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موضوعات اصلی  

منابع و مراجع

نکات طالئی

شیوه انتشار مقاله 

شیوه نگارش مقاله 

روشهاي جستجوي مطلب
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!!نوشتن مقاله، یک هنر است  
. نوشتن مقاله مهارت می خواهد

.خیلی از مقاالت بد نوشته می شوند
.  نوشتن خوب هنري است که باید آموخت 
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مقدمه

)براي نگارش مقاله(انواع روشهاي جستجوي مطلب ×

)Offline(جستجوي کتابخانه اي §
s فایل/هاردکپی(کتابها(
sپایان نامه ها
sمجالت چاپ شده
s مجموعه مقاالت کنفرانسها)Proceedings(

)Online) (اینترنتی(جستجوي الکترونیکی §
s موتورهاي جستجوي عمومی(اتفاقی(
s موتورهاي جستجوي تخصصی(ساخت یافته(
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موتورهاي جستجوي عمومی    

Googleموتور جستجوي ×
§www.google.com
§www.scholar.google.com
§www.books.google.com
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موتورهاي جستجوي عمومی    

Yahooموتور جستجوي ×
Altavistaموتور جستجوي ×
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موتورهاي جستجوي تخصصی     

×Scopus

بزرگترین بانک اطالعاتی خالصه مقاله     §
و ارجاعات

s دسترســـی بـــسیار بـــاال، بـــا امکانـــات
جستجوي بسیار پیشرفته

s   4000 ژورنال از بیش از      16000بیش از 
ناشر
 ژورنــال بــا دسترســی 1200بــیش از ©

مجانی
 پروسدینگ کنفرانس520©
 سري کتاب315©
ــایج از  © ــستجوي نت ــایت 431ج  وب س

علمی
 3000مقـــاالت در نوبـــت چـــاپ از   ©

ژورنال
اطالع رسانی مطالـب جدیـد در زمینـه         ©

مطالعاتی مورد نظر
©...
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موتورهاي جستجوي تخصصی     
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موتورهاي جستجوي تخصصی     

×Elsevier

 Reed Elsevier plcعضوي از§
Group) یک ناشر بین المللی(

مرکز اصلی در آمستردام هلند§
تامین کننده اطالعات علمـی، فنـی و        §

پزشکی
ــده مطالــب     § ــاد فــراهم کنن ــک نه ی

: حوزه4آموزشی در 
s Science
sLegal
s Education
sBusiness
 عنوان ژورنال   2000داراي بیش از    §

و کتاب
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موتورهاي جستجوي تخصصی     

×Science direct

 Elsevierعضوي از §
Scopusمحدودتر از §
امکانات جستجوي پیشرفته§
password و usernameنیاز به دارا بودن §
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موتورهاي جستجوي تخصصی     

×Emerald
§http://www.emeraldinsight.com
 ژورنال190یک ناشر بین المللی، داراي بیش از §
Business و Managementبیشتر داراي مقاالت §
مستقر در انگلستان، با دفاتري در چند کشور§
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موتورهاي جستجوي تخصصی     

×Springer
یک ناشر بین المللی§
 برنده جایزه نوبل150ناشر مقاله بیش از §
تمرکز بر دانش، اطالعات و کیفیت§
 عنوان کتاب30.000داراي §
 عنوان ژورنال2000داراي بیش از §
: زمینه تخصصی6در §

sدانش
sتکنولوژي
sپزشکی
sمعماري
sکسب و کار
sحمل و نقل
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موتورهاي جستجوي تخصصی     

×ISI
ایندکس علمی بین الملی§
)متعلق به رویترز(موسسه تامسون §
 عنوان ژورنال23.000داراي بیش از §
§http://scientific.thomson.com
§http://isiwebofknowledge.com
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مقدمات

تحقیق/ ارتباط مقاله و پژوهش×

رویکرد اول§

رویکرد دوم§

ایده ) مقاله (نظریه  ) تحقیق  (پژوهش 

ایده ) تحقیق  (پژوهش  ) مقاله (نظریه 
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مقدمات

):Scientific Method(روش علمی ×

روش علمی یا روش تحقیق علمی، فرایند جستجوي منظم براي مشخص           §
:این روش داراي ویژگیهائی زیر است. کردن یک موقعیت نامعین است

s نظام مندي)Systematization(
s عقالئی بودن)Rationality(
s داشتن روح علمی)Scientific Spirit(
s واقع گرائی)Realism(
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مقدمات

