
برای نویسندگان و مترجمان ، جھت انتشار مطلب بھ زبان انگلیسی) EASE(راھنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی 

ھدف از .جامع ، موجز و شفاف باشدبھ منظور ایجاد یک ارتباط علمی مؤثر بین الملی ، نگارش مقاالت پژوھشی و سایر انتشارات علمی می بایست 
.ارائھ این راھنما ، کمک بھ نویسندگان ، مترجمان و سردبیران در دستیابی بھ اھداف یاد شده است

:قبل از ھرچیز توصیھ می شود کھ 

تھیھ پیش نویس مقالھ ، از معقول ، محکم و پیش از آغاز ). Hengal et al. 2011بعنوان مثال ( مطالعھ خود را بھ دقت طراحی و اجرا نمایید · 
.، تا بتوانید استنتاج قابل اعتمادی را از یافتھ ھای خود ترسیم نمایید) O`Connor 1991(کامل بودن یافتھ ھای خود اطمینان حاصل کنید 

از ھماھنگی . ود را در کجا چاپ و ارائھ نماییدقبل از شروع ، ترجیحًا ژورنال مورد نظر را انتخاب کنید و تصمیم بگیرید کھ می خواھید مقالھ خ· 
دستور العمل ژورنال منتخب را ). Chipperfield et al. 2010(بین مخاطبان آن ژورنال و مخاطب مطلب مورد نظر خود اطمینان حاصل کنید 

.نمائیدمطالعھ کرده و مقالھ خود را از نظر حجم کلی مطلب ، تعداد شکل ھا و غیره مطابق با آن پایھ ریزی

توجھ داشتھ باشید کھ اطالعات زمانی بھ سادگی درک و تفسیر .نوشتھ شما باید جامع بوده و ھیچ یک از اطالعات ضروری نباید از قلم افتاده باشد
بھ عنوان ). Gopon &Swan 1990(می شوند کھ در جایگاه مناسب خود ، یعنی ھمان جایگاھی کھ خواننده انتظار یافتن آن را دارد ، قرار بگیرند 

.مثال ، اطالعات می بایست بھ صورت زیر در مقاالت پژوھشی تجربی وجود داشتھ باشد

) :Title(عنوان مقالھ · 

در ). O`Connor١٩٩١(عنوان مقالھ باید بھ دور از ابھام و قابل درک برای متخصصان آن رشتھ بوده و محتوای مقالھ را بھ خوبی نشان دھد
مطالعھ "بین المللی ارگانیزم مورد مطالعھ و نوع مطالعھ عنوان مثال –صورت امکان ، باید طول مدت مطالعھ و محل انجام آن ، ھمچنین نام علمی 

کھ معموًال (در خالصھ مقالھ تکرار اطالعات ذکر شده در عنوان مقالھ ، . در عنوان مقالھ ذکر شود") کارآزمایی بالینی تصادفی شده"یا " مورد
.ضرورتی ندارد ھرچند کھ وجود برخی نکات مشترک در این دو اجتناب ناپذیر است) ھمراه ھم منتشر می شوند

) :ListOf Authors(فھرست نویسندگان · 

زنگری اساسی و تأئید نھایی مقالھ نقش شامل نام کلیھ افرادی کھ در برنامھ ریزی مطالعھ ، جمع آوری اطالعات یا در تفسیر نتایج ، نگارش ، با
ترتیب اسامی نویسندگان باید بگونھ ای باشد کھ افرادی کھ بیشترین کار مطالعھ و مقالھ را انجام داده ) . ICMJE 2010(اساسی داشتھ اند، می باشد 

آن ھا در طول ) affiliation(باید ھمراه با محل فعالیت نام نویسندگان . اند نامشان زودتر قید شود و ترتیب اسامی بر اساس حجم کار انجام شده باشد
آدرس الکترونیک تمام نویسندگان باید اعالم شود ، تا دسترسی آسان بھ آنھا میسر .مدت مطالعھ و ھمچنین آدرس فعلی نویسنده مسئول مقالھ ذکر شود

