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 راهنمای نگارش مقاالت علمی معتبر

 تهیه و تنظیم: علی تورانی

_______________________________________________ 

امروزه نوشتن مقاله در جوامع دانشگاهی بسیار مورد توجه قرار گرفته که در این میان عالوه بر گسترش 

تحقیقات انجام شده، مزایای مادی و آموزشی فراوانی را نیز برای مقاله نویسان مهیا  علم و دانش و ترویج

شود که دانشجویان به مزایای مقاله نویسی کامال آگاهند و تمایل در بسیاری از موارد مشاهده می سازد.می

انیده عی به انجام رسبسیار زیادی به نوشتن مقاالت علمی خود دارند. این دانشجویان تحقیقات و مطالعات وسی

 خواهند مقاله در آنای که میآورند. اما بدلیل انتخاب نامناسب مجلهو مقاالت مطلوبی را نیز به نگارش در می

 .کندروند ارسال و مردود شدن دائما ادامه پیدا میچاپ شود اغلب درخواست آنان مردود شده و 

شجویان دید مناسبی از سطح مقاله خود ندارند و بسیاری از دانشود که همچنین در مواردی مشاهده می

این در نمایند. مقاالت خود غالبا مجالت ضعیفی را برای ارائه مقاله انتخاب می برای اطمینان از چاپ شدن

ری از اای با سطح پایین، بسیها بسیار باالتر بوده و با چاپ شدن در مجلهشرایطی است که سطح مقاله آن

در این دوره آموزشی، با تشریح مناسب  ی مادی و معنوی مقاله آنها نمود پیدا نخواهد کرد.های و مزایاقابلیت

سعی در یاری ( ISIنویسی و نحوه نگارش صحیح آن برای پذیرفته شدن در مجالت علمی معتبر دنیا )یا مقاله

 رسانی به فراگیران خواهیم داشت.

 

 مقاله نویسی:و مزایای ضرورت 

ن ایای تحت عنوان دهکده جهانی بوجود آمده است. ی گوناگون واژهرتباطامروزه توسط تکنولوژی و ابزارهای ا

ا به اطالعات بین اقصی نقاط دنیدارد که توسط تکنولوژی ارتباطی امروز، برقراری ارتباط و تبادل واژه بیان می

در این دهکده  قدری آسان است که گویی مردم دنیا در یک دهکده کوچک در حال زندگی کردن هستند.

انجام  ها، امکانکوچک جهانی، عالوه بر ابزارهایی مانند پست الکترونیکی و برقراری ارتباط افراد توسط رایانه

ی به منابع تحقیقاتی متنوع نیز به شکل مناسبی فراهم شده است. تحقیقات حول موضوعات گوناگون و دستیاب

ا را به در سراسر دنی تحقیقات تکرار از جلوگیری و المللی بین یکپارچه تحقیقات انجاماین قابلیت، امکان 

 ارمغان آورده است.
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ین دانشجویان برای اشتراک گذاری او  ، دانشمندانبنابراین، مقاله نویسی و ثبت نتایج تحقیقات پژوهشگران

شود. امروزه ها امری ضروری و الزم تلقی مینتایج در سراسر دنیا و فراهم آوردن امکان دستیابی آسان به آن

ل های علمی حرف اوتبدیل شده است و مجالت و کنفرانس محققین ارتباط برای نوشتاری واحد زبانبه  مقاله

، به هاو حفظ دائمی آن محققین نام به تحقیقات ثبتهمچنین  زنند.می رتمندقد یتحقیقات منابعرا در زمینه 

 یادگیری هشیو بهترین نویسی مقالهکند. از سوی دیگر، های علمی کمک شایانی میتر شدن او در زمینهشناخته

 انجامد.که به در ذهن نشستن آن برای محقق می استیک موضوع 

 توان به این موارد اشاره کرد:میاز مزایای دیگر مقاله نویسی 

 دانش و علم گسترش 

 هادانشگاه اساتید علمی رتبه افزایش 

 دکتری مقطع در ترراحت پذیرش 

  جهان سراسر المللی بین معتبر های دانشگاه از تحصیلی بورس گرفتنامکان 

 خصوصی و دولتی مراکز و ادارات کلیه در ترراحت استخدام 

 تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه در علمی هیات عضو عنوان به ترراحت بسیار شدن پذیرفته 

 سربازی به رفتن جای به تحقیقاتی طرح انجام امکان 

 بدون اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای تمامی در دلخواه دانشگاه و رشته مقطع، در تحصیل ادامه امکان 

 ورودی آزمون

 (شرایط سایر داشتن صورت درالبته ) نخبگان ملی بنیاد در عضویت امکان 

 موضوع در نظر صاحب و متخصص عنوان به شدن شناخته 

 دولتی هایسازمان از بسیاری از باال درآمدهای با تحقیقاتی های پروژه گرفتن امکان 

 نویسندگان در نفس به اعتماد و افتخار احساس شدن ایجاد 

 تخصصی های زمینه در نویسندگان های دیدگاه بیان و پردازی نظریه 

 ایه فعالیت ارزیابی در کننده تعیین فاکتورهای از یکی ،معتبر علمی مقاالت چاپ و انتشار در موفقیت

واضح است هرچه  .شود می محسوب دانشگاهی هایسخنرانی و هاکنفرانس ،پژوهشی هایطرح تحقیقاتی،

مقاله از نظر سطح علمی و نگارشی بهتر باشد، امکان پذیرفته شدن در مجالت علمی بسیار معتبر بین المللی 

دی به های بعدر بخش تر خواهد شد.بیشتر و درنتیجه دستیابی به مزایایی که بیان گردید راحت ISIیا همان 

 پرداخت. چگونگی نوشتن مقاله مناسب برای این مجالت خواهیم
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 انواع تحقیقات علمی:

سیار بهمانطور که بیان گردید، چاپ نتایج تحقیقات پژوهشگران در قالب مقاله بعنوان یک شاخص استاندارد 

مفید و مناسب خواهد بود. اما بدون درنظر گرفتن زمینه تخصصی، مقاالت خود انواع مختلفی دارند که شامل 

