
       
     

 
 

  
  

                            
             

  یملعچ تالاقمچ نیودتچ وچ راتخاسچ یگنوگچ
بحث، جمع  ها، نتایج و، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه، مواد و روشهاي عنوان، نام و آدرس نویسندگانشیک مقاله علمی از بخ

  . قدردانی و مراجع تشکیل شده است ها،بندي نهایی، پیوست
. لیدي کار شما را معرفی کندعنوان مقاله نبایستی طوالنی باشد و بایستی واژگان ک. شودیک مقاله علمی با یک عنوان شروع می

شود و خوانندگان با وارد نمودن واژگان کلیدي در اهمیت این مطلب در این است که امروزه جستجوي مقاالت از طریق اینترنت انجام می
در . ان معرفی کندتواند کار شما را به درستی به خوانندگلذا عدم انتخاب درست عنوان نمی. موتورهاي جستجو به مقاالت دسترسی می یابند

  . عنوان مقاله بهتر است از جمالت اختصاري و یا حروف ربط استفاده نشود
نام نویسندگان بایستی در پایین عنوان نوشته شود و در صورتی که چندین نویسنده در کار مشارکت داشتند بهتر است نام 

ت ستاره در باالنویس از بقیه نویسندگان متمایز شود تا خوانندگان همچنین نویسنده مسئول با یک عالم. نویسندگان با کاما از هم جدا شود
آدرس هر یک از نویسندگان به طور واضح در . هاي پیش آمده حین خواندن مقاله شما را از چه شخصی درخواست نمایندبدانند پاسخ پرسش

  .ذیل نام اسامی آورده شود
هاي اصلی مقاله را در یک یا سه است در یک پاراگراف نوشته شود و بخش چکیده مقاله بهتر. آیددر ادامه بخش چکیده مقاله می

چکیده بهتر است با یک جمله معرفی شروع شود و فرضیه و ضرورت کار شما را بیان کند و سپس در جمالت بعدي . جمله پوشش دهد
ز فنون آزمایشگاهی، با مدل سازي و یا شبیه سازي با مطالعه میدانی، با استفاده ا کار شما ممکن است. بات فرضیه شما آورده شودروش اث

توصیفی از روش اجراي کار بیان شود و همچنین بهتر است روش انجام کار واضح بایستی لذا . باشدریاضی و یا با مطالعه آماري انجام شده 
ی بایستی یک جمع بندي در جمله انتهای. ودالل علمی شما از این نتایج بحث شددر ادامه بایستی نتایج اصلی پژوهش بیان و است. شود ارائه

چکیده نبایستی تنها نتایج اصلی کار شما را بیان کند و این اشتباهی است که بسیاري از نویسندگان مرتکب می . وهش داشته باشیمژنهایی از پ
شوند این است که چکیده گان مرتکب میاشتباه رایج دیگري که اکثر نویسند. بندي نهایی باشددر واقع چکیده بایستی متفاوت از جمع. شود

اجتناب  تشد هبی که بایستی در نگارش چکیده اشتباهات زا یخرب. اي به روش انجام کار ندارندنویسند و هیچ اشارهرا به شکل مقدمه می
   :تسا لیذ حرش هب شود

 . کلمه است و از نگارش چکیده طوالنی خودداري نمائید 300تا  200ر معمول بین طول چکیده مقاالت به طو ·

 . به دستاوردهاي پژوهشی دیگران در چکیده مرسوم نیستارجاع  ·

 . کنید زیهرپاختصاري و گنگ تا جاي ممکن از واژگان  ·

. شماست بهتر است در چکیده انتزاعی آورده شود رظن ردطرح خاصی  ي نمائید و اگراز جدول، نمودار و طرح در چکیده خوددار ·
 . اختار مقاالت علمی گنجانده شده استچکیده انتزاعی اخیرا توسط برخی انتشارات در س

همچنین پس از نگارش چکیده چندین بار آن را مرور نمائید تا اطمینان یابید که تمامی مطالب چکیده به طور کامل در مقاله 
  . این طور نباشد که مطلب جدیدي که در متن اصلی مقاله وجود ندارد در چکیده آورده شود. گنجانده شده است

واژه کلیدي در هر مقاله ضروري است و این واژگان کلیدي به طور معمول پس از چکیده در بخش مجزا  6تا  5ثر معرفی حداک
  . کنید يراددوخند از هم جدا شده ا) ، یاو(کلمه که با حروف رابط  3از نوشتن اصطالحات با طول بیش از . شوندآورده می