.باشد

:)Abstract(خالصھ مقالھ · 

، چھ سوال یا سواالتی را می خواھید پاسخ دھید ) زمینھ(در خالصھ مقلھ می بایست بھ اختصار توضیح دھید کھ چرا این مطالعھ را انجام داده اید 
و تفسیر شما و دستاوردھای ) ھای اصلی ، رابطھ ھایافتھ: نتایج (، یافتھ ھای شما چھ بوده است ) روش(، مطالعھ را چگونھ انجام داده اید ) ھدف(

خالصھ مقالھ باید بیانگر محتوای مقالھ باشد چرا کھ برای اغلب خوانندگان مقالھ ، خالصھ مقالھ منبع اصلی ). نتیجھ گیری(اصلی یافتھ شما چیست 
د نمایید تا کسانیکھ بھ نتایج مطالعھ شما عالقھ مند ھستند بھ شما می بایست در خالصھ مقالھ تمامی واژگان کلیدی را وار. اطالعات مقالھ می باشد

.) بسیاری از مراکز ایندکس کننده مقاالت ، تنھا عناوین و خالصھ مقاالت را ایندکس می نمایند( راحتی بتوانند مقالھ شما را در اینترنت جستجو نمایند 
اما در مورد مقاالت مروری ، متا آنالیزھا . و واقعی آن مطالعھ اطالع رسانی کنددر یک گزارش پژوھشی ، خالصھ مقالھ باید در مورد نتایج اصلی 

ت می و سایر مقاالتی کھ روی گستره ای از مقاالت تمرکز می کنند ، خالصھ مقالھ بیشتر جنبھ اخباری دارد یعنی عناوین اصلی مورد بحث را فھرس
الصھ مقالھ بھ جداول و شکل ھای مقالھ ارجاع داده نمی شود ، چرا کھ خالصھ مقالھ بھ در خ). CSE 2006(کند اما نتایج نھایی را ذکر نمی کند 

کھ در این ( ھمچنین بھ سایر منابع ھم در اینجا اشاره نمی شود مگر اینکھ ضرورت قطعی داشتھ باشد . طور مجزا از متن اصلی ھم منتشر می شود
باید اطمینان حاصل نماییدکھ تمامی اطالعات ارائھ شده ). ، در کروشھ اشاره شود... نتشار و صورت باید جزئیات آن شامل نویسنده ، عنوان ، سال ا

.را ببینید) Appendix :Abstracts(در خالصھ مقالھ در متن اصلی مقالھ ھم وجود داشتھ باشد 

) :ر در خواست شده باشددر صورتی کھ از طرف سردبی(فھرست واژه ھای بیشتر · 

واژه ھای کلیدی باید تخصصی و معین . دراین قسمت تمام کلمات علمی مرتبط با مقالھ کھ در عنوان و خالصھ مقالھ وجود ندارند ، ذکر می شوند
ر مورد متون علوم د). O`Connor 1991(کلمات عمومی تر را در صورتی اضافھ کنید کھ مطالعھ شما حالت بین رشتھ ای داشتھ باشد . باشند

.استفاده کنیدMeSHپزشکی می توانید از کلمات موجود در 



) :در صورتی کھ از طرف سردبیر درخواست شده باشد( فھرست مخفف ھا · 

.افراد غیر متخصص شناختھ شده استبھ استثناء آن ھا کھ برای. تمامی مخفف ھایی کھ در مقالھ استفاده شده است باید تعریف شوند

) :Introduction(مقدمھ · 

مطالعھ شما چھ بوده است کھ در صدد رسیدن یا ) سواالت(در مقدمھ توضیح دھید چرا بھ انجام این مطالعھ نیاز بوده و مشخص نمایید اھداف یا سوال 
.مطلب را از نکات عمومی تر آغاز نموده و بھ تدریج روی سواالت پژوھشی مربوط بھ مطالعھ متمرکز گردید.پاسخ دادن بھ آنھا بوده اید

) :Methods(روش مطالعھ · 

اطالعات ، ضوابط و معیارھا برای مثال محل انجام مطالعھ ، جمع آوری( دراین بخش روش اجرای مطالعھ ھمراه با جزئیاتش را تشریح نمایید 
تجھیزات مورد استفاده ، تست ھای ،منشاء مطالب مورد آنالیز واقع شده ، حجم نمونھ ، تعداد اندازه گیریھا ، سن و جنس شرکت کنندگان در مطالعھ 

