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 نگارش یا مقاله نویسی�
و ارائه یک مقاله یکمی تهیه چاپ نظریه، تبیین یک نگرش، تواند جهت بیان

و بسیاری از موارد  انتشار نتایج یک بررسی، ارائه نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی یا بالینی
می دیگر باشد. در واقع ارائه یک دست تواند برای تبیین جایگاه علمی نظریه پرداز نوشته

شدو یا از دیدگاه تحصیلی می و یا کسب امتیازات تعریف حتواند جهت ارتقا اله باشد. در
و ی التحصیلفارغحاضر نیز در داخل کشور به علت امتیازات ویژه جهت دفاع از پایان نامه

و و یا درجات علمی افراد و یا تبیین موقعیت دانشجویان در مقاطع عالی، تعیین نخبگی
و کمیت آثار علمی توجه ویژهمصاحبه میهای علمی به کیفیت در ادامه شود.ای مبذول

درم و نحوه نگارش طلب، به برخی از نکات مهم چنینو همISIمقا�ت علمی پژوهشی
و و انتشار آنها اشارهت یا رد مقا� عوامل تاثیر گذار در پذیرش ارسال شده جهت چاپ

می شود.می و کتاب اصلییادآور و مجموعه ،شود مطالب ذکر شده در این جزوه رایگان
و قابل استفاده در نگارش و فارسی بوده و کلیات مقا�ت انگلیسی ی آن برای تمامپایه

و مقاطع مختلف قابل استناد است.رشته  های تحصیلی دانشگاهی

 نگارش و ویرایش در مقاالت فارسی�

 ساختار محتوايي

ارائه موضوع ارزشمند حتی اگر برخی نقایص جزئی در نحوه نگارش آن باشد آن را برای
و و نتایج بسیار تعیین کننده خوانندگان جذاب گیرا خواهد کرد. نحوه ارائه دستاوردها

و روان نوشته  و سبک نوشتاری ساده است. مطالب باید با رعایت اصول دستوری
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می شوند. هنگامی که تصمیم به و انتشار مقاله گرفته فنوشتن قط شود صرفًا نباید
و در حال چاپ کردن فکر کرد به با(خطای بسیار رایج و گسترش!). در عصر حاضر

و دست و سوی جوامعتوجه به وفور اط.عات و رسی سریع به آنها، سمت علمی کنونی
و ارائه  و ابتکار عمل و چاپ مقا�ت به سمت خ.قیت، نوآوری به تبع آن نگارش
و یا اغراق آمیز بپرهیزید. در  و کاربردی است. از ارائه مطالب احساسی محتوای مفید

و مستند بودن مطالب صورت نظ و یا ارائه مطالب علمی به پشتوانه آن ریه پردازی
و انسجام ارائه مطالب توجه شود. متن باید  از مقدمه یا معرفی دقت شود. به ترتیب

و هدف، روش مطالعه به نتایج به تح و پس از ذکر پیشینه و یا بررسی آغاز شده قیق
ا ز اتمام خواندن مقاله به راحتی قادر دست آمده ختم شود. خوانندگان باید پس

و نتایج آن را بیان کنند(مهم).  باشند در چند جمله هدف از نگارش مقاله

و زباني  ساختار نگارشي

و معادل صحیح آنها به خصوص در مقا�ت فارسی از اهم نکات است. انتخاب کلمات درست
و مصوب کلمات برای واژگان خارجی استفاده  تا حد امکان باید از معادل فارسی رایج
کرد. به عنوان مثال، استفاده از فرایند به جای پروسه، سامانه به جای سیستم، خودکار 

به جای پرینتر، وبگاه به جای وب سایت، دورنگار به جای به جای اتوماتیک، چاپگر 
و جا افتاده مناسب دیگر که بیان تمامی آنها در این  و بسیاری از واژگان مناسب فکس

گنجد قابل ذکر است. فهرست معادل کلمات معادل خارجی به صورت مقوله نمی
و ادب فارسیکتابچه و در وبگاه فرهنگستان زبان  موجود است. هایی منتشر شده

و و روانی جم.ت، یکدست بودن مطالب و ساده، توجه به شیوایی استفاده از جم.ت کوتاه
و رسا ارجحیت  ... از جمله نکات در ساختار نگارشی است. استفاده از جم.ت کوتاه

 عمده نگارشیدارد. بهتر است طول جم.ت بیشتر از دو یا سه سطر نباشد. دو اشکال 
میدراکه به آنها و دشوار نویسی اط.ق شود اشاره به این مطلب دارند. برایز نویسی

و به خصوص مطالب علمی از  و عبارات در مقا�ت علمی پژوهشی تشکیل جم.ت
و برای وقایع رخ داده در زمان گذشته معمو�ً از زمان گذشته ساده زمان حال ساده

(ماضی نقلی)، آینده یا شکل مجهول ها نظیر حال کامل شود. سایر زماناستفاده می
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های افعال به جز در مواردی که حسب نیاز در جمله، اجبار به استفاده از سایر زمان
اصط.حات یا برخی افعال اول شخصد. از به کار بردننشومی فعلی است استفاده

