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هاي مختلف علوم و تکنولـوژي، بـه منظـور     نظر به اهمیت نقش اطالع رسانی در زمینه
تـرین اطالعـات علمـی و فنـی در      گویی به نیازهاي محققان و کارشناسان و ارائـه تـازه   پاسخ
نامـه منعقـده    براساس تفـاهم  فناوري اي اطالع رسانی علوم و مرکز منطقهترین زمان،  کوتاه
دایـر و   1370در سال  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و فرهنگستان علوم جهان سوممیان 

از تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي نگهبـان        1375الیحه تاسـیس آن در سـال   
گذشت. این مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالی جمهـوري اسـالمی ایـران    

 نماید.فعالیت می 
اي اطالع رسانی علوم و فناوري از طریق توزیع آخرین اطالعـات علمـی و    مرکز منطقه

ها و نهادهاي تحقیقـاتی و   فنی و نیز کمک به تامین منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها، سازمان
اي براي ارتقـاء سـطح علمـی جمهـوري اسـالمی ایـران و سـایر         متخصصان داخلی و منطقه

 نماید. عالیت میکشورهاي منطقه ف
در راستاي تحقق اهداف فـوق   »دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواري« کتاب

اثـر   هشتاد و هفتمـین  افتخار دارد که رسانی علوم و فناوري اي اطالع منطقه  مرکزتهیه شده و 
است بـه زیـور طبـع بیارایـد و      ارسطوپوردکتر شعله خانم سرکار خود را که حاصل تالش 

 تقدیم جامعه علمی و فنی نماید.  
امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشتر جامعه علمی و فنی ایـران  

مـوثر   ،را فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشر و اشاعه اطالعات علمـی و فنـی اسـت   
 واقع گردد.

 
  محمدجواد دهقانیدکتر 

  اي اطالع رسانی علوم و فناوري منطقه  مرکزرئیس 
 )ISC( پایگاه استنادي علوم جهان اسالمسرپرست و 
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 اعضاي شـوراي عـلمی

 (RICeST) اي اطالع رسانی علوم و فناوري مرکز منطقه

 (ISC)پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 
 
 

 (رئیس شـورا) محمدجواد دهقانیدکتر 
 استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز –اله ایزدپناه دکتر کرامت

رسانی علوم  اي اطالع استادیار علم اطالعات و دانش شناسی مرکز منطقه -دکتر شعله ارسطوپور 
 و فناوري

دانشیار مهندسی برق دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشـگاه صـنعتی    -دکتر شاهرخ جم
 شیراز

 شکده علوم دانشگاه شیرازاستاد علوم زمین دان -اله رئیسی دکتر عزت
 استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز –دکتر علیرضا سپاسخواه

 استادیار رشته علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز –دکتر هاجر سـتوده
 استاد برق و الکترونیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز -اکبر صفوي دکتر علی
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 استاد مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز -دکتر محمدمهدي علیشاهی
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 و فناوري
 رعلم اطالعات و دانش شناسی پایگاه استنادي علوم جهان اسالم استادیا –دکتر علی گزنی 

 استاد شیمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز –دکتر جلیل مقدسی
 استاد حسابداري دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز –دکتر محمد نمازي
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 درآمد
رسانی جاري دانست. این در حالی است که توان ابزاري براي آگاهیچکیده را می

کاربرد آن به عنوان ابزار جستجوي گذشته نگر نیز کماکان پابرجاست. از آن جا که 
دارند تا از طریق انتشار چکیده انگلیسی موانع زبانی را نشریات به هر زبانی سعی 

دهد تا اطالعات کنندگان امکان میبرطرف سازند لذا در اغلب اوقات چکیده به استفاده
هاي دیگر را نیز شناسایی کنند. یک چکیده مناسب به خوانندگان در موجود به زبان

کند. در این راستا تی کمک میاي پایه از محتواي منبع اطالعاجهت دستیابی به ایده
 حداقل سه کاربرد براي چکیده متصور است:

گیري در خصوص مرتبط بودن محتواي اطالعاتی سند در الف) کمک به تصمیم
دست با نیاز اطالعاتی مخاطب بالقوه آن از جمله کاربردهاي اصلی چکیده است. به 

تمام یک متن وجود دارد یا  دهد که آیا نیازي به مطالعهعبارت بهتر چکیده نشان می
 خیر. 