اله سندگا، عنوان مقچ رس ناسامی نویچ راه آدچ یديو  یدهچکچ، به همچ تارمحتواي  واژگان کلچ سازند و بهتر است مقاله شما را می پیش گفچ
. ها آورده شودلذا مطالب پیش گفتار تا جاي ممکن در حداکثر یک صفحه مجزا از سایر بخش. هاي مقاله جدا شونداز سایر بخش
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وین ختار وچ تدچ د ساچ اله علمیچ ازچ دیچ ست یکچ مقچ رش درچ   راهنماي گام بهچ گام نگاچ

  
  چکیده 

در همین راستا، این مطلب در قالب . هدف از این نوشتار آشنایی شما پژوهشگران گرامی با ساختار مقاالت علمی و چگونگی تدوین آن است
هر بخش آشنا شوید و سپس با مطالعه و فراگیري مقاله  )بخش بندي(تدوین  شد تا شما در نگاه نخست با چگونگیاله علمی تدوین یک مق

مجالت ها بر خالف متون چاپ شده در ژورناللمی در تفاوت اصلی نگارش دستاوردهاي ع. مقاله علمی مسلط شویددرست نگارش  به
)magazine(  در واقع مقاله چاپ شده در یک مجله علمی براي قشر خاصی از پژوهشگران تدوین شده . طلب استمقلمروي در محتوا و

ها یک خواننده مقاالت علمی چاپ شده در ژورنال. دنداراست ولی مطالب چاپ شده در مجالت این محدودیت و تخصص را در خود 
. پژوهشگران متخصص است که در حوزه علمی شما فعالیت دارند انتخاب تصادفی از افراد متعدد جامعه بشري نیست بلکه قشر خاصی از

قاله شما دانند و قصدشان از خواندن مهاي کلی آن رشته را میاین افراد کارشناس پایه هاي علمی ابتدایی رشته شما را می شناسند و هدف
هاي خود ها یا ایدهد تا بدین روش پاسخی براي فرضیهنا شوآشن کار و در انتها استدالل و نتیجه گیري شما ، روش، ایدهاین است که با فرضیه

دهد تا بتوانند شود به پزوهشگران این امکان را میلذا تدوین مقاله در ساختار امروزي که توسط اکثر مجالت خواسته می .ترین زمان ممکن بیایددر کوتاه
هاي اهمیت و ضورت رعایت این ساختار علمی نیز در پاسخ گویی سریع به پرسش. نندبخوارا و در صورت تمایل کل مقاله بخش مورد نظر مقاله شما تنها 

  . پژوهشگران نهفته است
    

  واژگان کلیدي
  تدوین؛ ساختار؛ مقاله علمی؛ نگارش درست 
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 مقدمه  1

منظور از قالب  .مقدمه بهتر است در یک قالب ذهنی سه بخشی تهیه شود. سازدمیشما را مقدمه محتواي کلی کاري 
 بخش نخست :دهایی تقسیم شود بلکه تنها در ذهن شما در سه بخش تدوین شوذهنی این است که مقدمه نبایستی به زیربخش

یا به عبارتی . نمائیدبر اهمیت و ضرورت پژوهش اشاره  شما بایستیو در این پاراگراف نوشته شود پاراگراف  در یک دتوانمی
به  روي تا انتهاي مقاله، خوانندهبا پیشمثلث وارونه را داشته باشد که در ابتدا با کلی گویی شروع و مقدمه بایستی ساختار یک 

  .  برسدموضوع خاص پژوهش 
اي این مراجع بایستی به گونه. شود اشارهبر میزان اشراف شما از مطلب با مروري بر مراجع  در بخش دوم بایستی

تا جاي ممکن از مرور مراجع زیاد خودداري نمائید . دبیایذهن خواننده نیز  ر ذهن شما بهي شکل گرفته دانتخاب شوند که فرضیه
تا خواننده اطمینان یابد شما با  استمعرفی فهم کلی خود از مساله  تنها هدف شما نویسید بلکهچرا که شما یک مقاله مروري نمی

مقاالت مروري است که روي موضوع ه همیاراپالي به شما مطالعه در این راستا، پیشنهاد مجموع. مساله پیش رو به خوبی آشنائید
این مزیت مقاالت . دهندمقاالت مروري یک ساختار مدون دارند و شما را به یک هدف سوق می. نوشته شده اند مدالنظر شما

