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مقدمه

نگارش علمیها و ضرورت انگیزه 

گام های انجام پژوهش علمی

نوشتن مقاله چه چیزی الزم است؟برای 

یک موضوع خوب انتخاب کنیم؟چطور 
Scopusو Web of Knowledgeاستنادیپایگاه های ویژگی 

های رتبه بندی نشریاتشاخص 

انواع مقاالت

مقاله و ویژگی های هر بخشساختار 

نکات زبانی

نکات پیش از ارسال مقاله

آنو نتیجه داوری 

...آنچه در این کارگاه ارائه خواهد شد



مقدمه

.

طرح پژوهشی /نامهپایان /مقالهارائه 

هر تحقیقی« پاشنه آشیل»

،پژوهشها و طرح های بسیاری انجام می شود

چار بسیاری از آنها در مرحله ارائه گزارش داما 

:مشکل می شوند

ژوهشعدم انتشار نتیجه پ

/  ویسیعدم آشنایی با شیوه مقاله ن

پایان نامه نویسی



انگیزه ها و ضرورت نگارش علمی

سهیم کردن دانش خویش 
با دیگران

شعار بنویس و زنده بمان گرفتن مدرک 

انش تبدیل دانش شخصی به د
مضبوط

تملک و شخصی 
کردن دانش 



...ادامه

ش به آموزش غیرمستقیم و انتقال دان
سایر حرفه مندان حوزه

ارزیابی دیدگاه های هر فرد 
توسط دیگران

ه و کارکرد اجتماعی از طریق کسب سرمای
سایر حمایت ها

کمک به رشد محتوایی نوشته ها

هش ها قابل دسترس ساختن نتایج پژو
برای مسئوالن اجرایی 

لمی کسب جایگاه و هویت در شبکه ع



برای نوشتن مقاله چه چیزی الزم است؟
روش یا د با فراینتوانایی خوب پرسیدن و طرح پرسش های خوب و آشنایی 

پژوهش

وه جستجو و شیالمللی و داخلی علمی بین مجالت و پایگاه های دسترسی به 
در آنها

استناددهیبرداری و مطالعه، یادداشت آشنایی با شیوه های 

آشنایی با ساختار مقاله و ویژگی های هر بخش آن

(زبان علم حوزه موضوعی)علمی آشنایی با اصول نگارش 

آشنایی با اصول مکاتبه و ارتباط علمی

حرکت براساس برنامه زمان بندی

سواد اطالعاتی

پژوهش مولد

اصول نگارش
و 

ارتباط علمی



Researchپژوهش، تحقیق

روشمندویافتهسازمانفعالیتیازاستعبارتپژوهش

نقلمولی)مسئلهیکحلیاوپرسشچندیایکبهپاسخبرای

(۱۳۷۴کومار؛کریشنازشده

علمیروشکارگیریبهپژوهشماهیت

یکوبزج)استپرمعناسواالتبرایهاپاسخکشفآنهدفو

(۱۳۸۰رضوی؛و

ذهن جستجوگر روش علمی

اطالعات

پژوهش برای حل مسئله است نه پژوهش برای پژوهش





!!!چند قانون مهم

؛استمتفاوتایرشتههردرنگارشاصول

؛(استکنندهتعیینشماهدف)نداردوجودباشدبهترکهروشیک

است؛متفاوتردیگمقالهبهمقالهیکازعلمیمقالهیکنوشتنساختار

؛استمتفاوت مقاالت در هر رشته ای زبان نگارش و ساختار

 ؛استها متفاوت بحثیافته ها و چگونگی ارائه

استمتفاوت ( ماخذنویسی)دهی شیوه استناد.

در تمام رشته ها
علمیمقاالت 

( بر حسب نوع مقاله)

.اجزاء معمول هستنددارای 



ما مقاله شما پاسپورت ورود ش
.به جامعه علمی است



؟چطور یک موضوع خوب انتخاب کنیم

 چگونه است؟( پروپوزال اولیه)مطالب تهیه رئوس

 خاب کنیم؟خود انتمقاله برای انتشار مجله مناسب چگونه یک

!!!نکات مهم قبل از نوشتن



؟چطور یک موضوع خوب انتخاب کنیم

موردعالقهموضوعباارتباطدرمتونتحلیلیوعمیقمطالعه

آنهامقاالتفهرستدرمروروعلمیهایسخنرانیوهاهمایشها،کنفرانسدرحضور

جهانیوملیهایهمایشپیشنهادیمحورهایمرور

اطالعاتیهایپایگاهدرجستجوWeb of Science & Scopus(داستنابیشترینبراساسآنتنظیم)

عبارتتحتوبدرجستجو

"موضوعات پژوهشی"(research topics) 

”اولویت های پژوهشی ”(research priorities)

"مباحث پژوهشی"( issues for research)

”پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر"(further research)   +حوزه های دلخواه



...ادامه

علمیمجالتمندرجاتفهرستدرکنجکاویومرور

درجستجوGoogle Trendsموضوعروندازآگاهیبرای

معتبرهایدانشگاههایوبگاهدرجستجو(Research area)

ازآگاهیبرایاهنامهپایانآخرفصلدر"بیشترپژوهشهایبرایپیشنهادهایی"بررسی

مناسببالقوههایموضوع

وقبوللقابهایموضوعمورددرمنتقدوآگاهدانشجویانسایرواستادانبامشورت

مطرح

جامعهنیازوعالقهبهتوجه



: مثال

Heat transfer research topics

Research issues in Heat transfer 

Further research in Heat transfer 

“Research priorities in Heat transfer 



research priorities for water resources engineering

1
2















Google Trends is a public web facility of Google Inc., based on Google Search, that shows how often a particular search-term is ent

ered relative to the total search-volume across various regions of the world, and in various languages. The horizontal axis of the mai

n graph represents time (starting from 2004), and the vertical is how often a term is searched for relative to the total number of searc

hes, globally.

https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Search






یادداشت برداری



(و هنگام نوشتندر ابتدای پژوهش: در دو مرحله تهیه می کنید)؟ تهیه رئوس مطالب چگونه است

 خود را مشخص کنیدهای پژوهش اهداف و پرسش.
افه نماییدعنوان هدف کلی شما را مشخص می کند کافی است در ابتدای آن کلمه تعیین یا تشخیص را اض.

 د، روش و ابزارهای پژوهش خود را مشخص کنی(آمیخته/کمی یا کیفی)رویکرد پژوهش  .
 دبدهیچگونه و با چه روش هایی و یا با چه ابزارهایی می خواهید پاسخ پرسش های خود را

 کنیدرا مشخص محیط و بافت و بستر پژوهش خود.
 نیدکآزمون های آماری، مواد آزمایشگاهی و نرم  افزارهایی که قرار است استفاده نمایید مشخص

ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها را مشخص کنید  .

منابع هسته و معتبر پژوهش خود را فهرست برداری کنید.


 برای انجام هر یک مراحل مشخص کنیدبرنامه زمانی.





