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  :میعل مقاله تعریف
 

رویکردي  با و تازه موضوع یک در نفر چند یا یک کوشش به که که است گزارشی واقع در مقاله 

 این (.1831)اعتماد و همکاران، گردد می منتشر و تهیه تازه، نتایجی به دستیابی جهت به جدید

می تواند گزارش یک طرح پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا  نتایج و علمی هاي یافته

فراهم می شود و  مندان عالقه و متخصصان پژوهشگران، سایر توسط  استفاده برايو ...باشد که 

می تواند در مجالت مختلف چاپ گردد و یا در کنفرانس ها و سمینارهاي ملی و بین المللی ارائه 

وارزش مقاالتی که در مجالت معتبر چاپ می شود و به عبارتی مقاالت اعتبار  و منتشر شود.

ژورنالی هستند از مقاله هاي کنفرانسی باالتر است چون معموال مقاالت ژورنالی داوري دقیق تري 

 دارند.

 

مجله نشریه اي است شامل مقاالت مختلف در رابطه با موضوع هایی که هدف  تعریف مجله:

ومحور ایجاد آن مجله هستندکه معموال در صفحه ي اول هر مجله اي اهداف آن مجله مشخص 

 شده است.یک مجله می تواند در فواصل زمانی مشخصی 

اشد و هر فصل یکی از آن چاپ شود مثال می تواند ماه نامه باشد ور ماه چاپ شود یا فصل نامه ب

چاپ شود ویا گاه نامه باشد و گاهی از آن چاپ شود یعنی نظم خاصی ندارد ویا می تواند هر دو 

 هفته یک بارچاپ شودیا...

مجالتی که در فواصل زمانی منظم چاپ می شوند معموال اعتبار بیشتري دارند.هدف یک مجله 

 گان وعالقه مندان در رابطه با موضوع خاصی است.انتشار و اطالع رسانی و افزایش آگاهی خوانند

هرمجله داراي یک حیطه ي پژوهشی خاصی است براي مثال یک مجله ممکن است فقط در 

رابطه با امنیت اطالعات در فضاي مجازي باشد حتما باید مقاله ي شما با موضوعات مجله مرتبط 

خصص مرتبط با ان برجسته و با تی با داورباشد.مجالتی معموال مناسب هستند که داراي تیم

 .مجله باشند

قرارمی گیرد که به آن می گویند نمایه معموال محتواي مجالت در بانک هاي اطالعاتی مختلفی 

نمایه شده باشد یا در لیست مجالت  ISIمی شود مثال ممکن است یک مجله در لیست مجالت 

Scopus .و... نمایه شود 
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دقت کنید که یک مجله چند بار در سال چاپ می شود چون احتمال پذیرش در مجله اي که 

زمان بررسی مقاله ي شما به این جهت که  باالتر است وتعداد بیشتر در سال چاپ می شود 

 مقاله ي شما پذیرش می شود یا خیر،کمتر خواهد بود.

شود که باید اختصارات درست نام بعالوه دقت کنید که گاهی نام نشریه به اختصار قید می 

 Journal Abbreviation Source  می توانید به وب سایت   مثل: نشریات را بدانید

 بروید و نام هاي اختصار مجالت را بدست آورید.

 

 مقاله انواع

در این بخش با دو روش  گیرند، دربرمی هارا نوشته از گوناگونی و گسترده انواع هامقاله اگرچه

دسته بندي از مقاالت آشنا می شویم.اول اینکه محتواي مقاله در کدام دسته است و بعد در چه 

است. براي مثال و ارائه  به صورت چاپی یا الکترونیکی قابل انتشاریا کنفرانسی ژورنال یا مجله اي 

-علمی/  ISIو در مجله باشد مقاله حاصل از یک پایان نامه دکتري می تواند از نوع تحقیقی 

 چاپ شود که در ادامه با آن آشنا می شوید.یا کنفرانس ملی یا بین المللی  ISCپژوهشی/

 

 

 :انواع مقاالت بر اساس محتوا 

 تحقیقی (1

 اجتماعی (2

  انتقادي (3

 تحلیلی (۴

 گرداوري (۵

 

 استوار وبررسی تحقیق ي برپایه ها مقاله انواع ي همه اینکه با قیقی:تح ي مقاله (1

 همه بررسی و تحقیق از پس صرفا که نامند می تحقیقی را ها مقاله از اي گونه اما ، است

 تهیه " گیري نتیجه و بررسی ، ،تحقیق آزمون فرضیه بر ومبتنی " علمی هاي شیوه به جانبه

 .گیرد می قرار بحث ،مورد معین پژوهش یک از آمده بدست نتایج آخرین آن در و ، شوند می
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 ي درباره ، پیداست نامشان از چه چنان اجتماعی هاي مقاله ی:اجتماع ي مقاله (2

 به که مسائلی طورکلیه ب و اخالقی مطالب ، خانوادگی وضع ، تربیتی امور ند:مان موضوعاتی

 روابط مردم، عمومی وضع مقاالت از دراینگونه .دارند کار سرو ،دارند ارتباط جامعه با نحوي

 ، بیدادگریها ، ها تبعیض و تضادها اجتماعی، ناهمواریهاي زندگی، مشکالت ،باهمدیگر آنان

 .گیرند قرارمی بحث مورد ، دست ازاین ومطالبی

 

 نویسنده وقتی زیرا هستند، همراه باانتقاد اغلب اجتماعی هاي مقاله :انتقادي ي مقاله (3

 که وآنگاه کند می یادآوري نیز را ها رذیلت و اخالقی مفاسد میگوید، سخن ها فضیلت از اي

 نشان نیز را ضعف نقاط و ،دردها گیرد می خودیاري ازقلم پیشرفتجهت  جامعه ارشاد براي

 ناخواه خواه ، دهد قرارمی تایید رامورد درست هاي روش و اصول که و زمانی . میدهد

 و روسوم و اخالقی ازمسائل دربسیاري والجرم ، میگوید سخن هم ناصواب هاي ازشیوه

 درست ازکارهاي را اجتماع هاي وانسان ، میزند انتقاد به دست اجتماعی غلط عادات

 نادرست از را درست تا گذارد می آنان راه فرا چراغی هرحال در و سازد می آگاه ونادرست

 .بازشناسند

 

پرورش یا نقد یا توسعه ي نظریه اي با استفاده از یافته ها و پژوهش هاي  مقاله تحلیلی: (4

 دیگران.

 

 

وري و انعکاس نقطه نظرهاي مختلف این نوع مقاله صرفا به گردآ مقاله گرداوري: (5

پردازد و در واقع کار تازه اي را عرضه  مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعی خاص می

ن با مقاله تحلیلی این است که به ارایه نظریه جدیدي منتهی نمیشود و به آتفاوت  .کند نمی

 پردازد. ثار قبلی نمیآ ي ابی کلیهسنجش و ارزی
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 : ورنالیژ انواع مقاالت

 عمومی -علمی (1

 مروري -علمی (2

 ترویجی-علمی (3

 یپژوهش -علمی (4

5) ISC (Islamic World Science Citation) 

6) ISI (nformation sciences instituteI) 

 (Original) اصیل یا اورجینال (7

 (Case Reportکیس ریپورت )مقاالت  (8

 Hypothesesهایپوتز ایده و ازنوع مقاالت  (9

 Letterمقاالت از نوع  (11

 Short/Rapid/Brief Communicationمقاالت از نوع  (11

 (Work-in-progress reports) گزارش پیشرفتمقاالت از نوع  (21

 

 

 

 مقاالت علمی ـ عمومی (1

ن با تاکید آمجالتی که هر شماره  از مقاالتی که از مطالب عمومی تري برخوردارند و در عبارتند

براي مثال  شود و از کمیسیون مجالت  موزشی منتشر میآبر یک رشته علمی یا یک گروه 
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رت علوم درجه مصوبی نداشته باشند و یا حتی می تواند اما از وزا می باشددانشگاه داراي مجوز 

 در روزنامه خاصی چاپ شود.

 

 

 مقاالت علمی ـ مروري (2

شوند. به عبارت دیگر در مقاالت  روي مقاالت دیگر حاصل میمقاالتی هستند که از پژوهش بر 

مروري سوژه ها و واحد هاي مطالعه به جاي انسان و حیوان و... مقاالت هستند. زیر بناي اصلی 

مروري جامع و کامل پیرامون اطالعات و مقاالت موجود در مورد یک موضوع  ،این نوع مقاالت

توافق و تفاوت نظرها به طور یکجا جمع گردد و یک  خاص است تا سواالت پاسخ داده نشده و

پاسخ و جمع بندي نهایی براي آنها حاصل گردد. براي دست یابی به این هدف پژوهشگر با 

نها را غربال میکند و اطالعات الزم را از آجستجو در منابع موجود مقاالت مرتبط را می یابد و 

و نتیجه گیري نهایی  نها به یک جوابآقضاوت بین مقاالت استخراج کرده و در نهایت با تفسیر و 

 (www.shmu.ac.irدست یابی از سایت _)دانشگاه علوم پزشکی شاهروددست می یابد 

 

قات می پردازد و در عوض چندان توجهی به فرض و ییک مقاله مروري بیشتر به طبقه بندي تحق

نچه مهم است ارزیابی و مقایسه در طبقه بندي تحقیقات آابتداي تحقیقات ندارد. بلکه 

است.هدف مقاله هاي مروري تجمیع یک دیدگاه در یک موضوع تحقیقی به شیوه ي خالصه 

اي خالصه و سازماندهی شده است.یک مقاله مروري تحقیقات اخیر در یک موضوع را به گونه 

دانش  ،یک مقاله مروري ن موضوع کمک کند.آمیکند که بتواند به دیگران در فهم و تجمیع 

ن نمی پردازد و در آگیرد و به  ن موضوع را به عنوان یک فرض در نظر میآزمینه اي الزم در 

ن موضوع و دورنماي این موضوع تحقیقاتی در آعوض به طبقه بندي تحقیقات انجام شده در 

 پردازد. ینده و ارزیابی و مقایسه راهکار ها و روش هاي موجود میآ

http://www.shmu.ac.ir)/
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، تحقیقات و مروری که مورد تایید وزارت علوم -این مقاالت را در مجالت علمی نکته:

 الف.فناوری و یا مراکز تحقیقاتی دیگر است منتشر می کنیم. مطابق پیوست 

 

 

 مقاالت علمی ـ ترویجی (3

شده ترویجی؛ منظور مقاالتی است که از کتب و مقاالت دیگر از مواردي نقل–مقاالت علمی 

 –چکیده  –عنوان مقاله )که شامل  شودبا یکدیگر مقایسه و نتیجه جدید بیان می مقاالتسپس 

 است. (منابع –گیري نتیجه –مقدمه  –هاي کلیدي واژه

 

گاهی ها و دانش خواننده آردازد و سطح پ ترویج یکی از رشته هاي علوم میاین گونه مقاالت به 

سازد. این مقاالت میتوانند به صورت  شنا میآرا ارتقاء می بخشند و او را با مفاهیم جدید علمی 

ن آتالیف و یا ترجمه باشند. اصوال مقاالت ترویجی فقط براي اشاعه دانش بشري و عالمانه کردن 

