آن مشغول به كار 

ترتیــب قــرار گــرفتن نــام مؤلفــان بــه دنبــال يکــديگر بايــد متناســب بــا  . میشود

میــزان همکــاری آنــان در انجــام پــژوهش باشــد . يعنــی ابتــدا نــام كــسی كــه بیــشتر 

ـد نــام كــسی كــه از از همــه در اجــرای پــژوهش نقــش داشــته ذكــر مــیشــود ، بعـ

امــا اگــر میــزان مــشاركت همــه افــراد در  رد .ايــن لحــاظ بعــد از نفــر اول قــرار دا

اجــرای پــژوهش يکــسان اســت اســامی آنــان بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــه دنبــال 
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عنــوان مکــرر كــه خالصــه شــدهای در صــفحه عنــوان مقالــه ، بايــد  . هــم قرار میگیرند

 . اين عنوان در سرصفحات مقاله درج خواهد شد .از عنــوان اصــلی اســت ، ذكــر شــود

  :چكيده-2

هــا در در مجــالت علمــی چکیــده و خالصــه مــشابه يکديگرنــد ، هــر چنــد معنــای آن

در آغــاز مقالــه  . الت يکی از دو نام را بر میگزينندفرهنــگ لغــات بــا يکديگر متفاوت است . مج

. شــودپژوهــشی خالصــهای بــسیار فــشرده از مراحــل و نتــايج پــژوهش آورده مــی

چکیــده بــه خواننــده كمــك مــیکنــد تــا بــه ســرعت از محتــوای مقالــه آگــاه شــود . 

چکیــده يــك مقالــه را مطالعــه مــیکننــد و بــر اســاس اغلــب خواننــدگان ابتــدا 

های خــود تــصمیم بــه مطالعــه مقالــه مــیگیرنــد . بــه عبــارت ديگــر ، خالصــه برداشــت

بــه ماننــد ويتــرين هــر مقالــه عمــل مــیکنــد . بنــابر ايــن ســعی كنید چکیده را گیرا 

هـای مهـم پـژوهش را چکیـده بايـد يافتـه . ت اصلی پژوهش را در آن منظور كنیدبنويسید و نکا

بـه طـور خالصـه ارائـه دهـد و هـر چنـد كوتـاه اسـت امـا بايـد متــضمن نکــات اصــلی باشــد 

ه امــا بــرای تهیــ . واژه تــشکیل شــده اســت 250تــا  150. معمــوالً چکیــده مقــاالت از 

آن بايــد ضــوابط هــر مجلــه را رعايــت كنیــد )ايــن ضــوابط در قــسمت دســتورالعمل 

 (. تهیه مقاله قید میشود

  : چهار بخش عمدة هر چکیده عبارتست از
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 :هـــدف -1

در ايـــن قـــسمت موضـــوع پـــژوهش و هـــدف تحقیـــق در صورت امکان در يك يا دو  

 .دجمله بیان میگرد

 : (methods) روش بررســي  -2

-هــای ضــروری ماننــد روش نمونــــهدر ايــن قــسمت آزمــودنیهــا بــا ذكــر ويژگی

 . شــــوندگیــــری ، تعــــداد ، نــــوع ، جــــنس و ماننــــد آنهــــا مــــشخص مــــی

هـــا آوری دادهها ، شـــیوة جمـــعدســـتگاههمچنـــین روش آزمـــايش ، شـــامل ابزارهـــا و 

 دی و ساير موارد ضروری بیان میگردهای آمار، نـــام آزمون

 (results): نتــايج -3

دار آمــاری اســت و نتــايج اصــلی هــا كــه شــامل ســطح معنــیدر ايــن قــسمت يافتــه

گــردد . از صــفات ــا دو جملــه بیــان مــیبــه دســت آمــده در حــد امکــان در يــك ي

 . مــبهم استفاده نکنید

  (conclusion): بحــث -4 

تفــسیر نتــايج از نظــر اهمیــت و كاربردهــای احتمــالی در ايــن قــسمت و تا حد امکان در 

  . يك يا دو جمله بیان میگردد
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بــیش از ســه چهــارم خالصــه مقالــه را بــه بــه طــور معمــول روش بررســی و نتــايج 

دهنــد و ســهم نتــايج معمــوالً كمــی بیــشتر از روش بررســی اســت خــود اختــصاص مــی

  :. در چکیــده بايــد ايــن نکــات لحاظ شود

 ز ارجــاع از عالئــم اختــصاری كــه فقــط در مــتن مقالــه بــه آنهــا اشــاره شــده و ا