اطالعاتیجستجو در پایگاه های 



پایگاه های اطالعاتی

شدهسازماندهیخاصیشیوهبهکهاستاطالعاتوهادادهازنظامندمجموعه•
.استمیسرآندربازیابیوجستجوامکانواست

.یردگمیقراراستفادهموردیکپارچهبصورتکهاستاطالعاتازایمجموعه•



ت کتاب، مجله، مجموعه مقاالت، ثب)انواع اقالم اطالعاتی •
...(اختراعات، نقشه، تصویر و 

دسترسی به منابع چندین ناشر•

فقط دسترسی چکیده به شرط اشتراک یک ناشر•

(Alert ،RSS)امکانات اطالع رسانی •
امکانات جستجو•

(پوشش محتوایی و زمانی)جامعیت جستجو •

...ادامه

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.scopus.com/scopus/home.url


Bibliographic Database

Full text Database

Image Database

Citation Database

...ادامه

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.scopus.com/scopus/home.url


Bibliographical Information 
& Full text & search image

Title

Author

Journal (Vol, No., Year, PP)

Abstract

Keyword



Citation Database

بررایعلمهایمجلهدرشدهمنتشرهایمقالهبازیابیامکانکههستندمنابعیاستنادیهایپایگاه
.کندمیفراهمهامقالهسایربههاارجاعوهامقالهسایرازدریافتیاستنادهایمبنای

نمایدیمفهرستراشدهاستنادآنهابهپسینآثاردرکهپیشینآثارکهاستنمایهنوعیواقع،در.

یکمورددرشتربیاطالعکسبومرتبطمنابعجایابیبرایپژوهشگرانتوسطبیشترنمایهنوعاین
.شودمیاستفادهپیشینشدهمنتشرمسألهیاموضوع



Citation Databasesویژگی پایگاه های استنادی 
ابزاری برای جستجوی مقاالت و انتخاب نشریات و مقاالت معتبر 

مقاالتجستجویبرایایکلیدواژهوموضوعیسازینمایه

آنارجاعاتومقاالتماخذسازینمایه

شدهاستنادمقاالتیچهبه

اندکردهاستنادآنبهمقاالتیچه

ارجاعاتتعداد

:داردمختلفکاربردهایاستنادهادرجستجو

.بردخواهیدپینظریهمبدعیامنشاءبهاستنادهاکردندنبالبا

.بردپیبعدهایسالدرآنکاربردهایبهشدهقدیمیمقالهبهکهاستنادهاییکردندنبالبا



...ادامه
(جامعیت جستجو)بررسی متون در سطح گسترده 

بررسی آثار و استنادهای سایر نویسندگان

تعیین و شناسایی مجالت مهم برای انتشار مقاله

تعیین و شناسایی نویسندگان، موسسات و کشورهای هسته در آن حوزه موضوعی

تعیین و شناسایی کلیدواژه های استاندارد 

تعیین روند رشد مقاالت در آن حوزه موضوعی

امکان دسترسی به متن کامل مقاالت در صورت اشتراک

امکان محدود کردن جستجو از طریق خوشه بندی نتایج جستجو

(RSS, Alert)امکان بهره گیری از ابزارهای اطالع رسانی 

امکان بهره گیری از ابزارهای مدیریت اطالعات علمی



Citation Database

علوماستنادینمایه(Web of Knowledge):
Information)علمیاطالعاتموسسه Sciences Institute (ISI)تامپسونموسسه

Thomsonعلمی Reuters

هنروانسانیعلومواجتماعیعلومعلوم،استنادینمایهدرجستجوامکان
اسکوپوس(Scopus):

(علمیهایمجلههلندیناشر)الزویراستنادینمایه
اروپاوآمریکااختراعثبتهایپروانهوجستجویموتوردرجستجوامکان
پژوهشگرگوگل(Google Scholar):

گوگلجستجویموتوروآزاددسترسیاستنادینمایه
جهانگستروبدرجستجوامکان

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.scopus.com/scopus/home.url


ابزارهای موجود در پایگاه های استنادی

ابزارهای جستجو
لمی ابزارهای تحلیل نویسندگان و تولیدات ع
ابزارهای اطالع رسانی
 ابزارهای شخصی سازی



چیست؟( ISI)ای اس ای 

. مخفف موسسه اطالعات علمی آمریکاست

Institute for Scientific Information

.شدتاسیسگارفیلدیوجینتوسط۱96۰سالدرموسسه
.شدخریداریتامسونکمپانیتوسط۱992سالدرولی

رونتامسآنفعلیناموادغامرویترزکمپانیبا2۰۰۸سالدرتامپسونشرکت
.استویترز

درولی)بودیااسایاصلیمحصولکهاستاستنادینمایهبنیانگذارگارفیلد
.(شناسندمیایاساینامهمانباهنوزولیداردتعلقرویترزتامسونبهحاضرحال



Web of Knowledge

The combined databases includes the following:

 23,000 academic and scientific journals (including Web of Science journal listings)

 23,000,000 patents

 110,000 conference proceedings

 9,000 websites

 Coverage from the year 1900 to present day (with Web of Science)

 Over 40 million source items

 Integrated and simultaneous searching across multiple databases



Web of Knowledge
Biological Abstracts

Biosis Citation Index

CAB Abstracts

Cab Global Health

Chinese Science Citation Database

Conference Proceedings Citation Index

Current Contents Connect

Data Citation Index

Derwent Innovations Index

Essential Science Indicators

Food Science Technology Abstracts

Inspec

Highly Cited

Journal Citation Reports (JCR)

Medline

Web of Science

Arts & Humanities Citation Index

Book Citation Index

Current Chemical Reactions

Index Chemicus

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Zoological Record



مجالت ای اس ای چه مجالتی هستند؟

مجالتی هستند که مقاالت آن 

web of scienceنمایه سازی در پایگاه  

Journal Citation Reports (JCR)حضور در بانک گزارش استنادی مجله ها 

نمایه سازی مقاالت بیش از یازده هزار عنوان مجله

:گزینش مجالت براساس معیارهایی
،(هیات تحریریه و نویسندگان آن)بین المللی بودن مجله 

منظم بودن انتشار، 
کیفیت مقاله ها، 

نظر متخصصان موضوعی درباره مجله، 
میزان استناد به مقاله های مجله



Impact Factor:منتشراالتمقتعدادبرتقیسمدوسالهبازهدرمجلهیکمقاالتبهاستناددفعاتتعداد

(ساله5)سالهدوبازهدرشده

Immediacy Index(فوریشاخص):قراراداستنموردخودانتشارسالدرمقالهیککهدفعاتیتعداد

هایحوزهبرای.استگرفتهقراراستنادموردسرعتیچهبهمقالهیکدهدمینشانشاخصاین.استگرفته

.استزیادآندرعلمیپیشرفتکهعلمی

Eigenfactor Score(ایگنضریبمقیاس):ضریبمانندوشودمیمحاسبهساله5بازهدرمقیاساین

.شودمیحذفهاخوداستنادیکهتفاوتاینبااستتاثیر

ایاسایدربندیرتبههایشاخص



Journal Citation Reports: JCR
ابزار رتبه بندی مجالت در ای اس ای

.استایاسایخدماتومحصوالتازیکی

پردازدمیعلمشبکهدرشدهنمایههایمجلهبندیرتبهبهسرویساین

استتاثیرضریبآنمهمترینکهکندمیاستفادهمختلفهایشاخصاز



JCRنمونه ای از گزارش در 
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!نکته