در صورت . عواملی کھ می توانند نتایج را تحت تأثیر قرار دھند باید مدنظر واقع شوندتمام). آماری و نرم افزارھای استفاده شده در آنالیز داده ھا 
Thomsen et al. 2011(در دسترس بودن ، می بایست نام کامل و مشخصات منابع مواد تجربی کھ از بانکھای زیستی فراھم می آیند اعالم گردند 

– Combon .(ید کھ منبع آن بھ زبان انگلیسی نبوده یا غیر قابل دسترسی می باشد ، باید جزئیات آن را چنانچھ از یک روش مطالعھ استفاده کرده ا
در مورد حقوق بیمار ، حیوانات مورد آزمایش و ) WMA 2008بعنوان مثال (از بیان رعایت معیارھای اخالقی . دراین بخش از مقالھ توضیح دھید

.یداطمینان حاصل کن... مسائل حفاظت از محیط زیست و 

) :Results(نتایج · 

.) معموًال اطالعاتی کھ در مطالعات قبلی منتشر شده است را وارد این بخش کنید(در این قسمت نتایج جدید حاصل از مطالعھ خود را ارائھ نمایید 
ز آماری از متناسب بودن روش آنالی. تمامی جدول ھا و شکل ھا باید براساس توالی قرار گرفتن در متن اصلی مقالھ آورده شده و شماره گذاری شوند

. از تحریف و نشر اطالعات ساختگی بپرھیزید و ھیچ یک از اطالعات مھم را از متن خارج نکنید). Lang 2004مانند ( اطمینان حاصل کنید 
( ود این گونھ تحریف اطالعات ، تقلب علمی تلقی می ش. اشکال و تصاویر را بھ گونھ ای دستکاری نکنید کھ برای مخاطب خطای ادراکی ایجاد کند

.)مراجعھ شودCOPE Flowcgartsبھ 

) :Discussion(بحث · 

ر می در اینجا پاسخ سواالت پژوھشی مطرح شده در مقدمھ را بیان نموده و یافتھ ھای جدید خود را با اطالعات قبلی منتشر شده مورد مقایسھ قرا
برای حمایت از نظرتان فقط از شواھدی کھ از نظر . ث قرار داده و یافتھ ھای اصلی خود را برجستھ نماییددھید محدودیت ھای طرح را مورد بح

در خاتمھ بحث و یا در یک قسمت مجزا ، نتیجھ گیری نھایی خود را مورد تاکید قرار ). CRI 2009(متدولوژیک قابل قبول می باشند استفاده کنید 
.ضر را بیان داریدداده و اھمیت کاربردی مطالعھ حا

اسامی تمامی افرادی کھ در مطالعھ حضور اثر بخشی داشتھ اند اما نمی توان اسامی آن ھا را جزء ) : Acknowledgements(تقدیر و تشکر 
:توصیھ می شود شکل تشکر بھ این صورت باشد . تیبانی مالی تشکر نماییداز تمام منابع پش،نویسندگان آورد ذکر کرده 

"This Work Was Supported by the MedicalResearch Council [grant number xxxx." [

:چنانچھ از تسھیالت ویژه ای در مورد ھزینھ ھای طرح استفاده نکرده اید می توانید بنویسید 

This research received no specific grantfrom any funding agency in the public , commercial , or not-for-profit
sectors) ".RIN 2008(.

برای سردبیر آشکار نویسندگان مطرح است را ) conflict of interest(در صورت لزوم ، می توانید ھرگونھ موردی کھ بھ عنوان تضاد منافع 
مقالھ بھ عنوان مثال ھر گونھ ارتباط مالی یا شخصی نویسندگان مقالھ با مراکز تولید کننده یا سازمانھایی کھ در رابطھ با نتایج حاصل از این. سازید

وجود دارد کھ قبًال منتشر ) کل ھا بھ عنوان مثال ش( چنانچھ بخش ھایی از یک مقالھ ). Goozner et al. 2009(ذینفع ھستند ، می بایست قید شود 
. بھ آن اشاره کنیدشده اند و شما مجددًا از آن ھا استفاده کرده اید ، باید از صاحبان آن ، اجازه گرفتھ و در بخش تقدیر و تشکر و یا در پا نویس مقالھ 