 دوری نمایید.ایروزنامهیا عامیانه

دارند که باید در نگارش مقاله به آنها توجه وجود از نکات ویرایشی در زبان فارسیایمجموعه
و  خاصی مبذول داشت. البته نکات اشاره شده انحصارًا مربوط به مقاله نویسی نبوده
باید در نگارش تمامی متون فارسی به آنها توجه داشت. برای مطالعه بیشتر در مورد 

کت،در زبان فارسیمقاله نویسی مبانی  بسیارو مباحثابنامه به منابع اشاره شده در
و د تکمیلی مفید ریعس انتشارو آسان نگارش مبانی"ر کتاب اصلی با عنوان ارائه شده

و  مراجعه فرمایید.www.benevisam.comدر وبگاه"ISIمقاالت علمی پژوهشی

 تهیه چکیده مقاله�
است. علت اهمیت قسمت چکیده مناسب هر مقاله تدوینیکی از بخش های بسیار مهم

و کسب  و مطالعه محققین جهت استنباط اولیه از موضوع آگاهیاین بخش مراجعه
و قرار گرفتن ای های استنادین قسمت در وبگاهکل مقاله است. در دسترس بودن

ها کلید واژه . در واقع عنوان مقاله،سازدمی را آشکارالمللی علت اهمیت این بخش بین
و تعیین کننده مقا�ت است که می توانند میزان  و چکیده سه بخش بسیار اساسی
توجه محققین به یک مقاله را رقم بزنند. در زیر به برخی از نکات مهم در تدوین چکیده

 اشاره می شود.

(مراجعه به نمونه مقاله نشریه) تدوین چکیدهتعداد کلمات استفاده شده برای-۱

ه نکردن از اختصارات یا مخفف در چکیدهاستفاد-۲

 رعایت ترتیب ارائه مطالب در متن چکیده-۳

و نتیجه گیری است.بندهای مختلف چکیده شامل مقدمه، هدف، روش، یافته-۴  ها
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میبخش-۵ و یا به صورت یک های ذکر شده و جدا توانند به صورت کام.ً مشخص
 بند یا پاراگراف پیوسته باشد. 

و روشدر چکیده-۶ و یا مواد  ها نیست.الزامًا نیازی به نوشتن روشها

 قالب نگارش متن چکیده تابع راهنمای مؤلفین یا نمونه مقاله است.-۷

به-۸ و در صورت کمی بودن در یافتهدستاوردهای اصلی اشاره کردن ها یا نتایج چکیده
 نتایج، به اعداد اشاره شود.

 نگارش مقاله به زبان انگلیسی گام های مورد نیاز جهتای از خالصه�
و قابلیت انتشار)۱ گام اول در تصمیم به نگارش مقاله اطمینان از محتوا

ها در جامعه علمی است. در واقع اصل محتوا، مقدم دستاوردها، نتایج یا بررسی
و انتشار است.  بر چاپ

و روش)۲ فراگیری اصول اصولی در نگارش مقا�ت انگلیسی اهتمام در اساسی
Academic( متون در زبان انگلیسی گارشن writing(.از منابع معتبر است 
پیبرای افرادی که برای اولین بار اقدام به نگارش مقاله انگلیسی می)۳ شنهاد نمایند

و چاپ دست نوشتهشود در ابتدا مقالهمی های خود در ای جهت پذیرش
د سمینارهای علمییاهاهمایش ر این گردهمایی ها تهیه نمایند. مقا�تی که

و به جزئیات نگارشی با و چاپ می شوند، به صورت کلی بررسی شده ارائه
 اغماض بیشتری نگاه می شود. 
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(یا سایچنانچه برای موضوع پژوهشی یا بررسی خود ابتدا به ساکن مقاله)۴ ر ای
منابع موجود) در دسترس دارید سعی نمایید با مراجعه به بخش مراجع آن،

و مورد حداقل چند  عنوان از مقا�تی را که موضوعی مشابه با زمینه پژوهشی
بررسی شما دارد انتخاب نمایید. مقا�ت انتخاب شده باید از نظر محل چاپ در 

لف بوده یا در یک مجله علمی نباشند. این موضوع از نظر ممارست نشریات مخت
مشخص شده نسخه کامل مقا�تو آشنایی با نگارش انگلیسی اهمیت دارد. 

 را دریافت یا بارگذاری نمایید.