معMaster Journal Listباید توجه داشت که شرکت تامپسون دارای یک لیست مادر از مجالت نیز است که به 

http://science.thomsonreuters.com/mjl. روف است

بر این مچون عالوه. مجالتی که در این لیست مادر حضور دارند لزوما مجالت ای اس ای به معنی خاص نیستند

.  نمایه سازی می شودWeb of Knowledgeجالت حاولی لیست تمام مجالتی است که در تمام بانک های 



دو روش برای تعیین اینکه مجله ای ای اس ای هست یا خیر؟

Journal Citation Reports (JCR)از طریق •

رفتن به وبگاه مجله •
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چیست؟ SCOPUSپایگاه اطالعاتی 

نمایه استنادی الزویر

بزرگترین پایگاه اطالعاتی چکیده و استنادی از متون داوری شده(Citation & Abstract Database  )

 منتشر شد2004در نوامبر سال.

بین المللیو پوشش چند رشته ای(Multidisciplinary & International)

 ناشر در سراسر جهان5000انتشارات بیش از

 انواع اقالم اطالعاتی تحت پوشش
Article

Article-in-press

Conference paper

Editorial 

Erratum

Letter

Note

Review

Short survey

Book series



وپوسشاخص های رتبه بندی در پایگاه اسک

 SJR: SCImago Journal Rank

رتبه مجله از نظر تعداد استنادها صرف نظر از حوزه موضوعی 

 SNIP: Source Normalized Impact per Paper

رتبه مجله از نظر تعداد استنادها در مجالت هم موضوع

 H-index: Hirsch index

بیشتر برای محاسبه مولفان، موسسات و کشور و دانشگاه

 Quartile Scores (Q1-Q4)

نمره کیو برای رتبه بندی مجالت در حوزه تخصصی شان



Quartile Scores (Q1-Q4)

نمرهQمجالتبندیرتبهبرایواستاشتخصصیحیطهدرمجلهجایگاهدهندهنشانScopu
sوWeb of Scienceیاگروههربراساس.رودمیبکارCategoryقراآندرمجالتکه
.گیردمیتعلقآنبهQ4تاQ1امتیازدارندر

کهتفاوتاینبا.استایاسایمجالتدرتاثیرضریبشبیهچیزیIFهزارمیکازاستممکن
تایکازQنمرهولی.باشدمتغیر)دارندScienceوNatureمانندمجالتیمعموالکه)۳۰تا

.بودخواهدمتغیرچهار

52



Quartile Scores (Q1-Q4) ...ادامه

نمرهواقعدرQینبنمرهداشتن.رودمیشماربهخودموضوعیگروهدرمجلههرعملکردیامتیاز

Q1تاQ4استمجلهآنخاصجایگاهوارزشازحاکی.

ژورنالستنخچهارمیکبهمتعلقکههستندهاییژورنالموضوعی،حیطهیکهاییمجلهبهترین

.هستند(Q1)ها



Quartile Scores (Q1-Q4) ...ادامه

•Q1=یاطبقهیکدرصد25جزءرتبه،لحاظازمجلهکهاستایندهندهنشانCategoryداردقرار.

•Q2=یاطبقهیکدرصد5۰تا25یعنیمیانیطبقهجزءرتبه،لحاظازمجلهکهاستایندهندهنشانCate
goryداردقرار.

•Q3=یدرصد۷5تا5۰بینیعنیپایینسمتبهمیانیطبقهجزءرتبه،لحاظازمجلهکهاستایندهندهنشان
.داردقرارCategoryیاطبقهک

•Q4=یاطبقهیکانتهاییدرصد25جزءیعنیپایینطبقهجزءرتبه،لحاظازمجلهکهاستایندهندهنشانC
ategoryداردقرار.



ابزار رتبه بندی در اسکوپوس  
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Titleعنوان       . 1

 بیاندازید با عنوان خوانندگان خود را به دام

عنوان باید جذاب، مختصر و تمام نما باشد

سعی کنید مهم ترین کلیدواژه ها را در ابتدای عنوان استفاده کنید.

Wave propagation Modelling: study of in the 2D acoustic media 

 مروری بر... ربکار بردن کلمات کم ارزش خودداری کنید مثل تحقیقی بر، کندوکاوی باز ،

“Studies on….”

“Observations on….”

“Investigations into….”



 لدهید، برای مثاترجیح را به عناوین توصیفی خبری و گاهی سوالی عناوین :

:  عنوان  توصیفی

The effect of smoking on student grades

: عنوان پرسشی

What is the effect of smoking on students' grades?

:  عنوان خبری

Students who smoke, get lower grades

پرهیزنوانعدرنامأنوسفنیاصطالحاتوشیمیاییفرمول هایاختصارات،بردنبکاراز

.کنید

ًمی شوندبیانکلمه8تا5کمتردرعنوان هابهترینمعموال.

کنیدحفظکلمه20ازکمترراآنتعدادکنیدسعینیستممکنکهصورتیدر.

...ادامه



چطور یک عنوان بنویسیم؟: دستور عملی

1مثال

 روی سوال پژوهشی تان تمرکز کنیدبر

شبکه های اجتماعی در بافت مدارس...من هستم در حال مطالعه

 چیستی، چرایی و چگونگی ...به کند پژوهشم نگاه می

بر روی نتایج پژوهش تان تمرکز کنید

س و نبود دانش کافی درباره قابلیت های شبکه اجتماعی در مدار...مطالعه من نشون داد که.....

 کنیدکلیدی مهم را در عنوان ظاهر کلمات  .

 عی در مدارس واکاوی  قابلیت شبکه های اجتما: عنوان) قابلیت شبکه اجتماعی، مدارس ایرانی

(چیستی، چرایی و چگونگی: ایرانی



...ادامه
2مثال

 روی سوال پژوهشی تان تمرکز کنیدبر

...من هستم در حال مطالعه

I am studying whether treatment with mouthwash is effective in reducing the incidence of oral candi

dacies .من درحال مطالعه هستم که آیا استفاده از دهان شویه در کاهش آسیب های دهانی موثر است

بهنگاه می کنه پژوهشم 

Key feature of your study : randomized Blinded Trial مطالعة تصادفی شدة دوسویه کور

بر روی نتایج پژوهش تان تمرکز کنید

...من نشون داد کهمطالعه 

My study showed that treatment with mouthwash reduces the incidence of oral candidacies

.های دهانی شده استآسیب مطالعه نشان داد که استفاده از دهان شویه موجب کاهش 

 کنیدکلیدی مهم را در عنوان ظاهر کلمات  .

randomized Blinded Trial ،mouthwash ،oral candidacies ،reduce

Title: A randomized Blinded Trial of Mouthwash in the Prevention of Oral Candidacies



Affiliationوابستگی سازمانی و آدرس .  3و Authorنویسنده . 2

نویسنده یا نویسندگاننام . 2

مقالهبه ترتیب سهم آنان در نگارش 

سازمانیوابستگی . 3

امولف یا مولفان به همراه آدرس و مشخصات تماس با آنه



Abstractچکیده. 4

باشدمسقلبایستیپسخوانندمیراچکیدهتنهاپژوهشگرانازبسیاری.