، کارشناس آمار و ھمچنین افرادی برای جمع آوری ) ر مثل مترجم یا ویراستا( چنانچھ از کارشناس زبان انگلیسی جھت مرور و اصالح متن مقالھ 
، البتھ باید ) Graf et al. 2009, ICMJE 2010. (اطالعات و غیره کمک گرفتھ اید ، باید در این بخش از ھمکاری آن ھا تشکر بھ عمل آورید

مئن نمایید کھ شما رضایت تمام افرادی کھ نامشان در این باید مط. توضیح داده شود کھ آن ھا مسئولیتی در قبال نسخھ نھایی مقالھ بھ عھده ندارند
.)را ببینید Appendix :Ethics( قسمت آورده می شود را از قبل گرفتھ اید 



) :References(منابع · 

در فھرست منابع ، باید بھ تمام اطالعاتی کھ . در این بخش ذکر شودمنابع تمامی اطالعاتی کھ از مطالب چاپ شده ی قبلی استخراج کرده اید ، باید 
در مورد مطالب چاپ شده بھ زبانی غیر از انگلیسی ، باید عنوان مقالھ . برای پیدا کردن آن منبع در کتابخانھ یا اینترنت مورد نیاز است ، اشاره شود

، در صورت امکان ، ) کلمھ بھ کلمھ و براساس دستور زبان انگلیسی ترجمھ شوددر صورت لزوم باید عین عبارت آن ( بھ زبان اصلی ارائھ شود 
اطالعات چاپ . از ارجاع بھ اطالعات غیر قابل دسترسی اجتناب کنید). CSE 2006(در ادامھ ، باید ترجمھ انگلیسی آن نیز در پرانتز آورده شود 

ری است ، باید آن را در متن اصلی مقالھ توصیف کنید ، و از صاحب آن اثر جھت نقل اگر اشاره بھ آن ضرو. نشده را نباید وارد فھرست منابع کنید
.اطالعات کسب اجازه کنید

.Gasparyan et al(مروری یا بررسی موارد بیماران و غیره ، ساختار مقالھ مقاومتی مناسب باشد ،ممکن است برای بعضی مقاالت تئوریک · 
2011(.

.در بعضی مقاالت ، یک خالصھ ی کوتاه بھ زبان دیگر نیز آورده می شود ، کھ این در بسیاری از زمینھ ھای پژوھشی مفید است· 

.ر العمل نویسندگان ھر ژورنال مطابقت داشتھ باشدباید با دستو... بھ یاد داشتھ باشید کھ ساختار خالصھ مقالھ ، حجم آن ، ساختار فھرست منابع و · 

.بھ اختصار بنویسید تا از اتالف وقت داوران مقالھ و مخاطبان آن جلوگیری شود

تعداد مقاالتی کھ بھ آن ھا . ھ ذکر نکنیداطالعاتی را کھ با سواالت پژوھشی مطالعھ ی شما ، کھ در بخش مقدمھ گفتھ اید ، مرتبط نیستند را در مقال· 
.از آوردن مثال ھای متعدد ولی مشابھ بپرھیزید–اشاره می کنید نباید بیش از حد زیاد باشد 

قسمت ھایی از مقاالت قبًال چاپ شده ی خود را در مقالھ جدید کپی نکنید و ھمزمان یک مقالھ را جھت چاپ برای بیش از یک ژورنال ارسال · 
COPE flowchartsبھ ( بپذیرد ) redundant publication(در غیر این صورت ، باید مسئولیت تکرار آن را بھ عنوان نشر اضافھ . یدننمای

البتھ این مطلب در مورد چاپ ابتدایی مقالھ بھ عنوان مثال در کتابچھ خالصھ مقاالت کنفرانسھا مصداق ندارد کنفرانسھا مصداق ندارد ). مراجعھ شود
)BioMed Central policy,O`Connor 1991 .( چاپ دوباره مقالھ در صورتی کھ برای دو گروه مخاطب کامًال متفاوت ،عالوه بر این ) برای

ل را گرفتھ باشد مورد قبول می صورت گرفتھ باشد و تأئیدیھ سردبیران ھر دو ژورنا) مثال بھ یک زبان دیگر یا برای متخصصان و جمعیت عمومی 
در ھر صورت در پانویس صفحھ عنوان مقالھ دوم باید بھ مقالھ ارائھ شده است ، ترجیحًا نباید در بخش ھای دیگر مقالھ ). ICMJE 2010(باشد 