 شوند.این موارد می

 (تجربی) پژوهشی مقاالت 

 تحلیلی مقاالت 

 مروری مقاالت 

 گردآوری مقاالت 

 ای ترجمه مقاالت 

 فنی یادداشت مقاالت 

 توصیفی مقاالت 

 بررسی و نقد مقاالت 

 انتقادی مقاالت 

ترین نوع های مختلف هستند بعنوان قویاز بین این مقاالت، مقاالت پژوهشی که دارای نوآوری در زمینه

تواند در مجالت یا شوند. مقاالت مختلف تهیه شده توسط پژوهشگران و دانشجویان، میمقاالت شناخته می

Journals :چاپ شوند و به انتشار در آیند. این مجالت شامل سه دسته 

 پژوهشی-علمی مجالت 

 ترویجی-علمی مجالت 

 تخصصی-علمی مجالت 

ای برای چاپ مقاالت مناسب نیست و بسیاری از شوند. اما بیان کردن این نکته ضروری است که هر مجلهمی

 معتبر نیستند. در این میان: دارای رتبه علمیآنها 

 فناوری و علوم وزارت از علمی رتبه دارای مجالت 

 بهداشت وزات از علمی رتبه داری مجالت 

 اسالمی آزاد دانشگاه از علمی رتبه دارای التمج 
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 Thompson-Reutersنیز که توسط مرکز تحقیقاتی  ISIباشند. لیست مجالت قابل قبول و معتبر می

کند نیز غالبا توسط هر سه مرجع نام برده شده معتبر ترین مقاالت را پذیرش میشود و قویهرساله منتشر می

درواقع مقاالت علمی های دیگری نیز وجود دارد. ما عالوه بر مجالت، برای ارائه مقاالت روشاد. شوتلقی می

توسط خود نویسنده برای داوران یا حضار  های بین المللی،رها و کنفرانستوانند به غیر از مجالت در سمینامی

 ارائه شوند.

 :های مختلف مقاالت علمیقسمت

چارچوب و قواعد خاصی باشد و در آن قالب نوشته شود. در این بخش قصد داریم یک مقاله علمی باید دارای 

 :ها در مقاله دقیقا به همین ترتیب باید وجود داشته باشند. این بخشها را بیان نماییماین قسمت

 بوده واالمکان باید دقیق و رسا عنوان حتی. باشداولین قسمت یک مقاله عنوان آن می (:Title) مقاله عنوان

از به کار بردن عبارات ناآشنا، کلمات اختصاری و اصطالحات خاص که برای خواننده ناآشنا بوده و ابهام ایجاد 

در صورتی که عنوان یک . باید توجه داشت که عنوان مقاالت علمی جمله کامل نیست. کند، خودداری شودمی

گردد و از آنجا که در مقاالت علمی به صل میهایی کلی از آن حا مقاله بسیار کوتاه باشد معموال برداشت

انتخاب عنوانهایی بسیار بلند و طوالنی نیز  .باشدموضوعاتی خاص و ویژه پرداخته میشود، امر فوق مطلوب نمی

چندان مطلوب نبوده و ممکن است خواننده فقط با خواندن عنوان مقاله خسته شده و از مطالعه ادامه مقاله 

 .خوددای کند

نام و نام خانوادگی کامل نویسندگان مقاله باید به ترتیب میزان  (:Authorsمقاله ) نویسندگاننویسنده یا  نام

 تحقیق و تالش در راستای تهیه مقاله آورده شود.

ه ای کدانشگاه یا موسسه علمیمعموال زیر نام هریک از نویسندگان مقاله، نام  (:Affiliation) سازمان وابسته

 شود.در آن مشغول به فعالیت است به همراه آدرس آن و ایمیل شخص آورده میدر حال حاضر 

خواند، هرگز حوصله و وقت کند و یا کسی که مقاله را میداوری که مقاله را بررسی می (:Abstract) چکیده

کافی برای خواندن کل مقاله ندارد. بنابراین در اولین نگاه به سراغ چکیده رفته و اگر موضوع و تحقیق انجام 

ده قسمتی مستقل از چکینماید. های مقاله میشده از نظرش جالب بود اقدام به مطالعه بررسی بقیه بخش

چکیده مقاالت باید کامال گویا و که خالصه مختصر و مفیدی از مقاله در آن گردآوری شده است.  است مقاله

فقط به بیان کلیات پژوهش پرداخته و از ذکر . همچنین رسا بوده و بیانگر تمامی مطالب موجود در مقاله باشد

ف در چکیده بر خالو سایر موارد مشابه خودداری کند.  ها ادهجزئیات، شرح و تفسیر نتایج، تحلیل و آنالیز د

ای و درواقع نباید جمله یا نوشته یا نتیجه میشودسایر قسمتهای مقاالت علمی از بیان منبع مطالب خودداری 
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تعداد کلمات مجاز و  نوشته میشود پاراگرافه غالبا در یک دچکیاز منابع تحقیق در آن وجود داشته باشد. 

 .اشدب کلمه می 050الی  100در محدوده  غالبا آننگارش برای 

 ترجستجوی راحت شوند و با هدفنوشته میکلیدی دقیقا بعد از چکیده  گانواژ (:Keywordsها )کلیدواژه

از  نآ با دیدن کلمات کلیدی ،، بعد از خواندن اسم مقالهگردند. داور مقاالتتهیه می همقال زمینه تحقیقاتی

لمات عداد ک. تنمایدمیارتباط موضوعی مقاله با مطالبی که وی پیرامون آنها جستجو میکند، اطمینان حاصل 

 شوند.که با کاما یا سمی کالون از هم جدا می باشدمیواژه  6الی   4کلیدی در اکثر مجالت 

باشد و در آن اطالعاتی مانند علت ضرورت های مقاله مییکی از مهمترین قسمت (:Introduction) مقدمه

تحقیق انجام شده، تاریخچه کارهای انجام شده قبلی و مشابه، معرفی پژوهش مدنظر و آماده سازی ذهن داور 

 لیعل بیان اصل در مقدمهشود. برای فهمیدن چالشی که مقاله برای حل آن نوشته شده است، نوشته می

که  توان گفت. به همین دلیل میاست کرده مقاله نوشتن و پژوهش انجام به ترغیب را نویسنده که باشدمی

 .دارد مقاالت شدن رد یا پذیرش در را تاثیر بیشترین

، هاها و پاراگرافدهد. این بخش عالوه بر متناکثر حجم مقاالت را بدنه مقاله تشکیل می (:Body) بدنه مقاله

تواند شامل تصاویر، نمودارهای تحلیل شده و جداول نیز باشند که هریک باید برچسب شناسایی داشته می

ی ام گرفته و بررسمراحل و روند تحقیق انجشود در بدنه مقاله که عموما چندین صفحه است، سعی می باشند.