نیزمقالهدونببایدچکیدهپسبدهد،خوانندگانبهشماپژوهشازدقیقوکافیاطالعاتچکیدهباید

.باشدفهمودرکقابل

دهدپاسخسواالتاینبهبایدچکیده:

دادید؟انجامچیزیچه

دادید؟انجامچرا

چیست؟هایتانیافته

اند؟مهمهایتانیافتهچرا



!!!چند قانون مهم درباره چکیده

 (. البته کلی)کنید همیشه آن را تمام نما بنویسید یعنی یافته ها و نتایج را بیان

به نوع چکیده مورد تقاضای مجله توجه کنید :
چکیده ساختار نیافته
چکیده ساختاریافته

 کنیداز بکاربردن لغات مبهم و خیلی تخصصی خودداری.

 کنیداز بکار بردن اختصارات خودداری.

 کنیددر چکیده از ذکر ماخذ خودداری.

 کنیداستفاده از زمان گذشته ساده برای نوشتن چکیده انگلیسی.

(کلمه25۰، حداکثر 2۰۰تا ۱5۰)محدودیت کلمه را برای چکیده با توجه به ضوابط مجله درنظر بگیرید

...ادامه



ساختار چکیده

 (:  موضوع اصلی)بیان مختصری از مقدمه مقاله

 یا دو جمله کلی حاوی موضوع مقالهیک

 (:  طرح پرسش)بیان مختصری از هدف مقاله

 انجام کارمختصری از روش بیان  :

 چه روشی به پرسش پژوهش پاسخ داده اید و به شکل زمان گذشتهبا

 (: نتایج پژوهش) بیان مختصری از یافته های بدست آمده

...ادامه



(1)مثال 

[1In the past, productivity assessment and performance evaluation were carried out

separately due to cost constraints. The appropriate use of schedule compression meth

ods to accelerate the work at hand will reduce additional costs.] [2The aim of this stu

dy was to develop a project monitoring tool that combines productivity assessment a

nd schedule compression methods for reporting productivity status and evaluation pr

oject performance.][3Factors affecting productivity and schedule compression metho

ds were identified and measured from completed building projects. The capability of

using these factors as project assessment tool and project performance predictor was

analyzed using fuzzy logic inference system.] [4It is found that the time performance

ration can be included in a project status report to monitor and predict project perfor

mance.]

کلیموضوعبیانومقدمه1.

پژوهشپرسشیامقالههدف2.

پژوهشروش3.

نتایج4.

...ادامه



(2)مثال 
[1Building adaptive reuse is an important global topic. In the context of sustaina

ble development and the effect of climate change caused by previous disregard f

or our environment, adaptive reuse has significant implications]. [2This paper ai

ms to examine how the construction industry can reposition itself to increase foc

us on the revitalization of existing buildings as an alternative to demolition and r

eplacement]. [3The paper report on current research undertaken in Australia as p

art of a nationally-funded program in collaboration with industry, proposes a new

model for early identification of adaptive reuse potential, tests this model with ca

se study data, and looks at the social advantage from making better use of what

we already have]. [4The paper proposes that adaptive reuse needs to be planned a

t the outset, and if this is done wisely and routinely, it will provide a means of rea

lizing sustainability objectives without reducing investment levels or economic v

iability for the industry]. [5In fact, adaptive reuse is the future of the constructio

n industry].

مقدمه و بیان موضوع کلی 1.

مسئله پژوهش/ هدف مقاله یا پرسش2.

روش پژوهش 3.

...ادامه



...ادامه
(3)مثال 



چکیده ساختاریافته

[1Purpose- The present study aimed to investigate the effects of verbal-imagery cognitive style

s of information searching behavior of users in using the Web]. 

[2Methodology- Forty-four participants, including academic staff from Iranian universities and 

research centers were recruited for this study. The participants’ cognitive style was measured 

by using Riding’s Cognitive Style Analysis test…..].

[3Findings- 48 strategies in four categories of behaviors in searching Web was identified and d

etermined. There were associations between users’ cognitive styles and information searchin

g behavior….]. 

[4Research limitations/implications- The study provides a new understanding of Web users’ i

nformation search behavior ….]. 

[5Originality/value- The paper adopted a mix approach in the area of information searching o

n the Web which is mainly dominated by research methods].

هدف مقاله یا مسئله پژوهش1.

روش پژوهش 2.

نتایج یا یافته های پژوهش3.

محدودیت ها و کاربردهای پژوهش4.

...ادامه (4)مثال 



زه برق زکاربرد نقشه های حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان پروانه های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی حو:هدف1

هوشمندیرسطحی های 

به منظور کسب ن. بهره گرفته شد AUVاز تحلیل هم رخدادی واژگان برای ترسیم نقشه های موضوعی فناوری :روش شناسی2

ی هوشمند که دپروانه های ثبت اختراع حوزه برق زیرسطحی ها. ظر متخصصان از کاربرد این نقشه ها روش دلفی پیاده سازی شد

ثبت اختراع برای یافتن پروانه های. نمایه شده بودند به صورت تمام متن بازیابی شدند Lensو  Google Patentر پایگاه های 

.پروانه ثبت اختراع بررسی شد22۳سرانجام تعداد . مرتبط، از روش جستجوی دوگانه کلیدواژه ـ رده استفاده شد

این نقشه ها برای . نقشه های موضوعی سبب درک بهتر و آشنایی اولیه با محتوای برق زیرسطحی های هوشمند می شود:یافته ها۳

ا به نقشه راه تبدیل شود، اگر این نقشه ه. خبرگانی که پیش زمینه قبلی دارند می تواند نقطه آغازی برای آشنایی با دانش فنی باشد

.می تواند مؤثر باشد؛ اما در خصوص به روزرسانی دانش افراد متخصص کاربردی ندارد

ان مورد توجه قرار متخصصان و خبرگنقشه های به دست آمده از تحلیل هم موضوعی باید از دو منظر نوآشنایان، و:نتیجه گیری

.گیرد

...ادامهچکیده ساختاریافته(5)مثال 

هدف مقاله یا مسئله پژوهش1.

روش پژوهش 2.

پژوهشنتایج یا یافته های 3.