ب) کاربرد دیگر چکیده، ارائه اطالعات کافی براي آن دسته از مخاطبانی است که 
نیازي به مطالعه عمیق یک منبع اطالعاتی ندارند. آنها با مطالعه اصلی ترین نکات سند 

 توانند نیاز اطالعاتی خود را رفع نمایند.می
جستجوي تمام متن و یا جستجوي آزاد است. از  ها، درپ) سومین کاربرد چکیده

ترین نکات و جزئیات منبع رود محتواي چکیده در برگیرنده مهمآن جا که انتظار می
اطالعاتی باشد، لذا نمایه سازي تمام متن آن، در بازیابی موثر اطالعات نقش اساسی 

کند.ایفا می
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 استفاده ازهاي هـاز زمینه یکی ـگفتردهاي پیشـدر این میان با توجه به کارب

ها، نشریات ادواري هستند. الزم است کلیه مقاالت منتشر شده درنشریات از دهـچکی
المللی برخوردار باشند. در پیوند اي کامل، مناسب و مطابق با استانداردهاي بینچکیده

، هاي فارسی تهیه شده براي مقاالتبا نشریات فارسی زبان الزم است عالوه بر چکیده
هایی به زبان انگلیسی همراه با اطالعات کامل عنوان، نام پدیدآورندگان، چکیده

سازي ها نیز تدوین شود. چرا که براي نمایهوابستگی سازمانی و اطالعات تماس آن
هایی به زبان انگلیسی الزم است. نقش المللی وجود چکیدههاي بیننشریات در پایگاه

تواند منجر به عدم دسترسی بردن مانع زبانی که میها از بین  این دست از چکیده
 .، است1محققان سایر کشورها به یافته هاي محققان ایرانی شود

 
 )ANSI/NISO Z39.14(برگرفته از استاندارد  هاشناسی چکیدهنوع

هاي ا و چکیدهـهاي راهنمدهـها بر مبناي نوع معموال به دو گروه چکیچکیده
 شوند: مینما تقسیم بندي تمام

تر مانند سخن سردبیر،  براي متون ساختار نیافته معموالً هاي راهنما:الف) چکیده
 و هاتر مانند کتاب مقاالت کوتاه، مقاالت توصیفی، نظرات شخصی، و یا مدارك طوالنی

گیرد. الزم به توضیح است این دست ها مورد استفاده قرار میمجموعه مقاالت همایش
مقاالتی که پژوهشی بوده و یا از روش شناسی خاصی پیروي می  ها مناسباز چکیده
 باشند.کنند نمی
براي آن دسته از منابعی که گزارشی از یک کار  معموالً نما:هاي تمامچکیدهب) 

دهند مناسب است. در این دست از چکیده ها، اهداف، روش شناسی، پژوهشی ارائه می
لی مورد توجه قرار می گیرد. اگر چه در اص متننتایج و جمع بندي ارائه شده در 

هاي ژگیـشود با توجه به وی، گاه دیده میمعمول استبسیاري از موارد این ترتیب 
 نماید.ر میـه تغییـگفتشـهاي پیویت بخشـهاي خاص، ترتیب اولبرخی از نظام

                                                           
. نوشتار حاضر به طور کلی با استفاده از سه اسـتاندارد موجـود در خصـوص چکیـده و چکیـده نویسـی منـابع        1

المللی استاندارد (ایزو) و نیز سازمان ملی استاندارد آمریکـا تـدوین شـده، تهیـه و     اطالعاتی که توسط سازمان بین
 شود. گشته است. به منظور تکمیل متن اصلی هر سه استاندارد مورد استفاده به پیوست ارائه می تنظیم
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 ANSI/NISOاستاندارد ها در هایی که براي انواع چکیدهبندياز جمله دیگر دسته

Z39.14 در نظر گرفته شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد. 
توصیفی خالصه از یک سند و یا محتواي آن است که در قالب یک  گزارمان:

 رود.یادداشت براي روشن ساختن عنوان به کار می
نوعی غیرمتداول از چکیده که در بر گیرنده نظرات ارزیابانه در  چکیده انتقادي:

سی است. این دست از ـصوص اهمیت و کیفیت محتواي در دست چکیده نویخ
 شوند.ها معموال توسط متخصصان موضوعی نوشته میچکیده

شود که قسمتی از یک سند به نوع خاصی از چکیده اطالق می چکیده سوگرفته:
 دهد.ازیابی اهمیت دارد را مورد توجه قرار میبکه براي نمایه سازي و 

اي از تیترهاي از پیش تعریف اي که بر مبناي مجموعهچکیده اریافته:چکیده ساخت
ها داراي شده تنظیم شده باشد. طرفداران چکیده هاي ساختار یافته معتقدند این چکیده

تر بوده و کیفیت باالتري دارند و امکان مرور متون همسان و هم اطالعات مرتبط
 سازند.موضوع را فراهم می

بیان مجدد محتواي یک مدرك در قالبی کوتاه شده با هدف تکمیل  خالصه:
 .است ذهنیت خواننده مطلب

 
 هاي ساختار یافته قالبی مناسب براي مقاالت نشریات ادواريچکیده

هاي مقاالت هاي متفاوتی نسبت به نحوه تنظیم چکیده وجود دارد. چکیدهگرایش
و یا بدون ساختار داشته باشند. انتخاب  توانند قالب ساختار یافتهبه صورت معمول می

ر به آن که ـریه بستگی دارد اما نظـهاي نشکرد به سیاستـهر یک از این دو روی
المللی هاي ساختار یافته قابلیت پردازش باالتري دارند، امروزه در سطح بینچکیده

کنند که حداقل هاي ساختار یافته این اطمینان را ایجاد میاند. چکیدهقبول عام یافته
هاي را منعکس خواهند کرد. بخش در متن مقاله هاي اصلی اطالعات مندرججنبه

مختلف چکیده ساختار یافته شامل هدف، روش شناسی، نتایج و جمع بندي و نتایج 
 جنبی اثر تولید شده می باشد.
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الف) هدف: در این بخش از چکیده اهداف اولیه و دامنه کار توضیح داده شده و 

گیرد. ارجاع دادن در تدوین یل نگارش مقاله به صورت مختصر مورد توجه قرار میدال
چکیده مرسوم نیست مگر آن که بدون ارجاع نتوان دالیل تدوین مقاله و اهداف آن را 
ذکر کرد. بدیهی است در چنین شرایط استثنایی الزم است اطالعات استناد انجام شده 

 به صورت کامل مطرح شود.
ها و رویکردها در این بخش تنها در حدي که ذهنیت شناسی: روشب) روش 

شوند. اصول اولیه روش شناسی، بیان خواننده در خصوص کار را روشن سازد ارائه می
در خصوص دقت  کوتاههاي جدید، حوزه و گستره کار انجام شده و اطالعاتی روش

براي آن دسته از مطالعاتی انجام کار، در این بخش ارائه می شود. الزم به توضیح است 
شوند، منابع هاي سندي و یا کتابخانه اي انجام میکه جنبه تجربی نداشته و به روش

 .گیردمیاین بخش مورد توجه قرار  ها درتحلیل آنانتخاب و مورد استفاده و نحوه 
هاي هاي چکیدهبندي: این بخش یکی از اساسی ترین قسمتپ) نتایج و جمع

 هاي مقاله بایستی به روشنی و در عین حال به صورت خالصهت. یافتهتنظیم شده اس
ارائه شوند. تفاوتی در تجربی و یا نظري بودن نتایج وجود ندارد.  در این قسمت

هایی هستند و از هاي به دست آمده حاصل چه فعالیتبایستی مشخص نمود که داده
هاي پیشین بایستی مورد نظریهي جدید و متفاوت از هااند. یافتهکجا به دست آمده

کاربردهاي بررسی صورت گرفته گزارش و گیري تاکید قرار گیرد. در قسمت نتیجه
 شود.اند بیان میشده و روابطی که به تازگی کشف شده

هایی خارج از اهداف پژوهش هاي جنبی: در صورتی که اطالعات و یافتهت) یافته
هاي جنبی شوند. بدیهی است یافتهمی به دست آمده باشد، در این قسمت گزارش