لذا . ز مقاله بنویسیدتداعی کنید و در این قسمت ا ک تصویر درست از فرضیه خود در ذهنشود شما بتوانید یمروري باعث می
  . کنیمخواندن چنیدین مقاله مروري مرتبط با حوزه پژوهشتان را به شما اکیدا توصیه می

در بیان رویکرد خود، به شکل . در بخش انتهایی یا پاراگراف آخر بهتر است رویکرد شما در اثبات فرضیه آورده شود
. سازي ریاضی، نمونه برداري تصادفی و یا غیره یافتیدام آزمایش، مدلمختصر و صریح بیان کنید که پاسخ فرضیه خود را با انج

هاي پژوهش شما اطمینان کند و انگیزه کافی مزایا و معایب روش انتخابی نیز بهتر است ذکر شود تا خواننده در همان ابتدا به یافته
نوآوري کار خود را به شکل واضح و گویا در پاراگراف عالوه بر موارد زیر حتما بایستی . براي مطالعه کامل مقاله شما داشته باشد

همچنین بهتر است خروجی هاي کار شما به طور مختصر . هاي پیشین بداندنهایی بیاورید تا خواننده تفاوت کار شما را با پژوهش
رسوم نیست که در مقدمه م. باشدبرخی از نکاتی که بهتر است در مقدمه آورده نشود شامل آوردن شکل و یا جدول می. اشاره شود

از . یافته اصلی پژوهش خود را ذکر کنید چرا که یافته اصلی پژوهش انتظار می رود در جمع بندي نهایی گنجانده شود نتایج و
  . کلمه ممکن است تاحدي کسل کننده باشد 2000نگارش مقدمه بیش از . نگارش مقدمه بسیار طوالنی نیز اجتناب کنید

    
ش 2  هامواد وچ روچ

هاي نظري این بخش از کار ممکن براي رشته. ر این بخش بایستی به طور واضح روش انجام کار توضیح داده شودد
. هاي متفاوت بسته به نوع کار آورده شود، در مقاالت مروري با عنوان)Mathematical modeling(سازي ریاضی است با نام مدل

این بخش از مقاله براي . روري به معرفی تمامی پارامترهاي تاثیر گزار می پردازدالبته الزم به ذکر است که این بخش از مقاالت م
  : رشته هاي آزمایشگاهی بایستی به معرفی چهار دسته اطالعات بپردازد

نوع ارگانیسم یا موجود زنده، نوع مواد شیمیایی و یا نوع نرم افزار مورد استفاده بایستی در این بخش به شکل گویا ) الف(
  . ه شود و همچنین نام شرکتی که این مواد از آن تهیه یا خریداري شد بیان شودآورد

اگر کار آزمایشگاهی و در یک راکتور شکل گرفت بهتر است . سیستمی که مطالعه در آن انجام شد بایستی معرفی شود) ب(
عه و اندازه آن به طور دقیق بیان است بایستی جامعه مورد مطال آورده شود و یا اگر مطالعه مورديمشخصات کامل راکتور 

  . براي مطالعات میدانی بایستی نوع منطقه، طول و عرض جغرافیایی آن دقیق بیان شود. شود
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براي مثال اگر شما اثر یک پارامتر خاص را بر . روش نمونه برداري و روش آزمایشگاهی بایستی دقیق توضیح داده شود) ج(
همچنین به . ي تغییرات آن و الگوي طراحی آزمایش را کامل بیان کنیدنوع پارامتر، بازهروي یک سیستم مطالعه کردید بایستی 

  . طور واضح بیان کنید نمونه شاهد شما چیست
براي مثال اگر براي تفسیر نتایج از تحلیل . در انتها همچنین بایستی روش آنالیز و تفسیر داده ها را کامل توضیح دهید) د(

خاصی همانند الگوریتم شبکه مصنوعی استفاده کردید بایستی به طور واضح روش کار، نام نرم افزار و  آماري و یا نرم افزار
هاي نام کامل و همچنین نام شرکت سازنده تجهیرات ابزار دقیقی که براي بدست آوردن داده. شماره نسخه بیان کنید

  . آزمایشگاهی استفاده شد همگی بایستی با ریزجزئیات بیان شود
. این بخش از مقاله، بهتر است زیربخش هاي متعدد داشته باشید و به طور ریز به این چهار مبحث کلی بپردازید در