Keywordsمات کلیدیکل. 5

کندمیانتخابنویسندهکهشودمیهمراهکلیدیکلماتبااغلبچکیده

شماستمقالهمضمونکنندهبیان

استمهمجستجووسازینمایهاهدافبرایمناسبکلیدیکلماتانتخاب

شودستناداوشود،خواندهیافتآسانیبهشمامقالهشود،میباعثمناسبکلیدیکلمهدادن

باشدشمامقالهخاصبایدکلیدیکلمات



انتخاب کلیدواژه هابرای چند  رهنمود 

درخودکاررطوبهعنوانچونکرد،استفادهکلیدواژهعنوانبهعنوان،هایعبارتازفقطنباید
.استبیشتردسترسینقاطافزودنهاکلیدواژهکارکردوآیدمیهانمایه

اصطالحاواصلیمفاهیم.کنیداستخراجراپربسامدهاعبارتوکلماتوبخوانیدراخودمقاله
.کنیدپیدارامرتبطت

اطالعاایهپایگاهوموتورکاوشدرراخودهاکلیدواژه،کنیدارسالراخودمقالهاینکهازقبل
.کنیدکنترلتی

استفادلیدواژهکشده،پذیرفتهشکلومستندسازیبرایخودتخصصیواژگانیاهاتزاروساز
.کنیده

...ادامه



مقدمه. 6
Introduction

شودانجامبناستآنچهوپژوهشانجامضرورتمساله،بیانبرایچینیزمینه.

ردازدپمیبیافزایدموجودمتونیادانشبهبناستمقالهآنچهشناساییبهمقدمه.

دهیدارائهرامقالهتوجهموردنظریزیربنای

(جزبهکل)رویدپیشتخصصیموضوعسمتبهوکنیدشروعکلیهایبحثاز

خودبهراندهخوانکهباشندطوریابتداییجمالتکنیدسعی.کنیدشروعقویرامقدمه

.کندجلب

آنوخوانندنمیراآنابتداییخطچندازبیشخوانندگاندرصد80دادهنشانتحقیقات

.کنندمیرهارا

باشدمقالهششمیکتقریباًیاو(کمتریا)صفحهدوبایدمقدمه.



(برای مقاله پژوهشی)ساختار متداول یک مقدمه 

مقدمه حاوی اطالعاتی درباره موضوع عام مقالهابتدای . 1
بر مفاهیمی که در عنوان مقاله حضور دارد تمرکز کنید  .
 اصطالحات فنی و ناآشنا را تعریف کنید
به مخاطب و دانش پیشین وی و آنچه مایل هستید بداند توجه کنید

از تحقیقات پیشیناطالعاتی . 2
 مقاالت یا منابع جدید و مرتبط
 جامعی از حوزه ننویسید( پیشینه)بررسی متون
 متون را دسته بندی و مقوله بندی کنید
فقط به متون ارجاع دهید تا خوانندگان اگر می خواهند به آن مراجعه کنند.

قسمت بعد باید ابهام، کمبود یا نکته ای در دانش موجود را بیابیددر . 3
شکاف و خالء
از مطالب قسمت قبل استفاده کنید  .

ید و ساختار مقاله را که درصدد پاسخ آن هستید را بیان کنآخر هدف مقاله خود در واقع فرضیه یا پرسشی قسمت . 4
و آنچه که در ادامه مقاله در انتظار خواننده است

...ادامه



(1)مثال 

Nose bleeds in adults are the commonest reason for emergency admissio

n to an otolaryngology ward, but the cause of the condition remains unk

nown.
ت ایـن بیمـاری ورود اورژانس به بخش گوش و حلق و بینی است، اما علدلیل بینی در بزرگساالن اغلب خونریزی 

.استهنوز ناشناخته 
.Case reports suggest an association between nose bleeds and regular, hi

gh alcohol consumption. گزارش موارد نشان می دهد که رابطه بین خونریزی بینـی و مصـر
ف منظم، مصرف الکل زیاد است
We conducted a prospective case-control study to compare the alcohol h

abits of adults with nose bleeds with those of controls being treated for o

ther otorhinolaryngological conditions.

ونریزی بیشاهدی فوری را برای مقایسه عادت های الکل بزرگساالن مبتال به خ-ما یک مطالعه مورد
قرار گرفته اند، انجـام دا otorhinolaryngologyنی با افرادی که شاهد تحت درمان سایر شرایط 

.دیم

...ادامه



(2)مثال 
[1Climate change is a contemporary and global area of scientific enquiry and researc

h. The challenges that changing environments have on society are significant (e. g. S

tern, 2006; Bouwer and Aerts, 2006). Many have concluded that climate change is th

e most important challenge facing humankind, and indeed other life on Earth. Sir Ki

ng, Britain’s Chief Scientist, described the Stern Report (Stern, 2006) as the most de

tailed economic analysis yet conducted. Climate change will influence our world in

a number of ways, including detrimental economic, environment and social impact].

جامعهومحیطاقتصاد،برآنتأثیروهواییوآبتغییراتیعنیمقالهکلیموضوعبهپرداختن
[2The built environment has a prominent role to play in this debate, particularly as it

demands 40% of global resources and generates a proportionate amount of waste. Cl

imate change adaptation is about human responses to this challenge, and how the im

pacts of a changing climate can be minimized as much as practicable (Burton et al.,

2005). A major contribution that the built environment can make to climate change a

daptation is in the area of making better use of the infrastructure that we already hav

e. While new design and construction should be optimized for environmental perfor

mance, it would take around one hundred years to substantially renew the stock of e

xisting buildings even if high environmental compliance was mandatory on every ne

w project, both immediately and globally].

هواییوآبتغییراتبهتوجهباساختمانفضاینقشیعنیموضوعاهمیت

...ادامه



[3Existing buildings that are obsolete or rapidly approaching disuse and potential

demolition are a mine of raw materials for new projects; a concept described by C

husid (1993) as urban ore. Even more effective, rather than extracting these raw m

aterials during demolition or deconstruction and assigning them to new applicatio

ns, is to leave the basic structure and fabric of the building intact, and change its u

se. This approach is called adaptive reuse. Breathing new life into existing buildin

g carries with it environmental and social benefits and helps to retain our national

heritage. To date, a focus on economic factors alone has contributed to destruction

of building well short of their physical lives].

نظر نویسنده درباره موضوع و لزوم پرداختن به این نوع پژوهش ها
[4This study investigates the role that the construction industry can play in clima

te change adaptation. There needs to be shift from new-build to reuse or refurbish

ment and these needs to happen rapidly. But the literature on building reuse is lim

ited and appropriate methods of identification and analysis of opportunities are po

orly understood. This study advocates a rethink of our approach to sustainable dev

elopment. Rather than simply build less, we should be more strategic on where to

build and how to make the most of existing resources].

پرداختهبدانتاکنونکهداردوجودپرسشیچهواقعدردارد،وجودهنوزپژوهشیخالءیامسئلهچه
استنشده

...ادامه



[5Specifically this paper aims to outline an integrated model for the assessment

of adaptive reuse potential in building, validate this model through retrospective e

valuation of a large number of completed projects, and, speculate on the implicati

ons for climate change adaptation of a increased focus on the preservation of exist

ing building with adaptive reuse potential as an alternative to premature destructio

n or dilapidation].