نشریه یا آن سعی نمایید در ابتدا۴با استناد به مقا�ت دریافت شده در بند)۵
و مجله علمی  که قرار است مقاله به آن ارسال شود مشخص نمایید. اصول

و یا به کمک نرم افزار علمی روش انتخاب صحیح نشریه در به صورت عملی
 صورت کامل توضیح داده شده است.بهاصلی الکترونیکی کتابتنم

در نشریه انتخابی، مقا�ت مشابه با عنوان یا موضوع نگارشی یا تحقیقی شما)۶
موجود است. در این مرحله مجددًا چند عنوان که کام.ً با موضوع تحقیقی 
و دریافت نمایید. با این عمل چندین مقاله که  شما نزدیک است انتخاب کرده
دارای مبانی نگارشی یکسان هستند در اختیار خواهد بود. این گام جهت

و تهیه قالب کلیبرنامه  ضروری است.و نحوه تنظیم رئوس مطالب ریزی

همانطور که در بندهای قبلی اشاره شده بود هر مقدار تعداد مقا�ت مطالعه)۷
و محتوای ارائه شده بسیار کاملت بشده بیشتر باشد مهارت نگارشی  ود.ر خواهد

ممکن است این نوع مقا�ت را شما هنگام آغاز به بررسی یا شروع تحقیق جمع)۸
و در دسترس داشته باشید.  آوری کرده

براین است که نگارنده حداقل تعدادی از مقا�ت تخصصی یا متون دارای اصل)۹
با دقتمحتوای مرتبط را به   �زم مطالعه کرده باشد. صرف زمانو

و دستاوردهای حاصل از)۱۰ با توجه به مطالب مطالعه شده در متون یا مقا�ت
، اقدام به نگارش رئوس کلی یا فهرست مطالب بر طبق تحقیق یا پایان نامه
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بهاین الگو معمو�ً الگوی نشریه نمایید. ،هاچکیده، مقدمه، روش مباحث مربوط
 است.غیرهو نتایج

۱۱() ) حاصل از نتایج تحقیق در مقاله نویسی بهOutlinesبرای تهیه رئوس مطالب
این شکل عمل نمایید. برای نگارش بخش مقدمه، مطالبی را که باید در این 

و روشقسمت نوشته شوند فهرست کنید. برای بخش روش اهشناسی یا مواد
نویسی نمایید. به عنوان نمونه در مطالب را فهرست توضیحات قبلنیز مطابق

ها، روش های مورد استناد، رابطهارهای استفاده شده، نظریهشناسی، ابزروش
ومحاسبات، روش ساخت محلول می غیره ها، نرم افزارها شوند. برای فهرست

 ها نیز همین گونه عمل نمایید.سایر بخش

و نوشتن را آغاز نمایید. ممکن است عدم)۱۲ برای شروع، قلم به دست گرفته
 ومت نماید.تسلط در برابر آغاز نگارش مقا

و به کمک الگوهای حاصل از مقا�ت)۱۳ و با استناد به مطالب گفته شده اکنون
مطالعه شده نویسنده قادر است مطالب حاصل از پژوهش خود را در قالب 

 مقا�ت نشریه مورد نظر پیاده نماید. 

و معمو�ً دانشجویان جهت سهولت در نگارش،)۱۴ در بند مقدمه مقا�ت، جم.ت
ه مرجع را عینًا به مقاله خود منتقل می نمایند. در این انتقال بندهای مقال

احتما�ً مفاهیم مورد نیاز برحسب سلیقه جایگزین می شوند. هر چند این روش
در بخش مقدمه مربوط به مرور ادبیات پژوهش است؛ ولی چنانچه جم.ت عینًا 

ش و به مرجع استفاده و حتی داخل گیومه قرار گیرند ه ده ارجاع دادمنتقل شوند
خبه سطح سرقت علمی یا ادبی شوند با تکرار زیاد این فرایند مقاله واهد منتقل

اصل براین است که نگارنده برداشت خود از مطالب سایر نویسندگان را با شد. 
 دانش علمی ادبی خود بازنویسی نماید.

 پس از تهیه در شرایطی که نویسندگان رعایت نکات فوق را نموده باشند)۱۵
و ادبی متن و رفع همپوشانی یا دستبرد علمی جهت اطمینان از اصیل بودن
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Unintentional( عمد غیر plagiarism.بازنویسی یا ) باید اقداماتی انجام دهند
و)Paraphrasing( نقل به مضمون فرایندی است که نگارنده پس از خواندن

بت به نگارش مجدد متن اقدام درک مطلب با شیوه نگارشی یا کلمات خود نس
با یا اصط.حات لغاتاز برخینماید. به عنوان مثال در متون انگلیسی می

و مترادف آنها مترادف آنها جایگزین خواهند شد.  فهرست بخشی از این لغات
و  با عنوان افعال دو بخشی در کتاب الکترونیکی مبانی نگارش موجود بوده

ش آش هایی از فرایند بازنویسینمونهده است. منابع معتبر آن نیز اشاره نایی جهت
 در انتهای این بخش ارائه شده است. با این تکنیک

و درست نویسی ارائه نرم افزارهای بسیار زیادی به)۱۶ و کنترل گرامر منظور بررسی
و آن.ین کاربرد. آموزش روش اندشده ترین آنها مناسبزا برخی نسخه نصبی

به یا محصول اصلی الکترونیکی ی کتابافزارها بخش نرمدر یسی در فرایند مقاله نو
قرار دادن متن مقاله در این نوع ویرایشگرها صورت کامل ارائه شده است.

