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 تحلیل عقالنی   –دوره مقاله نویسی براي مجالت علمی پژوهشی به روش کتابخانه اي 

 اطالعات تنظیم کننده 

 تنظیم کننده  آدرس ایمیل 

aamohammadzadeh110@gmail.com اصغر محمدزاده  علی 

 اطالعات عمومی

 توصیف دوره 

پژوهشی را کسب کنند. برخی از    – خواهند مهارت مقاله نویسی براي مجالت علمی  این دوره مناسب دانشجویان یا محققینی است که می
هاي تجربی  اي و تحلیل عقالنی است. لذا براي دانشجویان علوم اجتماعی، روانشناسی و دیگر رشتهمطالب دوره مختص به روش کتابخانه

اند، هر چند کرده پژوهشی را کسب –کارایی الزم را ندارد. در ضمن فضاي دوره مرتبط با مجالت ایرانی است که از وزارت علوم درجه علمی  
 نویسی براي مجالت خارجی نیز کارایی داشته باشد. ها ممکن است در راستاي مقالهکسب این مهارت

 اهداف دوره 

 رود دانشجو بعد از طی دوره با موارد زیر آشنا گردد: انتظار می

 ،علمی در ایران و جهان  و مقاالت انواع مجالت -
 کلی، هاي پژوهشی به طور انواع روش -
 اي و تحلیل عقالنی، روش پژوهش کتابخانه -
 نویسی، مراحل و شیوه مقاله -
 پژوهشی جهت انتشار مقاله.   –شیوه تعامل با مجالت علمی  -

 مواد درسی

 دهد: مدرس دوره موارد زیر را تهیه و در اختیار دانشجویان قرار می
 یک فایل پاورپوینت براي هر جلسه -
 انتهاي دورهیک فایل متن براي کل جلسات در  -

 (هر جلسه یک ساعت و ربع)  عناوین جلسات

 شماره جلسه عنوان اصلی  عناوین فرعی 

 بندي مجالت و مقاالت مفهوم رتبه  -
 انواع مقاالت علمی از حیث محل انتشار   -
 انواع مجالت علمی داراي رتبه در ایران   -

انواع مجالت و مقاالت علمی در ایران 
 و جهان

 جلسه اول 
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 شماره جلسه عنوان اصلی  عناوین فرعی 

 برخی از انواع مجالت علمی داراي رتبه در جهان  -
 پژوهشی در مراکز علمی  –ارزش و امتیاز نوشتن یک مقاله علمی    -
 هاي مرجع  معرفی برخی از سایت  -
 پژوهشی  –هاي یک مقاله علمی  ویژگی  -

 معرفی انواع پژوهش از حیث هدف   -
 معرفی انواع پژوهش از حیث موضوع  -
 انواع از حیث تحلیل دادهمعرفی    -
 آوري داده معرفی انواع پژوهش از حیث جمع   -
 اي و تحلیل عقالنی ها و کاربردهاي روش پژوهش کتابخانهویژگی  -

 جلسه دوم هاي پژوهشیانواع  پژوهش و روش

 نویسیمراحل مقاله  -
 پژوهشی   –انتخاب موضوع متناسب با مقاله علمی    -
 شیوه جستجوي منابع   -
 برداري شیوه یادداشت   -

اي  نویسی به سبک کتابخانهروش مقاله
 ) 1( و تحلیل عقالنی

 جلسه سوم 

 بندي مقاله چارچوب  -
 شیوه تحلیل محتوا  -
 دهی و فهرست منابع هاي ارجاعشیوه  -

اي  کتابخانهنویسی به سبک  روش مقاله
 ) 2و تحلیل عقالنی (

 جلسه چهارم 

 نوشتن مقدمه   -
 گیرينوشتن نتیجه  -
 چکیده نویسی   -
 انتخاب عنوان مناسب   -
 برخی نکات ویرایشی   -

اي  نویسی به سبک کتابخانهروش مقاله
 ) 2و تحلیل عقالنی (

 جلسه پنجم

 یافتن مجله مناسب  -
 مراحل انتشار مقاله از ارسال تا چاپ  -
 نکات مهم در ارسال مقاله   -
 نحوه پاسخگویی به داوران   -

علمی   مجالت  با  تعامل   –شیوه 
 پژوهشی ایرانی 

 جلسه ششم 

 شیوه ارزشیابی 

 روش  نمره  توضیح 

 عملی  20از  3 پژوهشی  - پیدا کردن موضوع مناسب جهت نوشتن مقاله علمی 
 عملی  20از  15 پژوهشی  -اي مناسب براي مجالت علمی  کلمه 5000نوشتن یک مقاله حداقل 

 عملی  20از  2 پیدا کردن مجله مناسب جهت ارسال مقاله 
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