 ن است و هدف دیگري ندارد.آنی یراموپو جهان 

موزنده اي را به زبان ساده براي افراد داراي آاینگونه مجالت دستاورد هاي علمی فنی و حرفه اي 

موزان سالهاي باالي دبیرستان ها و صنعتگران و مخترعان و افراد آتحصیالت دانشگاهی و دانش 

 . کادمیک کالسیک ارایه میدهندآداراي تحصیالت غیر 

 (www.iranconferences.irدسترسی از وبسایت  _از وب سایت ایران کنفرانس)

ترویجی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و  -این مقاالت را در مجالت علمینکته: 

 ب.فناوری و یا مراکز تحقیقاتی دیگر است منتشر می کنیم. مطابق پیوست 

 

 

http://www.iranconferences.ir/
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 مقاالت علمی ـ پژوهشی (4

پژوهشی منظور مقاالتی است که حاصل یک کار و یک تحقیق علمی می باشد و -مقاالت علمی

می تواند گزارش هاي حاصل از پروژه هاي سازمانی، تزهاي مقطع ارشد و یا دکترا باشد که 

 شامل:

فرضیه  - تحقیق هدف - اهمیت مساله – مقدمه –هاي کلیدي واژه –چکیده  –عنوان مقاله 

 پیشنهادات و منابع است. – نتیجه گیري - بیان یافته ها -روش تحقیق-هاي تحقیق

 

 نشرآن درمیان مردم و براي کشف بخشی ازمعارف و هرتولیدي که به دنبال جستجوي حقایق و

بیان اندیشه اي درموضوعی ازموضوع هاي علمی ازطریق مطالعه اي نظام  به قصدحل مشکلی یا

 و باشد ابداع برخوردار از و اي یافتن روابط اجتماعی میان پدیده هاي طبیعی به دست آیدمند،بر

 هدف پیشبرد زمینه ي علمی با در مشاهدات جدید مفاهیم و روشها و نتایج آنها به کاربردها و

 ) سایت دانشجویان دانشگاه پژوهشی قلمداد میشود.ـ علمی  علمی وفناوري منجرگردد، مرزهاي

 (www.fua.irدسترسی از وب سایت  _فیض االسالم

پژوهشی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و  -این مقاالت را در مجالت علمینکته: 

 ج.فناوری و یا مراکز تحقیقاتی دیگر است منتشر می کنیم. مطابق پیوست 

 

 (جهان اسالمپایگاه استنادي علوم ) ISCمقاالت  (5

Islamic World Science Citation Center (ISC)  ،اطالع رسانی علمی  سیستم

است که در صدد تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهاي اسالمی بر اساس معیارهاي سنجشی 

 مقاالتی که از این معیارها برخوردار باشند در مجالت آي اس سی انتشار می یابند. معتبر است.

 بعد از ایاالت متحده و هلند، سومین نظام استنادي جهان را بنیان ISCلید مقاالت ایران با تو

در دنیاي انتشارات به موسسه اطالعات علمی  گذاري کرده است. اکنون، این تحلیل علمی توسط

http://www.fua.ir/
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کوشد تا چنین تحلیلی را پذیرد. در حقیقت، آي اس سی میخصوص در مورد نشریات صورت می

آوري شده از انتشارات فارسی، به خصوص انجام دهد و هم اکنون با استفاده از اطالعات جمع

بندي موسسات علمی، نویسندگان و مجالت علمی، در تحلیل محتوایی، ارزیابی مجالت و رتبه

دسترسی از وبسایت  _سایت سیاق اندیشه)هایی کسب کرده است. ملی موفقیت مجالت در سطح

www.mse63blog.ir( 

که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و یا مراکز ISC این مقاالت را در مجالت

 .دتحقیقاتی دیگر است منتشر می کنیم. مطابق پیوست 

می توان مجالت وابسته را   /http://isc.gov.irاز طریق وب سایت نکته: 

 .دنمو شناسایی

 یا پایگاه استنادي علوم جهان اسالم اینکه مقاله جزو براي اطالع از ISC  بودن یا

زیر بروید و بعد مطابق تصاویر نام مجله اي را که ادعاي  نبودن مجله باید در سایت

جستجو کنید تا ISC Master Journals Listرا در قسمت  آن را دارد 

 اطمینان حاصل کنید مقاله تان جزو این دسته خواهد بود:

 

http://www.isc.gov.ir/ 

http://www.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/
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 موسسه اطالعات علمی() ISIمقاالت (6

 Institute for Scientific موسسه اطالعات علمیاگر مقاله اي در مجالت وابسته به 

Information  یا ISI زیر انتشار یابد مقاله آی اس آی است. درس وب سایتبه آ 

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

براي فهرست نمودن و  است که Thomson Reutersوابسته به موسسه  این وب سایت

پوشش دادن جامع مهمترین مجالت علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان 

 پژوهشگران مختلف می باشد.

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
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 Thomson Reuters master لیست مجالت برتر تامسون رویترز که به انگلیسی

journal list از گذراندن برخی استانداردها مورد  مجالتی است که پسشود شامل خوانده می

 گیرند.تأیید این موسسه قرار می

 

 برای اطالع از ISI بودن یا نبودن مجله باید در سایت  

Thomson Reuters Master Journal List 
 

 International Standardیا )   ISSNژرنال و یا شماره  اسم مربوطهو از لینک  

Serial Number) سرچ کنید، اگه اسم مجله در سایت بود یعنی را آن ISI که حاال  هست

 ISI-Listedآن چند است که اگر نداشت جزو  IFیا   Impact Factorباید ببینید 

Journal   هر سازمان چک  محسوب می شود. بازم با قسمت مربوطه در معاونت پژوهشی

 شود، مناسب و مطمئن تر است. 

 

-science.thomsonreuters.com/cgi-http://ip

bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER 

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

-http://scientific.thomsonreuters.com/cgi

bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master 

 

در هنگام اشاره به نشریه، به شماره آی اس اس ان مجله دقت کنیم چون در سطح : نکته

 .ویت مجالت با آی اس اس ان آنها شناخته می شود نه با عنوان آنهابین المللی ه

 
 

 Interdisciplinary journal of contemporaryچطور بفهمم این ژورنال مثال: 

research in business IJCRB)  اعتبارش چطوره؟ آیا جزوblack list  وزارت علوم

 هاست ؟

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
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متاسفانه وزارت علوم در بلک لیست قرار داده رنال در مستر لیست آي اس آي هست ولی ژواین 

هر کس در این مجله مقاله چاپ کرده نه تنها امتیاز و تشویقی نگرفته بلکه  11از اول اسفند 

 !در اینجا مقاله چاپ کردم گوییدمنفی هم دادند! البته اگر ب امتیاز

نیست. مستر تامسون  JCR نیست چون در دیتابیس ISI ر مستر لیست تامسون هست ولید

 .بودن نیست ISI لیست تامسون بودن دلیل بر معتبربودن یا

 

من هم نتوانستم پیدا کنم، اگر منظورتان ایمپکتیست که در سایت به آن اشاره شده، خوب 

ایمپکت فاکتور یک نسبت است که می توان براي هر ژورنالی محاسبه کرد، آنها با استفاده از 

اند. ولی در عرف آکادمیک وقتی می گویند یک ژورنال ایمپکت  اطالعات اسکوپوس اینکار کرده

 .است و ایمپکت مورد نظر توسط تامسون ارائه شده است ISI فالن دارد، یعنی

 

اعتبار یک ژورنال را فقط انتشاراتش تعیین نمی کند، پس هر چه در انتشارات معروف دیدید 

 .ط انتشارات گمنامی منتشر می شودتوس ISI معتبر نیست و برعکس. بسیاري از ژورنال هاي
 

بودن هم فقط تامسون است که در مورد ژورنالی که نام بردید درست است و اطالعات  ISI معیار

 .موجود در سایت صحیح است

 

ژورنال هاي علمی در انتشارات گوناگونی منتشر می شوند، از غول هایی مثل اشپرینگر و الزویر 

یا تعداد معدودي مجله منتشر می کنند )مثل بعضی از مجالت  گرفته تا انتشاراتی که فقط یک

معتبر داخلی(. تمام این مجالت توسط تامسون رصد می شوند و فارغ از انتشاراتشان اگر 

می شوند و سپس ایمپکت می گیرند. همانطور که خودتان  ISIشرایطش را داشتند وارد لیست 

نباشد. البته انتشارات معروف  ISI می کندگفتید پس ممکن است ژورناي که الزویر منتشر 

 .معموال ژورنال هاي خیلی ضعیف ندارند

 .در انجمن آپلود شده و می توانید آنرا دریافت کنید ISI لیست کامل ژورنال هاي

 

وهم غیر آن را  IsI براي نمونه آدرس چند انتشارات را برایتان می گذارم که هم ژورنال هاي

 :دارند
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http://www.tandfonline.com/ (http://www.tandfonline.com/)  

 

http://technopress.kaist.ac.kr/ (http://technopress.kaist.ac.kr/) 

 

 

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

م هستند(، از مجالت کل دنیا را پوشش میده. مجالتی )که عموما مجالت معتبري ه ISI موسسه

یعنی اینکه همه ساله آمار ژورنالی که تحت پوششش هست رو بررسی میکنه و برحسب تعداد 

یا ضریب تاثیر به هر  Impact factor ارجاعاتی که به اون میشه، عددي/ضریبی تحت عنوان

  .مجله اختصاص و ساالنه منتشر میکنه
 

دد بزدگ باشه نشون دهنده استفاده مقاالت آن به عنوان مرجع در سایر طبیعیه هر چقدر این ع

 .مقاالت و مجالت است. پس ضریب تاثیر نشانه اعتبار مجله است
 

نیست لزوما  ISI در قبال این کار از مجالت پول میگیره. بنابراین مجله اي که ISI موسسه

 .نامعتبر نیست
 

باشد میتواند با بستن قرارداد با این موسسه در لیست هر مجله اي فارغ از اینکه ناشر آن که 

مجالت تحت پوشش این موسسه قرار گیرد. البته قبل مجله باید استانداردهایی هم داشته باشد 

نباشد  ISI که بحثش اینجا نیست. ممکن است مجله اي توسط الزویر یا اشپرینگر چا پ شود اما

 .بالعکسو

Elsevier و Springer اشر هستند. و ربطی ندارد که مجله اي در الزویر هستتنها یک ن ISI 

نیستند. مثال مجله  ISI هست یا نیست. باالعکس مجله اي که در این ناشران نیست لزوما غیر

و ایمپکت فکتور  ISI مکانیک دانشگاه شیراز توسط این ناشران برجسته دنیا چاپ نمیشود اما

 .دارد 3.8حدود 

 

ISI اگر عنوان مجله  .سایت تامسون روبتر قابلیت بررسی است نه منبع دیگر بود یا نبودن توسط

 .نیست ISIو اگر نباشد  ISI (هم دارد IF در این سایت باشد )که اگر باشد

لزوما به مفهوم اعتبار کم مجله نیست. در برخی اوقات به معناي اعتبار زیاد هم  ISI نبودن در

http://online.sagepub.com/
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نوان ایمپکت فکتور به مجله اختصاص داده میشود، شدن ضریبی تحت ع ISI نیست. اما چون با