):Research Method(پژوهش /روش تحقیق×

مجموعــه اي از قواعــد، ابزارهــا، و راههــاي معتبــر و نظــام یافتــه بــراي §
.بررسی واقعیتها، کشف مجهولها و دستیابی به راه حل مشکالت است

)بر مبناي هدف(تحقیق /انواع پژوهش§
s تحقیقات بنیادي)Basic Research(
s تحقیقات کاربردي)Applied Research(
s تحقیقات ارزیابی)Evaluation Research(
s تحقیق و توسعه)R&D(
s تحقیق کاري)Action Research(
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مقدمات

)بر مبناي روش(انواع تحقیق ×

1دسته بندي §
sتحقیق توصیفی
sتحقیق آزمایشی

2دسته بندي §
s تحقیق تاریخی)Historical R.(
s تحقیق توصیفی)Descriptive R.(
s تحقیق پیمایشی)Survey R.(
s تحلیل محتوا)Content A.(
s مطالعه میدانی)Field R.(
s مورد کاوي)Case Study(
s تحقیق همبستگی)Correlation R.(
sآزمایشی /تحقیق علّی)Casual R.(
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مقدمات

انواع مقاله×

)عام (1دسته بندي §
sایده یا موضوع کامال نو: پژوهشی اصیل
sبررسی یک ایده موجود از جنبه اي جدید: تحلیلی
sگردآوري و نگارش در باره یک موضوع با ساختاري جدید: تالیفی
sبررسیهاي آزمایشگاهی یا مطالعات آماري: گزارشی

)از نظر وزارت علوم (2دسته بندي §
s فهرست شده علمی بین المللی)ISI(
s مقاالتISC
sعلمی پژوهشی
sعلمی ترویجی
sعلمی خبري
sصنفی
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مقدمات

تعاریف×
)Contribution(سهم علمی /ارزش§

sسهم مقاله در توسعه مرزهاي دانش
sنوآوري مقاله

)Citation(ارجاع §
s       بسته بـه میـزان ارجـاع سـایر کارهـاي           ...) کتاب، مقاله و    (میزان ارزش علمی یک کار علمی

.علمی به آن است
s شودتعداد دفعاتی که در کارهاي علمی سایرین، به کار شما ارجاع داده می.

)Impact Factor(فاکتور تاثیر §
s          ارجاعات، مقالـه    معیاري براي ارزیابی سطح ژورنالهاست که بر اساس مواردي مانند تعداد 

.تعیین می گردد... دهندگان، و 
s شاخص نشان دهنده میزان استنادها یا ارجاعات)citation (به مطالب یک مجله علمی

 باید توجـه کـرد کـه زمینـه علمـی و سـطح مجـالت                 .I.Fدر مقایسه مجالت با یکدیگر بر اساس        ©
.مشابه یکدیگر باشد
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قبل از آغاز نگارش

انتخاب موضوع مقاله×

:مساله تحقیق، باید§
sدر انتهاي مقدمه بصورت ضمنی اشاره می شود
sدر مرحله نتیجه گیري پاسخ داده می شود

!موضوع را از کجا بیاوریم؟§
sپایان نامه ها/پیشنهاد کارهاي آتی سایر مقاالت
sادامه کارهاي قبلی خودتان
s اساتید، کنفرانسها و (پیشنهاد موضوع از سایرین(...
sمشاهده شکاف تحقیقات در حین مطالعات
sجستجوي مقاالت در بانکهاي اطالعاتی و کشف روندها
s سازمانی و (حل مشکالت عملی(...
s...
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ساختار

 پیشنهاداتی در خصوص ساختار مقاله×
ساختار سلسله مراتبی مقاله§

s فصل)chapter/( بخش)Section(
sزیربخش
sپاراگراف
sجمله

بنویسید) داراي جزئیات(قبل از شروع به نگارش متن، یک فهرست مطالب §
sتا آنجا که موضوع هر پارگراف معلوم باشد

ساختار پاراگراف§
sیک موضوع را توسعه می دهد
s جمله داشته باشد3ترجیحا حداقل 

.اولین جمله، موضوع پاراگراف را تعریف می کند©
جمالت بعدي ایده مدنظر را در قالبی منطقی بسط می دهند©
جمله آخر، نتیجه یا نکته اصلی پاراگراف را می سازد©
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ساختار