 خواننــدگان بــه جداول يا تصاوير خودداری كنید

  ًبیمــاران پــس  86»از جمــالت ســاده ، حقیقــی و ارزشــمند اســتفاده كنیــد مــثال%

  »  P < 0/0001 يافتنداز درمــان بهبــود 

 ذكر منابع در چکیده خودداری كنید از  

  بیاوريداصطالحات مهم و كلیدی را در چکیده  

 15ها از ارقام استفاده كنید . مثالً به جای پانزده بنويسید برای شماره  

 در اين قسمت فقط گزارش كنید و از نقد ، ارزيابی خودداری كنید  

 برای نوشتن مطالب ، زمان گذشته )ماضی( را انتخاب كنید . 

 (Key words)  :كليدي كلمات -4

هــايی را بــرای مقالــه خــود مــیخواهنــد تــا كلیــد واژهبــسیاری از مجــالت از نويــسنده 

شــوند و خواننــدگان را بــه هــا در نمايــة مجلــه ذكــر مــیارائــه دهنــد ، ايــن كلیــد واژه

مقــاالت مــورد نظرشــان هــدايت مــیکننــد . بايــد اطمینــان حاصــل كنیــد كــه ايــن 
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تــا حــد امکــان اختــصاصی باشــند تــا خوانندگان مقاله به خوبی بتوانند بر آن تمركز  هــاواژه

 . يابند . از ارائه عناوين كلی خودداری كنید

 (Introduction) :مقدمه -5

مقدمــه بايــد پاســخگوی ايــن ســؤاالت باشــد : هــدف شــما از پــژوهش چــه بــوده و 

 . ی به چه نتايجی بوديد ؟ بدين منظور در مقدمه بايد موارد زير گنجانده شوددرصــدد دســتیاب

  : زمينه پژوهش

-های از بیــان مــسئله در طــرحــامل تعريــف مــشکل يــا مــسئله كــه تقريبــاً خالصــش

 ايجاد میکندهای مقابله با آن و عوارضی كه تداوم آن هــای تحقیقــاتی است . اهمیت مشکل و راه

مــروری خالصــه بــر متــون مــرتبط و نتــايج منطقــی آنهــا كــه محقــق را بــه انجــام  

  پــژوهش فعلــی تشويق كرده است ، بايستی در مقدمه گنجانده شود

در ايــن قــسمت بیــان واضــح هــدف از انجــام پــژوهش و روش انتخــاب شــده بــرای 

  ل نیز بیان میگرددحــل مــشک

  . مقدمه بايد كوتاه باشد و موضوع مورد سؤال را به روشنی پاسخ دهد 

دهیــد . بــه در ايــن قــسمت تکامــل منطقــی نظريــه يــا هــدف خــود را نــشان مــی

در مــتن هــا را كننــد . آزمــايشخواننــدگان مــیگويیــد كــه چــرا مقالــه را مطالعــه مــی
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هــای انجــام و علمــی ارائــه كنیــد چگــونگی تهیــه فرضــیه را توضــیح دهیــد ، پــژوهش

منتــشر شــده قبلــی بــر موضــوع پــژوهش را بــه طــور خالصــه مــرور كنیــد . بايــد بــه 

ر حــدی كــه ضــرورت طــور مختــصر در مقدمــه بــه ايــن مــرور اشــاره كنیــد فقــط د

مطالعــه را بیــان نمايــد . در ايــن صــورت خواننــدگان كــامالً متوجــه مــیشــوند كــه 

 .چگونــه مطالعــه شــما با كارهای قبلی هماهنگ است و دلیل اهمیت آن چیست

ابعی اشــاره كنیــد مــرور كامــل نــشريات نبايــد در مقدمــه آورده شــوند . فقــط بــه منــ  

كــه بــرای مقبولیــت مطالعــه شــما اساســی هــستند . ايــن منــابع بايــد در ســطح عــالی 

و از بــین ســیاهه منــابع و مقــاالت مطالعــه شــده انتخــاب شــوند . معمــوالً ســه شــاهد 

ـــر ايـــن مطالعـــه از كـــشورهای هــای مختلــف كــافی اســت ، بــه خــصوص اگاز گروه

مختلـــف باشـــد . در مقدمـــه نبايـــد اطالعـــات گـــسترده و غیـــر اختصاصی ، مطالب 

 . های درسی، جداول يا تصاوير آورده شودكتاب

  :روش بررسي -5

ســؤاالت روبــرو خــش روش ، قلــب پژوهــشنامه و مقالــه اســت . در اينجــا بــا ايــن ب