هست  IF 10 دیگر ارزیابی مجله براي خواننده راحتتر است. مثال در یک نگاه مجله اي که داراي

 IF 0.1 دیگر یقینا مجله معتبري است نسبت به مجله اي با

 
 

 

http://www.elsevier.com/ 

 

 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html 

 

 

http://www.clemson.edu/cafls/404.html 

 

 

http://www.routledge.com/ 

 

 

http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html 

 

 

http://www.uk.sagepub.com/home.nav 
 

 

 

http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
http://www.clemson.edu/cafls/404.html
http://www.clemson.edu/cafls/404.html
http://www.routledge.com/
http://www.routledge.com/
http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html
http://www.palgrave-journals.com/pal/index.html
http://www.uk.sagepub.com/home.nav
http://www.uk.sagepub.com/home.nav
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به مثال زیر دقت کنید:

 

ISSN: 2249- 9024 
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http://bretj.com/journals 

محسوب  ISI مجالت از ٬ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان ISI شمار مجالت 

 سالکنار گذاشته شود. در  ISI مجالت لیست از بعداً ٬علمی بار کاهش دلیل به اما ٬شود

دسترسی از  _)سایت دانلود مقاله قرار دارند. ISI لیست در ٬مجله ۰۰۱۱۱بیش از داراي 6106

 (ir.iolalraepaper.pppوب سایت 

 ISI مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ۰۱۱۱هر ساله  

سري مراحل  یک ISIهر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در .اضافه می شوند

ارزیابی را پشت سر می گذارد. از جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهاي بانک 

، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقاالت چاپ شده در آن، نشر به  ISIاطالعاتی 

باشد. الزم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی موقع مجله و جایگاه نشر آن می 

مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد 

شد. از جمله مواردي که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاالت، 

انگلیسی باشد همچنین توصیه می شود که منابع نیز به  چکیده و کلمات کلیدي باید به زبان

زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطالعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد اما 

قرار گیرد زیرا ارزیابی  ISIموارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوري و ارزیابی 
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نند عناوین و منابع بکار رفته در مقاالت را به زبان نمی توا ISIکنندگان مجالت علمی در 

انگلیسی ترجمه کنند. داوري علمی و تخصصی مقاالت چاپ شده در مجله توسط داوران نام 

آشناي علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویاي اعتبار و 

-etwww.isiدسترسی از وبسایت  _ ISI )از وب سایت چاپ مقاله غناي علمی مجله است.

paper.n) 

 

هر سال توسط  JCR (Journal citation Reportگزارش میزان ارجاع به مجله هاي )

( واقع در شهر Institute for scientific Information ) ISIانستیتو اطالعات علمی 

 .منتشر می گرددفیالدلفیاي آمریکا 

 

 

 این گزارش حاوي اطالعات ارزشمندي پیرامون مجله ها و رتبه بندي آنها می باشد.

 

در سطح بین المللی ارائه می شود این خود یکی از مزایاي اصلی آن ISIاز آنجاییکه مجالت 

به شمار می آید که شما می توانید پژوهش و دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی خود را به 

 زیادي در تمامی نقاط جهان تحت یک استاندارد مشخص عرضه کنید. افراد

 چیست؟ ضریب تأثیر

 ISIو توسط بنیانگذار  5991(، براي نخستین بار در سال Impact Factorفاکتور تأثیر )

مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملی جهت گزینش بهترین  Garfieldگارفیلد 

 ت. به کار رفو مقاله ها  مجله ها 

فاکتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد )نظیر مقاله 

پژوهشی، مقاله مروري، نامه، یاد داشت، چکیده و..( در یک مجله علمی در طول زمانی 

معین تعریف شده است. فاکتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتظر شده در دو سال 

 بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در دو سال مذکور است.قبل مجله تقسیم 

http://www.isi-paper.net/
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در مواردي فاکتور تأثیر مجله بطور میانگین )که معدل فاکتور تأثیر طول دوران فهرست 

 می باشد(، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ISIشدن آن مجله در 

 

 

 

است.  ISIاز نظر  این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردي ترین شاخص ارزیابی مجله ها

بر مبناي ارجاعات به هر یک از مجله هاي علمی آن محاسبه می  ISIاین عامل همه ساله توسط 

  می شوند JCR به مجالتی که وارد بخش منتشر می شود. JCRشود و نتیجه در گزارش 

Web Of Science یاWOS نیز می گویند.  

 
 

 چیست؟Web Of Science نکته:

توسط یوجین گارفیلد پایه گذاري شد و فکر  5911آمریکا در دهه  وسسه اطالعات علمیم

توسط وي مطرح شد. این موسسه نشریاتی  5911تدوین یک نمایه نامه استنادي از سال 

داند به شوند بررسی و مقاالت نشریاتی را که معتبر میرا که در تمام جهان منتشر می

کند. این امکان جستجو با فهرست می منظور امکان جستجو در مراکز علمی و تحقیقاتی،

 .شوددریافت هزینه در اختیار استفاده کنندگان گذاشته می

 

مرکب از پنج پایگاه شامل اطالعات جمع آوري شده از هزاران  "وب آف ساینس"پایگاه 

 .ژورنال پژوهشی می باشد

 

 نمایه استنادي گسترش یافته علوم *
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 نمایه استنادي علوم اجتماعی *

 

 نمایه استنادي علوم انسانی و هنر *

 

 نمایه شیمی *

 

 واکنش هاي شیمیایی جاري *

 

What's the difference between Web of Science 

and Web of Knowledge? 

Web of Knowledge is a comprehensive research platform, which means it brings together many 

different types of content for searching. Journal articles, patents, websites, conference 

proceedings, Open Access material — all can be accessed through one interface, using a variety 

of powerful search and analysis tools.  

Web of Science® can be found within Web of Knowledge. This resource offers access to journal 

articles in the sciences, social sciences and arts and humanities. Web of Science contains over 

100 years of valuable research, fully indexed and cross-searchable.  

 

  بنابراین بعالوه براي تعیین ایمپکت فکتور یا ضریب تاثیر آن باید در فهرست جی 

  دیتابیسسی آر یا  JCR را مشاهده کنیم. تامسون 

javascript:unhide('q1');
javascript:unhide('q1');
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PJCR//JCR//ISC//SCI//SJR 

Self-citation, Impact Factor, Persian Journal Citation Reports (PJCR), Islamic 

World Science Citation Center (ISC). 

The Journal Citation Reports (JCR) and Science Citation Index (SCI) are powerful and 

authoritative bibliometric tools produced by the Institute for Scientific Information (ISI) 

(now Thomson Scientific). ISI provides several indicators for measuring intellectual 

development from international perspective just for publications in English language. 

Accordingly, the scientific journals in different countries have less chance to be evaluated 

based on bibliometric indicators. For this reason, Regional Information Center for Science 

and Technology (RICeST) started to construct the Persian Science Citation Index (PSCI) 

, and has beenPersian Journal Citation Reports (PJCR) as products of ISC in 2000and  

releasing the service from 2004 (Ghane, 2010). 

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country 

scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database 

(Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains.  

This platform takes its name from the SCImago Journal Rank (SJR) indicator , developed 

by SCImago from the widely known algorithm Google PageRank™. This indicator shows the 

visibility of the journals contained in the Scopus® database from 1996.  

SCImago is a research group from the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

University of Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) and Alcalá de Henares, dedicated to 

information analysis, representation and retrieval by means of visualisation techniques.  

 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

http://www.scopus.com/
http://www.elsevier.com/
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0912/0912.4141.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://www.scopus.com/
http://www.scimago.es/
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Journal Citation Reports®(JCR®) offers a systematic, 

objective means to critically evaluate the world's leading journals, with quantifiable, statistical 

information based on citation data. By compiling articles' cited references, JCR helps to 

measure research influence and impact at the journal and category levels, and shows the 

relationship between citing and cited journals. 

 

ww.webofknowledge.com/JCR 

 

 

 

براي  .یک مجله بدانیم ضریب تاثیر آن چیست همیشه باید قبل از ارسال به

که در فهرست نشریات موسسه تامسون رویترز قرار دارد  ISIیافتن ضریب تأثیر یک مجله 

 مثل جستجوي ضریب اثر“توانید به سایت می

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

 مراجعه کنیم.که نام مقاالت را به همراه ضریب تاثیر نوشته است   JCRیا بانک اطالعاتی 

 داراي ضریب تأثیر نیستند. ISIمراجعه نمایید. البته توجه داشته باشید که تمام مجالت ” 

 

 تعیین ضریب اثر

برمبناي ارجاعات به هر یک از مجالت علمی آن محاسبه  ISIاین عامل همه ساله توسط 

یا به  Journal Citation Reportsمی شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا 

 مجله براي بلکه ٬نویسنده یا مقاله براي نه ٬ر می شود. این ضریبمنتش ٬ JCRاختصار 

 سال در اگر فرضا. گیرد می صورت ساله سه دوره یک برمبناي محاسبه. شود می محاسبه

 ۰۰تعداد  ۴۰ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال  ۴۱جمعا  ۴۴

 ۴۱ تقسیم از ٬مجله آن ارجاع ضریب ٬مقاله چاپ شده باشد ۰۴تعداد  ۴۸مقاله و در سال 

مرتبه  ۴/۱ نشریه آن مقاله هر ٬است. یعنی به طور متوسط ۴/۱به دست می آید که  ۵۱بر 

 گر قرار گرفته است.مورد استناد مقاالت دی

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
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ضریب اثر به این معنی است که یک مجله چه میزان در دنیاي علم نفوذ دارد و در واقع نشانگر 

شود که ابتدا تعداد استنادهایی که اعتبار یک مجله است. ضریب اثر به این صورت محاسبه می

است محاسبه   یا گاهی پنج سال پیش تر در سال جاري به مقاالت دو سال قبل آن مجله شده

گردد. سپس تعداد مقاالت چاپ شده آن مجله در دو سال استخراج شده و عدد اول تقسیم بر می

به دست  ۰۸۳۸خواهید ضریب اثر مجله الف را در سال شود. براي مثال اگر میعدد دوم می

( و ۸۱ عدد را استخراج کنید )براي مثال ۰۸۳۰و  ۰۸۳۰هاي آورید باید تعداد استنادهاي سال

( کنید که ضریب اثر ۰۱ عدد آن را تقسیم بر تعداد مقاالت چاپ شده در این دو سال )براي مثال

 آید.به دست می ۸

 

( هستند. Impact Factorیا )  IFمجالت آی اس آی دارای ضریب تاثیر یا نکته:  

مقاله فاکتور تاثیر به صورت میانگین، تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد )نظیر 

پژوهشی، مقاله مروری، نامه، یاد داشت، چکیده و..( در یک مجله علمی در طول زمانی 

ر شده در دو شمعین تعریف شده است. فاکتور تأثیر، تعداد ارجاعات به مقاله های منت

 .سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله های منتشر شده در دو سال مذکور است

 

است.  ISI حال کاربردي ترین شاخص ارزیابی مجله ها از نظر این شاخص مهمترین و در عین 

بر مبناي ارجاعات به هر یک از مجله هاي علمی آن محاسبه  ISI این عامل همه ساله توسط

این ضریب نه براي مقاله یا نویسنده بلکه .منتشر می شود JCR می شود و نتیجه در گزارش

 براي مجله محاسبه می شود. 