بیان هدف پژوهش
[6 To achieve these aims this paper will discuss the conceptual model that has d

eveloped from progress on an Australian Research Council Linage Project entitled

Strategic Assessment of Building Adaptive Reuse Opportunities. Then, using a r

etrospective approach, a large number of completed adaptive reuse projects will

be evaluated by the model to determine if forecasted and actual performances a

re a close match. A detailed case study is discussed to illustrate the process. Fin

ally the paper will consider the contribution that an adaptive reuse agenda can m

ake to enhance sustainable development in the light of increasing pressure to mini

mize the effects of climate change while continuing to deliver prosperity and enha

nced living standards].

پژوهشمسئلهبهپاسخنحوهومقالهساختارتشریح

...ادامه



پیشینه پژوهش. 7
Literature Review/ Related works

ارائه یک تصویر کلی از وضعیت پژوهش ها

باید بازتابی از هدف مقاله باشد

معرفی پژوهش های مهم و اشاره بر یافته های مهم آنها و روش های مورد استفاده

 انتقادی داشته باشیدنگاه

ترجیحا مضمون و محتوا را محور ساختار این بخش قرار دهید نه آثار منفرد را

 که به ادبیات پژوهش تسلط داریدنشان دهید

نشان دهید پژوهش شما چه خالیی را در این حوزه پر می کند



ساختار پیشینه پژوهش
مقدمه. 1

تعریف موضوع همراه با دلیل تان برای انتخاب موضوع

بدنه. 2
:سه روش سازماندهی. جائیکه که آثار و یافته های آن را بیان می کنید

تاریخی
موضوعی
روش شناختی

نتیجه گیری. 3
رای خالصه ای از نکات مهم، ارزیابی وضعیت موجود، بیان خالء های موجود و بیان حوزه هایی ب

مطالعه بیشتر

...ادامه



نمونه
چشمزایشافاطالعاتبهکاربراندسترسیکاوش،موتورهایتوسعهبویژهووبگسترشبا

قابلیتهایواعانازاستفادهباکنندمیتالشکاربرانکههرچندزمینه،ایندر.استیافتهگیری
اخستندرجهدراما،بپردازندخودنیازمورداطالعاتبازیابیوجستجوبهکاوشموتورهای

برایارکاربرانبهکمکمناسبراههایپیشازکهاستکاوشموتورهایطراحانوظیفهین
.کنندسازیپیادهوگرفتهنظردرکارآمدجستجوی

پواربسیاخیردههدرکاوشموتورهایزمینهدرپژوهشحوزهامری،چنیناهمیتبهتوجهبا
زرخیبدرهمچنانپژوهشخالیفضاهایحال،عیندر.استغنیبسیارآنادبیاتوشدهیا

وکاوشهایموتورپیشنهادیهایکلیدواژهازاستفادهباجستجوبسطچگونگیجملهازمینه
.ردازیمپمیآنهاهاییافتهوعمدهتحقیقاتبرخیمروربهپژوش،ازبخشایندر.داردجود



مثال
[1Several studies have been carried out to identify the root causes of poor performance in const

ruction projects]

[2For example, Meng (2011) found that the deterioration of the relationship between project parti

es may increase the likelihood of poor performance. His results reveal that time delays, cost overr

uns and quality defects are the main reasons of this shortcoming. Mansur et al. (2008) by focusing

on the level of knowledge transferring implementation, relationship and benefits identified that all

earthwork-contracting firms have implemented knowledge transferring. ..].

[3However, few studies have addressed the influence of supply chain management on project pe

rformance].

مرور پژوهش ها. ۱
استناد به پژوهش ها. 2
اثبات خالء و دلیل برای انجام پژوهش جاری . ۳

[4Poor performance, such as time delays and budget overruns, are not unusual in construction proj

ects (Lo et al., 2006). Identifying the reasons behind these troubles has drawn attention of constru

ction practitioners and researchers to these topics. For example, Mansfield et al. (1994) identified

four crucial indicators leading to project delays and budget overruns...].

[5In spite of all above mentioned studies, there is a lack of systematic investigation on the influ

ence of supply chain management and its relationship with project performance... ].

استناد و بررسی آثار پژوهشی. ۴
اثبات خالء پژوهشی با انجام مقایسه ای که مطالعه جاری را توجیه نماید. 5

...ادامه



برخی واژه ها وعبارتهای الزم در مرور نوشتار و پیشینه پژوهش

ا گسترب.... آغاز قرن بیست و یکمدر ... از مهمترین مسائلی که یکی :بحثواژه های آغاز 
...ش وب

بررسی عو, لبه همین دلی...., بنابر این: پیگیری و تداوم بحث, اتصالی,  های ارتباطیواژه 
ن رادر همی....همان گونه که...ضروری        به نظر می رسدبدیهی است که... امل موثر بر

بر ...رههموا...پیش از آن که...,با این وجود....نظر به این که,بدین جهت....از آنجا که...,ستا
....در ارتباط با ....پیامد عمده این تحوالت آنست که...بر اساس....طبق
(:برقراری تشابه)های مقایسه ای واژه 

..   اعتقاد دارد که( 2002)لنکستر , (1998)نظیر اسمیت 
زد و ....دست به آزمون ( 1998)اسمیت , در همین راستا
...     نیز( 2002)لنکستر , (1998)مانند اسمیت 

وجود دارد    .... تشابه زیادی میان دیدگاههای صاحب نظرانی چون 
رویکرد یکسانی را در ( 2002)و لنکستر ( 1998)پژوهشهای اسمیت .....    , به همین نحو

نشان می دهد... ارزیابی 
...     , بر پایه همین رویکرد و نظریه



...ادامه
....,  (1998)در مقایسه با اسمیت (:برقراری تضاد)واژه های مقایسه ای 

به عوامل     دیگری اشاره دارد    ( 2002)لنکستر , (1998)بر خالف اسمیت 
....     , در مقابل

...     علی رغم آن که
...., با این حال....    ,از جهتی.....    اما ...    , از دیدگاه دیگر...    از سوی دیگر

سشپر....    جای تعجب آن که ....    باید این سئوال را مطرح که : واژه های تشکیک
.....چگونه ( 1998)مشخص نیست که اسمیت ...    ی که به ذهن می رسد آن که

:  های نتیجه گیریواژه 
....در نتیجه، 

....             در مجموع، 
....              در پایان، 

...             حاصل کالم آن که 
....             می توان نتیجه گرفت که

....کوتاه سخن آن که 



مواد و روش ها یا روش شناسی . 8
(چه چیزی شما انجام دادید؟)

ه این قسمت در مقاله های پژوهشی به شرح روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و ب
طور کل به روش شناسی تحقیق می پردازد

هش شما را باید طوری روش های بکار گرفته را مکتوب کنید تا شخص دیگری بتواند پژو
عینا تکرار کند

ابزارها، مواد و از مکان هایی که استفاده کردید، و نمونه ها را توضیح دهید

هر آزمون آماری که استفاده کردید را توصیف کنید

روش های  رسمی یا به اثبات رسیده را می توان ارجاع دهید.

