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 “و ترجمه  نویسی و نگارش و ویرایشروش تحقیق و مقاله”شناسی مقاله شناسی وکتاب 
 

           Website:makhavan.ir                                 1400 اسفندآخرین ویرایش:    تدوین: 
makhavan77@gmail.com                                                   

 
 
 

 شناسی علوم:شناسی و روشعلم

 
 .1389لطف اله نبوی/انتشارات دانشگاه تربیت مدرس/  /شناسیمبانی منطق و روش (1
 هرمسکرباسی زاده و شیخ رضائی/ فلسفۀ علم/  (2
 .1379/ چالمرز/ ترجمۀ سعید زیباکالم/ سمت/چیستی علم (3
 

 روش تدریس و سخنرانی:

 
یس سخنرانی و پر  (1  .1384/سید حمید رضا علوی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ اسخرسش وپوش تدر
یس در دانشگاه (2  .1380/ میلر/ ترجمۀ ویدا امیری/سمت/هاراهنمای تدر
یت کالس (3 یس مدیر  .1376/ میلز/ترجمۀ فریدون کرایلی/ انتشارات دانشگاه امیر کبیر/روش تدر
یس (4  .1374عزت خواه/دانشگاه بیام نور/-دهاآقاز-/ نوروزیروشها و فنون تدر
یس (5  .1372مانیون/ترجمۀ شاکری و افراخته/جهاد دانشگاهی مشهد/-/کوهنراهنمای عملی تدر
یس (6  .1372/امان اله صفوی/ نشر معاصر/ کلیات روشها و فنون تدر
یس (7  .1376/ محمود مهر محمدی/ انتشارات مدرسه/ مبانی علمی هنر تدر
/ شهید ثانی/ ترجمۀ محمد باقر حجتی/ دفتر نشر فرهنگ ]ترجمۀ آداب المتعلمین[  مآداب تعلیم و تعلم در اسال (8

  اسالمی/.
 1387/ مجید نقیه/ گاج/ نکته کاربردی برای معلمان و دبیران( 600های معلمی )ظرافت (9

یس( (10  .1372/ سمت  مهارتهای آموزشی و پرورشی ) روشها و فنون تدر
 .1376/ی/کانون انتشارات علمیحانرو ید محمد تقی/ سوة ارائة مطالبیش (11
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 ترجمه:ها و فنون هشیو

 
 .13/ آلن داف/ ترجمه سید محمد رضا هاشمی/های آموزش ترجمهتکنیک (1
 : سایت دارد و قابل دانلود است. مجله مترجم (2
 مجلۀ مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائی (3
 / دانشگاه آزادمجلۀ دربارۀ ترجمه (4
 هنگی ترجمان وحیترجمان وحی/ مؤسسۀ فر  (5
 مجموعه مقاالت کنفرانس بررسی مسائل ترجمه (6
 .1365/ی/ مرکز نشر دانشگاهیر نظر نصراله پورجوادی/ زدربارة ترجمه (7
 فر ییخزا ی/ علفرهنگ اصطالحات ترجمه (8
 /کریم امامی / نشر جشمهاز پست و بلند ترجمه  (9

 الدین خرمشاهی/ انتشارات ناهید/ بهاءکاویترجمه (10
 .1396/ آنتونی پیم/ ترجمۀ زهرا فالح شاهرودی/ نشر مرکز/مترجماصول اخالقی  (11
 / حسین مالنظر/ انتشارات سمت.اصول و روش ترجمه (12
 .1382صالح حسینی/ انتشارات نیلوفر/  /نظری به ترجمه (13
 زاد/ مرکز نشر دانشگاهی./ فرزانۀ فرحنخستین درسهای ترجمه (14
 وهشکدۀ مطالعات فرهنگی اجتماعی./ پل ریکور/ ترجمۀ مرتضی بحرانی/پژدربارۀ ترجمه  (15
گاه/ سیروس علی/ فتگو با مترجمانگ (16  .1388نژاد/آ
 .1382/ مالنظر ش اول کتابشناسی ترجمه (17
 .1385انتشارات جانزاده/  //علی جانزادهفن ترجمه؛ از دیدگاه صاحبنظران و استادان ترجمه، آرام، مینوی، نجفی، ... (18
یابندری، فانی،سی سال ترجمه سی سال تجربه؛ گفتگو با خ (19 انوار  /مهدی افشار/انتشارات واژه آراتقی زاده رمشاهی، در