ها بايــد بــا شرو مــیشــويد : از چــه مــسائلی اســتفاده كرديــد و چــه كرديــد ؟ بخــش

يــك تــوالی منطقــی شــرح دهــد كــه يــك مطالعــه چگونــه طــرحريــزی و اجــرا شــده 

وارد ذكــر شــده در ايــن بخــش انــد . تمــامی مــهــا چگونــه تحلیــل گرديــدهاســت و داده
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را بــه تفــصیل توضــیح دهیــد . ايــن بخــش بايــد بــه گونــهای نوشــته شــود كــه اگــر 

محقــق ديگــری تــصمیم بــه تکــرار كــار شــما گرفــت براحتــی بتوانــد مطالعــه را عینــاً 

  : از چند بخش فرعی تشکیل میشود كه عبارتند ازو يــا به شکل ديگری انجام دهد . اين بخش 

  : نوع مطالعه -الف

  . ای كه در اين پژوهش استفاده شده بیان میکنندوع مطالعهن

  ( Subjects): هاشركت كننده -ب

هــای شــركت كننــده در پــژوهش )انــسان ، حیــوان و ...( در ايــن قــسمت تعــداد نمونــه

ساير اطالعات الزم در باره آنها و نیز نحوه شركت دادن آنان بر پژوهش نوشته  جــنس ، ســن و

هــا نیــز بايــستی بیــان گیــری يــا علــت حــذف برخــی نمونــهروش نمونــه . میشوند

 . بايد آورده شودها عدم پذيرش نمونهشــود . معیارهــای پــذيرش و 

  : مواد -ج

مــواد يــا وســايل خاصــی اســتفاده مــیشــود ، از قبیــل مــواد ر صــورتی كــه از د

شــیمیايی و داروهــا را بــه گونــهای كــه ســاير پژوهــشگران بتواننــد شــرايطی دقیقــاً 

 . مــشابه بــه شــرايط شــما پديــد آورنــد را ذكــر كنید
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ده مــیکنیــد بايــد نــام شــیمیايی يــا مــاده در صــورتی كــه از نــام تجــارتی اســتفا 

فعــال آن را در اولــین قــسمتی كــه نــامی از آن بــه میــان آمــده بــه طــور كامــل ذكــر 

كنیــد . بعــضی مجــالت از شــما مــیخواهنــد كــه نــام و نــشانی تهیــه كننــده يــا 

ـه بیــان كنیــد . همــواره مقــدار دقیــق دوز داروها را بگوئید ، ســازنده مــواد را در مقالـ

 . همچنین ذكر كنید كه محلولها را با چه غلظتی و چگونه تهیه كردهايد

  : هاآوري دادهروش جمع -د 

ها ، ابـــزارآالت ر ايـــن جـــا ابزارهـــای پـــژوهش بیـــان مـــیشـــود . منظـــور دســـتگاهد

هــا شــناخته باشــند . اگــر اســباب و تکنیــكهـــا، پرســشنامــه و نظــاير آن مــیآزمون ،

شــده هــستند يــا در متــون اســتاندارد وجــود دارنــد نیــازی بــه اطالعــات بیــشتر 

نام تولید كننده نیــست ولــی بــرای لــوازمی كــه كمتــر شــناخته شدهاند ، بايد اسم ، نوع و 

و ( validity) در بـــاره آزمونهـــا و پرســـشنامه بـــه ويـــژه در بـــاره روايـــی . ذكر شود

هــا و آنهـــا توضــیحات الزم بايــد داده شــود . در معرفــی پرســش(reliability) پايـــايی

ها( شمقالــه )در بخــش رور مــتن هــا ، ذكــر تعــدادی ســؤال يــا مــاده نمونــه دآزمون

ضــروری اســت . در صــورت لــزوم نمونــه كامــل پرســشنامه يا آزمونها را در بخش پیوست 

 بیاوريد

  (Procedure): اشيوه اجر -هـ



 
 معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری

 

ايــن بخــش تمــام مراحــل اجــرا پــژوهش بــه طــور خالصــه وصــف مــیشــود . بــه  در

هــای تجربــی و مــشاهده طــور مــشخص در ايــن قــسمت نحــوه انتخــاب گروه

هــا داده شــده ، طريقــه اعمــال متغیــر مــستقل بــر دســتورالعملهايی كــه بــه آزمودنی