ممکن است بخش اعظم اشکا�ت دست نوشته شما را برطرف خواهد نمود.
یت تعداد کلمات جهت ویرایش دارای محدودی برخطهابرخی از این وبگاه

بر هایکاربران از نسخه، بررسی باشند که با وجود نسخه نصبی نرم افزارجهت 
افزارهای کمکی، پس از بررسی کامل مقاله به کمک نرمخط بی نیاز خواهند بود.

و حتی چندین  و نگارنده حداقل یکبار بهتر است مقاله بر روی کاغذ چاپ شده
 نماید. بازخوانیمرحله آن را 

روش اساسی در نگارش مقا�ت انگلیسی بر این تدا ذکر شد همانگونه که در اب)۱۷
اصل استوار است که نویسندگان حداقل زمانی را جهت آموزش مبانی نگارش 

) Academicدانشگاهی writing،و) صرف نمایند. در هر صورت  برخی از عبارات
و بیان مفاهیم در بخش سر به های مختلفجم.ت کلیدی جهت آغاز مقاله

های مورد نظر را در اند. یافتهفهرست شده در ادامه همین جزوه نمونهعنوان 
های یاد شده بازنویسی نمایید. بیشترین اشکا�ت به وجود آمده در نگارش قالب
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و زمان افعال استفاده شده نو همچنیبه زبان انگلیسی معمو�ً مربوط به افعال
و ترکیباتی است که به آنها اشاره خواهد شد .کلمات

جهت بازگردانی یا نگارش مستقیم مقا�ت به زبان انگلیسی ممکن است)۱۸
 جدولدرو معادل آنها در انگلیسی باشد. اصط.حات رایجنیاز به برخی از 
 اشاره شده به برخی از مهمترین آنها به همراه ترجمه فارسی انتهای این فصل

از است. و قرار نگرفتن اصالت مقاله جهت اطمینان ن در دستهآتهیه شده
(غیر عمد) باید متن مقاله با نرمPlagiarized مقا�ت های طراحی افزاریا جعلی

یا شده برای این فرایند کنترل شود. این پدیده به خصوص برای قسمت مقدمه
مرور ادبیات مقاله به علت استفاده از تحقیقات گذشته بیشتر خود نمایی می 

 کند. 

و سایر نکات تکمیلی رعایتبا و نگارندگان گرامی این نکات اولیه ،تبا ممارس، دانشجویان
هند را به دست خواتولید مقاله مورد نیاز برای دستاوردها یا نتایج ارزشمند خود توانایی

و تکمیل الذکر در بندهای فوق ع.وه بر نکات ذکر شده آورد. بسیاری از مطالب کلیدی
درکننده مبحث در   ارشنگ مبانی" کتاب الکترونیکی مورد نگارش به زبان انگلیسی

و انتشارو آسان ارائه شده است که با مراجعه به آن"ISIسریع مقاالت علمی پژوهشی
 بسیاری از سؤا�ت پیش آمده مرتفع خواهد شد.

www.benevisam.com

و�  عبارات کمکی رایج در نگارش مقاالت علمی برخی سر جمالت

و یا مطالعه نشریات علمی معتبرISIبا مطالعه مقا�ت مختلف به خصوص در مورد مقا�ت
و توالی و قالب کلی آنها حاصل خواهد شد. ترتیب نکات ارزشمندی از حیث ساختار
و جم.تی که دارای بار مفهومی  و استفاده از عبارات کام.ً معین مطالب از یک سو
و سرجم.ت به صورت الگو  مشخص هستند از این جمله می باشند. برخی از عبارات
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میوین بخشدر تد ش در آغاز نگار.شوندهای مختلف مقا�ت معتبر انگلیسی استفاده
به خصوص برای افرادی که برای اولین بار اقدام به نگارش این،بندهای مختلف مقاله
و گروه هنر یا نوع متون در زمینه های مختلف شامل فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی

 شوند.میرفًا به عنوان نمونه ارائهص کنند سرجم.ت کمکی زیرانسانی می

 جهت تدوین مقالهعبارات یا سر جمالت کمکی و راهنما�

:Introductionقسمت مقدمه یا در الف)

�One of the most significant current discussions in legal and moral

�Several studies have established that the

�In recent years, there has been an increasing interest in

�Over the past century there has been a dramatic increase in....

�The objectives of this research are to determine whether....

Methods:هاروشد)

�This work takes the form of a case‐study of the ….
�The main disadvantage of the experimental method is that....

Resultsنتایج:ه)

�T-tests were used to analysis the relationship between....

�There was a significant positive correlation between.....