 دانش.
یات دانشمندان و فیلسوفان جهان پیرامون ترجمه( (20 /راینر شولته و جان گوئه نت/ ترجمۀ عباس کاشف/ ترجمه )نظر

 1400انتشارات فرزان روز/
 تبارنکات ترجمه دکتر هدایت علوی (21
 

 :نویسینامهایاننویسی؛ پ؛ مقالهروش تحقیق

 
 .1397پور/نشر طه/ / واربرتون/ ترجمۀ علیرضا حسنفوت و فن فلسفه  (1
 .1398نشر طه / مارک بی. وودهوس/ ترجمۀ میالد ربیعی//به جهان فلسفه خوش آمدید (2
 ./ ضیاء موحد/نشر نیلوفرای در مقاله نویسیالبته واضح و مبرهن است که...؛ رساله (3
لیال مینایی/ انتشارات / ای.پی. مارتینیک/ مترجمان فاطمه مینایی و گارش مقالۀ فلسفیمثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش ن (4

 .1393هرمس /
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/ جولیان بگینی و پیتر فوسل/ ترجمۀ کامران شهبازی/ نشر های فلسفیای از مفاهیم و روشابزار فیلسوف؛ برگزیدهجعبه (5
 .1399کرکگدن/ 

 .1389محمود فتوحی/ انتشارات سخن/ / ؛ ویراست سومپژوهشی-آیین نگارش مقالۀ علمی (6
 .1395طباطبائی/زادۀ دهکردی/انشارات دانشگاه عالمه /حمیدرضا رحمانینگارش؛ گام نخست در فرایند پژوهشپیش (7
 .1399روش در روش؛ ساخت معرفت در علوم انسانی/ احمد محمدپور/انتشارات لوگوس/ (8
 لوگوس/ احمد محمدپور/اجتماعی و رفتاریعلوم  های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی درن؛بنیافراروش (9

 .1393/ سوزان هابوک/ ترجمۀ حسین پورقاسمیان/ دانشگاه ادیان و مذاهب/راهنمای جامع نگارش مقالۀ علمی (10
 3139نژاد/ نیلوفر/ سعید عدالت/ راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی،مقاله رساله و کتاب (11
کید بر علوم اسالمی  (12  .فر نکونام/ انتشارات دانشگاه قم/ جعروش تحقیق با تأ
 .نگاه معاصر /مریم صادقیروش تحقیق به زبان ساده/ (13
 .1394/ سیدعلی اصغر سلطانی/ انتشارات دانشگاه مفید / اصول و روش نگارش دانشگاهی (14
/ترجمۀ پیام یزدانی/ لیندا الدرو  ریچاد پلآشنایی با هنر پرمایه نوشتن؛ بر اساس اصول و مفاهیم تفکر انتقادی/  (15

 انتشارات اختران/
 .1398سو/جو/ نشر آن/ دان شیاخ/مترجم سلما رضوانچگونه جستار بنویسیم (16
الزمانی/ نشر / ترجمۀ علی صاحبایی با هنر پرسشگری؛ بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطیآشن (17

 .1396اختران/
 .1399/احسان بابایی/نامه؛ویژۀ دانشجویان علوم انسانیراهنمای نوشتن پایان (18
مۀ آرش فرزاد و محمد / جرالد گراف و کتی برکنستین/ترجشگردهای نگارش دانشگاهی )آنها می گویند /من می گویم( (19