.نداردبھ استثناء خالصھ مقالھ ، اشاره بھ زیر نویس شکل ھا و پاراگراف مربوط بھ نتیجھ گیری اشکالی . تکرار شوند

.)و یا بالعکس ( اطالعاتی کھ در جدول ارائھ شده است نباید در شکل ھا تکرار شود . ضرورت وجود تمامی شکل ھا و جداول را کنترل کنید· 
.فھرست طوالنی از اطالعات نباید در متن تکرار شود

اگر اطالعات مشابھی در جدول و شکل ھای متعدد تکرار می شود ، . زیر نویس جداول و شکل ھا باید حاوی اطالعات بوده ولی مختصر باشد·
.شکل زیر نویس آن ھا نیز باید مشابھ باشد

ھمھ بھ خوبی می دانند "مثل ( بپرھیزید و سایر عبارات زیادی" ) جنگل ھا اکو سیستم ھای بسیار مھمی ھستند"مثل ( ترجیحًا از توضیح واضحات · 
....")کھ 

اگر یک عبارت علمی طوالنی بھ دفعات زیاد تکرار می شود ، مخفف آن را در اولین باری کھ آن عبارت در متن اصلی مقالھ آورده شده است را· 
.نماییدتعریف کرده ، و سپس از مخفف آن استفاده 

بھ جای " پتانسیل آن را دارد " بھ عنوان مثال بھتر است بگوئید ( در صورت لزوم تردید خود را ابراز کنید اما از طفره رفتن زیادی اجتناب کنید · 
بھ ھر حال ، نتایج خود . " باشدممکن است احتماًال پتانسیل آن را داشتھ " بھ جای آنکھ بگویید " ممکن است احتماًال پتانسیل آن را دارد " آنکھ بگویید 

.را بیش از اندازه تعمیم ندھید

اگر ھمراه با واحدھای اندازه ( یک ،حتی برای اعداد یک رقمی بھ استثناء صفر . استفاده کنید) نھ حروفی ( برای تمامی اعداد از شکل عددی · 
بھ عنوان مثال در آغاز جمالت یا بیش از مخفف ھایی کھ در آن ھا . کھ احتمال خطا در درک مطلب وجود داردو ھر مورد دیگری) گیری نباشد 

).CSE 2006(عدد وجود دارد 

.متن را قابل خواندن بنویسید. شفاف بنویسید تا فھم مطلب را تسھیل کنید

محتوای علمی



بین اطالعات و ایده ھای خود با مواردی کھ در مقاالت قبلی خود یا دیگران بوده است تمایز قائل شوید درھر جایی کھ الزم بود بھ طور واضح · 
ی در زمان ترجمھ متون نیز صادق ترجیحًا زمانی کھ متنی از منبع دیگری را استفاده می نمایید ، این موضوع حت.ارجاع بھ مطلب قبلی را ذکر کنید

ORIبھ عنوان مثال ( چنانچھ مجبور بھ کپی کردن تمام جملھ یا متن طوالنی از جایی ھستید ، آن را در داخل کاماھای وارونھ قرار دھید . می باشد
2009 ,Kerans &de Jager 2010 .(. در غیر اینصورت مرتکب سرقت ادبی ) بھ فلوچارتCOPE و یا سرقت ادبی از خود )مراجعھ شود

.خواھید شد

اند ترجیحًا بر اساس متونی کھ توسط افراد انگلیسی زبان نوشتھ شده است از مناسب بودن عبارت علمی بھ زبان انگلیسی کھ در متن مقالھ آمده 
بھ عنوان مثال برخی از مترجمان کلماتی را اختراع می نمایند کھ وجود (ترجمھ ھای ادبی اغلب اشتباه ھستند .)اطمینان حاصل کنید ( مطمئن شوید 

اگر در مورد کلمھ یا عبارتی تردید دارید می توانید تعریف آن را در ). می گویند false friendsدوستان دروغین یا خارجی ندارند و بھ آن کلمات ،
برای مثال سھ ماھگی با اشاره بھ بارداری حیوانات ، بھ . ( یکشنری انگلیسی جستجو کنید ؛ ھمانطور کھ بسیاری کلمات نادرست استفاده شده اندد