Conclusion ) نتیجه گیری:و

�This paper has given an account of and the reasons for the widespread use

�The purpose of the current study was to determine....
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در فهرست کامل این نوع  اصلی ذکر شده است.کتاب الکترونیکی سر جم.ت

 و علمی پژوهشیISIهای تاثیر گذار در پذیرش مقاالت از مؤلفه تعدادی�

و جامع بودن، عنوان مقاله:-۱ رسا بودن عنوان برای بیان هدف از انجام پژوهش یا کوتاه
 نگارش 

۲-) Authorsتبعیت کامل از راهنمای مؤلفین نشریه Guide(

و ترتیب بیان مطالب از مقدمه تا نتیجه گیری-۳  رعایت نظم

آن-۴ و توجه به تعداد کلمات و دقیق چکیده  نگارش صحیح

و تعد-۵ آنانتخاب درست کلمات کلیدی  اد

و علمی پژوهشیISIاشاره صریح به نوآوری، دستاورد یا ایده جدید به خصوص در مقا�ت-۶

 بیان هدف از انجام شدن پژوهش در انتهای مقدمه-۷

و انتشار-۸  انتخاب درست نشریه یا محل ارائه

(در هر زبان انتخاب شده برای متن) به گونه-۹ و رسا خواننده متن،کهاینوشتار ساده، روان
و به جا از متن نوشته شده داشته باشد.  برداشتی درست

و احتراز از دشوار نویسی-۱۰ و توزیع درست مطالب در طول مقاله  تقسیم بندی

(برخی از مؤلفه�  ) یا تأخیر در پذیرشRejectionهای تاثیر گذار در رد شدن مقاله

و زیاد در قسمت مقدمه-۱  ارائه مطالب غیر ضروری

رو-۲ ش کار کافی نبودن توضیحات در
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و رعایت نکردن تعداد شکل ارائه نتایج-۳ و جدولدر چندین قسمت از متن هاها

و قابل فهم از نتایج در بخش ارائه دستاوردهای پژوهش یا مطالعهنداشتن-۴  تحلیل کامل

و آثار سای نداشتنو آگاهی روش نادرست در مرجع نویسی-۵ راز روش استفاده از نقل قول
)  ) در متنPlagiarismمولفین

و ع.ئم نگارشی توجه نداشتن-۶ و به قواعد دستوری (در بندهای بعدی به صورت مفصل
 بسیار ساده به آنها اشاره خواهد شد).

و یا استفاده از تعداد منابع کمتر از حد معمول قدیمی بودن مراجع-۷

 آنها پست الکترونیکیو های مکاتباتیاسامی تمام همکاران به همراه آدرس نشدن درج-۸

هازینهه تعهد نداشتن یا کم توجهی به ذکر نام نهادهای پشتیبانی کننده یا اهدا کنندگان-۹
)Foundation(.و قبل از قسمت مراجع اشاره شوند  که موارد باید در انتهای مقاله

بر-۱۰ و توجه داشتن به این امر که داوران نشریات معتبر امکان دارد در صورت باآگاهی  خورد
و آن را کنار بگذارند.  چند مورد از موارد یاد شده، به مطالعه مقاله ادامه نداده

 و مخفف واژه سر�

از به کار بردن اصط.حات یا شکل خ.صه شده یا مخفف کلمات در چکیده باید احتراز کرد. به
نوشت، دارای چهار شکل مختلف است. کوتهAbbreviationطور کلی در انگلیسی 

).Laser(که حروف آن به صورت پشت سرهم تلفظ میشودAcronymسرنام یا 
Initializeهمانند(واژه که حروف جدا از هم تلفظ می شوند یا سرCDیاPM(.Contraction

برخیShorteningدر.).LtdDrهمانند(یا اختصار که حروف وسط کلمه حذف شده است
برای.contشوند که نمونه آن از حروف اول یا انتهای کلمه یا از هر دو طرف کلمه حذف می

 است.influenzaبرایFluوProfessorبرای.ProfیاContinuedکلمه 
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و مفید در نگارش مقا�ت به زبان انگلیسیعباراتبرخی و قیدهای رایج
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فاصله زمانی انتشار نشریاتدوره یا

:Weeklyهفتگی:Quarterlyفصلنامه

:Biweeklyدو هفته یکبار:Annualسالنامه

:Monthlyماهانه:Biannualدو سال یکبار

:Bimonthlyدو ماه یکبار:Semiannualشش ماه یکبار

Irregularlyمختلف متفاوت است.یدر سالهایه: چاپ نشر

 تشکیل دهنده یک مقاله تخصصی مختلف هایقسمت�
وISIدر انگلیسی یا دارای اعتبار های مختلف تشکیل دهنده یک مقاله تخصصی معتبربخش

 معادل آنها در مقا�ت فارسی به ترتیب زیر است:

Titleعنوان� : 

Author/sمؤلف یا مؤلفین� : 

Affiliation/sاط.عات�)  نویسندگان) : نشانی یا آدرس موسسه یا دانشگاه

Abstractچکیده� : 

Keywordsها: کلمات کلیدی یا کلید واژه�

Introductionمقدمه� : 
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Theoretical Frameworkیا�Approachیایا: مبانی (در مقا�ت توصیفی چارچوب نظری
 مطالعاتی) 