ها و ارائه نتایج هاي بهتر است متناسب با روش اجراي کار باشد و پیوستگی بین گرفتن دادههمچنین ترتیب چیدمان زیربخش
کار شوید تا خواننده شما بتواند به آسانی روش کار شما را در آزمایشگاه  تا جاي ممکن وارد جزئیات روش. وجود داشته باشد

آید و در صورتی البته بدون شک، روش اجراي کار به نوعی دارایی فکري شما به حساب می. پیاده کند و به همان نتایج شما برسد
هاي پژوهشی به وهش خود را به شکل پتنت ثبت کنید چرا که هدف از چاپ یافتههاي پژکه مایل به ارائه نتایج نیستید، ابتدا یافته

تنها هدف اقتصادي که با چاپ مقاله . شکل مقاله ترویج فرهنگ علم و دانش براي عموم است و بحث مادي در اینجا مطرح نیست
ز این راه تبلیغاتی همکاري پزوهشی با سایر هایی تیم پزوهشی خود به دنیا است تا بتوانید اشود متصور شد، معرفی تواناییمی

  . هاي تحصیلی دریافت کنیدها داشته باشید و یا گرنتسازمان
  :چند نکته بسیار مهم که بایستی در این بخش رعایت شود به قرار زیر است

زمان حال از لحاظ نگارشی تمامی جمالت در این بخش بایستی به شکل گذشته ساده نوشته شوند و از به کار بردن  ·
 . چرا که شما پروژه را در گذشته انجام دادید و اکنون در حال ارائه آن هستید پرهیز شود

 .تا جاي ممکن از نوشتن جمالت به شکل شخص اول اجتناب کنید و تمامی جمالت را به شکل مجهول بنویسید ·

 .به شدت اجتناب کنیدبراي توصیف روش کار، اطالعات به شکل کمی بیان شوند و از شرح کیفی روش کار  ·

در صورتی که قصد دارید از نگارش دوباره روش کار در یک زیربخش خودداري کنید، تنها به این جمله اکتفا نکنید که  ·
 .براي مثال، جمله زیر را در نظر بگیرید. مطالب در باال و یا پایین ذکر شد، بلکه بایستی شماره زیربخش دقیق بیان شود

  
  :بیان اشتباه

ها سپس با دستگاه سانتریفیوژ جمع آوري شدند این سلول. لول در بیوراکتور نحت شرایط مشابه باال انجام شدکشت س"
  ".و براي آنالیز بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند

  
  : بیان درست

میلی لیتر از این  100. انجام شد 2.2ذکر شده در زیربخش در بیوراکتور تحت شرایط  کوالي. ايکشت سلول "
با دور  )Allegra X-30, Bechman, UK(با دستگاه سانتریفیوژ پس از کشت  گرم بر لیتر 10ها با غلظت لولس

rpm 9000  اي یقه 10برچ   ".جمع آوري شدند و براي آنالیز بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند دقچ
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نام دقیق همچنین . خودداري کرد در بیان درست، نویسنده داده ها را به شکل کمی و دقیق بیان نمود و از صحبت کیفی
نویسنده همچنین از ارجاع خواننده به طور . شخصات تجهیزات مورد استفاده و نام شرکت سازنده به شکل دقیق بیان شدسلول، م

     . درا ذکر نمو )2.2(کلی به بخش باال یا پایین اجتناب کرد و شماره دقیق زیربخش 
این یکی از اشتباهات رایج است که توسط . ها را شماره گذاري نمائیدشکلها و ها، معادالت، جدولتمامی فرمول ·

 . شودبسیاري از نویسندگان تکرار می

 
 نتایج و بحث 3

شود ولی بخش نتایج و بحث در بیشتر مقاالت رشته علوم زیستی به شکل جدا از هم در بخش هاي جداگانه ارائه می
در صورتی جدا بودن دو بخش نتایج و بحث، نویسنده . دهنددر یک قالب ارائه می هاي فنی و مهندسی این دو بخش رااکثر مجله

 بایستی تنها به ارائه نتایج به شکل جدول، نمودار و یا طرح بپردازد بدون اینکه هیچ تفسیري از نتایج ارائه نماید چرا که تفسیر نتایج
و به ترتیبی ارائه شوند که خواننده را به سمت اثبات فرضیه نتایج بایستی به شکل منطقی . ارائه شود "بحث"بایستی در بخش 