اي برخوردار باشند در غیر این صورت گزارش آن ها در چکیده بایستی از اهمیت ویژه
 مناسب نیست.
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  نحوه تنظیم چکیده
بهترین محل براي چکیده در ) 2(پیوست ISO 214از نظر استاندارد  محل چکیده:

ابتداي مقاله است. همچنین شایسته است چنانچه صفحه چکیده از متن مقاله کامال 
 تنظیم شود.) 3(پیوست ISO 5122جداست، بر مبناي استاندارد 

کند  از آن جا که چکیده نقش آگاهی رسانی براي مخاطب را ایفا می طول چکیده:
سازد، لذا نیاز میبه دست آوردن اطالعات اساسی بیو وي را از مراجعه به متن براي 

بایستی به صورتی در خود تمام تنظیم شود. این در حالی است که کوتاه و موجز بودن 
 ANSI/NISO Z39.14آید. استاندارد ها به شمار میهاي دیگر چکیدهنیز از ویژگی

 است: طول کلمات هر چکیده را با توجه به نوع به شرح زیر تعیین کرده
 

 کلمه 250حداکثر           ها         هایی از تک نگاشتبراي مقاالت، و یا فصل

 کلمه 100حداکثر                                ها و مقاالت کوتاه    براي یادداشت

 کلمه 30حداکثر                                  ها و نامه به سردبیر براي سرسخن

 کلمه  300یک صفحه/ ها  نامهها و یا پایانهاي طوالنی مانند کتاببراي تک نگاشت
 

ترین هر چکیده بایستی با یک جمله موضوعی و مشخص که اصلی سبک نگارش:
سازد آغاز شود. چنانچه این ایده قبال در عنوان مطرح شده است ایده مقاله را مطرح می

لب یک پاراگراف اتاه بایستی در قهاي کوتوان از این جمله صرف نظر کرد. چکیدهمی
هاي  بلندتر و ساختار یافته از این قاعده مستثنی هستند. جمالت تنظیم شوند اما چکیده

معرفه تنظیم  صورتبایستی کامل بوده، به زبان حال نوشته شده و از نظر دستوري به 
 شوند.

فرض بر این است که مولف بهتر از هر کسی  پدیدآور به عنوان چکیده نویس:
داند که سند در مورد چیست. همچنین آگاه است که مخاطبان مقاله چه کسانی می

نباشد.  همواره صادقهستند. فرض اول اغلب درست است اما فرض دوم ممکن است 
مولف ممکن است پیش فرض هاي نادرستی داشته باشد. به عنوان نمونه، مخاطب 
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ها بر اوت از خواندن یک مقاله داشته باشد و فرضا به جاي تمرکز بر یافتهدلیلی متف

هاي داراي شناسی کار تاکید داشته باشد. چنانچه در نگارش چکیده یکی از بخشروش
اهمیت مورد غفلت واقع شود، احتمال از دست رفتن گروهی از استفاده کنندگان بالقوه 

هاي . به همین دلیل است که تعیین کردن قسمت)1385وجود دارد (کلیولند و کلیولند، 
کمک شایانی در  یافتههاي ساختارکلیدي و الزام نویسندگان به استفاده از قالب چکیده

 این زمینه خواهد بود.
 

 هاي اختصاص یافته به مقاالتکلیدواژه
ها با هدف نمایهاي از کلید واژهدر ادامه و پس از پایان چکیده معموال مجموعه

گذاري از یکدیگر جدا شده و معموال ها با نقطهشوند. این کلیدواژهزي بهتر ارائه میسا
شوند. استاندارد خاصی در زمینه تعداد و یا روش تنظیم توسط نویسنده تدوین می

کلید واژه براي هر مقاله  7تا  3ها وجود ندارد اما معموال در متون مختلف بین کلیدواژه
که در نظر گرفتن کمتر از سه کلید واژه درنهایت با توجه به  گیرند. چرادر نظر می

سازي آزاد، عمال مفید نخواهد بود و وجود عنوان و چکیده به منزله منابعی جهت نمایه
هاي نامرتبط و یا در نظر گرفتن بیش از هفت کلید واژه نیز احتمال اختصاص کلید واژه