Materials and Methods or Methodsو روش� (روش تحقیق)هاها یا روش: مواد

Resultsها: نتایج یا یافته�

Discussionبحث� : 

Conclusionنتیجه گیری� : 

Acknowledgmentو قدردانی� Fund(در صورت پشتیبانی مالی اشاره شود، : تشکر or

Support(

Nomenclature/Footnoteفهرست اصط.حات یا پاورقی� : 

Referencesمراجع یا منابع� : 

Tablesها: جدول�

Figure Legendsها: زیرنویس یا توضیحات شکل�

Figuresها: شکل�

با� و برخی از آشنایی  های ارزشیابی نشریاتروشناشران

 معرفي برخي از ناشران معتبر مجالت�

و به علت توسعه علوم در دهه و مؤسسات فراوانی جهت نشر آثار چاپی های اخیر، مراکز
و خارج از کشور پا به عرص باه وجود گذاشتهدیجیتالی در داخل اند. آشنایی نسبی

و خارجیبرخی از ناشران بین های اط.عاتو داخلی که در زمینه ایجاد بانک المللی
و  فعالیت می کنند)Bibliometrics(یسنجکتابیا)Scientometric(یسنجعلمعلمی
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و مؤسسات متولی مد نظر است.در این قسمت بدیهی است که به علت کثرت ناشران
و دیجیتال بررسی یا ذکر اسامی تمامی آنها در این نوشتار مقدور نمی  ارائه آثار مکتوب

 بسنده خواهد شد. باشد. لذا در این بخش صرفًا به معرفی برخی از آنها

) (Elsevierانتشارات الزویر وSpringer)، اسپرینگر ()، تایلور Taylorفرانسیس & Francis

Group) و جان ویلی (JohnWiley & Sons, Inc.از جمله ناشران بسیار معتبر هستند (
که به ترتیب بیشترین سهم نمایه سازی نشریات را در پایگاه اسکوپوس دارند. برخی 

،Sage،ACS،Kluwer،Emerald،Oxfordالمللی همچون در سطح بینناشران مطرح 
Routledg،McGraw Hill،Cambridge.قابل ذکر هستند 

)Elsevier(الزِوير

) و شناخته)Elsevierِالِزویر ترین مؤسسات مطبوعاتی علمی، شده به عنوان یکی از بزرگترین
و پزشکی در جهان است که در سال  گذاری شده است. نام این می.دی بنیان ۱۸۸۰فنی
گذاری های قدیمی در هلند است که قبل از بنیانمؤسسه برگرفته از نام یکی از چاپخانه
آ و در این چاپخانه ۱۶۸۳در سال مقاله گالیلهخرین این موسسه فعال بوده است. اولین

و آثار ژول ورناند. در کارنامه فعالیت این ناشر چاپ آثار به طبع رسیده فان است، مقا�ت
از۶شود.میهاوکینگ دیده  آثار خود را در این ۲۰۰۶در سال برندگان جوایز نوبلنفر

ازع ۴۰۰۰۰۰اند. چاپ بیش از انتشارات به چاپ رسانده و محتوا در سال نوان مقاله
اه های این موسسه است. پایگسوی این ناشر در مج.ت معتبر، یکی از بزرگترین فعالیت

) های این مؤسسه است که ) یکی از زیر مجموعهScienceDirectساینس دایرکت
و عنوان مجله ۳۸۰۰میلیون محتوا شامل۱۲میزبانی بیش از  دانشگاهی یا آکادمیک
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). منابع این پایگاه در چهار ۲۰۱۷( های الکترونیکی را به عهده داردنوان از کتابع ۳۴۰۰۰
) و پایه Physicalگروه شامل علوم مهندسی Sciences and Engineeringعلوم زیستی ،(

)Life Sciences) و پزشکی Health)، علوم بهداشتی Sciences) و علوم انسانی (Social

Sciences and Humanities(های یاد شده بندیاند. هر کدام از دستهبندی شدهدسته
و دسترسی به بخش دارای زیر مجموعه های دیگری هستند. برای اط.عات بیشتر

 مج.ت دیجیتال این پایگاه به نشانی زیر مراجعه نمایید.

http://www.sciencedirect.com/science/journals

و پیر فرزانه گویلو ای در حال این ناشر درخت نارونی است که به عنوان درخت دانش بوده
Nonچیدن میوه دانش از آن است. عبارات  Solusیا تنها نبودن در متن این لوگو دیده

 می شود.