 تدوین مدل مفهومی پژوهش خود

 ر مورد اافراد با خواندن این بخش د. کاربرد مهم روش، اعتبار بخشیدن به پژوهش استیک
عتبار پژوهش شما قضاوت می کنند

روش را به زمان گذشته بیان کنید

در صورت امکان این قسمت را به بخش های فرعی مناسب تقسیم بندی کنید.



اطالع جویی

• راهبرد

• منبع

• اطالعا

ت

استفاده

نیاز

موقعیت

(Kari, 1999)  خاصالگوی معنابخشی در موقعیت اطالع جویی ( 3)مدل فرایندی توسعه یافته

مانع

تدوین مدل مفهومی



کاربر

مدرنیزممند به موضوع پستعالقه

ااستفاده از سایر ابزاره
استفاده از نظام اطال

عاتی

کاربر با کلیدواژه زیر جستجو می کند
Postmodernism

ه نظام هیچ پیشنهادی دربار
کلیدواژه  ندارد

جعدم استفاده از بسط  جست
و

رضایت کار
بر

عدم رضایت  کار
بر

لعبارتها و کموتور کاوش
یدواژه های را پیشنهاد می

دهد

مخزن نمایه ها
ی پیشنهادی

کاربر عبارت زیر را انتخاب می کند
Postmodernism definition 

رضایت کارعدم رضایت  کاربر
بر

اده براساس بسامد استف
رتبه بندی و نمایش

اربسط جستجوی دوب
ه

براساس قضاوت ربط

سط جستجومدل مفهومی ب



(1)مثال 

[[1A desktop research and literature review were conducted]. 2The aim was to indentify the me

thods of programming and scheduling techniques in construction supply chain management. Thi

s formed the base for a later investigation of current practices within the industry by means of a 

pilot study. The small pilot study was conducted by means of interviews, combined with site visit

s, with a small sample of industry role players representing the bigger contractors. An emphasis 

was placed on the building sector as opposed to the civil sector in industry. The interviews aime

d to determine the preferred method of programming and delay analysis in the industry. Further 

the approaches taken for the prediction of inclement weather conditions and of their effects on di

ffering building sites were explored. The interviews were semi-structured in nature. A broad outl

ine of the interview and questions were emailed or faxed to the interviewees in advance]. [3Th

e interviews were recorded, transcribed, and thereafter analyzed and cross-checked with each ot

her. Based on the review and the fieldwork some suggestions for an improved method for flawin

g up transparent contract programmers are made]. 

بیان روش های بکار گرفته شده1.

دالیل استفاده از این روش ها  و نحوه اجرای آن ها2.

که به همراه خواهد داشتنحوه ذخیره و ثبت داده های گردآوری شده و بیان نتیجه ای 3.

...ادامه



...ادامه(2)مثال 



(3)مثال 
...ادامه



یافته ها / نتایج . 9
(به چه چیزی دست پیدا کردید؟) 

آزوکالاشونموداروجداولبراساس)کنیدبیانوارداستانبصورتوروشنیبهراخودهاییافته

(آماریهایمون

کنیدبیانخودپژوهشهایپرسشبراساسراخودهاییافته

ونقشهتصویر،ها،دادهارائهبراینمودار،جدولازاستفادهباهایافتهبیان...

آماریهایتحلیلخالصه

معلومجملهوکنیدبیانسادهگذشتهزمانبهرانتایج

نکنیدبیانرادالیلونکنیدتفسیررانتایجیعنیندهیدانجامرابحثبخشایندر.

ستچیشمااصلیدستاورددریابدبخشاینخواندنبابایدخوانندهکهباشیدداشتهیادبه



...ادامهمثال



...ادامه
(تصویر/نمودار/ جدول)نمایش اقالم در بخش نتایج 

بینندمیراآنلجندهایوتصاویرتنهاخوانندگانبرخی

هستندنتایجارائهروشبهترینجداولوتصاویر

تفوتوصیفراآنهایدادهو(نماییدگذاریشماره)دهیدارجاعمتنداخلدرجداولتصاویروبه
نماییدسیر

نماییدتوصیفحالزمانبهراجداولوتصاویر

کنیدبیانمتندرراخودآماریهایتحلیلنتایج

دهدنشانرانتایجاندتومیبهترکدامببینید.جدولیاکنیداستفادهنمودارازیاکنیداجتنابتکراراز

باشدروشندقیقانمودارهاوجداولعنوان

آنپایینتصویرونموداردروشودمینوشتهجدولباالیجدولعنوان

کردتوجهبایدمجلههررهنمودبهنمودارهاوجداولنمایشبرای



...ادامه(جدول)مثال 



...ادامه(نمودار/تصویر) مثال 



...ادامه(نمودار/تصویر) مثال 



 بپردازیددید نتایجی که بدست آوردر قسمت بحث، به ارزیابی، دالیل و تفسیر نتایج و اهمیت

دوباره سواالت پژوهشی یا هر فرضیه را در مقدمه آن تکرار کنید

 (پژوهشراستای هدفهای در )عمده نتایج ارائه

 (نودانش تولید )نتایج بحث و تفسیر

 دادن تها، نشان تفاودادن نشان )مشابه مقایسه نتایج با نتایج سایر پژوهشهای

(نودانش 

گیریبحث و نتیجه . 10
(معنی یافته ها و نتایج بدست آمده چیست؟)



...ادامهمثال



...ادامهمثال



Acknowledgmentsسپاسگزاری . 11

.شکر نماییددر این بخش فرصت دارید از تمام کسانی که به شما در انجام این پژوهش کمک کردند ت
استاد راهنما
حمایت کنندگان مالی
کسانی که مقاله شما را خواندند
تایپیست
کارگزاران که مواد به شما دادند



رفرنس ها/ ماخذ. 12

همیشه فرمت رفرنس ها را با مجله هدف کنترل نمایید

ارجاع درون متنی

ماخذنویسی

 رم افزار ویرااین ن. استفاده کنیداندنوت از نرم افزار های مدیریت اطالعات علمی مثل

یش، فرمت بندی، اضافه کردن و حذف رفرنس ها را آسان می کند

نترل نماحتما با مجله هدف ک. برخی مجالت در تعداد ماخذ محدودیت ایجاد می کنند

.یید



نکات زبانی

سعی کنید از همان ابتدا به زبان انگلیسی بنویسید

از زمان مناسب برای نوشتن هر بخش از مقاله استفاده کنید.

 بنویسیدگذشته زمان به را چکیده و روش معموالً توصیه می شود که.

 و حاگذشته زمان به راو بحث و نتیجه گیری یا تجزیه و تحلیل یافته هانتایج معموالً توصیه می شود که

. بنویسیدل

 بنویسیدحال زمان به مقدمهبخش.

 کنیداستفادهحال ارجاع می دهید از متن به جداول و نمودارها وقتی در .