 همه جانبه آن تا حد مورد نیازی شرح و بسط داده شود.

کارهای ابداع در ابتدا در مورد علل انجام تحقیق و  ،مانند چکیدهنتیجه مقاله ه (:Conclusion) گیری نتیجه

س از دارد. پصورت مختصر بیان میب ها رااز آن سپس نتایج بدست آمدهکند و صحبت می شده و انجام گرفته

 و گردد که با ارتباط دادن نتایج بدست آمده با نتایج کاربردی، اجتماعیسعی می ،در قسمت نهاییآن و 

از آینده موضوع و همچنین طرح پرسشهایی آن نیز بصورت چشم اندازی کاربردهای فرای تحقیقاتی  ،صنعتی

 .شوده میانجام خواهند رسانید، پرداخت های آتی که احتماال خود نویسندگان آنها را به در مورد پژوهش

و یا حمایت هایش از  اگر از فرد یا ارگانی به دلیل راهنمایی (:Acknowledgment) سپاسگزاریاقرارها و 

ر دتوانید در این قسمت مراتب تشکر خود را اعالم دارید. مید، یاین تحقیق تمایل به تشکر و قدردانی دار

تقدیر از مراکز اداری و یا علمی بوده که با در اختیار قرار دادن آزمایشگاه و یا تامین مقاالت علمی غالبا تشکر و 

دانی از اند. تشکر و قدرهای پژوهش نسبت به پیشبرد تحقیق اقدامات شایسته را به انجام رسانیدهکردن هزینه

ی تقش وی در حدی که فرد غالبا در مواردی مشاهده میشود که فردی با نویسندگان همکاری داشته است ول

نام آن را بخواهیم در بین نویسندگان اصلی مقاله بیاوریم نیست و از یک باید نیاوردن نامی از وی نیز به نحوی 

 عدم قدردانی از زحمات آن تعبیر خواهد شد.
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اید، شامل مقاالت چاپ لیستی از منابعی که برای تحقیق کردن از آن کمک گرفته (:References) منابع

ها، گزارشات دانشگاهی و آکادمیک، تزهای دکترای مرتبط و امثال آن را در این بخش وارد کرده ه، کتابشد

اید، اندیس منبع را در داخل کروشه در پایان ای از هرکدام را آوردهو در بدنه مقاله هرجا که جمله یا نتیجه

اهمیت فراوانی  هاISIالخصوص علی التبه دلیل تعیین ضریب تاثیرگذاری مججمله وارد نمایید. این منابع 

 .استفاده از منابع با اعتبار کمتر اگرچه مجاز است ولی به هر حال بهتر است در چند مورد بیشتر نشود. دارد

 .شوداستفاده از کتابهای فارسی که حتی چکیده انگلیسی آنها نیز در دسترس نیست، توصیه نمی ISIدر مقاالت 

 جهت در زیادی بسیار تاثیرنیز  آن نگارش نحوهبه یاد داشته باشید، پس از رعایت چارچوب مقاله، در پایان 

 نکاتی مانند بیان .داشت خواهد آن نهایی شدن رد یا تایید نهایت در و مقاله کننده بررسی داور ذهن به دادن

به  "این نتایج بدست آمد"، استفاده از افعال غیرمتعدی یا بدون مفعول )مانند و رسمی مطالب بصورت علمی

توجه به زمان بیان افعال بصورت ماضی یا مضارع، استفاده از کلمات هم معنی (، "نتایج را بدست آوردیم"جای 

بولی یا یادی در قتواند تاثیر بسیار زمی به جای کلمات کامال یکسان در طول متن مقاله و نکاتی از این قبیل

 مردودی مقاله داشته باشد.

 :تمقاال نگارشینکات 

نوع مقاالت،  همهاین نکات برای های مختلف توجه داشت. در هنگام نگارش مقاله باید به نکاتی در حوزه

 اهم این نکات شامل موارد زیر است: کاربرد دارند. ISIالخصوص مقاالت معتبر علی

استفاده ننمایید.  نامأنوس هایواژه و پیچیده مبهم هایعبارت آوردن ازدر نگارش مقاله هرگز آیین نگارشی: 

 ایگونه به و جذاب روان، ساده، باید مطالب .شود خودداری بلند هایجمله و طوالنی بندهای ذکر ازهمچنین 

 ندب یک در باید است، خاصی مطلب و اندیشه یک شامل که نوشته از بخش هر .گردد بیان روشن و صریح

 بنامناس تعبیرهای و حجم افزایش جهت به مترادف کلمات کاربردن به ازباید  همچنین .شود آورده( پاراگراف)

 .شود اجتناب عامیانه و

 تا ندارند وجود کالم لحن و آهنگ مکث، همچون عواملی مکتوب، جمالت در که آنجا ازها: آیین نشانه گذاری

 تفاهاس گذارینقطه عالیم از نویسنده مقصود ترکردنروشن برای دهند، یاری مقصودش انتقال در را گوینده

به کار بردن درست و به جای ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه، دونقطه، عالمت سوال، گیومه، پرانتز و . شودمی

 کنند.خط فاصله به ساده خوانی عبارات کمک شایانی می

 فادهاست چگونگی آن، وسیله به که است علمی مقاله یک ساختار مهم موارد از ارجاعات: به منابع ارجاعاتقانون 

 ارند،د تعلق دیگران به که را و نتایجی هااندیشه باید .نمایدمی معرفی خواننده به را دیگران هایاندیشه از
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 تابک یک از مطلبی ،مقاله متن در هرگاه .باشندمی کسانی چه آن از که داد نشان مأخذ ذکر با و کرد مشخص

که در  با اندیسی را آن مطلب، بیان از پس باید شود، نقل مستقیم غیر یا مستقیم صورت به مقاله دیگر، یا

س شماره اندییعنی در داخل براکت، . ساخت مستندبخش منابع، به منبع موردنظر تخصیص داده شده است، 

 وند.ها آورده شباشند، بصورت پشت سر هم این اندیسآن منبع ذکر شود و چنانچه جمله متعلق به چند منبع 

بسته به ترتیبی که مجله موردنظر آن را قبول دارد، اطالعاتی از قبیل نام کتاب یا مقاله یا هر نگارش منابع: 

رد فنوع منبع، نویسندگان یا اختیارداران آن، سال چاپ و نشر، محل چاپ و یا نام انتشارات، شماره منحصربه

 باید آورده شود.مجله  آن در مقاله آن صفحات شمارهو ا کتاب، مقاله ی

خواهند ها میدهند و از آنمعموال مجالت معتبر اجازه استفاده از پاورقی را به نویسندگان نمی: هاپاورقی

 توضیح تکمیلی را در داخل پرانتز بیان نمایند.