)Springer(اسپرينگر

یکی از بزرگترین ناشران بزرگ در سطحSpringer-Verlagاسپرینگر یا اشپرینگر با عنوان
شد ۱۸۴۲المللی است که در سال بین Springer( توسط ژولیوس اسپرینگر بنیان نهاده

Science+Business Mediaا های این ناشر با عنوان رزشمندترین پایگاه). یکی از
SpringerLinkو کتاب های الکترونیکی می پردازد. مرکز است که به نشر آن.ین مقا�ت

،SpringerImagesهای این انتشارت در برلین است. ع.وه براین، سه پایگاه دیگر با نام
SpringerProtocolsوSpringerMaterialsدرو دستورالعمل به نشر تصاویر علمی) ها

و فیزیک می و همچنین ارائه اط.عات مواد در شیمی  پردازد.علوم زیستی)
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و محتوا از سال۱۰انتشار بیش از و عنوان مجله ۳۳۰۰تاکنون شامل ۱۸۴۲میلیون سند
در ۲۱۵۰۰۰ و کتاب الکترونیکی و زمینه کتاب و مهندسی، پزشکی های علوم پایه، فنی

و علوم ). انتشارSpringer-Verlagانسانی از افتخارات این انتشارات است( بهداشتی
کخآثار دانشمندان بزرگی چون  و روبرت  از طریق این ناشر انجام گرفته آلبرت اینشتین

 است.

 نشانی دسترسی به نشریات برخط این انتشارات به صورت زیر است.

http://link.springer.com

و مبحث مربوط به ارزشیابی نشریات نظیر و داخل کشور ،IF،AISفهرست کامل ناشران خارجی
H-index،Eigenfactor،SJRنمره ،Q،و، شاخص آنی بسیاری از مباحث نمره آلتمتریک

سریع مقاالت علمی انتشارو آسان نگارش مبانی"تکمیلی در کتاب اصلی با عنوان 

و  ارائه شده است.www.benevisam.comدر وبگاه"ISIپژوهشی

 ارزشیابی نشریات�

و تفاوت در و خارجی و مج.ت منتشر شده داخلی با توجه به حجم بسیار با�ی نشریات
و اعتبار آنها، لزوم وجود دستورالعملارزش و نهادهای ها، معیارهای مقایسهگذاری ای

ارزشیابی معتبر کام.ً مشهود است. قرار گرفتن نام یک نشریه در فهرست گزارش 
س(JCR)استنادی مج.ت  میکه از شود نشان دهنده وی مؤسسه تامسون رویترز منتشر

اعتبار علمی آن نشریه است. مج.ت قرار گرفته در این فهرست چنانچه ضریب تاثیر 
)Journal Impact Factor; JIF(آن اط.قISIمج.ت اصط.حًاهادریافت کرده باشند به

نشمی ریات نشان دهنده ارزش شود. دارا بودن ضریب تاثیر با� در مقایسه با سایر
های پایگاه های علم سنجی نظیر سایمگو بر اساس دادهاز بیشتر آن مجله است. برخی 

ص نمایند که تحت نام یا شاخاستنادی اسکوپوس نسبت به ارزشیابی نشریات اقدام می
SJR)SCImago Journal Rankو (SNIP)Normalized Impact per Paper(منتشر
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(کوپرن شاخص شوند.می Indexیکوس Copernicus; ICبا شاخص) ارزشیابی خود را 
ICVیا)Index Copernicus Value(.اع.م می کند 

science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists-http://ip

های غیر معتبر یا های نشریات یا علم سنجی باید به برخی شاخصهنگام بررسی شاخص
 ها قابلیت استنادتوجه خاص مبذول داشت. این شاخص گمراه کنندهیرتاث هاییبضر

و مورد پذی باشند. اسامی برخی از این گذاری معتبر نمیرش نهادهای ارزشنداشته
 ها به صورت زیر است.شاخص

GIF (Global Impact Factor)

UIF (Universal Impact Factor)

RIF (Research Impact Factor)

يا هايلينكتعدادي از� و و كتاب به صورت رايگان مفيد براي دانلود مقاالت

 محدود

Journals:

http://freepaper.me/

http://elearnica.ir/

Books:

http://singlelogin.org (http://bookos-z1.org )

http://gen.lib.rus.ec/

http://www.doabooks.org/

http://en.booksee.org/

SAGE (http://online.sagepub.com)

JSTOR (https://www.jstor.org)

Chemical Abstracts (https://www.cas.org)
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Embase (http://store.elsevier.com/embase)

Ebsco (https://www.ebscohost.com/)

و نمايه سازي داخل كشور�  برخي از پايگاه هاي اطالعات علمي

http://irandoc.ac.ir

http://ganj.irandoc.ac.ir

http://dar.irandoc.ac.ir/m

http://www.isc.gov.ir/?lan=fa

http://ricest.ac.ir

http://www.barakatkns.com و بهداشت) (حوزه علوم پزشکی

http://health.barakatkns.com/journal-islamic-list

http://fa.journals.sid.ir

http://www.civilica.com

http://www.magiran.com

و خارجي هاي علميبرخي از پايگاه هاي اعالم همايش�  داخلي

http://www.iranconferences.ir

http://www.callforpapers.ir

http://www.allconferences.ir

http://www.conferencealerts.com

http://www.allconferences.com
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یا بازنویسی،از روش هایینمونه :)Paraphrasing)Wallwork,2016نقل به مضمون



و ISI www.benevisam.com نگارش مقاالت علمي پژوهشي


:د��� ر����۲۴ د��غ

و ISIPaper Writing www.benevisam.com نگارش مقاالت علمي پژوهشي

و های مختلفی انجام ناسب به روشمیا نشریه علمی انتخاب ژورنال ارسال مقاله به نشریات
 اشاره شده مجموعه آموزشی معرفیینها در فایل ویدئویآشود که به بخشی از می

سریع انتشارو آسان نگارش مبانی" الکترونیکیو کتاب آموزشی مجموعهدر است.