پیشنهاداتی در خصوص ساختار مقاله×
ساختار جمله§

sیک فکر را بصورت کامل بیان کنید.
sاز ساختار جمله بندي طبیعی استفاده کنید

، خبر، فعل)مفعول(فاعل ©
. باشدx>rاین رابطه وقتی برقرار است که »
.اتاقک بوسیله پمپ تخلیه خالی شده بود»

sساده سازي جمالت با بکارگیري ساختار صحیح فعل
: مثال©

.اندازه گیري سختی پوسته بوسیله استفاده از یک نفوذگر نانو انجام شد»
.سختی پوسته بوسیله یک نفوذگر نانو اندازه گیري شد»

sاجتناب از آغاز نمودن جمالت با عبارات قیدي طوالنی
:مثال©

 که با یک چراغ و یک میکرورایانـه مجهـز شـده بـود،          CSEA1با استفاده از نفوذگر نانو      »
.سختی پوشش اندازه گیري شد
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ساختار مقاله

. موضوع کلیدي که می خواهید خواننده به خاطر بسپاردConclusion(3(جمع بندي . 6

کلمات کلیدي/نام نویسندگان/عنوان صفحه اول. 0
.کار انجام شده را خالصه می کند )abstract(چکیده . 1

در مورد چه چیزي صحبت می کنیم؟ )introduction(مقدمه . 2
ما چه کرده ایم؟ )Details(جزئیات تحقیق . 3

به چه دست یافته ایم؟ )results(نتایج . 4
خب که چی؟ )discussion(بحث . 5
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ساختار مقاله

 ساختار مقاله×
ساختار ذوزنقه اي مقاله§

Experiment DetailsExperiment Details

ResultsResults

IntroductionIntroduction

DiscussionDiscussion

Broad Background

Narrow Focus

Broad Implications
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ساختار مقاله

)Introduction( ساختار بخش مقدمه ×

اجزاء§
sپس زمینه عمومی
sمرور ادبیات
sطرح شکاف موضوع
sاهداف مقاله

سختی نگارش مقدمه§
sمقدمه و بحث، مشکلترین قسمتهاي مقاله براي تازه کاران هستند.
sزیرا جزئیات آزموده شده و نتایج سر راست تر هستند.

اهداف نگارش مقدمه§
sارائه اطالعات پشتیبانی کننده کافی به خواننده
s کنددر اینصورت است که وي می تواند کار شما را درك کرده و از شما تشکر!
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ساختار مقاله

پس زمینه عمومی:  ساختار بخش مقدمه×

هدف§
sتعیین جایگاه مقاله در زمینه گسترده موضوع
sباید باعث افزایش سرعت خواننده شود

)style(سبک §
sقابل درك براي هر خواننده
sتعریف کننده موضوع مقاله
s جمله5-3 پاراگراف، 1(کوتاه (
sمعموال خیلی عمومی و بدون جمالت بحث برانگیز
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ساختار مقاله

مرور ادبیات:  ساختار بخش مقدمه×

هدف§
sتعیین جایگاه مقاله در زمینه مشخص بحث
sبا نشان دادن آنچه انجام شده، آنچه قبال انجام نشده بیان می شود.

ساختار§
s با آن که به رویکرد کار شما نزدیکتر است خاتمه دهید(رویکردي(
s با آن که به کار شما مرتبط تر است خاتمه دهید(ارتباطی(
s با آخرین کارهاي انجام شده خاتمه دهید(زمانی(

)Citation(شیوه ارجاع §
sبرجسته سازي موضوع
sبرجسته سازي نویسنده
sبرجسته سازي ضعف سایر نویسندگان
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مرور ادبیات: ساختار بخش مقدمه×

مراجع §
sهرگز از اعداد بجاي کلمات استفاده نکنید.
sکارهاي قبلی خود نویسنده؟
sدر مقدمه، باید به همه مراجع ارجاع داده شود!