 :اگر داشته باشیم

a  =مجله علمی مورد نظر 
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t  = سال مورد نظر 

Cit  = تعداد استنادها به مقاالت مجله 

Art  = تعداد مقاالت منتشره در مجله 

 آنگاه:

 

   
   2,1,

2,1,
,






taArttaArt

ttaCitttaCit
IF ta

 

 به عبارت دیگر:

ضریب تاثیر در سال جاري برابر است با مجموع استنادهاي به مقاالت ژورنال موردنظر در دو 

تقسیم بر تعداد کل مقاالت منتشر شده توسط همان ژورنال در  همان دو سال سال قبل مجله 

 قبل.

 مثال:

 

 ضریب تاثیر حاصل نسبت استنادها به تعداد مقاالت چاپ شده در دوسال قبل مجله است. مجله

PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS با ISSN 0079-6727  داراي

محاسبه ایمپکت فکتور را در شکل زیر مشاهده ایمپکت فکتور هفت است. می توانید نحوه 

  .نمایید

 

 تصویر: محاسبه ضریب تاثیر
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  :factor.html-impact-http://www.hardanbir.com/2013/03/isiمنبع

 

 

 

 

 

 

که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا ISI مجالتاین مقاالت را در نکته: 

  ه.باید منتشر کنیم. مطابق پیوست  مراکز تحقیقاتی دیگر است 

دقت کنید یک سری مجالت هستند و هنوز از مدت ثبت آن در آی اس آی دو نکته: 

 IFیا  می گویند و داری ضریب تاثیر ISI-Listedسال بیشتر نمی گذرد که به آن مجالت 

 7از نظر امتیاز برای مثال اگر یک مقاله آی اس آی معتبر از نظر وزارتین  .نمی باشند 

 معموال می دهند. 6باشد به یک مقاله آی اس آی لیست موردتایید وزارتین نمره 

 

 

 

این شاخص نشان دهنده این است که آیا  (:Immediacy indexشاخص آنی )

گیرند یا نه. این شاخص بیشتر براي مقاالت یک مجله به محض انتشار مورد توجه قرار می

ها بسیار باالست مانند بیولوژي یا هایی مورد استفاده است که سرعت تولید علم در آنرشته

 Xا به مقاالت یک مجله در سال ایمونولوژي. نحوه محاسبه آن به این صورت است: تعداد استناده

. بنابراین در محاسبه این شاخص تعداد Xتقسیم بر تعداد مقاالت آن مجله در همان سال 

این شاخص در حقیقت استنادها به مقاالتی یک مجله در همان سال انتشار مورد توجه است.

 شیب رشد منحنی ارجاعات را بیان می کند.

 

http://www.hardanbir.com/2013/03/isi-impact-factor.html
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تعداد سال هایی که از سال ارزیابی باید به  :(Cited Half-Life)نیمه عمر استناد

عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت 

به آن مجله صورت پذیرفته باشد را دیگر این شاخص مدت زمانی را که نیمی از کل استنادات 

میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند. بدیهی است نشان می دهد و در حقیقت، سرعت کاهش 

مقاله هاي اعات زود از دست بدهند، تنها به که وقتی مقاله هاي یک مجله ارزش خود را براي ارج

جدید مجله ارجاع داده می شود. این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله 

به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله ارجاعات  در مجموع هرچه نیمه عمر کاهش یابد.

 باالتر می رود.

 Webکه در فهرست وبگاه علم ) ISIدر پایان هر سال، مجله هاي تحت پوشش فهرست نویسی 

of Science=WOB.قرار گرفته اند، ارزیابی می شوند ) 

 

 

 

)سه شاخص اشاره شده درباال( می  ISIمعیارهاي ارزیابی و سنجش همان شاخص هاي ارزیابی 

هر سال جهت اطالع عموم اعالم  JCRباشند. نتایج این ارزیابی نیز درگزارش هاي ارجاع مجله 

 می شود.

 

در بین فاکتورهاي باال، فاکتور تأثیر، کاربردي ترین شاخص می باشد و امروزه به طور گسترده 

استفاده قرار می گیرد. این فاکتور در حقیقت اي در درجه بندي و ارزیابی مجله هاي مورد 

 توانایی مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب بهترین مقاله ها نشان می دهد.

 

، مرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجله هاي علمی ISIبانک اطالعات 

 اشد.منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف می ب

 

 

 
پر واضح است که منظور از پوشش جامع، فهرست نمودن کل مجله هاي علمی منتشر شده در 

جهان نمی باشد. چرا که از طرفی مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر تمام مجله هاي نشر 
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پیروي نکرده اند و از غناي علمی الزم برخوردار نیستند.  ISIیافته در جهان از استانداردهاي 

 به طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت می گیرد. ISIیابی مجله هاي علمی ارز

 

 

 

تا  51عنوان جدید را ساالنه مورد ارزیابی قرار داده و تنها  0111در حدود  ISIارزیابی کنندگان 

درصد از مجله هاي علمی ارزیابی شده، انتخاب می شوند. هر مجله علمی قبل از انتخاب  50

 سر می گذارند. یکسري مراحل ارزیابی را پشت ISIدن در شدن و فهرست ش

 

، کمیته علمی منتخب ISIاز جمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهاي بانک اطالعاتی

مجله، تنوع بین المللی مقاله هاي چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن می 

 باشد.

 

 

 

این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد، الزم به ذکر است که هیچ یک از 

 بلکه با بررسی مجموع عوامل، یک امتیاز کلی داده خواهد شد.

 

از جمله مواردي که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاله ها، چکیده و 

شود که منابع نیز به زبان کلمات کلیدي باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه می 

 انگلیسی نوشته شوند.

 

 

 
اگر چه اطالعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد، اما موارد ذکر شده باید به زبان 

قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجله هاي علمی در  ISIانگلیسی باشد تا تحت داوري و ارزیابی 

ISI .نمی توانند عناوین ومنابع بکار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسی ترجمه کنند 
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داوري علمی و تخصصی مقاله هاي چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمی از جمله 

عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابی کنندگان می باشد که گویاي اعتبار و غناي علمی مجله 

 است.

 

از معتبرترین پایگاه هاي علم سنجی هستند که توسط مؤسسه  JCRو  WOS  ،ESTیگاه سه پا

 تهیه و روز آمد سازي می شوند. ISIاطالعات علمی 

 

ساله، به  51بر مبناي دوره هاي زمانی  Essential Science Indicators) ESIپایگاه 

ارائه آمار در قالب شاخص هاي تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمی کشورها بر اساس 

 تعداد تولیدات علمی، تعدا کل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمی می پردازد.

 

در طول دوره هاي  ( امکان جستجو و استخراج اطالعاتWOS)Web of Scienceدر پایگاه 

 زمانی مختلف بر اساس شاخص هاي گوناگون علم سنجی وجود دارد.

 

 به ارائه گزارش استنادي نشریه ها می پردازد. JCR (Journal citation Reprtsپایگاه )

 

از طرفی تعداد نشریه هایی که هر کدام از این پایگاه ها نمایه می کنند نیز با دیگري متفاوت 

 است.

 براي نمایه کردن مجله ها چیست؟ISIعیارهاي بهترین م

 

 چهار مورد به عنوان مالک هاي اصلی نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از: ISIدر سایت

زمان بندي نشر، تعریف شده باشد یعنی معلوم باشد که فصلنامه است، ماهنامه است یا... و  -5

 در موعد معین هم آماده شود.

 

 براي مجله تعریف شده باشد.فرآیند داوري  -0
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 قواعد نشر بین المللی را رعایت کند. براي مثال، عنوان مجله گویاي محتواي آن باشد. -3

 

مقاله به هر زبانی که باشد مهم نیست ولی چند مورد در آن باید به زبان انگلیسی باشد که  -4

ی االمکان منابع و مآخذ هم عبارتند از: اسامی نویسندگان، عنوان، چکیده و کلمات کلیدي و حت

 انگلیسی باشد.

 

 موارد فرعی هم وجود دارد که شامل این موارد است:

 

 مجله باید حوزه بین المللی داشته باشد و به یک حوزه جغرافیایی خاص تعلق نداشته باشد. -5

 

به در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتري نسبت  -0

 آنها داشته باشد.

 

 افراد به وجود آورنده آن حتی االمکان افراد شناخته شده اي باشند. -3

 

 افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثالً همه ایرانی نباشند. -4

 

 .نقش بازي نمی کند ISIالبته موارد فرعی، نمره اضافه دارد و در قبولی یا رد مجله از طرف

 

توان به عنوانی ضریب اثر یک دانشمند و یا پژوهشگر دانست. را می Hشاخص  :Hشاخص 

( ابداع شد تفاوت بین محققان پر Hirschاین شاخص که توسط یک فیزیکدان به نام هیرش )

 Hمقاله اثر گذار شاخص  ۵دهد. بنابران یک پژوهشگر با نویس را از محققان تأثیر گذار نشان می

معموالً مقاالت پر  Hمقاله خواهد داشت. در محاسبه شاخص  ۰۱بیشتري از یک نویسنده با 

گذارند و بنابراین شاخص مناسبی براي استناد و کم استناد به ندرت روي کل شاخص اثر می

 مقایسه پژوهشگران است.
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  بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟آی اس آی 

 
 تعداد هم ٬که گفته شد همچنان زیرا. است تامسون نظیر هایی سایت به مراجعه ٬بهترین راه

محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد.هر نشریه با  ISI هم و است زیاد مجالت

هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد. 

متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات ایرانی داراي ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه 

 ندارند.

 ISIآموزش انتخاب مجله 

 

 )مقاله خود را در فرمت استاندارد یک مجله پژوهشی آماده نمایید )ساختار مقاله استاندارد  -۰

 

سایت  این است کهمراجعه کنید )نکته مهم (www.scimagojr.com)به سایت سایمگو   -۰

دهد اما به دلیل همپوشانی باال میان را نشان می (Scopus) سایمگو لیست مجالت اسکوپوس

توانید از این سایت استفاده کنید. بنابراین پس از یافتن و اسکوپوس شما می ISI مجالتلیست 

نیز بررسی کنید تا مطمئن شوید در این  ISI مجله در این سایت باید آن را در بین لیست مجالت

 .لیست قرار دارد

 

 .کلیک کنید Journal Rankings در سایت سایمگو از منوي سمت چپ بر روي گزینه -۸
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 در این صفحه به ترتیب زیر عمل کنید:

Subject Area: در این کادر حیطه کلی که رشته شما در آن قرار دارد را وارد کنید . 