ر وابــسته ، طــرح پــژوهش ، تعــاريف متغیرهــا و ايــن كــه بــرای شــركت كننــدگان متغیــ

-هــا دقیقــاً چــه اتفاقــاتی رخ داده اســت ، توضــیح داده مــیدر آزمــايش يــا آزمــودنی

ات مــواد های شــیمیايی يــا آزمايــشگاهی عــالوه بــر ذكــر خــصوصیششــود . در مــورد رو

 Specificity) ، اختــصاصی بــودن (Sensivity) و كیــتهــای بــه كــار رفتــه ، حــساسیت

 و تغییــرات در اندازهگیری يك نمونه بايد ذكر شود(

  : رعايت اخالق تحقيق -و

رضــايتهای كــسب شــده و بخــصوص بــازنگری طــرح تحقیــق و تــصويب آن توســط 

 ــالق در پژوهش بايد ذكر شودكمیتــه اخ

  : روشهاي تحليل آماري -ز 

افــزار مــورد اســتفاده الزم نیــست . اكثــر ها بايــد ذكــر شــود و آوردن نــام نــرمشيــن روا

آزمونهــا شــناخته شــده هــستند و نیــازی نیــست كــه آنهــا را توضــیح دهیــد در صــورتی 

 شــناخته شده نیست بايد منبع استخراج آن را ارائه كنیدكــه روشــی 
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   (Results):نتايج -6

ايــن بخــش ، بخــش ســاده و توصــیفی مقالــه اســت كــه بــه بیــان نتــايج حاصــل از 

آزمايــشها مــیپــردازد . بخــش نتــايج يــك مقالــه دارای دو جنبــه كلیــدی اســت : 

 . بیان واضح و دقیق اطالعات به دست آمده( 2هــای مهم مطالعه )كلــی يافتــه توصــیف(1)

هــايی هــدف نگــارش نتــايج ، پاســخگويی بــه ســؤاالت تحقیــق اســت ولــی شــرح يافتــه

را نیــز شــامل مــیشــود كــه در فرضــیات وجــود نداشــته و محقــق ضــمن اجــرای 

ــه آنهــا دســت يافتــه اســت. الزم نیــست تمــام اطالعــات بــه دســت آمــده پــژوهش ب

ارائــه شــوند ، ايــن بخــش بايــد فقــط حــاوی اطالعــات مــرتبط بــا عنــوان باشــد . در 

 هايیهــای آمــاری ، ذكــر ايــن نکتــه مهــم كه چه فرضیهضــمن گــزارش نتــايج آزمون

همچنــین در بــاره هــر يــك از  . تأيید شده و كدام يك تأيید نشده است نیز ضرورت دارد

هــای آمــاری بــه كــار رفتــه بايــد اطالعــات الزم داده شــود از جملــه مقــدار آزمون

-فرمول آزمــون ، درجــه آزادی ، ســطح احتمــال ، ارزش آمــاری و جهــت اثــر ؛ لکــن ذكــر

بــه جــای ارائــه تعــداد زيــادی رقــم ،  . های خام ضرورتی نداردهــای محاسباتی يا داده

میــانگین آنهــا را ذكــر كنیــد ســپس مــیتوانیــد واريــانس اطالعــات اصلی به دست آمده 

ج بايـــد از جمـــالت در نگـــارش نتـــاي . را با ارائه انحراف معیار هر يك از ارقام مشخص كنید

های از متن ، طـــوالنی و تکـــراری خـــودداری كـــرد . بخـــش نتـــايج شـــامل مجموع

متــون جــداول و زيــر نــويس نمودارهــا  . جداول ، تصاوير ، نمودارها ، شجرهنامه و ... میباشد
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گمــراه نــشود كــه بــه مــتن مراجعــه بايــد خودكفــا باشــد و بــرای شــرح آنهــا خواننــده 

 «ارائــه شــده 1در جــدول  A نتــايج حاصــل از آزمــايش»كنــد . از جمالتــی چــون 

 روش درمــانی مــورد اســتفاده در آزمــايش»خــودداری كنیــد در عــوض چنــین بنويــسید 

A  بخــش نتــايج را بــه  )» . 1است )جدول  بیشتر از گروه كنترل به بار آورده% 5، نتیجــه

هــا تنظــیم كنیــد . ســعی كنیــد نتــايج واضــح باشــد و تکــرار ترتیــب فهرســت فرضــیه

ها ايــن غیرضــروری اطالعــات مــتن ، تــصاوير و جــداول پرهیــز كنیــد . فايــده جــدول