شیوه تلخیص§
s           ن را در سه    براي نگارش ادبیات موضوع، ابتدا یک مقاله را بخوانید، بعد خودتان آ

.سطر خالصه کنید و در ادبیات بگنجانید
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ساختار مقاله

شکاف تحقیقات: ساختار بخش مقدمه×

:وضعیت موضوع بحث را با ذکر موارد زیر، خالصه می کند§
sآنچه انجام نشده است؛
s با رعایت احتیاط و ادب(خطاها و اشکاالت در کارهاي قبلی(!
sعدم توافق یا جدل بین مراجع کارهاي قبلی

!مهمترین قسمت براي پذیرش مقاله§
sاثبات عدم وجود کار جدید
sاثبات جدید بودن کار، با اثبات عدم انجام آن در گذشته
s شدارائه خوب شکاف موضوع، باعث سختی کار داور در رد کردن مقاله خواهد!
sجمالت محکم و بدون شک استفاده شود.
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ساختار مقاله

هدف نگارش: ساختار بخش مقدمه×

جمله هدف§
sبالفاصله بعد از جمله شکاف تحقیق
sتمقاله را بیان می کند که اساسا پر کردن شکاف موضوع ذکر شده قبلی اس/هدف تحقیق
sمی بایست مختصر، دقیق، صریح و متمرکز باشد
s نیست)یا مطالعه، بررسی و غیره(هدف تحقیق، صرفا انجام تحقیق !

. و غیرهکلمات دقیقتري بکار ببرید، مانند اندازه گیري، تعیین، ساخت، محاسبه©

نکاتی در خصوص سبک نگارش§
sزمان گذشته به کار ببرید: جمله هدف متمرکز بر تحقیق:

©…”was The objective of the (research, project, investigation. etc.) “
sزمان حال به کار ببرید: جمله هدف متمرکز بر مقاله:

©“The objective of this (paper. report, article, etc.) is …”
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ساختار مقاله

بخشهاي اختیاري: ساختار بخش مقدمه×

جمالت نشاندهنده ارزش مقاله§
sنشان دهنده اهمیت یا ارزش کار
s جمله2 یا 1(کوتاه (
sبا حفظ فروتنی

پیش ارائه§
sمورد استفاده در مقاالت طوالنی
sارائه نتایج اصلی در یک یا دو جمله
sذکر ساختار ادامه مقاله
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ساختار مقاله

)Experimental Details(ساختار بخش جزئیات تحقیق ×

هدف §
s چه کرده ایم؟”پاسخ به این سوال که“

حجم مطالب§
sددا تولید کندباید به قدر کافی باشد که هر فرد دیگري بتواند نتایج ذکر شده را مج.

!اگر موردي هست که نباید در مقاله بیاید، پس آن را چاپ نکنید©
sخوب است جزئیاتی را ارائه دهید که خواننده را کمک کند.
sجزئیات غیر اصلی را حذف کنید.

)Nomenclature(فهرست عالئم و اختصارات §
s هر نشانه)symbol (را تعریف کنید
s هم در جدول عالئم و هم در اولین استفاده
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ساختار مقاله

ساختار بخش جزئیات تحقیق×
سبک و گرامر§

sمعموال زمان گذشته
زمان حال براي حقایق عمومی، شرح عمومی مسائل استاندارد©

sادا کردن
مفعولی و مجهول : عامل انسانی©

)اجتناب کنید... از بکار بردن کلماتی مانند من، ما و (سوم شخص »
«“The voltage was adjusted (by the experimenter) to 15.4 V”
فاعلی و معلوم: عامل ابزاري©

«“The generator produced a series of 50 V, 50ns pulses.”
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ساختار مقاله

)Results(ساختار بخش نتایج ×

:در پاسخ به سوال اساسی§
sمن چه یافتم؟ یا
sمن چه مشاهده کردم؟

شیوه ارائه نتایج§
sعموما نتایج در قالب شکلها و جداول ارائه می شوند
sمتن ها در تشریح این جداول و شکلها ارائه می شوند

)Conditions(شرایط §
sهمیشه ابتدا شرایط را ذکر کنید، سپس نتایج را بیاورید

 آنچه انجام داده اید-1©
 آنچه به دست آورده اید-2©

s                 بـه یـک نتیجـه      مطمئن شوید تمامی شرایط، پارامترها و غیـره مـورد نیـاز بـراي دسـتیابی
مشخص ارائه شده اند
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ساختار مقاله