های الزم برخوردار باشد، حس کنجکاوی جذابیتحتما به یاد داشته باشید که سبک نگارش نیز باید از 

خوانندگان را برانگیزد و درعین حال روان و شیوا باشد. در مقاله باید از به کاربردن عالئم تعجب، پوزش و 

 .کلمات شگفت انگیز پرهیز نمایید

 :ISI معرفی

 فهرست برای مرکزی یاطالعات بانک، (Institute for Scientific Information) علمی اطالعات موسسه

 نپژوهشگرا میان اطالعات تبادل منظور به ،دنیا در هشد منتشر علمی مجالت مهمترین دادن پوشش و دنکر

 محسوب ISI مجالت جزو زمان یک در است ممکن مجله یک. نیست ثابت ISI مجالت تعداد. باشد می مختلف

 16000 از بیش حاضر حال در. شود گذاشته کنار ISI مجالت لیست از علمی، بار کاهش دلیل به و بعدها ،شود

 آنها درصد ده حدود و گیرد می قرار ارزیابی مورد جدید مجله 0000 ساله هر. دارند قرار ISI لیست در ،مجله

 .شوند می اضافه ،لیستاین  به

. گذارد می سر پشت را ارزیابی مراحل یکسری ISI در شدن فهرست و شدن انتخاب از قبل علمی مجله هر

 مجله، تشکیل دهنده کمیتهبار علمی  ،ISI اطالعاتی بانک استانداردهای رعایت ،ارزیابی مورد عوامل ازجمله

 هعمجمو بررسی باسپس . باشد می مجله موقع به نشر و همچنین آن در شده چاپ مقاالت المللیبین تنوع

 چاپ به زبانها تمامی به مهم علمی اطالعات چه اگر. شد خواهد داده به مجله کلی امتیاز یک یاد شده، عوامل

 ارزیابی زیرا گیرد قرار ISI ارزیابی و داوری تحت تا باشد انگلیسی زبان به باید شده ذکر موارد اما رسد می

 .کنند ترجمه انگلیسی زبان به را مقاالت در بکاررفته منابع و عناوین توانند نمی ISI در علمی مجالت کنندگان
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 ساله همه عامل این است. Impact Factorعامل دیگری که در معتبر بودن مجله تاثیر دارد ضریب تاثیر یا 

 مجله ارجاع گزارشات در نتیجه و شود می محاسبه آن علمی مجالت از یک هر به ارجاعات برمبنای ISI توسط

 ،نویسنده یا مقاله برای نه ضریب این. شود می منتشر JCR اختصار به یا Journal Citation Reports یا

ور بط. گیرد می صورت ساله سه دوره یک برمبنای محاسبه که این شود می محاسبه مجلهخود  برای بلکه

 تعداد 0010 سال در مجله آن در و باشد گرفته صورت مجله یک به ارجاع 40 جمعا 0014 سال در اگر مثال

 دست به 50 بر 40 تقسیم از مجله آن تاثیر ضریب باشد، شده چاپ مقاله 04 تعداد 0012 سال در و مقاله 06

 گرفته قرار دیگر مقاالت استناد مورد مرتبه ۸/0 این مجله مقاله هر متوسط طور به یعنی. است ۸/0 که آید می

 .است

 

 دهد:های مختلف را نمایش میهمچنین نمودار زیر، متوسط ارجاعات داده شده در رشته
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 مراجعه راه بهترینشاید بودن یک مجله پی برد؟  ISIتوان به آید این است که چگونه میاما سوالی که پیش می

 .باشد تامسون نظیر هاییسایت به

www.isinet.com 

homsonreuters.comhttp://scientific.t 

 است ممکن مجله یک شدن محسوب ISI هم و است زیاد مجالت تعداد هم شد گفته که همچنان زیرا

 پایگاه ینا در باشد، صفر تأثیرش ضریب اگر شود چاپ کشور در علمی امتیاز هر با نشریه هر .نباشد همیشگی

 این در جایی و بوده صفر تأثیر ضریب دارای ایرانی نشریات تمامی حاضر حال در متأسفانه،. گیردنمی قرار

همچنین فاکتور دیگری به نام نرخ پذیرش مقاالت در یک مجله، عبارت است از تعداد مقاالت  .ندارند پایگاه

شود، درصد را شامل می %۸0تا  1ارسال شده برروی تعداد مقاالت چاپ شده. این فاکتور که عددی بین 

دهد و هرچه مجله از لحاظ کیفی در سطح باالتری مجله را نمایش می پذیرش مقاالت ارسال شده به یک

 باشد، نرخ پذیرش کمتری خواهد داشت.

 :ISI ساختار مقاالت

تر، های مختلف مقاالت علمی بیان شد، در یک دسته بندی کلیای که در بخش قسمتعالوه بر دسته بندی

، یک مرور اجمالی بر Introductionدسته خالصه کنیم. بخش اول یا  5را در  ISIتوانیم ساختار مقاله می

یا  Methodsگردد. بخش دوم یعنی موضوعات مورد مطالعه شده و اهداف و فرضیات کلی آن مشخص می

باشد. خواننده با مطالعه این قسمت قادر به اجرای راهکارها، شامل توضیحاتی درخصوص جزئیات تحقیق می

که به معنای نتایج است، معموال دارای جداول  Resultsح پژوهشی مذکور خواهد بود. بخش سوم یا مجدد طر

نام  Discussionباشد. بخش بعدی که و نمودارهای مختلفی برای بیان نتایج تحقیقات صورت گرفته می

ات یب با گردآوری اطالعپذیرد. به این ترتدارد، بخشی است که آنالیز، تجزیه و تحلیل داده ها در آن صورت می
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توان صحت فرضیات اولیه را تایید و یا رد نمود. همچنین در این بخش نقاط و نتایج حاصل از مطالعه می