ــق و در يــك فــضای كــم و بــه طــور خالصــه ارائــه اســت كــه نتــايج را بــه طــور دقی

دهنــد بــه طــوری كــه بــه آســانی بــا نتــايج آمــاری مطابقــت داده مــیشــود . بــه مــی

هــر حــال هــدف از ارائــه جــداول و شــکلها ايــن اســت كــه خواننــده را جهــت نتــايج 

ـا اگــر بیــان نتــايج در چنــد جملــه در مــتن مطلــب را بــه خــوبی كمــك كنــد ، امـ

تفهــیم كنــد نیــازی بــه ارائــه جــدول و شــکل نمــیباشــد . در بخــش نتــايج بــرای 

انــد نبايــد كوشــش هــا تأيیــد شــده يــا نــشدهبیــان ايــن نکتــه كــه چــرا فرضــیه

هــا گیــرد . بــه ســخن ديگــر در ايــن بخــش جــای بحــث در بــاره يافتــه صــورت

نیــست . بهتــر اســت موقــع ارســال مقالــه بــرای درج در مجــالت ، جــداول ، نمودارهــا 

ها را داخــل مــتن نگذاريــد بلکــه جــای آنهــا را در مــتن مــشخص كرده و در و شــکل

 .حات جدا با ذكر شماره قرار دهیدصف

  :بحث -7
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نتــايج بــه دســت آمــده چــه »در ايــن قــسمت بايــد بــه ايــن ســؤاالت پاســخ دهیــد : 

نگــارش بحــث « معنــايی دارد ؟ نتــايج بــه دســت آمــده چــه كاربردهــايی دارد ؟

بــه تفکــر دقیــق دارد . حجــم ايــن بخــش دشــوارترين قــسمت مقالــه اســت و نیــاز 

نتايج + بحث( باشد . میتوان  +نبايــد بــیش از يــك ســوم كــل نوشــتار )مقدمــه + روشــها 

 : های زير به بحث كافی دست يافتبا رعايت نکته

 خالصه يافتههای مهم در يك پاراگراف در ابتدای بحث آورده شود . 

  قبلی مقايسه شودنتايج با كارهای .  

 كاربرد علمی و بالینی يافتهها به بحث گذاشته شود . 

  بحث مشکالت پیش آمده با روشهای به كار رفته 

 گذری به آنچه يافت نشده است. 

  پیشنهاد كار بیشتر 

 گیری مختصرارائه يك نتیجه 

ی بــین نتــايج هــاشــباهتها و يــا تفاوت( 1ايــن الزم اســت در قــسمت بحــث )بنــابر 

نقـــاط ضـــعف پـــژوهش بیـــان ( 2پــژوهش بــا پژوهـــشهای قبلـــی روشـــن شـــود . )

هــای پــژوهش بــه روشــن شــدن مــسأله و زمینــه كمکهـــايی را كـــه يافتــه( 3شـــود . )

كــل « بحــث»، بخــش  انــد نیــز معلــوم شــود . بــه بیــان ديگــردانــش آن كــرده
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پژوهــشنامه را بــه هــم ربــط مــیدهــد . بايــد ارتبــاط واضــح بــین پــژوهش خــود و 

كارهــای قبلــی كــه در ايــن زمینــه خــاص مربــوط بــه پــژوهش انجــام شــده و ســاير 

ز نتــايج حاصــل از پــژوهش بــه هــا را مــورد بحــث قــرار داد و بــا اســتفاده ازمینــه

هــای حاصــل هــای خــود را بــه يافتــهيافتــه . انجــام رســیده ، پیــشنهاداتی را ارائه كرد

هــا بــا يکــديگر های قبلــی مــرتبط كــرده و در صــورتی كــه ايــن يافتــهاز پژوهــش

ده و بــاالخره مــشکالت و نقــاط ضــعف پــژوهش همخــوانی نــدارد علــت آن را ذكــر كــر

خواهنــد در آينــده در زمینــه ، همــراه بــا پیــشنهادهايی بــرای پژوهــشگران كــه مــی

در قــسمت انتهــای مقالــه مــیتــوان از همکــاران ،  . پــژوهش فوق كار كنند ، ذكر شود

افــرادی كــه در تهیــه مقاله كمك كردهاند ، سپاسگزاری هــا ، منــشی و ســاير تکنــسین

  نمود
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در بخــش منــابع يــا مراجــع ، فهرســت آثــار و اســنادی كــه در مــتن مقالــه بــه آنهــا 

 . آيداشــاره شده است می
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