 

 Subject Category :هایی براي محدود کردن در این کادر پس از انتخاب گزینه باال گزینه

 . گیردبیشتر در اختیار شما قرار می

 

 

 CountryRegion/آلمان چاپ  خواهید مقاله تان را در یک قاره یا کشور خاص مثالًمی : اگر

 . کنید این لینک را انتخاب کنید

 

 
 را کلیک نمایید. Refreshسایر گزینه ها را خالی بگذارید و 
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خوب لیست مجالت آماده است. حاال باید از اول لیست تک تک مجالت را انتخاب کنید و سپس 

 جستجو کنید ISIآن را در بین لیست مجالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار داشت حاال باید ضریب اثر یا ایمپکت فکتور آن را نیز   ISIاگر مجله در بین مجالت - ۰

  مراجعه نماییدبدانید. براي این کار نیز به این سایت 

 

 

 اید با توجه به هزینه،خوب حاال باید تصمیم بگیرید که در بین مجالتی که انتخاب کرده - ۷
ها کدام مجله ضریب اثر، کشوري که مجله در آن قرار دارد، زمان الزم براي داروي و سایر مالک

 . براي شما مناسب است

 موسسه ایران تحقیق
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 در بین مجالت الزویر ISIپیدا کردن مجله 

 
در بین مجالت الزویر پیدا کنید باید به سراغ ژورنال فایندر  ISIخواهید یک مقاله اگر شما می

/ بروید. شما باید پس از ورود به http://journalfinder.elsevier.comدر سایت   الزویر

این سایت عنوان مقاله و چکیده آن را در بخش هاي مربوطه وارد کنید و در صورت نیاز حیطه 

به  ISIموضوعی خود را نیز انتخاب نمایید. ژورنال فایندر الزویر کمک زیادي در پیدا کردن مجله 

کت فکتور(، مدت زمان مورد نیاز شما خواهد کرد چرا که اطالعاتی همچون ضریب تأثیر )ایمپ

 دهد.براي اکسپت و چاپ و همچنین درصد مقاالت اکسپت شده را به شما می
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 در بین مجالت اسپرینگر ISIیافتن مجله 

 

 

ترین مجالت دنیا مجالت چاپ شده به وسیله انتشارات اسپرینگر جزو باکیفیت

در بین مجالت اسپرینگر پیدا  ISIشوند. اگر دوست دارید که یک مجله محسوب می

  http://www.springer.comو به سایت کنید باید به ژورنال فایندر اسپرینگر

. در این صفحه نیز شما باید چکیده مقاله خود را وارد کنید تا مجالت مراجعه کنید

مرتبط به شما معرفی شود. این ابزار امکاناتی نظیر انتخاب مجله با ضریب تأثیر یا 

دهد. همچنین ضریب تأثیر بدون آن و همچنین اوپن اکسس بودن مجله را به شما می

 .گرددمی ارئه شما به (…و دوره چاپ مجله نیز )ماهانه، فصلنامه و 
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 (Original)مقاالت اصیل یا اورجینال (7

در صورتی که پژوهش انجام شده از نوآوري کافی برخوردار بوده و نتایج مهم وجدیدي به دست 

 آورده باشد می توان در غالب یک مقاله ي اصیل چاپ شود که داراي ارزش علمی باالیی هستند.

یکی از بخش هاي چنین مقاله  ایجاد یک استدالل است. اصیل، هدف اصلی مقاله علمی پژوهشی

شود و  به عنوان اساس و بنیان کار ارائه می تحقیق ادبیات این مقاله،در اي مرور ادبیات است. 

 کند. پشتیبانی می را ن استآبینش جدیدي را که پژوهشگر به دنبال ایجاد 

دسترسی از وب سایت  _یی )سایت علمی و پژوهشی و مشاوره تحقیقاتی فرصت طال

ir.onreenaorpee.ppp) 

 

 

 (Case Reportکیس ریپورت ) مقاالت(8

و حتی برخی از  علوم اجتماعی ،روانشناسی ،در حیطه هاي مختلفی از علوم پزشکی و بهداشت

پژوهشگران یا متخصصان  ،شاخه هاي مهندسی نظیر کشاورزي و گیاه پزشکی و مشابه آنها

مربوطه با کیس ها یا مورد هایی برخورد می کنند که برایشان به هر دلیلی ممکن است جالب 

بحث این است که یک کیس یا مورد, چه مشخصاتی باید داشته باشد تا یک پژوهشگر  باشد.

و انتشار به و آن کیس را بعنوان یک کیس ارزشمند و داراي قابلیت تبدیل  متوجه شودبالفاصله 

)سایت علمی و پژوهشی  تشخیص بدهد.( Case Report )شکل یک مقاله از نوع کیس ریپورت

 (ir.onreenaorpee.pppدسترسی از وب سایت  _و مشاوره تحقیقاتی فرصت طالیی 
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پردازد. نگارش این  در مقاالت کیس ریپورت نویسنده به بیان و توصیف یک مورد بالینی ویژه می

 ماري باالیی نیاز ندارد از این روآمقاالت معموال به تجربه تحقیقاتی وسیع و دانش متدولوژي و 

افراد زیادي به ویژه کسانی که به تازگی در مسیر تحقیق و پژوهش قرار گرفته اند اقدام به 

رت این است که نکته مهم وکلیدي در مورد مقاالت کیس ریپو کنند. نگارش این مقاالت می

ن نیست بلکه موردي که گزارش آصرف نادر بودن یک بیماري دلیل قانع کننده اي براي گزارش 

 موزشی بالینی براي خوانندگان باشد.آمیشود حتما باید حاوي نکته 

 (www.shmu.ac.irدست یابی از سایت _)دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

 

 

 Hypothesesهایپوتز  از نوع ایده و مقاالت(9

 در مقاالت از نوع ایده و هایپوتز ابتدا مقدمه اي نگارش می کنید. بنابراین اولین قسمت این مقاله

Introduction و هم به مرور منابع بصورت  نوشته شده زمینه موضوعدر این قسمت . است

 شود.اجمالی و فشرده شده اشاره می 

باشد که به صورت چند  Hypotheses این نوع مقاله می تواند زیر عنوانی به نامبخش دوم 

پاراگراف نگارش می کنید. ابتدا توضیحی از موضوع فرضیه یا فرضیات شروع می کنید و سپس 

هم ضمیمه  شکل در این قسمت خوب است یک .به ارائه لیست هایپوتزهاي تان می پردازید

 باشد. رضی بین متغیر هاي مورد نظر شما میف دهنده رابطه کنید که نشان

  Evaluation of قسمت سوم و آخر این نوع مقاله را زیر قسمتی تحت عنوان

Hypotheses در این قسمت توضیح می دهید که هرکدام از هایپوتز ها را . نگارش کنید

کنید و می خواهید آزمایش  research design طرح تحقیق یا دقیقا از طریق مسیر کدام

اشاره خیلی مختصري به متد شامل جمعیت مورد مطالعه و نکاتی که باید مثال در معتبربودن 

نتایج پژوهش توجه شود مثال لیست متغیرهاي مخدوش کننده و بایاس هاي شایعی که ممکن 

http://www.shmu.ac.ir)/
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عات را وموض است پژوهش شمارا هدف قرار دهد ذکر کنید و بیان کنید که چگونه می توان این

دسترسی از وب سایت  _) سایت دکتر مهرداد جاللیان   کرد. ریتمدینیز 

www.drmehrdad.com) 

 

 

 Letterمقاالت از نوع (21

این نوع مقاالت گزارش از مقاالت اصیل کمتر است. Letterارزش علمی مقاله هایی از نوع  

که حاوي نتایج بر جسته اي بوده که براي سایر محققین  کوتاهی از یک پژوهش اصیل هستند

از نظر حداکثر تعداد کلمات به کار  Letterجالب توجه خواهد بود. معموال مقاله هاي از نوع 

) سایت  رفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی دارد.

 (Editxperts.ir دسترسی از وب سایت _سفارش پایان نامه 

 

 Short/Rapid/Brief Communicationمقاالت از نوع (22

شود.  هستند و معموال توسط پژوهشگران برجسته نوشته می Letterاین نوع مقاالت مشابه 

  short/briefگاهی اوقات تحقیق به نتایج جدید اما محدودي دست یافته است که در غالب 

سرعت داوري و چاپ در این دسته از مقاالت بیشتر از بقیه بوده که  شوند. ارائه شده و چاپ می

نها به شمار میرود در واقع در این مقاالت نتایج به صورت مختصر و مفید با تکیه بر آمزیت عمده 

دسترسی از وب  _) سایت سفارش پایان نامه  شود. وري و اهمیت موضوع توضیح داده میآنو

 (Editxperts.irسایت 

 

 

 

http://www.drmehrdad.com/
http://www.drmehrdad.com/
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 Work-in-progress) گزارش پیشرفتمقاالت از نوع  (21

reports) 

کی از انواع مقاله هاي علمی که از جهات مختلف مورد توجه پژوهشگران است گزارشهاي ی

 :انگیزه هاي مختلفی براي انتشار این نوع مقاله ها وجود دارد که عبارتند از .پیشرفت کار است

 

 آموخته اید. آموخته هاي شما می تواند در باره اهمیت موضوع بیان آنچه تا کنون در یک پروژه

دشواریهاي تحقیق در آن موضوع بخصوص، یا کسب اطالع از زمینه هاي تازه براي  مورد مطالعه،

 .کار بیشتر در آن حوزه باشد

 

تشریح داستان توسعه یک پروژه از ابتدا تا کنون 

تبیین آنچه از مرور نوشتارها آموخته اید 

 

توصیف حاصل از برداشت شما از پیشرفت پروژه 

 

 گزارش نتایج اولیه اي که کسب کرده اید حتی نتایجی کامال اولیه و ابتدایی از مراحل مقدماتی

 یک پروژه

 

تبیین تجربه هایی که براي دیگران نیز مفید است 
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 های یک مقاله علمی قابل قبول ویژگی

نویسنده اي را در یک موضوع نشان دهیم آنچه بیش از تعداد هر گاه بخواهیم میزان اثرگذاري 

اهمیت دارد تعداد استنادهایی است که به آثارش داده شده است. به طور خالصه  مقاله هاي او

جنبه در هشت قابل قبول در مجله هاي بین المللی را در  می توان ویژگیهاي یک مقاله علمی

هایی برخوردار باشد. این  ویژگی تی موفق است که ازنظر گرفت. به بیان دیگر نگارش علمی وق

دستی و وضوح الزم، برخورداري از  ویژگیها عبارتند از: برخورداري از ساختار علمی، انسجام، یک

مشارکت در دانش ،ابتکار و بیان ایده هاي  ،پیچیدگی کافی، اصالت ،برخورداري از تفکر انتقادي

 .ابل ادامهنو، کاربرد پذیري، و ارائه نتایج ق

 براي مثال منظور از اصالت یعنی :

بدیهی است هر تحقیقی که براي نخستین بار انجام . اجراي تحقیقی که قبال انجام نشده است -

زمینه ساز پژوهشهاي آتی باشد و به  شود به گسترش مرزهاي دانش کمک می کند و می تواند

 .همین دلیل اصیل محسوب میشود

-  

 نحوي که قبال انجام نشده بیان یک ایده تازه به -

 استنتاج از ایده هاي دیگران از زاویه اي نو -

 