و به کمک شده است. به صورت کامل در این مورد بحث"ISIمقاالت علمی پژوهشی

و همچنین برخی از وبگاه های موجود این امر به سهولت محقق نرم افزار معرفی شده
را،بسیاری از نشریات خواهد شد. و پس از طی شدن مراحل بدون هزینه مقا�ت

و داوری منتشر می نمایند. برخی Openاز نشریات با عنوان دسترسی آزاد یا مکاتباتی

accessمیوجود دارند که با دریافت مبا در.نمایندلغی نسبت به چاپ مقا�ت اقدام
ب برای خوانندگان رایگان است. نشریات دسترسی آزادواقع استفاده از مقا�ت ه جهت

 های آنها مراجعه نمایید.دست آوردن مشخصات نشریات به وبگاه
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 هاي اعالم شده از سوي انتشارات اسپرينگر براي چاپ مقالهاي از هزينهنمونه

Open)۲۰۱۷(در نشریات access

 براي چاپ مقالهWileyهاي اعالم شده از سوي انتشارات اي از هزينهنمونه

Open)۲۰۱۷( در نشریات access
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 تهیه و مطالعه کتاب و مجموعه آموزشیاز حاصلو نتایج بخشی از دستاوردها

و" "ISIمبانی نگارش آسان و انتشار سریع مقاالت علمی پژوهشی

 در وبگاه

www.benevisam.com

(به صورت خودروان بسیار ساده،ارائه مطالب به صورت� کهو کاربردی آموز)، به طوری
و  میبدون سردرگمی  شود.صرف کمترین زمان بیشترین اطHعات مورد نیاز حاصل

و عمومی صفر تا صد�  تمامی مباحث مورد نیاز در مقاله نویسی علمی

و عملی نرم افزارهای مورد نیاز آموزش� به صورت در تهیه، نگارش، ویرایش تصویری
و کاربردی  خHصه

 جهت ارسال مقا�ت انتخاب بهترین نشریه نرم افزار�

و آنHینبا نرمآشنایی� هممورد نیاز برای افزارهای نصبی پوشانی یا سرقت علمی کنترل
)plagiarism(عمد ادبی غیر

Coverروش تهیه� Letterبرای سردبیر نشریه به صورت عملی به همراه الگو 

 مقاله به صورت عملی به همراه الگو با یک نمونه واقعیا�ت داورانسؤروش پاسخ به�

و دانش فنی نگارش� و یا سایر کسب توانمندی و تخصصی و آسان مقا�ت علمی سریع
 انواع مقا�ت

 کارشناسییا دکتریافزایش امتیازات مورد نیاز برای پذیرش در مراکز دانشگاهی در مقطع�
 ارشد

 نامه امتیاز کامل دفاع از پایانتکمیل در یا کمبود نمره دو امتیاز کسب�
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و تقویت� و آسان مقا�ت مورد نیاز رتبه علمی پایه  کاربر با انتشار سریع

و امتیازات علمی کاربر هنگام� و دانشگاهیمصاحبه گزینشی تقویت پایه  در مراکز علمی

 های علمی سخنرانیوهاهمایشکمک در تهیه مطالب جهت شرکت در�

ه آموزشیدر مجموع دفاع از پایان نامهو همایشارائه نکات کلیدی ارائه مقاله در�
 جداگانه

و کتاب های دانلودلینکنشانی� و یا محدودبه صورت رایگان های تخصصی مقا�ت

و یا تحقیق مسئلهتمامی وبگاه هایلینکنشانی�  های مورد نیاز در فرایند مقاله نویسی

 نشریاتIFبه همراه)JCR)2016ت لیسیاISIهای ارائه آخرین فهرست کامل ژورنال�

 ارائه آخرین فهرست نشریات تحت پوشش اسکاپوس�

)ISC)۱۳۹۵و فهرست وزارت علوم فهرست نشریات علمی پژوهشی مورد تایید آخرین�

و آموزش پزشکیعلمی پژوهشی مورد تایید وزارت بهداشت فهرست نشریات�  درمان

�) Blackفهرست سیاه Listو ) یا سیاهه نشریات منتشر شده از سوی وزارت علو م تحقیقات
و دانشگاه آزاد اسHمی  فناوری

و کاربردیبسیاری دیگر از فایلو�  های مفید
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