  :توان در موارد زیر خالصه نمودمشکالت رایج این بخش را می. پژوهش سوق دهند
تواند بدون خوانده بحث شما به همان جمع بندي برسد که شما عدم رعایت روند ارائه نتایج به طوري که خواننده نمی ·

 . رسیده اید

آوردن نتایج از . مشکالت رایج این بخش ارائه نتایجی است که هیچ تاثیري در اثبات فرضیه شما ندارند یکی دیگر از ·
 . شوداین نوع نه تنها ارزش کار شما را باال نمی برد بلکه سبب متشوش شدن ذهن خواننده می

به شکل مجهول  شمامتن لحاظ ساختاري استفاده از شخص اول و یا جمالت حال ساده مرسوم نیست و بهتر است از  ·
 . شودو از زمان گذشته ساده استفاده  نوشته شود

بهتر است در بخش . هاي پژوهش خود را تنها به شکل جدول و یا تنها به شکل نمودارو طرح ارائه ننمائیدتمامی داده ·
 . هاي خود را به هر دو حالت ارائه نمائیدنتایج یافته

ها در متن اشاره ا را دوباره در متن تکرار نکنید بلکه تنها به روند تغییرات دادههها و جدولهاي موجود در شکلداده ·
 . کنید

ها خود را تنها به شکل نمودار و یا جدول ارائه نمائید و از ارائه یک دسته داده به هر دو حالت نمودار و جدول داده ·
 . خودداري کنید

ها را نشان دهد شود بایستی روند دادهمله اي که در متن نوشته میهیچ جمله اضافی در متن نیاورید یا به عبارتی هر ج ·
یر این صورت تفسیري باشد که با استناد به یک مرجع ارائه می  . شودو یا در غچ

 
هاي ممکن بدهید و سپس به ارائه روش انتخابی خود و نتایج سعی کنید ابتدا به خواننده یک نگاه جامع از تمامی فرضیه

  :براي مثال به دو جمله زیر دقت کنید. آن بپردازید
  
  :و بحث ضعیف ایجنت
در برگ گیاه گلرنگ پس از اعمال تنش هاي آنتی اکسیدان را آنزیم هیدروژن پراکسید وتغییرات غلظت  1هاي جدول داده" 

فزایش فعالیت آنزیمی ا این. ه استدهاي آنتی کسیدانی شسبب افزایش بیان آنزیم گیاه گلرنگخشکی تیمار . دهدنشان میخشکی 

http://www.hamyarapply.com


       
     

 
 

  
  

                            
             

لظت پراکسید در گیاه می. استبا تنش خشکی عنوان راهی براي مقابله به تواند شود که میدر واقع، تنش خشکی سبب افزایش غچ
  ".سبب تخریب دیواره سلولی شود

  
  :و بحث قوي ایجنت
برگ گیاه گلرنگ پس از اعمال تنش خشکی را در  هاي آنتی اکسیدانآنزیم غلظت هیدروژن پراکسید وتغییرات  1هاي جدول داده"

کیب .دهدنشان می کولترچ مولیت وچ مولچ گنالی هاي اسچ وکساید همانند هاي سیچ ثیر مینیتروژن مونچ کی تاچ ن خشچ پذیرند و در نیز ازچ ایچ
 اي انتخاب شد که در این بازه تغییرات تاثیرهاي خشکی به گونهگیري نشده اند چرا که غلظت تنشاین مطالعه اندازه

دروژنتیمار خشکی گیاه گلرنگ سبب  .[1] درنمحسوسی ندا اینده(پراکسید  تجمع هیچ وان نمچ سیداتیومولکول به عنچ -می) هاي اکچ

گیاه با افزایش فعالیت این . شودمی هاي آنتی کسیدانیفعال سازي مسیر سوخت و سازي آنزیمسبب شود و این به نوبه خود 
زیم یبدسته آنچ چنین ترکچ لظت پراکسید . کندخشکی مقابله می نشولیت با تچهاي اسمها وچ همچ کی افزایش غچ ش خشچ یل تنچ سبب به دلچ

لظت پراکسید در گیاه می - این افزایش غلظت پراکسید همچنین می. تواند سبب تخریب دیواره سلولی شودشود که میافزایش غچ