 شوند و در نهایتهای محققان دیگر وجود دارد با هم مقایسه میمشترکی که میان نتایج این مطالعه و یافته

 گردد.ی مطالعات پژوهشی در آینده ارائه میهاها و پیشنهاداتی برای انجام یافتهراهکار

به دقت توجه نموده و از سرقت  Copyrightباید توجه داشته باشید که در هنگام نگارش مقاله به قوانین 

علمی جدا خودداری شود چراکه عالوه بر پذیرفته نشدن مقاله شما، امکان اینکه نامتان در لیست سیاه 

 ود دارد.قرارگیرد نیز وج ISIنویسندگان 

 :ISIهای تهیه مقاله گام

جلب  هاآنتوجه شما را به  بخشدر این وجود دارد که  ISIچند گام اساسی برای تهیه و ترجمه مقاالت 

 نماییم:می

واقعا بدنبال چاپ یک مقاله در حد معیارهای  است این ،ISI مقاله نوشتن در گام مهمترین و اولینگام اول: 

 مطمئنچاپ کنید و محتوا و مجله آن مهم نباشد.  ISIمعتبر جهانی باشید و نه اینکه صرفا بخواهید یک مقاله 

 مکک علمی، مقاله نوشتن در هدف. کنید چاپ جامع و درست ایمقاله توانید نمی هرگز دیدگاه این با باشید

 کنندههخست و طوالنی ساعات در هرگز دیگر ،برسید دیدگاه این به اگر .است خاص زمینه آن در دانش توسعۀ به

که شامل  های علمی وجود داردپژوهشاصول و معیارهای محتوایی مهمی برای  .آوریدنمی کم نویسیمقاله

 و خالقیت، فعلی نیازهای با موضوع تناسبمنطقی بودن موضوع، تفکر برای حل مجهول و چالش موردنظر، 

 باشد.می هانظریه با بودن متناسب و ، توضیح در حد ضرورتنوآوری

 قالهم نوشتن برای که موضوعیگام دوم: دومین گام در نوشته مقاله معتبر علمی، انتخاب موضوع درست است. 

 رشته بین موضوعات انتخاب کلی، بطور. نوشت کتاب آن برای بتوان که باشد کلی خیلی نباید شود می انتخاب

 هک شود می تصور ها وقت گاهی. دیگر رشته در رشته یک های روش از استفاده یعنی است، خوب خیلی ای

 لومع های رشته دانشجویان که حالی در. است انسانی علوم از تر راحت خیلی مهندسی فنی در مقاله نوشتن

های هشود که با دوستان خود در رشتبنابراین توصیه می .دارند موضوع انتخاب برای بیشتری هایگزینه انسانی

 دست وانت می هایی چیز چه به ،رشته دو هر در روز مباحث تلفیق با ببینید و کنید بحث و بنشینیددیگر 

بسیار  کمی و جدید های روش برای توان می صنایع و صنعتی مدیریت آمار، هایدر این میان، رشته. یافت

 .مناسب باشند

 هب ابتدا. نمایید آغاز زمینه آن در دیگران کارهای بررسی با را کارتانسومین گام این است که گام سوم: 

های بعنوان نمونه پایگاه. بروید کنند می چاپ را کتب و نشریات از وسیعی حوزه که مختلف علمی هایسایت
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Science Direct ،Springer ،Emerald  وOxford Journals مقاالتی دنبال به ها سایت این در. اکنون 

 گاهی اوقات برای دانلود مقاله نیاز دارید .کنید دانلود را آنها و دارند ارتباط شما انتخابی موضوع با که بگردید

هزینه برعهده ها، هزینه آن را بپردازید که در صورت قرارداد داشتن موسسه علمی شما با اینگونه وبسایت

 هاست.آن

ای که میخواهید بعنوان منابع مقالهاید را و دانلود نموده گام چهارم: اکنون مجموعه مقاالتی را که پیدا کرده

ه خود منابع را در پایان مقالبنویسید دقیقا مطالعه کنید. به یاد داشته باشید که نام و مشخصات تمامی این 

 ،تمقاال خواندن حین در حتما اندیس منبع را بیاورید.ذکر کنید و هرجا از جمالت آن در مقاله استفاده کردید 

 ارک از قسمت این. آیدمی بدست های معتبرمقاله ساختار و بندیجمله نوشتن، نحوه مورد در زیادی مطالب

ر سعی کنید جمالتی از ه .دهید انجام دقت با را کارتان و نروید طفره کنید سعی اما است، کننده خسته کمی

خوانید را که بنظرتان مفید و مرتبط با خواسته شماست را کپی کرده و در جایی مانند فایل ای که میمقاله

 گونهچ دیگران که شوید می متوجه کردید، بررسی دقت با را مقاالت از تعدادی که وقتی ورد نگهداری کنید.

 .اند نوشته

اید، مقاله خود را بنویسید. برای این کار و منابع و تحقیقاتی که خودتان کردهگام پنجم: اکنون باید با کمک 

رای ب از نکات نوشته شده از خواندن مقاالت در گام چهارم استفاده کنید. توانیدبعنوان یک روش مفید، می

 عوض را هاواژهتوجه کنید که  .بریزید قالب آن در را خودتان محتوایو سپس  بردارید، را جمالت قالب اینکار

 برای خوبی تمرین کار این. نزنید دست را پاراگراف یک در جمله دو ارتباط نحوه و هافعل زمان اما کنید

 .است نوشتن انگلیسی یادگیری

 مقاالت با را ما کار که حدی در صرفا .باشد زیاد نباید نظری ادبیاتاز نکاتی که در اینجا مهم است، یکی اینکه 

 خسته ار داور بدیهیات حد از بیش توضیح. دهیم توضیح بخواهیم را مفاهیم تمام اینکه نه سازد، مرتبط قبلی

 یتموفق در مهمی عامل نیز مقاله صفحات تعداد بودن کم .دارد کامل اشراف نظری ادبیات به داور زیرا کند،می

. دشو می خوانندگان و داور سردرگمی باعث باشد، شده نوشته صفحه زیادی تعداد در مقاله اگر است. مقاله

 .است و مناسب مطلوب صفحه 10 تا 10 حد درای مقاله

 :ISIنکات نوشتن مقاله 

 ایهویژ توجه هاآن به بایدبه ترتیب  ،مقاله پذیرش در موفقیت براینکات خاصی دارد که  ISIنوشتن مقاالت 