 .1400حیدری/ نشر لوگوس/
 .1397/ علی اصغر جعفری ولنی/ نشر ققنوس/ های فلسفیشناسی پژوهشروش (20
/ زیر نظر اسالمی-ها در حوزۀ علوم انسانیها و رسالهنامهشناسی پایانمقاالت برگزیدۀ نخستین همایش آسیب (21

 .1397محمدحسین مختاری/ دانشگاه مذاهب اسالمی/ 
 .1385ارل ببی/ترجمۀ رضا فاضل/سمت/ /جلد(2)های تحقیق در علوم اجتماعیروش (22
 .1381رضا فاضل/ سروش/ -نچمیاس/ ترجمۀ فاضل الریجانی-/فرانکفوردژوهش در علوم اجتماعیپروشهای  (23
 .1377ژوهشگاه علوم انسانی/پ/ باقر ساروخانی/ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی اصول و مبانی (24
گه.علوم رفتاری های تحقیق درروش (25  / زهره سرمد و عباس بازرگان/ االهه حجاری/آ
 1378/ غالمرضا خاکی/ وزارت فرهنگ و علوم/ انتشارات درایت/نامه نویسیروش تحقیق با رویکردی به پایان (26
 .1383/ احد باقر زاده / انتشارات وثوق قم /روش تحقیق در علوم اجتماعی (27
 .1384ترجمۀ حسن چاوشیان/ نشر نی/ / نورمن بلیکی/هشهای اجتماعیطراحی پژو  (28
 .1386/ ترز بیکر/ ترجمۀ هوشنگ نایبی/نشر نی/نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی (29
/ مارتین نسکامب/ ترجمۀ منوچهر فرهومند/ دفتر ده رهنمود برای بژوهشهای اجتماعی(ژوهش خوب)پای قواعد پایه (30

 .1385بژوهشهای فرهنگی/
 .1358کبیر/ پور/ امیرحسین آریان/ امیر پژوهش (31
 .1344/ دانشگاه تهران مؤسسۀ علوم اداری/ متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی  (32
 1354/ انتشارات دانشگاه تهران/  روش تحقیق (33

http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,807%5d/ریچاد-پل
http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,650%5d/لیندا-الدر
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 .1376زاده/ انتشارات آستان قدس// پیتر اسسلندر/ ترجمۀ بیژن کاظمهای تجربی تحقیق اجتماعیروش (34
 ./ احمد گیوی شناسیآیین پژوهش و مرجع (35
لک/ برگشتر اسرما گوتهلف و عبدالسالم هارون/ ترجمه جمال الدین شیرازیان/ انتشارات لکروش تحقیق انتقادی متون/  (36

 .1370تهران 
 / عباس حّری / مرکز اسناد فرهنگی آسیاشیوۀ بهرگیری از کتابخانه جهت تهیه مقالۀ تحقیقی (37
/ چی ورتن/ محمد تقی مهدوی/ سازمان ش تحقیقشناسی توصیفی و رو های پژوهشی و کتابراهنمای نوشتن رساله (38

 .1364مدارک علمی/
 / عباسقلی خواجه نوری/ مؤسسۀ عالی آمار. روش تحقیق (39
 .1393محمدتقی ایمان/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی/ (40
 1375بین اراک// حسین تنهایی و جواد نکهت/ ذرهنامهشیوۀ تنظیم رساله و پایان (41
 40و  39نامۀ تعلیم و تربیت/ ش/ محمد جعفر جوادی/ فصل چگونگی تدوین یک مقالۀ تحقیقاتی (42
 .1366/ محمد تقی مهدوی )ترجمه و نگارش(/ مرکز اسناد و مدارک علمی ایران/هانویسی: مفاهیم و روشچکیده (43
 / عباسقلی خواجه نوری/ ترجمۀ میرفخرایی نویسینامهتحقیق و پایان (44
 نیا/ سمت/ محمد رضا حافظوش تحقیق در علوم انسانیای ر مقدمه (45
تهران: /زادهنی هاشمیداود حس/آمدها و راهبردهای مبارزه با آنشناسی، روش سنجش، علل، پیگونه:فساد دانشگاهی (46