ساختار بخش نتایج×

سبک و گرامر§
s ارجاع به یک شکل یا جدول(جمالت مکان(

افعال زمان حال©
هم جمالت معلوم و هم مجهول مورد قبول است©

s بیان نتایج، بدون استفاده از شکل و جدول(جمالت ارائه(
معموال جمالت زمان گذشته ©
!)قانون مرد نابینا(مهمترین نتایج ذکر شده در جداول و شکلها را خالصه می کند ©
دقیق و تا حد ممکن و نیاز، بصورت کمی و عددي©

sجمالت توضیح
.تنها توضیحاتی را ذکر کنید که کامال به نتایج خاصی مرتبط اند©
را فراموش نکنید) نتایج(با بحثها و توضیحات اضافی، واقعیات ©

بگذارید) Discussion(سایر توضیحات عمومی و بحث را براي قسمت بحث »
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ساختار مقاله

ساختار بخش نتایج×

شکلها و جداول§
sبهترین شیوه را براي بیان حرفتان به کار بگیرید

جداول، براي زمانی که مقادیر مطلق مهم هستند©
نمودار، براي زمانی که روندها مهم هستند©

 قرار دهید xمهمترین متغیر را روي محور »
نمایش تصویري همه اطالعات، بجاي درج آنها در عنوان و متن©

اما مراقب باشید شکل شلوغ نشود»
قانون مرد بی سواد©

!شکلها باید به قدري واضح باشند که یک بی سواد هم آنها را درك کند»
نویسنده باید کار کند، نه خواننده! تنبلی نکنید©
همواره واحدها را ذکر کنید©
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ساختار مقاله

)Discussion(بحث ×
“!خب که چی؟”: پاسخ به سوال اساسی §

اجزاء معمول در قسمت بحث§
s1 .ارجاع به هدف یا فرضیه اصلی
s2 .مرور مهمترین یافته ها
s3 .ذکر محدودیتها و توجیه ها
s4 . ذکر تفاوتها با سایر کارها(مقایسه ها(
s5 .کاربردها و تعمیم ها
s6 . براي مطالعات یا کاربردهاي آتی(پیشنهادها(

!!در قسمت بحث، نتایج جدید ارائه ندهید§
sواقعیات جدیدي در این قسمت نیاورید.
s  ذکـر  ) یا در مـرور ادبیـات     (، می بایست در ارتباط با نتایجی که قبال در مقاله            “بحث”قسمت

)با ارجاع دقیق. (شده است، بحث کند
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ساختار مقاله

)Conclusions(جمع بندي ×

مقاله باشد،“ بحث”ممکن است جمله پایانی قسمت §
.یا خود قسمتی مجزا، تحت همین عنوان باشد§
). پاراگراف2 یا 1(باید بسیار کوتاه باشد §
.اهداف و متدولوژي را اینجا تکرار نکنید§
.جمالت اخباري استفاده نکنید§
ارائـه و   ) یعنـی نتـایج و بحـث      (این بخش باید ایده هائی را که در قسمتهاي قبلی مقالـه             §

.تحلیل شده اند، خالصه کند
.این بخش مهمترین نتایج و کاربرد آنها را تلخیص می کند§
. موضوع اصلی که می خواهید خواننده به یاد بسپارد، فکر کنید3به §
یـا پـذیرش خطـا در فرضـیه         . (باشـد “ مـساله تحقیـق   ”جمع بندي باید حاوي پاسخ بـه        §

!)تحقیق
)عدم ارجاع داخلی و خارجی(این بخش باید قائم بالذات باشد §
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ساختار مقاله

)Abstract(خالصه مقاله /چکیده×
!!ویترین مقاله§
ام شد، دوبـاره    قبل از نگارش بدنه مقاله، یک چکیده پیش نویس بنویسید؛ وقتی کار انج            §

.آن را بنویسید
: جمله خالصه کنید2 یا 1هر یک از موارد زیر را در §

s پس زمینه)Background( ،
s اهداف)Objectives(
s متدولوژي)Methodology(
s مهمترین نتایج)Most Important Results(
s جمع بندي)Conclusions(
تنها چکیده را می خوانند) و مجالت(بسیاري از افراد §
آن را حاوي آگاهی بخش کنید، نه صرفا اخباري§
.چکیده نباید داراي ارجاع باشد§
.باشد) abbreviations(چکیده نباید داراي اختصارات §

sتنها در صورتی که اصطالحی مکررا در چکیده استفاده می شود.
sهر اختصار را در اولین استفاده تعریف کنید.
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واژگان کلیدي