Baranyiova 1998 تان شما ھمچنین می توانید یک کلمھ یا عبارت را در ویکیپدیا جستجو کنید و سپس نتایج را با زبان بومی خود). مراجعھ کنید
.اگر چھ ویکیپدیا ھمیشھ یک منبع اطالعاتی قابل اعتماد نیست. و با زبان انگلیسی مقایسھ کنید ، تا از مترادف بودن دو عبارت اطمینان پیدا کنید

اما بھ ندرت در کشورھای انگلیسی زبان بھ کار می رود ، سعی کنی آن را با یک کلمھ ،اگر کلمھ ای ھست کھ در اغلب ترجمھ ھا استفاده می شود · 
" Plant Community"بھتر است از " Phytocoenosis"بھ عنوان مثال بھ جای ( ی مترادف شناختھ شده تر در زبان انگلیسی جایگزین کنید 

ف مناسبی بھ زبان انگلیسی ندارد ، می توانید آن را بھ اختصار و دقیق تعریف کنید و یک ترجمھ چنانچھ یک عبارت علمی ھیچ متراد). استفاده کنید 
.انگلیسی قابل قبول از آن را پیشنھاد نمایید

می توانید در صورت . در متن ، توضیح دھیداگر عبارت علمی غیر رایج یا مبھمی در متن شما وجود دارد ، آن را در ھنگام اولین کاربردش · 
البتھ باید در بخش ھای بعدی فقط یک شکل آن را بھ . وجود ، مترادف ھای آن را فھرست کنید تا مخاطب بتواند مطلب شما را راحت تر جستجو نماید

.د می شوند ، ارجحیت دارداستفاده از لغت نامھ ھای رسمی کھ توسط انجمن ھای علمی ایجا. کار برید تا ایجاد ابھام نکند

)را ببینیدAppendix: Ambiguity( .از عبارت روشن و واضح استفاده نکنید تا خواننده مجبور نباشد منظور شما را حدس بزند· 

وقتی در مورد . ٪ در نظر می گیرید١٠٠می کنید توضیح دھید کھ چھ معیاری را بھ صورت ھنگامی کھ اطالعاتی را بھ صورت درصد بیان· 
.دو مقدار صحبت می کنید ، مشخص کنید مقدار را با کدام مقدار دیگر مقایسھ می کنید... ارتباط ، ھمبستگی و 

.و درجھ سلسیوس ھمواره ارجحیت داردSIاستفاده از واحدھای اندازه گیری · 

رقم در ٤در اعدادی کھ بیش از . از عدد کامل جدا می شود) نھ کاما ( در زبان انگلیسی رقم اعشار با نقطھ برخالف بسیاری از زبان ھای دیگر ،· 
یی اعداد درھر جھت از نقطھ اعشار ، استفاده بین گروه ھای سھ تا) نھ کاما ( سمت چپ یا راست این نقطھ قرار می گیرند ، باید از فضاھای کوچک 

) CSE٢٠٠٦(کنید 

بھ علت تفاوت تاریخ . ماه و مانند آن ، از اعداد رومی استفاده نکنید چرا کھ این کار در زبان انگلیسی متداول نمی باشد،برای مشخص کردن قرن · 
.)CSE 2006(ترجیحًا ماه ھا را بھ صورت نام کامل یا سھ حرف اول آن ھا مشخص کنید ) پایین را ببندید ( انگلیسی گذاری در متون آمریکایی و 

برای . ر نماییداگر اسامی جغرافیایی مکان ھایی کھ کمتر شناختھ شده است را ترجمھ می کنید باید در صورت امکان اسم اصلی آن ھا را ھم ذک· 
:مثال

"Kampinos Forest (Puszcza Kampinoska ." ھم می توانید برای ... افزودن بعضی اطالعات از جملھ موقعیت مکانی ، آب و ھوایی و
.خواننده مفید باشد

، کھ ممکن است از شرایط خاص ، طبقھ بندی ھا یا مفاھیمی کھ در کشور شما بھ یاد داشتھ باشید کھ مخاطب اصلی نوشتھ شما افراد خارجی ھستند· 
Ufnalska(بناباین ، اضافھ کردن پاره ای از توضیحات ممکن است ضرورت داشتھ باشد . بھ طور معمول شناختھ شده است ، آگاھی نداشتھ باشند

