سرمقاله
سرمقاله عبارت است از بیان دیدگاه هیئت تحریریه نشریه که بیانگر خط مشی گردانندگان مقاله است و بههمین دلیل در بیشتر اوقات ،اسم و امضای
نویسندهای پای آن نیست ،بلکه امضای کلیه هیئت تحریریه را دربردارد .سرمقاله اهمیت فراوانی در شناساندن مشی سیاسی نشریه به مخاطب دارد؛
مسئلهای که برای بسیاری از خوانندگان مهم است.
عنوان
عنوان مقاله باید یک بیان مختصر از مطالب مقاله ارائه دهد .عنوان خوب بسیار مهم است و خوانندگان را جذب و موجب تسهیل در بازیابی جستجوهای
آنالین ،در نتیجه به حداکثر رساندن استناد می شود .عنوان باید شامل کلمات کلیدی و اشاره به نتایج قابل توجه مقاله باشد .عنوانی که بر نتیجه اصلی یا
سوال مطرح می شود ،تأثیر بیشتری نسبت به عنوانی دارد که فقط ماهیت مطالعه را توصیف می کند.
مشخصات نویسنده(گان)
نام و نام خانوادگی نویسندگان و مشخصات آنها از جمله رتبه علمی ،وابستگی به دانشگاه یا مؤسسه و کشور بایستی قید گردد .رایانامه تنها برای نویسنده
مسئول الزامی بوده و بهتر است ایمیل دانشگاهی و سازمانی باشد .نویسنده مسئول با درج عالمت ستاره در انتهای نام آن مشخص گردد.
مقدمه
شامل مواردی از این دست است :موضوع چیست؟ مسئله چیست؟ چرا موضوع مهم است و ضرورت دارد بر روی آن تحقیق شود؟ راهکارهای دیگر چیست؟
محدودیتها چیست؟ چه سؤاالتی یا اهدافی را دنبال میکنید؟ درواقع مقدمه هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است (با ارجاع به رفرنسهای مورد نظر
مبنی بر طرح مسئله).
این وضعیت وضعیت تحقیق فعلی و زمینه تحقیق ارائه شده را مشخص می کند .اغلب این کار ،کارهایی را که قبال انجام شده توسط یک تیم تحقیقاتی
انجام شده است ،پوشش می دهد و نتایج جدید مربوط به آن است .نویسنده نباید فرض کند که همه خوانندگان می دانند چرا یک منطقه ارزش مطالعه
دارد؛ آنها باید به طور خالصه این را روشن کنند .کار مربوط به قبلی مربوطه باید به اندازه کافی ذکر شود ،اما این نباید یک بررسی کامل باشد.
سپاسگزاری
عالوه بر نویسندگان اصلی ،که به عنوان مسئول بخش یا کل مقاله تعریف می شوند ،ممکن است بخش اعظمی از مشارکت آنها تشکر شود.این شامل
هیئت و پرسنل فنی و یا سایر دانشگاهیان است که ممکن است پیشنهادی را در زمینه بهبود و یا پیشنهادی ارائه کرده باشند ،اما در تحقیق حاضر به طور
مستقیم شرکت نکردند.
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