)Keywords(واژگان کلیدي ×

نکات شکلی§
s کلمه یا ترکیب است6 یا 5معموال در حدود .
s                 ط بـا  کلماتی که در مقالـه بـسیار تکـرار شـده انـد و حـرف جدیـد مقالـه در ارتبـا

.آنهاست

نکات محتوائی§
s         کـز  بسیاري از  موتورهاي جستجو، جستجوي خود را بر روي کلمات کلیدي متمر

.می کنند، لذا باید به این نکته نیز توجه نمود
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ساختار مقاله

)Title( عنوان ×

نکات عمومی§
sعنوان و سرفصلها را در آغاز نگارش مشخص کنید
sبعد از نگارش مقاله، عنوان را مجددا ارزیابی و اصالح کنید
s خط، یک خط بهتر2کمتر از (عنوان باید کوتاه باشد (
sبه دقت به نتایج جدیدي که در مقاله ارائه شده است، اشاره نماید
sعنوان نباید داراي کلمات اختصاري باشد
sعنوان مقاله باید کامال گویاي رویکرد مقاله باشد؛ مثال:

©A new method for…
©An improved Algorithm in…

sمجالت معموال داور مقاله را از روي عنوان مقاله مشخص می کنند.
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ساختار مقاله

)References(ساختار منابع و مراجع ×

نکات عمومی§
sمعموال هر مجله فرمت خاص خود را براي مراجع دارد .
s             قالـه بـه    فهرست مراجع و ماخذ باید داراي همان شماره تربیتی باشد که در متن م

:آن اشاره شده است و نحوه نگارش آن معموال به شرح زیر است
، عنـوان مطلـب، نـام نـشریه، شـماره جلـد،             )نام خانوادگی، نـام   (نام نویسنده   : مجالت و نشریات  ©

.شماره نشریه، سال، صفحه
.ل انتشارنام نویسنده، عنوان کتاب ، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سا: کتاب ها©
.عنوان مطلب، آدرس دقیق صفحه سایت مورد نظر: سایتهاي اینترنتی©

sبرخی مجالت، در نسخ الکترونیکی، روي مراجع لینک می گذارند.
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فرایند مرور مقاله

)Review(مرور مقاله ×

) Editor(اعالم نظر ویراستار . 1§
sوي معموال نظرات مورد توافق مرورکنندگان را اعالم می کند
s                 یرین اگر موضوع اجماع در میان نیست، خود آن را بازنگري نمـوده یـا بـراي سـا

ارسال می کند
sنویسنده از نتیجه مطلع می کند
s ،هستند و نیاز به توضیح نویسنده دارند“ خاکستري”بسیاري از بازنگري ها
s        فاده کنیـد حتما نظرات داوران روي مقاله ارسالی تان را نگه داشته و به دقت اسـت .

:این نظرات از چند جهت مفیدند
جلوگیري از انجام کار تکراري توسط نویسنده مقاله©
جلوگیري از اشتباه در انتخاب مسیر در طول مقاله©
یافتن نقاط ضعف مقاله از دید علمی و رفع آنها©
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فرایند مرور مقاله

)Review(مرور مقاله ×

پاسخ نویسنده. 2§
sبراي ویراستار ارسال می شود، نه بازنگري کننده
s          اگر بازنگر چیزي را نفهمیـده اسـت،        (تا جاي ممکن، پیشنهادات مرورگران را اعمال می کند

.)احتمال دارد بسیاري از خوانندگان آن را درك نکنند
sنامه اي براي ویراستار نوشته، محل تغییرات را ذکر کنید

!دوارد جزئیات و توضیحات اضافی نشوید، خواننده عادي این نامه را ندار©
 تشکر کنیداگر پیشنهادات مرورکنندگان واقعا راهگشا و مفید بود، در نامه ذکر و©

sاگر با بازنگري کنندگان موافق نیستید؛
در نامه به ویراستار با ذکر علت نظر آنها را رد کنید©
)نظرات مورد قبول را اعمال کنید! (یا مقاله را براي جاي دیگري بفرستید©

تصمیم ویراستار. 3§
s           ر را آغـاز خواهـد      اگر متقاعد شود همه نظرات مرورکنندگان اعمال شده است، فرایند انتـشا

کرد
s می فرستد) یا جدید(در غیر اینصورت، مقاله را مجددا براي مرورکنندگان قبلی
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اعتبارسنجی مقاله 

نتایج) Validity(روائی یا اعتبار ×
تعریف§

sدرست بودن /روائی بمعناي صحت)Accuracy (است .
s را اندازه بگیردمنظور این است که وسیله یا روش اندازه گیري بتواند ویژگی مورد نظر.