تبیین مبانی نظري هر رشته از مسئولیت هاي دشوار پژوهشگران آن رشته محسوب می شود. به 

پویائی هر رشته به نحو قابل توجهی به تبیین بنیانهاي نظري آن بستگی دارد و این  بیان دیگر

حاصل می شود که توانایی استنتاج ایده هاي موجود را از زوایاي  افراديمهم از رهگذر تالشهاي 

نو دارند. بنابراین اگر مقاله اي واجد این شرط باشدحتی اگر در حد طرح موضوع مطرح گردد 

 .اصیل خواهد بود
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 انجام یک تحقیق در یک کشور براي اولین بار-

 

ر از مؤلفه هاي پیدا و پنهانی است که در هیچ تحقیقی در خالء صورت نمی پذیرد و همواره متاث

تحقیق وجود دارند. از این رو هر گاه پژوهشی براي نخستین بار در یک کشور انجام شود  زمینه

در کشور دیگري انجام شده باشد اصیل محسوب می شود. در واقع  حتی اگر این تحقیق قبال نیز

تغیرهاي تحقیق را تحت تأثیر قرار می اصالت چنین پژوهشی ناشی از عوامل زمینه اي است که م

بسزایی دارد، چرا که عومل  دهند. بویژه این رویکرد در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی اهمیت

هاي  انسانی جزء الینفک این حوزه ها به شمار می آیند و این عوامل به شدت تحت تأثیر مؤلفه

رش کاربران اینترنت نسبت به خدمات زمینه اي قرار می گیرند. مثال اگر پژوهشی درباره نگ

 الکترونیکی بانکها در

 

کشوري توسعه یافته انجام شود انتظار می رود تحقیقی مشابه در یک کشور در حال توسعه 

آورد. تفاوت حاصل نه به دلیل تفاوت در موضوع بلکه به دلیل تأثیر  نتایجی متفاوت به بار

 .دغیرقابل انکار عوامل زمینه اي بروز می کن

 

 استفاده از تکنیکهاي موجود براي منظوري تازه -

 

در هر حوزه مطالعاتی ابزار و روشهاي پذیرفته شده اي وجود دارد که مورد استفاده محققان قرار 

پژوهشگرانی که با تکیه بر خالقیت و نوآوري خود توان گذر از قلمرو روش شناختی  .می گیرند

اصیلی را خواهند داشت که اصالت آنها بیش از آنکه وابسته موجود را دارند امکان اجرایمطالعات 

 .نوآوري در مبانی روش شناختی پژوهش است به اصالت موضوع مورد بررسی باشد مدیون

 

 گذر از مرزهاي روش شناسی رشته خود-

 

گر چه هر یک ازحوزه هاي مطالعاتی مبانی روش شناختی خاص خود را در تحقیق دارند، 



 

41 
 

مشترکی میان آنها میتوان یافت که زمینه ساز خلق پژوهشهاي اصیل خواهند  شباهتها و اصول

 .بود

 

. نخست مشارکت یک تحقیق در مبانی نظري یک  دهد مشارکت در دانش به سه شکل رخ می

می تواند ضامن اصالت آن باشد. دوم مشارکت در عمل به منظور حل مشکلی که  رشته است که

می تواند این هدف را تأمین کند. سر انجام مشارکت در  تزمینه ساز انجام پژوهش شده اس

یک مقاله محسوب شود. البته ممکن  تدوین خط مشی و تصمیم گیري می تواند دلیلی بر اصالت

 است یک کار پژوهشی آنقدر پربار باشد که زمینه را براي تحقق هر سه نوع

وق براي اثبات اصالت یک اثر مشارکت فراهم آورد. با این حال حتی تحقق یکی از سه گزینه ف

 .کافی است

 استمرار یک کار اصیل دیگر

 

یکی از معیارهاي ارزیابی مطالعات تحقیقی سنجش توان آنها در فراهم آوري زمینه الزم براي 

به بیانی دیگر در مقایسه دو پروژه ي تحقیقی مشابه پروژه اي امتیاز بیشتري  .آیندگان است

تري است. همه فعالیتهایی که ادامه دهنده ي یک کار  فعالیتهاي گستردهمیگیرد که زمینه ساز 

شوند همچنان از اصالت و ارزش  اصیل باشند و به کشف افقهاي تازه در حوزه مورد مطالعه منجر

 .الزم براي انتشار برخوردارند

 

 

 مالحظات خاص زبانی در نگارش به زبان انگلیسی

 مبانی و دستوري قواعد با کامل آشنایی مستلزم انگلیسی زبان به مقاله انتشار که است بدیهی

 کسانی براي زبان این به نگارش که نیست پوشیده کسی بر آن بر عالوه. زبان است این نگارش

 رو این از. دارد همراه به را خود خاص دشواریهاي اند دوم آموخته زبان عنوان به را انگلیسی که



 

41 
 

 وجود انگلیسی زبان به علمی نگارش موفقیت در میزان مورد در نگرانیهایی است ممکن ابتدا در

 چالشها و بخش فرصتها دو در آن به مربوط مسائل بحث این کردن خالصه براي. باشد داشته

 .شود می معرفی

 نگارش در خوشبختانه(2: )از عبارتند دارد وجود انگلیسی زبان به علمی نگارش در که فرصتهایی

 غیر نویسندگان به شده پذیرفته اصل این و است نویسی ساده بر اصل انگلیسیزبان  به علمی

 بر تاکید(۰) درآورند، تحریر رشته به راحتی به را مطالب خود کند می کمک زبان انگلیسی

 توسط شده منتشر هاي مقاله مطالعه(۸) است، طوالنی جمالت از پرهیز و کوتاه جمالت تدوین

 زبانی نگلیسیا زبان(۴)  است، نگارش شیوه آموختن براي خوبی روش حوزه هر نظران صاحب

 مسئله این و است گسترده بسیار آن در موجود لغات دایره و رود می شمار به لغوي نظر از غنی

 در تحریر رشته به راحتی به را خود افکار تا دهد می قرار نویسندگان اختیار در مناسبی ابزار

 می محسوب پذیر انعطاف بسیار تازه لغات ایجاد و جدید لغات پذیرش در زبان این(۵) آورند

 از بسیاري امروزه که شده باعث دنیا مختلف کشورهاي در زبان این گسترده کاربرد(۰. )شود

 .باشد فزونی به رو کند می منتشر زبان این به را خود علمی تولیدات که افرادي

 

 

 معیارهای انتخاب مجله برای انتشار

ارسال مقاله خود به نشریه هاي علمی الزم است به نکاتی توجه کنید که ضریب موفقیت بل از ق

بررسی سطح و ضریب تاثیر مجله مورد نظر بر نخستین قدم مقاله افزایش دهد.  شما را در انتشار

فهرست آي آس آي است. بدیهی است هرچه ضریب تاثیر  هاي موجود از جمله اساس فهرست

در این مجله ها دارند چرا که باالتر بودن  د افراد تمایل بیشتري براي انتشاریک مجله باالتر باش

 .ضریب تاثیر نشان از اقبال بیشتر خوانندگان به مجله مورد نظر دارد

رعایت دقیق قواعد نگارش و مراحل ارسال مقاله بر اساس دستور العمل منتشر شده  گام دوم

 .توسط مجله است
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خود را دارد که همه نویسندگان مقاله ها باید این قواعد را با دقت هر مجله شیوه نامه خاص 

الزم است قبل از ارسال مقاله خود به یک مجله با مراجعه به بخش مربوط  رعایت کنند. بنابراین

 .شده و آنها را در مقاله خود رعایت کنیم به راهنماي نویسندگان از این قواعد آگاه

ند داوري مقاله در مجله مورد نظر است. معموال مجله هاي علمی آشنایی با روش و فرای گام سوم

را در دو مرحله مورد داوري قرار می دهند. در ابتدا سردبیر مجله با مطالعه  مقاالت دریافتی

بودن آن و همخوانی رویکرد مقاله با رویکرد اصلی مجله  اجمالی مقاله دریافتی در مورد مناسب

تشخیص دهد آن را براي داوري  بیر مقاله دریافتی را مناسبتصمیم گیري می کند. اگر سرد

مفید است که در  علمی حداقل براي دو داور ارسال می کند. آشنایی با این روند براي نویسندگان

رویکرد مجله اطمینان حاصل کنند و سپس آن را  ابتدا نسبت به همخوانی رویکرد مقاله خود با

 .مجله مورد نظر ارسال نمایند براي

 

گام چهارم دقت در نظرات داوران و تدوین پاسخ مناسب به نظر آنان دررفع نقایص مقاله است. از 

داوري به صورت کامال محرمانه صورت می گیرد داوران از نام نویسنده اطالع  آنجا که فرایند

می کنند بی طرفانه است و به منظور بهبود مقاله ارائه  ندارند و معموال نظراتی که مطرح می

نظرات داوران توجه کنند. به دلیل  شود. بنابراین بهتر است که نویسندگان با خوشبینی نسبت به

 .اهمیت این موضوع فصل جداگانه اي به این موضوع اختصاص داده شده است

 :موارد زیر را دقت کنید گزینش ژورنالپس در 

 

 خواهند شد. معموالً rejectمقاالتی که به ژورنالهاي نامناسب ارسال می شوند به سرعت 

در این مقاالت اصول نگارشی به طور کامل رعایت شده و فرایند پژوهش نیز با کیفیت قابل 

گزارش شده است اما محتواي آنها هیچ گونه تناسبی با موضوعات اصلی ژورنال مربوطه  قبولی

 .ندارد

 خوانندگان و خط و مشی ژورنالبنابراین در گام نخست باید ایده هاي خود را با نیازها و التزامات 

 .مورد نظر تطبیق دهیم
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 یا سرمقاالتی که در وب سایت آن ها گزارش می شود، درwebاهداف هر ژورنال بر روي صفحه 

 :دسترس خواهد بود. مطالبی که در این قسمت ها یافت می شود حاوي اطالعات ذیل می باشند

 (a)گاههاي داده، موضوعاتی جهت ارائه مقاالتویراستاران، فهرست گذاري (اولویت بندي) پای 

(b) و اهد اف اصلی ژورنال محتواي 

 

(c) توصیه شده در زمینه نگارش شیوه 

 

(d) موضوعات مربوط بهcopyrightمقاالت 

 

(e) و سایز مقاالت ابعاد 

 

(f) ومهم در نگارش عناوین، اعالم و ارقام، مراجع و منابع  عوامل... 

 

(g) هایی براي  رهنمونsubmissionیا ارائه دست نوشته. 