 :نمود
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 یقتحق کلیدی لغات دارای و واضح کامال باید مقاله عنوان: روز تحوالت با مناسب عنوان داشتن -نکته اول 

 .شود می مقاله ارزشیابی نمره کاهش سبب طوالنی عناوین. باشد

 خشب چهاراین چکیده باید حتما در  .باشد مفید و مختصر باید تحقیق چکیده: مناسب چکیده -نکته دوم 

 تحقیق روشخط مسئله و چالش بیان شود. سپس در بخش دوم،  2تا  0قرار گیرد: در بخش اول، در  اصلی

، (یا غیره ،طولی ،ایکتابخانه میدانی،) تحقیق نوعبا ساختار خاصی بدین شکل نوشته شود: ابتدا در یک خط 

البراتوار، آزمایشگاه، پژوهشکده همراه با نام شهر یا کشور( در نیم خط و سپس ) تحقیقاجرای  محلسپس 

 تعداد) تحقیق نمونه و جامعهبیان گردد.  خط نیمنیز در ( 0014تا آگوست  0010ژانویه  از)مثال  تحقیق دوره

 تصادفی ،ساده تصادفیمانند ) هانمونه انتخاب روشدرج گردد. در بخش سوم،  خط نیمدر ( منتخب افراد

و پس از آن نوع آزمون آماری انجام شده )مثال رگرسیون، کای اسکوئر و غیره(  خط نیم، و غیره( در ایخوشه

ات انجام شده و تحقیق نتایجو نام یا نوع مدل نیز هرکدام در نیم خط بیان شود. در پایان و در بخش آخر، 

 .شود نوشته جمله 2تا  0در  شده رد یا تایید هایفرضیه نتیجه

توانید در مقاله خود داشته باشید که ( میKeywordلغت کلیدی ) 4لغات کلیدی: حداکثر  –نکته سوم 

 ها باید جامع، مرتبط و الزم باشند.تمامی آن

ود ترین منابع خمعتبر قول از نظر مورد موضوع از تعریف یک ابتدامقدمه: برای نوشتن مقدمه،  –نکته چهارم 

 از آن پس. دشو خواننده بیشتر توجه جلب سبب تا باشد ترمهم همه از باید منبع اینه بنویسید. توجه کنید ک

 .دهید قرار بخش این در را مقدمه با مرتبط مطالب

 با مرتبط لمسای و مشکالت سپس و بپردازید مسئله تعریف به ابتدابیان مسئله: در این بخش  –نکته پنجم 

 رسشیپ جمالت صورت به ،ایدنموده مطرح تحقیق فرضیات در که را یتسواال کنید سعی .کنید بیان را موضوع

برای این بخش  "توان آنرا تجاری سازی کرد هنوز مشخص نیستاین که آیا می". مثال جمله نمایید مطرح

 جمله مناسبی است.

تایج ن اهمیت موضوع: سعی کنید با بیان عواقب عدم توجه به مسئله مورد نظر مقاله، مزایا و –نکته ششم 

سازی آن، نتایج مسئله در دیگر کشورها، و نکاتی از این قبیل همگی با ذکر منابع اهمیت موضوع را روشن پیاده

 .دارد جامعه و دنیا به همراه برای نتایجی چه شود اجرا تحقیق این اگر که یدیان کنب نهایت درکنید. 

واضح . ویدبر عقب به و کنید شروع اخیر سالهای تحقیقات از ابتدا: شده انجام تحقیقات بر مروری –نکته هفتم 

تر است. همچنین ابتدا از تحقیقات تر و جالبهای تاریخ برعکس این روند مناسباست برای تحقیقات رشته

 ودخ جدا مکرر صورت به نفر یک نام نوشتن ازخارجی شروع کنید و بعد به تحقیقات داخلی اشاره نمایید. 
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 مربوط لبمط که نیستید نئمطم اگرهمچنین  تا شبهه عدم استفاده از منابع مختلف پیش نیاید. نمایید داری

 با ارمقاله  جمالت کلیه کنندگان بررسی چون. نمایید خودداری آن نوشتن از جدا ،نه یا هست منبع یک به

 نظر مورد مقاله است بهتر .شد خواهد مردود مقاله ،شود ثابت آن خالف اگر و دهندمی تطبیق موجود منابع

رایش و کتاب اصلی با وی کنیدن اقتباس داخلی شده ترجمه کتابهای مطالب از. باشد دانشگاهی مشحصات دارای

 جدید را پیدا نموده و به آن منبع اشاره کنید.

 با تماح تحقیق روش نوشتن برای. بنویسید مناسب و دقیق را فرضیاتروش تحقیق: همیشه  –نکته هشتم 

 نتخابا را درستی تحقیق روش ولی باشد باال سطح در شما مقاله مطالب اگر. نمایید مشورت آمار متخصصین

 نمایید پیروی چکیده بخش در شده نوشته مطالب. همچنین از رفت خواهد هدر به زحمتتان باشید نکرده

 و داولج ترین مهم از باید تحقیق نتایج نوشتن برای. نمایید استفاده بیشتری و کاملتر جمالت از منتهی

 داری خود جدا مقاله کردن کشدار از و ندهید قرار مقاله در را نمودارها و جداول همه. نمایید استفاده نمودارها

 .نمایید

 هر نتیجه پسس. بیاورید تحقیق ادبیات از را مهم نکته چند ابتدا بایدگیری گیری: در نتیجهنتیجه –نکته نهم 

 با را تایجن این بعد و بنویسید فرضیه آن با رابطه در را دیگران تحقیقات نتیجه آن از پس و نوشته را فرضیه

 گیری حتما چند منبع وجود دارند.. بنابراین در نتیجهنمایید مقایسه خود نتیجه

 .باشد( المللی بین) کشور خارج و کشور داخل بخش دو درحتما  باید پیشنهادپیشنهادات:  –نکته دهم 

ای که ازجایی بیان و در طول مقاله هیچ جمله شوند نوشته دقیق کامال باید منابعمنابع:  –نکته یازدهم 

 ویسندگانن های قبلیپژوهش ،مقاله در شده ذکر منابعدر  اگرکنید بدون منبع نباشد. به یاد داشته باشید، می