تواند کلید واژه به یک مقاله می 5اختصاص برد. به طور متوسط تر را باال میکم اهمیت
هاي استخراج شده از متن باشد. ترین واژهترین و با اهمیتتضمین کننده ارائه مرتبط

بدیهی است نشریات مختلف به منظور ارائه حق انتخاب به نویسندگان این امکان را 
ارائه کلید واژه اب و) به انتخ7تا  5و یا  7تا  3بین آوردند تا در یک گستره (فراهم می

هاي اختصاص یافته به هر هاي مرتبط با محتواي مقاله بپردازند. کنترل صحت کلیدواژه
مقاله برعهده هیات تحریریه نشریه و نیز داوران مقاله است. همچنین نشریه بایستی حق 

 ISO 5122هاي اختصاص یافته را همانگونه که در استاندارد جرح و تعدیل کلیدواژه
 مطرح شده براي خود محفوظ بدارد. نیز
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 بندي: چکیده در نشریات ادواري فارسیجمع
با توجه به ساختار نشریات کشور و خصوصا نشریات رتبه دار در ایران و 

رسد تعریف دو گروه متفاوت از نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، به نظر می
چکیده نیز با توجه به نوع مقاالت توان براي استفاده از هر یک از این دو نوع می

گذاري نمود. این بدان معناست که با توجه به ساختار و منتشره در نشریات سیاست
هاي تمام نما مناسب مقاالت منتشره در نشریات علمی پژوهشی و کارکرد چکیده

هاي راهنما مناسب مقاالت منتشر شده درنشریات علمی ترویجی است. با وجود چکیده
ها در نشریات نما، بایستی استفاده از آنهاي خاص چکیده هاي تمامر به ویژگیاین نظ

تخصصی اولویت داشته باشد. این در حالی است که به منظور حفظ انسجام و درنظر 
گرفتن حداقل اطالعات الزم براي تدوین چکیده، الزم است نشریات، نویسندگان خود 

 اختار یافته نمایند.هاي سرا ملزم به رعایت ویژگیهاي چکیده

واژه در اکثر اوقات براي  250همچنین بر اساس استاندارد ایزو، چکیده اي با 
مقاالت کافی است. البته نبایستی فراموش کرد که زبان فارسی با توجه به ساختار خود، 

). 1385ماهیتا از میزان حشو بیشتري نسبت به زبان انگلیسی برخوردار است (میرزایی، 
سازي کار از یکسو و در نظر گرفتن شرایط زبان رسد جهت استانداردظر میلذا به ن

فارسی از دیگرسو بهتر است دفاتر نشریات از نویسندگان بخواهند تا بسته به نوع 
هاي خود در نظر کلمه براي چکیده 300تا  250کلمه و یا  250تا  200مقاالت بین 

ر اساس استاندارد ایزو نبایستی بیش از بگیرند. بایستی به خاطر داشت اصوال چکیده ب
 کلمه داشته باشد.  500

انگونه که در دستنامه انجمن ها هماما به طور کلی نبایستی فراموش کرد که چکیده
 است بایستی حائز شرایط زیر باشند: نیز آمده) APA, 2010(روانشناسی آمریکا 

دقیقی از اهداف و  . دقیق. بایستی اطمینان یافت که چکیده بازتاب درست و1
محتواي متن مقاله است. مطالبی که در متن مقاله نیامده است را نباید در چکیده آورد. 
چنانچه پژوهش برپایه پژوهشی دیگر استوار است، بایستی به نویسنده و سال آن 

 پژوهش در چکیده اشاره شود. 



RIC
eS

T

 دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواري                                                 8

                      
گونه بوده و از هرگونه داوري و یا  . بدون ارزیابی. چکیده بایستی گزارش2

 درست نیست.در چکیده ارزیابی بپرهیزد. اظهار نظر در مورد محتواي مقاله 

. منسجم و خوانا. چکیده بایستی به صورت فشرده و واضح نوشته شود. براي 3
گزارش یافته هاي پژوهش از زمان حال استفاده شده و از زمان گذشته براي روش و یا 

اند که در طول پژوهش دستکاري شده و مقادیري که اندازه گیري شدهمتغیرهایی 
 شود.استفاده می

. فشرده. بایستی به اختصار مطالب را بیان کرده و همه جمالت را تا حد ممکن 4
غنی از اطالعات نمود. بایستی چکیده را با مهمترین نکات آغاز کرده و از تکرار عنوان 

که احتمال استفاده آنها  شودهایی در چکیده استفاده ژهپرهیز کرد. شایسته است از وا
 توسط کاربران هنگام جستجوي اطالعات بیشتر است.