 

 پیش از ارسال متن مقاله ابتدا باید فاکتورهاي فوق را به دقت مطالعه کنید و اهداف ژورنال را با

 .محتواي مقاله خود مقایسه نمایید

 

 مقاالت در دیتابیس علمی همواره به عنوان (شاخص گذاري)یا اولویت بندي indexingنحوه 

کننده در کیفیت یک ژورنال به شمار می آید. تعداد دفعات استناد به یکی از عوامل تعیین 

چاپ شده، از سوي سایر ژورنالها، شمار ویراستاران سرشناس و اعضاي برد و همچنین  مقاالت

 .تعداد کمی از مقاالت ارسال شده از دیگر شاخص هاي انتخاب ژورنالهاي برتر است پذیرش

 باال و بسیار معتبر، فرایند دشوار و زمان بري است اما برimpactچاپ مقاله در ژورنالهاي با 
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 .ارزش مقاله شما خواهد افزود. دیتابیش هاي علمی نیز از مراتب و درجات مختلفی برخوردارند

  (Institute for ISI Web of)بانفوذترین و معتبرترین دیتابیس علمی متعلق به 

مخصوصی برخوردار است. مثاًل در علوم  می باشد. هر یک از شاخه هاي علوم از دیتابیس

بین ERICو پرورش،دیتابیس هاي در زمینه تربیت معلم و آموزش SSCIاجتماعی، دیتابیس ، 

 و باالخره در علم روانشناسی دو دیتابیس BEIالمللی و 

 PsycARTICLEو PsyINFOزیر: .

 

 

نرخ پذیرش  .نمی باشندوتورهاي جستجوگر متداول، ابزار مناسبی براي یافتن مقاالت علمی م

 مقاالت در یک ژورنال، عبارت است از نسبت تعداد دست نوشته هاي ارائه شده

(submit) به تعداد دست نوشته هاي چاپ شده. این معیار در ژورنالهاي مختلف، بسیار

تغییر می کند. ژورنالهایی که به لحاظ کیفی در سطح 01-2متفاوتاست و معمواًل در محدوده % 

برخوردارند، نرخ پذیرش کمتري خواهد داشت. البته برخی از ژورنالهاي بسیار با کیفیت  يباالتر

 .پیذرش نسبتاً باالیی برخوردارند نیز از نرخ

 

Kenneth Hensonبه محققان جوان توصیه می کند که متون دست نوشته خود را به 

 .است، ارسال نکنند12ژورنالهایی که نرخ پذیرش آنها کمتر از % 

 

 سال پیش از انتشار به اطالع1ژورنالها غالبًا داراي مباحث موضوعی خاصی هستند که تقریبًا 

عموم رسانده می شوند. چنانچه موضوع و قالب اصلی فایل دست نوشته، با محتواي ژورنال 

مطابقت و همخوانی داشته باشد، در لیست اولویت پذیرش قرار خواهد گرفت. نرخ  مربوطه

برابر نرخ 3که با موضوعات اصلی (خاص) یک ژورنال تطابق دارند، در حدود  پذیرش مقاالتی

است که در رابطه با موضوعات کلی و عمومی ژورنال ارائه می شوند.  پذیرش مقاله هایی
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شخصی آنها عرضه می web pageمعمواًل در بخش سر مقاله یا  موضوعات اصلی ژورنال ها

 .گردند

ًا باید به محتواي کیفی آن نیز توجه کرد. زیرا ژورنالهاي در هنگام گزینش یک ژورنال حتم

از سطوح کیفی متفاوتی برخوردارند و البته معیارهاي آنها براي سنجش کیفیت مقاله  مختلف

می  ا مد نظر قراری مطالعه یکدیگر متفاوت است. برخی از ژورنالها ابعاد تجربی و عمل کامالً با

 یافته ها و دیدگاههاي موجود درoriginalityابتکار یا دهند، در حالی که برخی دیگر به 

 مقاالت توجه می کنند. از سوي دیگر برخی مقاالت به خوانا بودن و وضوح مطالب ارائه شده در

مقاله تأکید می ورزند اما برخی دیگر از ویراستاران تصمیمات نهایی خود را بر مبناي 

در مقاله اتخاذ می نمایند. بنابراین مقاله خود یا راهکارهاي استفاده شده  methodologyدقت

دقت مورد بررسی قرار دهید و آن را به ژورنالی ارسال کنید که بر روي نقاط قوت مقاله  را به

 تأکید

 .بیشتري داشته باشد

 

 .بر نگارش متن اولیه و دسته بندي یافته هاي خود باید مقاالت متعددي را مطالعه کنید

قاالت را چاپ کرده اند (مقاالتی که با موضوع مورد مطالعه شما شباهت ژورنالهایی که این م

نمودن مقاله شما محسوب می شوند. بدین ترتیب با مطالعه submitدارندبهترین گزینه براي 

ثبت شده در این ژورنال با چالش هاي علمی، روش تحقیق و شیوه نگارش مطلوب آن  مقاالت

دي از این اطالعات و استفاده از آنها در متون دست نوشته خواهید شد. با بهره من مجله آشنا

 .شانس پذیرش مقاله را افزایش دهید خود می توانید

 

 موضوعاتی که از جذابیت هاي جهانی برخوردارند و با سلیقه ویراستاران و منتقدین انطباق دارند،

قاالت ویراستاران به سهولت پذیرش خواهند شد. براي یافتن چنین موضوعاتی می توانید به م

 .واعضاي برد سرمقاله مراجعه کنید
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 .مقاالتی که از ایده ها و دانش نوین برخوردارند به سرعت در ژورنالهاي معتبر چاپ می شوند

 اغلب متون ارسال شده، توسط ژورنالهاي بسیار معتبر و ارزشمند عدم پذیرش می شوند. (ارجاع

 قاله خود همیشه چند ژورنال مختلف را در نظر داشتهداده می شوند.) بنابراین براي انتشار م

 باشید. البته ارسال مقاله صرفاً به یک ژورنال مجاز خواهد بود. چنانچه از انتخاب ژورنال صحیح

یا همان چکیده مقاله خود را به ویراستار ارسال نمایید و از او abstractمطمئن نیستید، متن 

 .مورد عالقه آن مجله پرس و جو کنیدخصوص همخوانی مقاله با موضوعات  در

 اصول مکاتبه با مجله هاي علمی

ه طور کلی دو روش ارسال مقاله به نشریه ها وجود دارد. یکی ارسال مقاله از طریق پست ب

 می سایت یا آنالین و از طریق وبسردبیر است و روش دیگر ارسال برخط  الکترونیکی براي

سردبیر  براي (Cover letter)متن مقاله نامه مختصريباشد. در روش اول الزم است همراه 

نوشته شود و در آن توضیحاتی در خصوص مقاله ارائه گردد. الزم است این نامه کامال روشن و به 

نوشته شود و اگر از طریق پست الکترونیکی ارسال می گردد مشخصات و نشانی کامل  اختصار

باشد تا امکان مکاتبه با نویسنده مقاله را فراهم  الکترونیکی موجود نویسنده در قسمت امضا پست

 :آورد. نامه ذیل یک نمونه از این نامه ها است

 

Dear Editor, 

Please find enclosed a paper entitled "…." I am 

submitting to your journal to be considered for 
publication as a research paper. I hope the paper meets 

the requirement for publication in your journal and I am 

looking forward to hearing from you. 

Yours sincerely 
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چنانچه ژورنال مورد نظر، مقاالت ارسال شده را بدون در نظر گرفتن نام و نکته: 

که حتماً باید هر آنچه blind reviewing)، ( مطالعه می کند مشخصات نویسنده،

 .هویت شما را بازگو می کند، ازمتن حذف نمایید

 

(Submitting and resubmitting) ارسال مقاله و ارسال مجدد آن 
نید. اینهنگام ارسال متن دست نوشته، باید نامه اي را به ویراستار ژورنال مورد نظرتان ابالغ ک  

نال،شود. نامه باید حاوي نام ژورنامه، بیانی از ایده شما و اهدافی است که در مقاله جستجو می   

ت نوشتهعنوان متن دست نوشته و اسامی نویسندگان آن باشد. متن آن باید محتواي اصلی دس  

امهارسالی را به طور اجمالی شرح دهد و علت برگزیدن ژورنال مربوطه را مشخص نماید. در این ن  

ائه نموده است، توضیحاتی را ارمی توان از مقاالت مشابهی که از سوي همان نویسنده منتشر شد  

 

e-mailمضافًا بر اینکه، مشخصات همکار طرح و آدرس ،  دشماره تلفن و شماره فکس او نیز بای  

.دقیقاً قید شود  

 

ه برداريویراستاران باید مطمئن شوند که نویسندگان آن دست نشوته از حق کپی کردن نسخ  

القی امکان ایجاد تغییرمقاالت برخوردارند. به طور کلی یک سري حقوق اخ  

ا بهمی باشد. تمامی این حق و حقوق، ابتد در متن) و حقوق شخصی (برخورداري از حق االمتیاز  

وان به نویسندگان تعلق می یابد. اما کلیه حقوق شخصی مقاله، کتاب و نظایر اینها را می ت

 دانشگاه

افقتام ارسال دست نوشته باید موهنگ) در قالب یک قرارداد یا تعهدنامه کاريخود واگذار نمود.   

copy (copyright)نامه اي را مبنی بر انتقال حق  . در متن این موافقت نامه،(امضاء نمایید  

 نویسندگان مقاله، متضمن موارد ذیل می شوند

 

 مقاله مذکور، نسخه از فعالیت هاي اصلی آنها است
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کسب اجازه از صاحب مقاله می باشداستفاده از جداول، تصاویر و عبارات، بدون مانع و با   

ته باشدواگذاري مقاله یا صدور مجوز توسط نویسنده مقاله به هیچ شخص ثالثی، صورت نگرف  

کند به ناشر واگذار میرا بر اساس قرارداد نوشته شده، نویسندگان مقاله، کلیه حقوق   

نامه صورت مینمایند. البته انتشار مقاله در برخی از کشور ها، بدون امضاء توافق   

 پذیرد

انمحققین غالباً درصدد هستند تا فعالیت هاي پژوهشی خود را در قالب زبان ملی خود و زب  

ه شرطی کهانگلیسی منتشر کنند. این عمل مغایرتی با قوانین چاپ و نشر مقاالت ندارد. البته ب  

 زبان ملی نویسنده با یکی از موارد ذیل انطباق داشته باشد

ار مجوز انتشار داشته باشدمقاله فقط یکب  

 مجوز، فقط جهت انتشار مقاله در یک بازه زمانی معین صادر شده باشد

ه مجازمجوز انتشار مقاله صرفًا در قالب زبان ملی نویسنده، صادره شده باشد. یعنی نویسند  

 باشد که مقاله را فقط با زبان ملی خود منتشر کند

 

 

ی را ازملی خود دارید، الزم است ویراستار ژورنال انگلیس چنانچه قصد انتشار مقاله را به زبان  

ویدتصمیم خود مطلع کنید و انتشار مقاله به زبان ملی خود را در نخستین نامه متذکر ش . 

 ژورنالهاي بین المللی معموالً از متقاضیان خود می خواهند تا حقوق را به ناشر واگذار

قال حق امضاء توافق نامه و انت ابه، به زبان ملی بدوننمایند و از آن پس امکان انتشار مقاله مش  

 حقوق) با ژورنال بین المللی رامکان پذیر نخواهد بود. ( و یا مطابقت شرایط با یکی از 

ی، بر رويالذکر) متن دست نوشته را می توان به صورت الکترونیکی ارسال نمود یا به فرم سنت  

سال مقاله خود، حتمًا به دستورات مندرج در کاغذ نوشت. متذکر می شویم که پیش از ار -web 

site ی مقاالتژورنال مربوطه توجه کنید و آن را به دقت مطالعه نمایید. معمواًل ارسال الکترونیک  

 بسیار سریع تر صورت خواهد پذیرفت
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. 