 رجاعا درجه. کند می ضعیف را آن بودن المللی بین جنبه و کاهد می مقاله ارزش از کار این ،باشد مقاله همین

 هجری سال ،کردید استفاده فارسی مقاله یک از اگرهمچنین . است ٪00 از کمتر معموال ISI مجالت خود به

 جالتم برای فارسی زبان به شده ترجمه منبع نوشتن کلی بطور. کنید تبدیل میالدی سال به را شمسی

 .نیست جالبی کار خارجی

 :ISIمقاله  و ویراست ترجمه

شود که مقاله مستقیما به زبان انگلیسی نوشته شده و در مرحله بعد ویراست شود. اما چنانچه معموال سعی می

 یک رجمهتباید بدانید که  ،ترجمه کند فرد دیگری آن رااید و قصد دارید نتایج تحقیقاتتان را به فارسی نوشته

 به باید ،ترجمه در تبحر بر عالوه مترجم. نیست معمولی ترجمه یک ISIمعتبر  مجالت به ارسال برای مقاله

 با رجممت آشنایی عدم علت به که جالبی تحقیقاتی مقاالت بسا چه .باشد داشته کامل آشنایی مربوطه علم
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 به را خود زحمات حاصل ترجمه برای که کنیم می پیشنهاد اکیدابنابراین . شدند مردود تخصصی اصطالحات

از این رو و برای مواجه نشدن با این شرایط بهتر است مقاله را همانگونه که در گام  .بدهید مجرب افراد دست

 از باید رینظ ادبیاتبیان شد، از ابتدا به انگلیسی بنویسید. دلیل این امر این است که  ISIپنجم نوشتن مقاله 

 مطالب از و بخوانید را مختلف مقاالت و کافی است تنها نیست سخت زیاد این کار .شود نوشته انگلیسی به اول

 می نجاما نامه پایان اتمام از بعد حتما کار این. کنید برقرار منطقی ارتباط آنها بین بعد. کنید کپی آنها مهم

 کندارد. در پایان مقاله را به یک ویراستار مسلط به ادبیات آکادمی نامه پایان فرآیند به ارتباطی هیچ و شود

 انگلیسی بسپارید.

 اثر هر .دگیر صورت علمی ضوابط و نشر به مربوط قوانین طبق باید که است ویراستار عهده بر متن ویرایش

 صطالحاتا قبیل از مسائلی فنی ویرایش در. محتوایی ویرایش و فنی ویرایش: شودمی ویرایش نوع دو تحقیقی

 یحتوض سنوات، و هامقیاس تبدیل الزم، هایگذارینشانه ها،جدول و اشکال تصاویر، محل تعیین فنی،درست 

سپس در ویرایش  .شودمی انجام نیاز صورت در اعالم از بعضی اجمالی معرفی و اصطالحات از برخی برای الزم

یا  هابدخوانی به دراینجا. شودمی اصالح ویرایش این در زبانی و نحوی نادرستی و کاستی نوع هرمحتوایی، 

 یحاتتوض اعتبار و درستی از منابع به مراجعه با و شودمی توجهبا آن ممکن است روبرو شود  که داور یهایابهام

 .شودمی حاصل اطمینان وی

 :ISI تمقاال روند ارسال

پس از اتمام نگارش مقاله و بیان تمامی نکات و توضیحات ضروری، و در مرحله بعد ویرایش چندین و چندباره 

در صورتی که مقاله شما دارای اشکال علمی یا نگارشی نباشد آماده ارسال به یک مجله مقاله توسط ویراستار، 

وان بودن نگارش مقاله در زبان انگلیسی است. توجه کنید که هرگز در ارسال مقاله عجله نکنید و حتما از ر

ر دای مناسب بگردید. نکات رعایت شده باشد، باید بدنبال مجلهدر صورتی که همه  اطمینان حاصل نمایید.

ای که در زمینه موردنظر مقاله شما قرار گرفته اند اطالعات کافی و الزم  ISIاینجا شما باید از تمامی مجالت 

اله شما ای که در زمینه مقبهترین مجله برای یافتناین کار وقتگیر ولی بسیار پراهمیت است. را کسب کنید. 

توانید با فیلترکردن نتایج سایت تامسون بسته به زمینه موردنیازتان کمک بگیرید و یک میکند را فعالیت می

قاله توانید همزمان یک منمی ترین مجله است انتخاب کنید. توجه کنید که شمامجله را که به نظرتان مناسب

 ارسال کنید. ISIرا به چند مجله 

 کنند.نکات زیر خالصه ای از مهمترین عوامل برای انتخاب صحیح یک مجله را معین می

 مجله اطمینان حاصل کنید اهداف با مقاله بودن مرتبط از 
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 بسیار خوبی برای های قبلی مجله، کمک نسخه در شده منتشر مقاالت از متعدد مقاالت خواندن

 دریافتن چارچوب موضوعی مجله است

 ایدداده ارجاع آن مقاالت به که باشد مجالتی از میکنید انتخاب که ایمجله است بهتر 

به بخش راهنمای نویسندگان بروید و حتما محتوای آن به وبسایت مجله رفته و در آن پس از انتخاب مجله، 

لف های مخترا مطالعه کنید. هر مجله دارای فرمت و قالب خاصی برای نوشتن است که شامل نوع فونت قسمت

قالب تهیه بخش منابع مقاله و ترتیب رعایت اجزای آن، چگونگی برچسب گذاری اشکال و مقاله، اندازه فونت، 

باشد. در این میان، توجه به نکات درج منابع، بیش از هر قسمت دیگری ز این قبیل میجداول، و مواردی ا

تان نسبت به قالب اصلی مجله وجود دارد درصورتی که مغایرتی در هر بخش مقاله باشد.مهم و ضروری می

 حتما آن را برطرف سازید.

پس سپس از این مرحله، باید در سایت مجله ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبوری از آن دریافت نمایید. 