 

اطالعات کلیدي مورد نیاز در هر چکیده بر مبناي نوع مقاله متفاوت است. انجمن 
ها مورد توجه قرار داده است هایی را براي ساختار چکیدهروانشناسان آمریکا، حداقل

)APA, 2010(: 
 

 عبارتند از: تجربی هايپژوهشها و حداقل ملزومات چکیده براي گزارشالف) 
 ،(در یک جمله) پژوهشمساله 

کنندگان در پژوهش با ذکر ویژگیهاي اصلی آنها اعم از جنسیت، سن، مشارکت
 بط با حیوانات، گروه و رسته آنها،و در مطالعات مرت گروههاي قومی

این موارد بایستی به صورت محدود مورد  ویژگیهاي اصلی روش پژوهش،
هنگام جستجو در پیوند احتمالی هاي مورد نظر کاربران لذا به کلیدواژه .اشاره قرار گیرد

 ،با روش دقت کنید

هاي اساسی که شامل میزان تاثیر، میزان دقت، معناداري آماري و مواردي یافته
 ،باشداز این دست می

هاي مختلف مرتبط با ردها و کاربستـکارببندي شامل گیري و جمعنتیجه
 هاي پژوهش.هـیافت
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 :هاحداقل ملزومات چکیده براي مقاالت مروري و یا فراتحلیلب) 
 مساله و یا رابطه مورد بررسی

 معیارهاي اصالت مطالعه
 انواع شرکت کنندگان در مطالعات اولیه

 آنها)هاي اصلی (شامل اثرات و عوامل تاثیرگذار اصلی بر یافته
 هاي پژوهش)گیري (شامل محدودیتنتیجه
 هاها و کاربستهاي نظري، سیاستی، و یا عملی حاصل از یافتهداللت

 

 :هاي مرتبط با مقاالت تدوین کننده نظریهحداقل ملزومات چکیدهپ) 
               چگونگی کار نظریه و یا مدل و اصول بنیادینی که نظریه و یا مدل مذکور برپایه 

 آن قوام یافته است
 هاي مرتبط با نظریه و یا مدل و برقراري ربط آن با مطالعات تجربیپدیده

 

 :هاي مرتبط با مقاالت روش شناسانهحداقل ملزومات چکیدهت) 
 اندتوصیف گروه اصلی روشهایی که مورد بحث قرار گرفته

 ویژگیهاي اصلی روش پیشنهادي
 گستره کاربردي روش پیشنهادي 

صورت وجود راهبردهاي آماري و حائز اهمیت بودن آنها (مواردي که در 
 قدرت و کارایی روش اشاره دارد) بایستی به این موارد نیز اشاره شود.

 

 :هاي مرتبط با پژوهشهاي مورديحداقل ملزومات چکیدهث) 
توصیف دقیق موضوع پژوهش به همراه ویژگیهاي فردي، گروهی، جمعی و یا 

 به صورت خاص با پژوهش در ارتباط است.سازمانی آن که 
ماهیت مشکل و یا راه حل پیشنهادي جهت برطرف ساختن آن در موردي که 

 در پژوهش مد نظر و بررسی قرار گرفته است.
هاي آتی بایستی مورد پرسشهایی که براي پژوهشهاي بعدي و یا نظریه سازي

 توجه قرار گیرند.
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ها بالفاصله پس از چکیده در قسمتی یدواژههمانگونه که پیشتر نیز بیان شد، کل

تواند متفاوت هایی که برمبناي سیاست نشریه میجداگانه قرار گرفته و با نقطه گذاري
ها عالوه بر رعایت گستره شوند. هنگام تهیه کلیدواژهباشد، از یکدیگر جدا می

دف بازیابی استفاده ها با همورد، بایستی در نظر داشت که از کلیدواژه 7تا  3استاندارد 
هایی که احتمال استفاده آنها توسط ترین واژهتا اصلی کردمی شود. لذا بایستی تالش 