ر خواهد مضافًا بر آنکه در این حالت امکان پیگیري مراحل بازنگري متن و پذیرش آن نیز میس

دبو . 

 .پس از ارسال متن، اطالعیه اي را که دال بر دریافت مقاله شما است، مشاهده خواهید کرد

 

 ویراستار در گام نخست، متن دست نوشته شما را به گروهی که مسئول بازنگري و نقد مقاالت

 است، ارسال می کند. این متن ممکن است به اعضاي برد تحریریه (سرمقاله) و یا نویسنده اي که

 به ماه6  الی2  حدود در مقاله وبررسی بازبینی .فرایند خود بدان اشاره کرده اید، فرستاده شود

مقاله، هیچ گونه اطالعیه یا بیانیه اي را  ماه از ارسال3 چنانچه پس از گذشت انجامد.  می طول

خصوص  را به ویراستار ارسال و دري از سوي ژورنال مربوطه دریافت نکردید، می توانید نامه ا

 .پیشرفت فرایند بازنگري مقاله خود پرس و جو نمایید

 گروه بازنگري مقاله، معموالً در حین مطالعه متن با چالش هایی روبه رو می شوند. پرسش هاي

 :متداولی که در این زمینه از سوي آنها مطرح می شود، عبارتند از

 آیا اهداف و پرسشهاي محقق از وضوح کامل برخوردار است؟- 

 

 آیا ابزارهاي به کار برده شده، از اعتبار کافی برخوردارند؟ -

 

 آیا طرح تحقیقاتی ارائه شده، قادر به بررسی و تست کامل کلیه فرضیات اولیه می باشد؟ -

 

 آیا مطالعه انجام شده قابل انتشار است؟ یعنی پیشرفت آن تا حدي بوده که بتوان آن را چاپ -

 کرد؟

 در هنگام مطالعه متن، از برخی بخش هاي آن انتقاد کنند وگروه بازنگري ممکن است 

 .پیشنهاداتی را به شما ارائه نمایند. ایده هاي آنها را به دقت درک نموده و از آن ها استفاده کنید

همراه با خالصه اي از فعالیت ها و نتایج (blind reviews) در مرحله بعد، مقاالت انتقادي
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ر ژورنال به نویسنده مقاله فرستاده می شود. نکات انتقادي ممکن شده، از سوي ویراستا اتخاذ

متفاوت باشد. نتایج اتخاذ شده از سوي تیم بازنگري، اکیداً بستگی به اهمیت موضوع  است کامالً

 .دارد  مورد بررسی

 

 دو راهکارهایی که براي آن پیشنهاد شده است،  اینموضوعی که بررسی کرده 

باشید که بسیاري از مقاالت چاپ شده،  وجود دارد. همواره به خاطر داشتهنتیجه احتمالی چهار

پس از دریافت توصیه هاي ویراستار، آنها را در متن  اند پیش از انتشار، بارها عدم پذیرش شده

 .الزم آن را مجدداً ارسال نمایید خود اعمال نموده و با انجام اصالحات

 رد می شوند، نصایح بسیار ارزشمندي هستند و به عنوان یکایرادات منتقدانه اي که بر مقاالت وا

 حامی، موجب ارتقاء ارزش علمی مقاله می شوند. بنابراین این نکات را به دقت مطالعه نموده و

 تغییرات الزم را در متن اعمال کنید. در خصوص بدون تغییر ماندن پایان نامه اصلی نیز با گروه

 ل آوردي. ویراستار در این مرحله منتظر دریافت متنی است کهبازنگري، توافق نهایی را به عم

تغییرات الزمه را در آن اعمال کرده اید. چنانچه با هر یک از ایرادات گروه بازنگر، مخالف هستید 

از صحت عملکرد خود اطمینان دارید. عدم موافقت خود را نسبت به تصحیح مقاله با آنها در  و

 .یات بیشتر آنان را متقاعد نماییدبگذارید و با ذکر جزئ میان

 

را به همراه نامه اي که به آن ضمیمه شده است ارسال (revise) اکنون متن تصحیح شده

 .نمایید

 این نامه حاوي توضیحاتی در خصوص تغییرات اعمال شده در متن و همچنین برخی از

 پیشنهاداتی که اجرا نشده اند،پیشنهاداتی که از سوي شما پذیرفته نشد ه است، می باشد. براي 

 دالیل مناسبی را ذکر نمایید. 

آن را بررسی می کنند و  اپس از دریافت متن، اصالح شده و نامه ضمیمه شده، گروه بازنگرمجدد

متن مطالعه شده به همراه نتایج تیم بار دیگر به شما فرستاده میشود. نتایجی که در این مرحله 
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اندکی الزم، ویراستار شخصاً مقاله  ز گذشته خواهد بود. اگر تغییراتدریافت می کنید مطلوب تر ا

 .شما را دریافت خواهد کرد

 چگونگی پاسخگویی به نظرات داوران

 به نسبت است الزم مجالت به شده ارسال مقاله خصوص در داوران نظرات دریافت از پس

 دبیر سر به کمک و انتشار فرایند سهولت براي. نمود اقدام داوران نظر و تامین مقاله متن ویرایش

 به داوران نظرات به جداگانه فایلی در است الزم جدید در متن شده اعمال اصالحات تشخیص در

 نحوي به شده اعمال تغییرات شده نیز ویرایش نسخه در آن بر عالوه و گفته پاسخ تفکیک

 قسمتهاي رنگ فونت تغییر یا زمینه تغییر امکان از توان می منظور این براي مثال. گردد مشخص

راحتی  به داور نیاز صورت در و سردبیر ترتیب این به. گرفت کمک ورد افزار نرم محیط در اصالح

 با جدید نسخه مقایسه و مقاله متن تمام مطالعه از و کند مشاهده را شده داده تغییرات میتواند

 انتشار براي را آن سازي آماده و متن در بازنگري فرایند امر این میشود که نیاز بی اولیه نسخه

 نیز گاهی اما هستند مقاله در جزیی تغییرات داوران خواستار موارد اغلب در. بخشد می سرعت

 ویرایش نسخه سردبیر باشد اصالحات جزیی این اگر. میکنند توصیه مقاله در را کلی تغییراتی

 تغییرات اما اگر. کرد نخواهد ارسال داور براي را آن دوباره و دهد می تطبیق اولیه متن با را شده

 می ارسال مجدد بررسی جهت داور براي دوباره را جدید متن سردبیر باشد بوده کلی و اساسی

 کند.

بسته به تناوب انتشار مجالت و تراکم مقاالت دریافتی از یکسو و میزان مشارکت و جدیت داوران 

د ممکن است از چند هفته تا چند ماه به طول سریع مقاالت از سوي دیگر، این فراین در داوري

شود جهت جلوگیري از اتالف وقت به محض دریافت نظرات  انجامد. با این حال توصیه می

 .داوران نسبت به ویرایش متن مقاله اقدام نمایید

چنانچه تامین خواسته هاي داوران به هر دلیل براي شما مشکل است می توانید از سردبیر وقت 

ضمنا که اگر مقاله شما مورد پذیرش نشریه اي واقع  .درخواست کنید راي این منظوربیشتري ب

نمی آید. چرا که در بسیاري از موارد  نشود این امر الزاما دلیلی براي کم ارزشی اثر شما به شمار

مربوطه مناسب  سردبیر یا داور مقاالتی را به دلیل عدم همخوانی آنها با رویکرد و اهداف مجله
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براي چاپ تشخیص نمی دهند. بنابراین این عدم پذیرش نباید شما را از تالش بیشتر نا امید 

 .سازد

 مقاله پذیرفته شده

 

 پس از اتخاذ تصمیمات الزم از سوي ویراستار، به سرعت اطالعات مفیدي در خصوص پذیرش

 یه اي که کار شمامقاله خود، دریافت خواهید کرد. در طی این اطالعیه سال انتشار و شماره نشر

 سال به طول2در آن چاپ می شود، قید خواهد شد. انتشار این مقاله ممکن است یک ماه تا 

 .شده کاماًل به مثابه انتشار یافتن آن استacceptبیانجامد. در برخی از دانشگاهها ارزش مقاله 

انتشار آن ممکن البته مقاله مورد نظر در همان زمان معین شده، منتشر خواهد شد اما زمان 

 .سال به طول بیانجامد2بیش از  است

 

 مقاله، از شما خواسته می شود تا متن آن را مطالعه و امضاءlayoutپس از آماده شدن طرح یا 

 .را تصحیح کنید(spelling) نمایید. و در صورت لزوم خطاهاي امالیی

 

جه میسر نمی باشد مگر توجه شود که امکان ایجاد تغییر در اصالحات اعمال شده به هیچ و

 .درمواردي که این تغییرات در مغایرت و تضاد با ایده هاي اصلی و مهم نویسنده باشد

 پس از امضاي مدارک الزم، آن را به همراه متن توافق نامه اي که مبنی بر واگذاري حق

copyrightپ جداول، است، ارسال نمایید. (به ویراستاربرخی از ژورنالها، نویسندگان را براي چا

نمودارها و ... تحت حمایت مالی قرار می دهند اما اکثراً هیچ بودجه اي را براي نویسندگان در 

 نسخه از کپی مقاله را دریافت10نمی گیرند. پس از انتشار مقاله در نشریه ژورنال، در حدود  نظر

مایید. برخی از خواهید کرد و اکنون می توانید این نسخه ها را به همکاران خود نیز ارسال ن

 . آن را به نویسنده ارسال می کنندpdfبه جاي ارسال کپی مقاله، نسخه اي از  ژورنال

 توضیحاتی که در این مجموعه ارائه گردید، تصویر ایده آلی از نحوه نگارش یک مقالع و پروسه

 اربرديارسال آن را نشان می دهد. بسیاري از پیشنهاد اتی که در این زمینه مطرح می شوند، ک
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هستند اما مسلمًا امکان ار ائه همه آنها در یک مقاله میسر نمی باشد. صرفاً با یک مقاله نمی 

 .به همه این جنبه ها و اصول پرداخت توان

 

 با مطالعه روشهاي تحقیق مقاالت منتشر شده می توان به وجود نقایص و کاستی هاي ولو اندک

 ات بسیار جدي و قابل اهمیت هستند. بنابراین وجود خطانیز در آنها پی برد. برخی از این اشتباه

 در مقاله یکی از اجزاء متداول و انکارناپذیر هر متنی است اما رعایت نکات ظریف و تحقیق و

نگارش دقیق یافته ها امکان بروز اشتباهات را به حد اقل می رسانند. بدون شک هر چه قدر 

روند پیشرفت در دنیاي علم، سریع تر خواهد بود. نتیجه از کیفیت باالتري برخوردار باشد،  مقاله

از کلیه مطالب فوق برداشت می شود، این است که نگارش یک مقاله ایده آل و عاري از  اي که

یا بهترین مقاالت همواره به excellent paper خطا هرگز امکان پذیر نیست اما ارئه هر گونه

 .عالی مطرح می گردد عنوان هدف

 

 