گفتھ می شود ، در متون انگلیسی باید Stenactis annuaکشورھا بھ آن کھ در بعضی Erigeron annuusبھ عنوان مثال ، گیاه معروف ). 2008
.آن داخل کروشھ اضافھ شود) ھای ( اسمی کھ مورد تائید بین المللی است بھ کار رود ، و مترادف 

ساختار متن

& Gopen(ا باید نسبتًا ساده باشد ، فاعل در نزدیکی فعل خود قرار گرفتھ باشد ساختار آن ھ. جمالت بھ طور معمول نباید خیلی طوالنی باشند
Swan 1990 .(اندازه گیری مقدار " مثال بھ جای اینکھ بنویسید . بھ عنوان مثال از بھ کار بردن کلماتی کھ فھم مطلب را دشوار می سازد ، بپرھیزید

X گیری شد اندازه ... مقدار " بنویسید ..." انجام پذیرفت) "Appendix: Simplicity( از ساختارھای مجھول بیش از حد استفاده نکنید ). را ببینید



. ھنگام ترجمھ ، در صورت لزوم ساختار جمالت را اصالح کنید تا بتوانید پیام آن مطلب را درست تر و شفاف تر نقل کنید). Norris 2010مانند 
)Burrough – Boenisch 2003(.

)را ببینیدAppendix: Cohesion. ( متن باید پیوستگی و ساماندھی منطقی داشتھ باشد تا بھ راحتی بتوان آن را دنبال کرد· 

.ندھر پاراگراف ترجیحًا می بایست با یک جملھ اصلی شروع شده و جمالت بعدی در جھت پردازش بیشتر جملھ اولیھ باش· 

برای مثال . برخالف بعضی زبان ھای دیگر ، در انگلیسی این امکان وجود دارد کھ برای تسھیل درک مطلب از ترکیب ھای یکسان استفاده شود· 
It was high in A, medium for B and low in the case"وقتی می خواھیم اطالعات مشابھ را با ھم مقایسھ کنیم ، می توانیم بھ جای نوشتن 

of C " بنویسیم"and low in C ,medium in B , It was high in A"

اطالعاتی را . شکل ھا و جداول را طوری تھیھ کنید کھ بھ راحتی قابل درک باشد و در آن ھا نیازی بھ ارجاع بھ متن اصلی مقالھ وجود نداشتھ باشد· 
ھا ، مقادیر یکسانی دارد را حذف کنید و درباره ی آن در پانویس جدول توضیح برای مثال ستونی کھ در تمامی ردیف ( کھ مفید نیستند حذف کنید 

.)دھید

در زیر . از مخفف ھا تنھا در صورتی کھ جای کافی برای نوشتن کل عبارت وجود ندارد و یا بھ منظور ھماھنگی با سایر قسمت ھا استفاده کنید· 
ھا ممکن است بیانگر error barبرای مثال ( یا در پانویس ھا جداول ، تمامی مخفف ھا و عالئمی کھ واضح نیستند را ، تعریف کنید نویس شکل ھا 

ھ و در جایی ک) نھ کاما ( بھ یاد داشتھ باشید کھ از نقطھ برای رقم اعشار استفاده کنید ). انحراف معیار ، خطای استاندارد یا فاصلھ اطمینان باشند 
.الزم است محورھا را در شکل ھا نامگذاری کنید و واحدھای اندازه گیری را ذکر کنید

Kozak 2009) ( Appendix :Text-tables(از جداول متنی زمانی استفاده کنید کھ می خواھید مجموعھ ای کوچک از اطالعات را ارائھ دھید · 
).را ببینید 

از یکدیگر جدا کنید ، کھ حد فاصل بین نقطھ و کاما می " ;"ترجیحًا ھر بخشی را با عالمت ... ) مثًال فھرست مخفف ھا و ( در فھرست ای طوالنی ·
.باشد

:مسائل مربوط بھ زبان 

باید از بھ کار بردن عبارات محاوره ای و البتھ . در ھر جاییکھ بھ کار بردن عبارات علمی ضرورتی ندارد ، از کلمات رایج و ساده استفاده کنید· 
ک اغلب درک آن ھا برای افراد غیر انگلیسی زبان دشوار است ، ... ) و " find out"و " play off"مثل (مصطلح ، ھمین طور افعال دو قسمتی 