گاه  .1398 /آ

 / احد فرامرز قراملکی/ دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهدی مطالعات دینیشناسروش (47
 احد فرامرز قراملکی/ مرکز مدیریت حوزه قم/ اصول و فنون پژوهش (48
کید بر مکتب (49  /علی قائمی/ انتشارات امیریشناسیروش تحقیق با تأ
 1392/ حسن اسالمپور کریمی/ انتشارات سمت با همکاری مؤسسه امام خمینی/ خودآموز مقدمات پژوهش (50
 1391/ احمد پاکتچی/ دانشگاه امام صادق/ نقد متن (51
 1391/ احمد پاکتچی/ دانشگاه امام صادق/ زه علوم قرآن و حدیثروش تحقیق با تکیه بر حو  (52
 .1387/ کوروش فتحی/ نشر آییژ/ نیازسنجی پژوهشی (53

 ) مجموعه مقاالت (/ عباسعلی شاملی/ مؤسسۀ امام خمینی.نامه نویسیپایان (54
 .1394 پور/پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی// پل الیور/ترجمۀ محمدتقی ایماننامهنگارش پایان (55
 / عباس حری و اعظم شاهبداغیهای استناد در نگارش علمیشیوه (56
 / داورپناههای اطالعاتیبانک (57
 / زهرا تهوینامهراهنمای نگارش پایان (58
یمقاله (59  الیزابت ویجر، فیونا گادلی، تام جفرسون، مترجم عبدالوهاب خادمی شمامی  / ابی می شوندهای علمی چگونه ارز
 .1363ران /ی/ مرکز اسناد و مدارك ایمقاالت علم یآماده ساز  یراهنما (60
61)  

 
 

http://www.adinehbook.com/gp/product/9644205736/ref=pd_sim_b_title_5/214-2908840-2332318
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 خوانی و روش مطالعه:های کتابشیوه

 
 جینه// آدلر و دورن/ ترجمۀ محمدصراف تهرانی/ نشر گنچگونه کتاب بخوانیم (1
/ انتشارات پیام یزدانیجمۀ /ترریچاد پل و لیندا الدر آشنایی با هنر دقیق خواندن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی/ (2

 .1398اختران/
 بالدریج/ ترجمه علی اکبر سیف /انتشارات رشد.های مطالعه / روش (3
 / دانشگاه شهید بهشتی /بالدریج/مرتضی نصرت/آیین مطالعه و یادگیری (4
 /بیل کاسبی/ترجمه عباسعلی شاملی/چگونه تند بخوانیم (5
ریچاد  و لیندا الدر تفاده از مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی/آشنایی با شیوه درس خواندن و خوب آموختن: با اس (6

 .1398اختران/ /ترجمۀ مهسا امرآبادی/ انتشاراتپل
 / احمدلو/  درمانیسایت مطالعه (7
 / بهرام طوسی/ مشهدهای خواندنمهارت (8
 / بهرام طوسی/ مشهدهای مطالعهمهارت  (9

 حمیده پشتوان/ نشر هنوزمترجم:دن ویلبر/  چگونه کتاب نخوانیم/ (10
  .سلوک/ انتشارات ناهیدسیر بی/ بهاءالدین خرمشاهی در کتاب هنر کتاب نخواندن (11
/ شوپنهاور/ ترجمۀ رضا ولی“جهان و تأمالت فیلسوف”در باب نویسندگی و سبک و در باب مطالعه و کتب در کتاب  (12

 یاری/ نشر مرکز
 
 