1طبقه بندي روائی §
sمقایسه یافته ها با واقعیتها: اعتبار تجربی
sاز طریق معیارها و مصداقها: اعتبار مفهومی

)Validation(روشهاي تصدیق نتایج مقاله §
sانجام محاسبات به روشی دیگر
sاستفاده از نظرات خبرگان
s آزمونهاي اعتبارسنجی، نظیر تست انحراف معیار یا (روشها و آزمونهاي آماري(...
sشبیه سازي
s...
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اعتبارسنجی مقاله 

نتایج) Reliability(پایائی ×

.پایائی بمعناي دقت است§
منظور این است که شیوه پژوهش قادر به ایجاد نتایج همسان در دفعات             §

.مختلف تکرار باشد
، همـــسانی )Stability(فابلیـــت اطمینـــان، ثبـــات   : ســـایر اســـامی §

)Consistency( قابلیــــت پــــیش بینــــی ،)Predictability( دقــــت ،
)Prediction(

)ضریب همبستگی(روشهاي سنجش ضریب پایائی §
s بازآزمائی)Retest(
s شکلهاي جایگزین)Alternate Forms(
s سازگاري درونی)Internal Consistency(
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شکل مقاله 

مقاله) Format(شکل ×

الـب  کنفرانسها معموال شکل ظاهري مربوط به خود را الزام مـی کننـد کـه در ق                /مجالت§
.راهنماي نگارش مقاله ارائه می شود

:معموال در راهنماي نگارش مقاله، به موضوعات زیر اشاره می شود§

sنرم افزار نگارش مقاله و ویرایش مربوطه
sزبان مقاله
s تعداد صفحات و ستونها) حداقل و حداکثر(تعداد
s نوع و اندازه کاغذ، فاصله متن از لبه کاغذ یا حاشیه(تنظیمات کاغذ(
sفاصله بین خطوط و قبل و بعد بندها و شکلها و نمودارها و جداول
s فونتها) ساده، پررنگ، کج(نوع و اندازه و شکل
sترتیب و بخشهاي مقاله
sنحوه درج مراجع
s...
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نرم افزار نگارش مقاله

نرم افزارهاي نگارش مقاله×

.مشخص می شود) و ویرایش آن(نرم افزار نگارش مقاله §
sنرم افزار : مثالMS Word xp

برخی نرم افزارهاي نگارش مقاله§
s قدیمی(نرم افزار زرنگار(
s نرم افزارMS Word
s نرم افزارLaTeX) داراي قابلیت تعریف فرمت هاي مختلف(
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LaTexنرم افزار ×

TeXیکی از ماکروهاي سیستم §
s شاملTex ،LaTeX ،pdfTex ،ConTeXt ،BibTeX
!نرم افزاري براي درج یک متن در یک صفحه§

sبخصوص مناسب متنهاي داراي معادالت ریاضی

)www.ctan.org(قابل دستیابی بصورت مجانی §
D knuth توسط 1978نگارش در سال §
قابلیتها§

s قابلیت تنظیمstyleمتن و مراجع بر حسب فرمت مجله مورد نظر 
sسهولت تغییر از فرمت یک مجله به مجله دیگر
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محل انتشار

روشهاي ارائه مقاالت علمی  ×
چاپ در مجالت علمی   §
ارائه به همایشها و سمینارهاي معتبر علمی§

)Scientific Journals (انواع مجالت علمی×
 ISI مجالت مندرج در لیست§

s) علم جدید دنیا% 95 ژورنال، باالي 7000حدود(
تخصصی-مجالت علمی§
ترویجی-مجالت علمی§
عمومی-مجالت علمی§
§...
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کنفرانس/نحوه انتخاب مجله 
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مطالعه قبلی

آیا قبل از شروع کار باید همه مقاالت موجود را خواند؟×
منابع بیشمار و وقت محدود§
توجه به مرجع داوري و ناشر مقاله§

قدم اول×
شناختن مجالت معتبر در زمینه کاري§
شناختن افراد معتبر در زمینه کاري§
)emailاز طریق (استعالم نوآورانه بودن کار در ارتباط با افراد و مجالت §
درخواست از نویسندگان مطرح براي ارسال مقاله کامل§

s به نفع هر دو طرف، افزایش ارجاع به مقاله
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نکاتی براي تازه کاران 