.)Geercken 2006(اجتناب کنید 

از مخفف .)در صورتی کھ برای خواننده ناشناختھ ھستند ( کنید کھ برای اولین بار در متن اصلی مقالھ دیده می شوند مخفف ھا را زمانی تعریف· 
تفاده می شوند را عباراتی کھ بھ ندرت در متن اس. ھای متعدد و متفاوت بیش از حد استفاده نکنید ، چرا کھ درک مطلب شما را دشوار می سازد

.از بھ کار بردن مخفف ھا در خالصھ مقالھ بپرھیزید. مخفف نکنید

از زمان بھ طور معمول ، وقتی درباره چگونگی اجرای مطالعھ خود ، یافتھ ھای خود یا آنچھ پژوھشگرھای دیگر انجام داده اند صحبت می کنید ،· 
یا در مواردی کھ در مورد ) بھ عنوان مثال قسمت آنالیز آماری و نتیجھ گیری ( سیر اطالعات ترجیحًا در عبارات اصلی و تف. گذشتھ استفاده کنید

)Day &Gastel٢٠٠٦(محتوای مقالھ خود بھ ویژه جداول و اشکال صحبت می کند از زمان حال استفاده نمایید 

خودداری کنید ، )" The author(s" "نویسندگان"یا " نویسنده"ل ھنگامی کھ در مورد خودتان مطلبی می نویسید ، از بھ کار بردن کلماتی از قبی· 
in" this study" ،"our"و یا عباراتی مثل " w"یا " I"بھ جای آن ، در صورت لزوم ، می توانید از کلماتی مانند . چرا کھ ایجاد ابھام می نمایید

results یا"inour opinion " استفاده کنید)Hartley 2010, Norris استفاده " this study"توجھ داشتھ باشید کھ تنھا زمانی از عبارت ). 2011
اگر می خواھید در مورد مقالھ ای کھ در جملھ قبلی بھ آن اشاره کرده اید صحبت کنید ، .می شود کھ می خواھید بھ نتایج جدیدخودتان اشاره کنید

".thoseauthors"اگر مقصود شما نویسندگان یک مقالھ است کھ بھ آن ارجاع داده اید ، بنویسید ". this study"بنویسید 

را در عبارات معین " that"و کلمھ ) non-defining clause(را در عبارات نامعین " which"بھ یاد داشتھ باشید در متون علمی ، کلمھ · 
)defining clause (بھ کار می برند.

مطابقت تعداد فعل و فاعل ھا و . ز کلمات دو پھلو استفاده می کنید ، مطمئن شوید کھ معنی مورد نظر شما از محتوای متن قابل درک می باشدوقتی ا· 
توجھ داشتھ باشید کھ بعضی از ). این موضوع در متون ترجمھ شده بسیار اھمیت دارد ( ھمچنین مرجع ضمایر را از لحاظ دستور زبان کنترل کنید 

)را ببینید Appendix: Plrals. ( اسامی جمع مکسر دارند



در ھر وقفھ از قرائت باید کاما یا سایر عالئم گذاشتھ شود ، تا درک . متن را با صدای بلند بخوانید تا از درست بودن عالمت گذاری ھا مطمئن شوید· 
:برای مثال بھ تفاوت این دو جملھ دقت کنید ( مطلب را مختل نکند 

"no more data are needed " و"no, more dataare needed "نگارش باید یا تابع قوانین امالء و تاریخ . امالء کلماتی بایست یکنواخت باشد
". Jan 21, 2009"ر آمریکایی می نویسد و د" ٢١Jan٢٠٠٩"برای مثال در انگلیسی می نویسد ( .گذاری آمریکایی باشد ، یا تابع قوانین انگلیسی

تبعیت می کند کنترل کنید و سپس روش مورد نظر آن را پیش ) آمریکایی یا انگلیسی ( ژورنال مورد نظر خود را از نظر اینکھ از کدام شکل امالء 
).را ببینید Appendix: Spelling. ( بگیرید

.واند و نقاط مبھم آن را بھ اطالع شما برسانداز یک ھمکار مجرب خود بخواھید کھ متن شما را بخ· 