رود انتخاب شوند. انتظار می رود با توجه به اهمیت، از کاربر براي بازیابی اطالعات می
 هاي ساختار یافته حداقل یک کلیدواژه و حداکثر دو کلیدواژههریک از بخشهاي چکیده

 انتخاب گردد.
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 . دستورالعمل تدوین چکیده ساختاریافته براي نشریات فارسی1پیوست 

ود. نظر به آن که ـم شـورت ساختاریافته تنظیـی به صـچکیده مقاالت بایست
کنند که باالتري دارند، این اطمینان را ایجاد میهاي ساختار یافته قابلیت پردازش چکیده

هاي هاي اصلی اطالعات مندرج در مقاله را منعکس خواهند کرد. بخشحداقل جنبه
 مختلف چکیده ساختار یافته از این قرارند:

 . در برگیرنده اهداف اولیه، دامنه کار، دالیل نگارش مقاله :الف) هدف
دربرگیرنده روش ها و رویکردها تا حدي که ذهن مخاطب در  ب) روش شناسی:

اشاره به روش هاي جدید، حوزه و دامنه کار و دقت  .خصوص روش کار روشن شود
الزم به توضیح است براي آن دسته از مطالعاتی  شود.انجام کار در این بخش توصیه می
شوند، بایستی انجام میاي هاي سندي و یا کتابخانهکه جنبه تجربی نداشته و به روش
 ها بیان شود.منابع مورد استفاده و نحوه تحلیل آن

هاي مقاله بایستی به روشنی و در عین حال به یافته بندي:پ) نتایج و جمع
اوت از ـد و متفـي جدیهاهـیافت. ارائـه ارائه شوند در این قسمت هـصورت خالص

گزارش نتایج کاربردهاي  و گیرينتیجهگرفته هاي پیشین بایستی مورد تاکید قرار نظریه
 شود.شده و روابطی که به تازگی کشف شده اند بیان می

هایی خارج از اهداف اطالعات و یافته این قسمت صرفاً در جنبی: هايت) یافته
 شوند.گزارش می که داراي اهمیت جدي باشندپژوهش 

واژه در اکثر اوقات براي  250 اي بااز نظر طول، بر اساس استاندارد ایزو، چکیده
از نویسندگان بخواهند تا بسته  توانندمی دفاتر نشریاتبا وجود این مقاالت کافی است. 

براي چکیده را کلمه 300تا  250کلمه و یا  250تا  200بین  دو گستره به نوع مقاالت
نبایستی هاي خود در نظر بگیرند. به هر حال اصوال چکیده بر اساس استاندارد ایزو 

 کلمه داشته باشد. 500بیش از 
ها بالفاصله پس از چکیده در قسمتی جداگانه قرار گرفته و با کلیدواژه

شوند. هنگام ، از یکدیگر جدا میتعیین شدههایی که برمبناي سیاست نشریه  گذاري نقطه
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که  مورد، بایستی در نظر داشت 7تا  3ها عالوه بر رعایت گستره معمول تهیه کلیدواژه
ترین ها با هدف بازیابی استفاده می شود. لذا بایستی تالش شود تا اصلی از کلیدواژه

هایی که احتمال استفاده آنها توسط کاربر براي بازیابی اطالعات می رود انتخاب  واژه
هاي ساختار یافته رود با توجه به اهمیت، از هریک از بخشهاي چکیدهشوند. انتظار می
تواند اختیار اصالح اژه و حداکثر دو کلیدواژه انتخاب گردد. نشریه میحداقل یک کلیدو

هاي یک مقاله را به صالحدید اعضاي هیات تحریریه براي خود و یا تغییر کلیدواژه
هایی را به صورت مشخص همچنین الزم است دفاتر نشریات راهنمایی محفوظ بدارد.

 دگان قرار دهند.هاي خود در اختیار نویسندر خصوص تدوین چکیده
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 در خصوص تدوین چکیده  ISO 214. استاندارد 2پیوست 
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 در خصوص تدوین صفحه حاوي چکیده ISO 5122استاندارد. 3پیوست 
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 در خصوص تدوین چکیده NISO Z3914. استاندارد4پیوست 
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