اگر تازه کار هستید×

 مجله معتبر در زمینه کاري10 تا 5یافتن §
s      درصد مطمئن باشید مطالب علمی مـورد نیـاز را           90-80بدین ترتیب می توانید تا 

. در آنها خواهید یافت
عاده بلندپروازي نکنید، بطور مثال مقاله هاي اول خود را به مجالت فوق ال    §

.سخت گیر یا خیلی معتبر نفرستید
سعی کنیـد مقالـه هـاي اول خـود را بهمـراه اسـم افـرادي کـه در حـوزه                      §

ت مربوطه یا مجله مورد نظر تعدادي مقاله به چاپ رسانده اند، با مـشارک             
.گرفتن از آنها ارسال کنید

سـعی  . سعی کنید مرور ادبیات را با استفاده از سایر مراجع تکمیـل کنیـد             §
.کنید از یک فرد خبره براي این کار کمک بگیرید

حتـی از مقالـه     (در ادبیات موضوع، هرگز متنی را بدون ارجاع، کپی نکنید           §
)!پذیرفته شده قبلی خود

!هرگز در مقاله به وب سایتها یا سایر مراجع نامعتبر ارجاع ندهید§
هرگز مقالـه خـود را همزمـان بـراي بـیش از یـک ژورنـال یـا کنفـرانس                     §

!نفرستید
! بروید، به این آسانی ها بیرون نخواهید آمدBlack Listاگر داخل §
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نکاتی براي حرفه اي ها

)یا می خواهید باشید(اگر حرفه اي هستید ×

.را بخوانید، نه هر مقاله اي را) cited(مقاالت ارجاع دار §
s      بار   1000اگر مقاله اي بیش از cite            شود، نویسنده را بعنـوان یـک دانـشمند بـین 

.المللی می شناسند
s                بـا  (ران  در ایران بیشترین تعداد ارجاع به مقاله اي از دکتـر رضـوي دانـشگاه تهـ

.است)  بار ارجاع210حدود 
مقالـه خـود را تنهـا بـا مجـالت و            . به هر مجله و کنفرانسی مقاله ندهیـد       §

. شده بفرستیدindexکنفرانسهاي 
.مقاالتتان باشد% 30سعی کنید مقاالت کنفرانسی شما کمتر از §
.از ایمیل دانشگاهی براي ارتباط استفاده کنید§

WWW.GhadamYar.com

mailto:Shakeri@iust.ac.ir


5/14/2009 HTWP_by: Shakeri@iust.ac.ir 60

ریزه کاري×
روشهائی براي افزایش احتمال پذیرش مقاله§

s در مقاله خود به مقاالتeditorial teamمجله مورد نظر ارجاع دهید !
s سعی کنید مراجع شما از مقاالتcite شده در مجالت ISIباشد  .
s در نگارش خالصه)Abstract (خالصه مقاله، ویترین مقاله است. دقت کنید!
sلی استتا جاي ممکن به مقاالت قدیمی ارجاع ندهید، مگر مقاله اي که مرجع اص.
s            خوانده، به   افراد مطرح حوزه کار مقاله تان را بشناسید و سعی کنید مقاالتشان را 

.کار آنها ارجاع بدهید
s             ،نـام نـرم    اگر می خواهید براي مجالت و کنفرانسهاي خارج از کشور مقاله بدهید

! دار را ننویسیدlicenseافزارهاي 
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منابع

منابع و مراجع×

، انتـشارات جلـوه،     “شیوه ارائه مطالب علمـی و فنـی       ”روحانی رانکوهی، سیدمحمدتقی؛    §
.1379چاپ پنجم، تهران، 

، انتـشارات   “روش تحقیق، با رویکردي به پایـان نامـه نویـسی          ”دکتر خاکی، غالمرضا،    §
.1378وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چاپ اول، 

. کالیفرنیاي آمریکا،کنفرانس سان دیاگو، بکس من§
، دانـشگاه علـم و صـنعت،        “آشنائی با ادبیات مقاله نویسی علمـی      ”کریمی نسب، مهدي؛    §

1387.
.1385دستنوشته هاي دوره آموزشی مقاله نویسی، دکتر سجادي، علم و صنعت، §

§ http://www.aresearchguide.com/1steps.html
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