لکول یر موچ ریک ساچ د وچ تحچ زي کنچ گنال راچ باچ کول سیچ ش یکچ مولچ انتواند نقچ گنال همچ وکسید شودچهاي سیچ تروژن مونچ   ".ند نیچ
  

نماید ولی در حالت نخست خواننده ممکن است با استدالل میدر حالت دوم نویسنده یک تصویر جامع از مطلب ارائه 
در بحث دوم . و شما هیچ بحثی روي آن نداشتیدوجود داشته باشد  تواندبسیاري میالیل دو بحث شما مخالفت نماید چرا که 

دهد که جامعیت به خواننده اطمینان می "...همانند نیتروژن هاي سیگنالی هاي اسمولیت و مولکولترکیب"نویسنده با جمله 
. کندهاي دیگران بحث خود را تائید میکند و با ارجاع به پژوهشموضوع آشنا است و دلیل عدم سنجش سایر پارامترها را بیان می

کند و سپس به نماید یعنی ابتدا به تجمع هیدروژن پراکسید اشاره میخود ارائه مینتایج را طبق روال منطقی نویسنده  ،ر بحث دومد
همچنین در بحث . افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی ولی در بحث نخست این ترتیب ارائه برخالف روال علمی علت و معلولی است

هاي به عنوان نماینده مولکول"ا جمله بتیو را هاي اکسیدامولکولنه تمامی غلظت هیدروژن پراکسید و دوم نویسنده دلیل سنجش 
برد که یابد و به این نکته پی میبا بیان این اصطالح در پرانتز خواننده از دلیل انتخاب شما آگاهی می. دهدنشان می "اکسیداتیو

   .  هاي اکسیداتیو در این پژوهش نیستنیازي به سنجش تمامی مولکول
  . بحث و نتایج به آن دقت کنید به شرح زیر هستندچند نکته دیگري که بایستی در 

تواند تا حد زیادي بر جذابیت پژوهش شما بیافزاید این است که در انتها یک طرح از دستاورد یکی دیگر از نکاتی که می ·
یر جامع این تصو. اصلی خود ارائه نمائید به طوري که خوانند یک تصویر جامع از کل نتایج و بحث در ذهن خود تداعی کند

  . بردذهنی قدرت یادگیري و جذابیت متن شما را بسیار باال می
در صورتی که . نکته دیگري که بایستی به آن دقت شود این است که نتایج خود را مطابق با عنوان پژوهش خود ارائه نمائید ·

گونه اي تغییر دهید ، عنوان مقاله را بهها نداریدتوانید انجام دهید و یا دسترسی به یکسري از دادهها را نمیبخش از آزمایش
بنویسید، بایستی ابتدا تمامی  "بهینه سازي"براي مثال اگر شما در عنوان مقاله خود واژه . دکه این مشکل برطرف شو

تر در این راه اگر شما فقط چند پارام. پارامترهاي موثر را بشناسید و با یک الگوریتم مناسب شرایط بهینه را شناسایی کنید
توانید در عنوان مقاله از واژه بهینه معدود را انتخاب کرده باشید و بهترین پاسخ را تحت یک شرایط خاص بدست آورید، نمی
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واژگان یکی از از است در این مواقع بهتر . یده اسازي  استفاده کنید چرا که هیچ یک از قواعد بهینه سازي را رعایت نکرد
  .استفاده کنید "ابیارزی"و یا  "تاثیر"، "مطالعه"

اگر شما یک تحلیل آماري انجام دادید و دو گروه را با هم مقایسه کردید فقط به این نکته اشاره نکنید که دو گروه شما به  ·
داري را داري با هم تفاوت دارند بلکه بایستی درصد تغییرات را نیز به شکل کمی و دقیق و همچنین سطح معنیشکل معنی

    . گزارش کنید
  

 جمع بندي نهایی 4

در این بخش از مقاله بایستی نتایج اصلی را ارائه نمائید و از نوشتن جمالتی که تنها اهمیت و ضرورت پژوهش شما را نشان دهند 
همچنین بهتر است یک پیشنهادیه خوب براي کارهاي . با ارائه نتایج و همچنین تفسیر اصلی خود مقاله را خاتمه دهید. پرهیز کنید

کلمه باشد و تا جائیکه  150از لحاظ ساختاري نیز نبایستی جمع بندي نهایی شما بیش از . آخریم جمله این بخش بنویسید آتی در
  .    کلمه خالصه کنید 100توانید آن را در می
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