 :و ویرایش نگارش آئین 

 
 / احمد سمیعی گیالنی/ سمتنگارش و ویرایش (1
یهای زبان فارسی (2  / مرکز نشر دانشگاهی/ابوالحسن نجفی  غلط ننویسیم: فرهنگ دشوار
 های عمومی کشور.عباس حری/ نهاد کتابخانهآئین نگارش علمی/  (3
 جو/ نشر مرکزعلی صلحنکات ویرایش/  (4

http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,650%5d/لیندا-الدر
http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,807%5d/ریچاد-پل
http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,650%5d/لیندا-الدر
http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,807%5d/ریچاد-پل
http://www.akhtaranbook.ir/fa/search/writer/%5b4,807%5d/ریچاد-پل
https://basirat.ir/fa/news/14419/هنر-کتاب-نخواندن-بهاءالدین-خرمشاهی
http://www.adinehbook.com/gp/product/9640105597/ref=pd_sim_b_title_4/214-2908840-2332318
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 نشر چشمهناصر نیکوبخت/ / فارسی معیارزبان  ،نویسیمبانی درست (5
 / رضا شکراللهی/ انتشارات ققنوسمزخرفات فارسی (6
 1356/میرشمس الذین ادیب سلطانی/ امیر کبیر/ آماده ساختن کتاب یراهنما (7
 .1366ران/یا یاد و مدارك علم/ مرکز اسنقیروش تحق یفیتوص یو کتابشناس یژوهشپ یهانوشتن رساله ییراهنما (8
 .1368محمد مهدی ناصح/ آستان قدس رضوی/و / جعفر یاحقی راهنمای نگارش و ویرایش (9

 / احمد گیوی/ ادب و نگارش (10
یابیدو مقاله پیرامون نثر فارسی و واژه (11 گاه.سازی پسوند ایسم و برابر  1356/ داریوش آشوری/ آ
 /  ادیب سلطانی/ درآمدی بر چگونگی خط فارسی (12
 .1398نیا/ انتشارات ققنوس/ / سایه اقتصادیله و علیه ویرایش (13
 1349ضمیمه ششاره اول و دوم/ 13راهنمای کتاب سال های تحقیقی/نامه در نوشتهروش نوشتن پانویس و کتاب (14
 فیروزه برومند/ وزارت ارشاد. شناسی /راهنمای تدوین کتاب (15
 کیعلیرضا بشارت/مؤسسۀ علوم بانتحقیق و مأخذشناسی /  (16
 1367/ احمد بیرشک/ علمی و فرهنگی/ نامۀ تطبیقی سه هزارسالهگاه (17
 / رضا حجاری/ دانشکده کشاورزی کرج/ نامهروش نگارش پایان (18
 1364/ مهدی ماحوزی/ اساطیر/  نویسی و آیین نگارشگزارش (19
 1373های عمومی کشور// عباس ّحری/ دبیرخانۀ کتابخانهنویسیآیین گزارش (20
 13/1365و  12حمد حسین بیات مشکوه/ ش / مبردارییادداشت (21
 علی دوانی/ میقات هنر نویسندگی یا رهنمودی برای نویسندگان، گویندگان و خوانندگان/ (22
 / احمد سمیعی/ بنیاد دائره المعارفنامۀ دانشنامۀ جهان اسالمشیوه (23
 / محمد سید اخالقی/ نشر دانش صفحات آغاز کتاب (24
 بهرام طوسی/ مشهد هنر نوشتن/ (25
 / عادل یغما/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. یص کتابفن تلخ (26
 / یونسکو/ مرکز اسناد و مدارک علمیسازیاصول نمایه (27
 / یونسکوسازی مقاالت علمی برای چاپراهنمای آماده (28
 /مرکز اسناد و مدارک علمی. های موضوعیشناسیکتاب (29
 هیدالدین خرمشاهی/ انتشارات نا/ بهاءهای ذهن و زبانگژتابی (30
 / محمد اسفندیاری/ آئینه پژوهششناسیآئین تدوین کتاب (31
 
 
 

 روشهای مناظره و بحث:

 
 / مظفر/ترجمۀ شیروانی/ دارالفکر قم.المنطق بخش جدل (1
 .1379اصغر خندان/ بوستان کتاب/ ی/ علمغالطات (2
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 روشهای تحلیل فیلم

 
 