روند ارسال مقاله به ترتیب زیر  ( بگردید.Submit Manuscriptدر سایت به دنبال بخش ارسال مقاله )

 :انددهی شدهبدین شکل سازمان ISIهای مجالت که اغلب وبسایت است

 )شامل نوآوری، مروری، گزارشی و ...( را تعیین کنید ای که قصد ارسال آن را داریدمقالهنوع  -1

 عنوان یا نام نهایی مقاله را وارد کنید -0

نام نویسندگان را به همراه سازمان وابسته آنها و آدرس ایمیل، به ترتیب میزان تسلط به مقاله وارد  -2

( که وظیفه پیگیری اخبار Corresponding Authorکنید و یک نفر را بعنوان نویسنده مسئول )

 و ارتباط با مجله را دارد مشخص کنید

 ورادیت و نویسنده بین خصوصی کامال ارتباطیشوید که وارد می Commentsبه بخشی تحت عنوان  -4

 تواند بیان کندکند و هر درخواست خصوصی یا توضیح الزمی را میبرقرار می مجله

 انتخاب کنید یا فرد خاصی را برای داور نبودن انتخاب نمایید Reviewerافرادی را بعنوان داور یا  -5

ای باید چکیده، مقدمه، منابع، کلمات کلیدی را وارد نمایید های جداگانهدر مراحل بعدی و در قسمت -6

صاویر، جداول و و فایل کلی مربوط به مقاله خود را آپلود کنید. ممکن است از شما بخواهند که ت

 نمودارها را در فایلی جدا آپلود کنید.

نمایش اطالعات وارد شده مربوطه را بفشارید و پس از چک کردن پیش Submitپس از پایان، دکمه  -7

 گردد.شود و از آنجا به بعد سیر داوری آغاز میتان ساخته میاز مقاله PDFو تایید آنها، یک فایل 

ضوعی و ارتباط با محورهای موردنظر مجله، و همچنین یکسان بودن قالب و ساختار در ابتدا، مقاله از نظر مو

مربوطه بررسی شده و  ادیتورتوسط ( Technical Checkو سپس از نظر کیفیت نگارش )آن با قالب مجله 
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شود. درصورتی که مشکلی وجود به نویسنده مسئول گوشزد می در صورت نیاز، اشکاالت آن برای رفع شدن

اور دشود. اشت داوری که مرتبط با زمینه مقاله است توسط ادیتور انتخاب شده و مقاله به داور ارسال میند

الم ای را به ادیتور اعتخصصی پس از بررسی مناسب بودن مقاله، امکان سنجی، صحت و درستی مقاله، نتیجه

تواند پذیرش دهد. نتیجه مییکند و ادیتور نیز نتیجه داوری را در اختیار نویسنده مسئول قرار ممی

(Accept( نیازمند اصالح ،)Revise( رد ،)Reject( و یا انصراف نویسنده )Deny باشد. این روند ممکن )

 ماه و حتی بیشتر طول بکشد. 2است 

 تنظیم ،مجله صحیح انتخاب، مقاله نقص و عیب بدون و نهایی ویرایشبه یاد داشته باشید که نکاتی مانند 

 یشترپ مقاالت از منابعی درج، معتبر منابع صحیح انتخاب در دقت، نویسندگان راهنمای مبنای بر دقیقا مقاله

 ینب از، و نمودارها و شکلها مناسب کیفیت، مجله کادر با شده حساب و صحیح ارتباط، مجله در شده منتشر

ه همچنین الزم ب توانند به پذیرش مقاله کمک فراوانی کنند.می دارد مجدد اصالح به نیاز که چیزی هر بردن

 نشد رد علت کنید تا تالشو درصورتی که  است طبیعی و عادی کامال امری مقاالت شدن ردذکر است که 

تواند ، میمقاله شدن رد علتاید. ، به پذیرفته شدن آن در مجالت دیگر کمک کردهیدشو متوجه را مقاله

همچنین الزم به ذکر است  .گردد معرفینبودن آن  چاپ حد دریا  مقاله موضوع بودن ارتباطبی مواردی مانند

یا درواقع رد  rejectمقاالتی که به مجالت اشتباه و نامناسب ارسال شوند به سرعت توسط ادیتور مجله 

 شوند.می

 :نکات مربوط به مجالت

باشد. اهداف مربوط به رود داری یک وبسایت جامع میمیهر مجله یا ژورنالی که برای دریافت مقاله به کار 

شود. مطالبی های اصلی مربوط به آن حتما در صفحه وبی از وبسایتش گزارش میهر مجله یا درواقع زمینه

 گیرند معموال دارای ساختار یکسان و مشخصی بدین شرح هستند:که در وبسایت این مجالت قرار می

 استاران و مسئولین مجله: ویرEditorial Boardبخش 

 های مهم برای ارسال مقاله به مجله: تاریخImportant Daysبخش 

 مجلهمربوط به  موضوعات: زمینه کاری یا Topicsیا  Scopesبخش 

 های علمی جهان: اولویت بندی یا شاخص گذاری مقاالت در دیتابیسIndexingبخش 

یسندگان مقاله شامل قالب نوشتاری مقاالت مورد هایی برای نوراهنمایی :Authors Guidelineبخش 

 ها و مواردی از این قبیلگذاری و ارجاع دادن Labelپذیرش، چگونگی 
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 هایی برای ارسال مقاله توسط نویسندگانها و راهنمایی: گزینهCall for Papersبخش و 

 منابع و مآخذ:

 کتابخانه آنالین دانشگاه اسلیایوآی. . لیتوانی، دانشگاه اسلیایوآی.ISI(. نحوه نگارش مقاله 0012میک، جان ) [1]

وبالگ آموزشی . ISIدوره آموزشی مقاله نویسی و آشنایی با ساختار مقاالت  .(1230) موسوی، سید یحیی [0]

www.maghalehnevisi.blogfa.com. 

. علمی مجالت ارزیابی نظام معرفی(. 12۸1) مرتضی سید مهرداد، و محمدنبی سربلوکی، اکبر؛ حیدری، شاپور؛ اعتماد، [2]

 .آوری فن و تحقیقات علوم، وزارت علمی تحقیقات مرکز تهران،

 محسن ترجمه. دکتری و ارشد کارشناسی هاینامه پایان: ترم طول در مقاالت نوشتن راهنمای(. 13۸7)کیت  ترابیان، [4]

 (.ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه قم،(. 12۸0)قنبری

 .معروف نشر قم،. سوم چاپ. تحقیق روش(. 1277)حسین دهنوی، [5]

 .سمت تهران،. ویرایش و نگارش آیین(. 1270) غالمحسین زاده،غالمحسین [6]

 .پارسا تهران، تحصیلی، نامه پایان و رساله: پژوهشی گزارش تدوین راهنمای(. 127۸)حیدرعلی هومن، [7]
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