کنیداستفادهحالازداریدرانظرییایافته هاتعمیمقصدکهموارددر.

 کنیداستفاده برای مشاهداتی که تکرار می شوند از حال .



هتصحیح  و بازنگری  اولین  دست  نوشت
آیا تمام  قسمت  های  مقاله  بدرستی  توصیف  شده  اند؟
 ؟آیا به  تغییراتی  کلی  و اساسی  نیاز است
 آیا سیر و آهنگ  مقاله  یا نوشته ، منطقی  است؟
 آیا نحوة  بیان ، رسا و کافی  است ؟
؟ حفظ شودآیا تمام  متن  نوشته  شده  الزم  است 
 آیا نمی  توان  هیچ  یک  از شکلها و یا جداول  را حذف  و یا درهم  ادغام  نمود ؟
 آیا قسمت  های  متن  در جای  صحیح  و درست  خود قرار گرفته  اند ؟
 آیا توالی  پاراگرافها صحیح  است  ؟
آیا تعداد عنوان  ها و قسمت  های  کوچکتر آنها کافی  است  ؟



(تهیه نسخه دوم)مرور متن اولیه و اصالح آن 

(یک روز، یک هفته )گذاردن مقاله برای یک مدت مشخص کنار...
تهیه یک نسخه چاپی از متن اولیه
بلند خواندن مقاله و توجه به روانی متن
های غیرضروریف حذف واژه ها، جمله ها و یا پاراگرا
توجه به هدف، چارچوب و گستره مقاله
توجه به یکدستی و انسجام متن و استنادهای درون متنی



اب کنیم؟چگونه یک مجله مناسب برای انتشار مقاله خود انتخ

یت ناشران مجالت و سا( استنادی و کتابشناختی و چکیده)جستجو در پایگاه های اطالعاتی 1)

الکترونیکی معتبر

توجه به ویژگی ها و معیارهای هر مجله 2)



فاصله انتشار

 ضریب تاثیر مجله

 مخاطبان هدف

اهداف و دامنه مجله

 ضریب رد مقاالت

مدت داوری

 (اشتراک یا دسترسی آزاد)دسترسی

هزینه نشر

نوع انتشارات

 در کجا نمایه می شود

 Frequency

 Impact Factor

 Target Audience

 Aims & Scope

 Rejection Rate

 Review

 Subscribe or Open Access

 Cost

 Online / In print

 Indexed in

... مجله برای انتخاب که بایستی توجه کردهر ها و معیارهای ویژگی 









پیش از ارسال مقاله

((Author Guidelines or Instructions for Authorsمطالعه راهنمای مولفان مجله 
محدودیت در طول مقاله

نحوه قالب بندی ماخذ در انتهای مقاله و ارجاعات درون متنی
نحوه تنظیم صفحه عنوان و اطالعات الزم برای این صفحه

...نحوه صفحه آرایی و شیوه آماده سازی جداول و تصاویر و 

کندمطالعهتابدهیدهمکاریادوستیکبهرامقالهکنیدسعیامکانصورتدر

مقاله براساس دستورالعمل های آن مجله( سابمیت)بررسی و آشنایی با نحوه ارسال
آیا باید آن را به صورت ضمیمه ایمیل ارسال کنید؟

یا از طریق ارسال آنالین؟ 



بررسی زبان مقاله و رعایت قواعد نگارشی و گرامری

Cover letterنوشتن 

تصاویرانتشاربرایامااسترایگانهامجلهاکثردر:شویدمطلعنشرهزینهمورددرمجلهسیاستاز

سترسیالتمجبرخیدرانتشار.کنندمیپرداختتقاضایمولفازمعمول،حدازبیشصفحاتیاورنگی

.دربرداردهزینهمولفبراینیزآزاد

آماده کردن فایل های الزم براساس رهنمود مجله

کنترل نهایی



Cover letter نوشتن

هر ماه صدها مقاله دریافت می کنند( ادیتورها)ویراستاران 

آن ها وقت برای خواندن هر مقاله ندارند

کاورلدر فرصتی است که توجه ادیتور مجله را جلب می کند



دستورالعمل عمومی برای نوشتن کاورلدر

نام ادیتور را بیان کنید

با عنوان مقاله و نوع آن شروع کنید 

.مختصری از نتایج پژوهش خود را بگویید

.بیان کنید که چرا مقاله شما مهم است و نکته بدیع و مهم در این پژوهش چیست

.  ابزار امیدواری کنید که مقاله شما مناسب مجله  و حوزه کاری آن است

جزئیات اطالعات نویسنده مسئول را بدهید

بگویید که منتظر نظر و پاسخ ویراستار و داوران هستید



(1)مثال 



Dr David Raitt(2)مثال 

Editor -in-Chief
The Electronic Library
October 25, 2016
Dear Dr Raitt,
Please find enclosed our manuscript entitled “The impact of users’ verbal/imagery cognitive styles on their Web search behavior

” by Nadjla Hariri, Maryam Asadi*, and Yazdan Mansourian, which we would like to submit for Publication as a Research Pa
per in The Electronic Library.
The basic emphasis of the current paper is to investigate the effects of verbal-imagery cognitive styles on information searching beh

avior of users in using Web. The study provides new understanding of Web users’ information search behavior based on cognitive s

tyles which contributes to the theoretical basis of Web search research. It also raises various questions within the context of user stu

dies. The paper adopted a qualitative approach in the area of information searching on the Web which is mainly dominated by resea

rch methods.

We confirm that this manuscript has not been published elsewhere and is not under consideration by another journal. All a
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آنچه که پس از ارسال مقاله اتفاق می افتد

مدت زمان داوری بین چند هفته تا 
چند ماه 

(ماه6ماه یا ۴تا 2)
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داوری و نتیجه آن

.به نظرات داوران با خوش بینی نگاه کنید

.بالفاصله پس از دریافت نتیجه داوری به آن پاسخ ندهید و چند روزی صبر کنید

انه  و به تفکیک به برای سهولت فرایند انتشار و کمک به سر دبیر در تشخیص اصالحات در فایلی جداگ
.نظرات  هر یک از داوران پاسخ دهید

.  عالوه بر آن در نسخه ویرایش شده نیز تغییرات اعمال شده را به نحوی مشخص کنید

ی را توصیه میدر اغلب موارد داوران خواستار تغییرات جزیی در مقاله هستند، اما گاهی نیز تغییراتی کل
.کنند

و  دوباره آن را اگر این اصالحات جزیی باشد سردبیر نسخه ویرایش شده را با متن اولیه تطبیق می دهد
.  برای داور ارسال نخواهد کرد

ی مجدد ارسال اگر تغییرات اساسی و کلی بوده باشد سردبیر متن جدید را دوباره برای داور جهت بررس
.  می کند
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انتخاب مجله هدف نامناسب
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زبان ضعیف

روش شناسی نامناسب و ناقص تبیین شده

آزمون های آماری نامناسب

توصیف نادرست یا اغراق آمیز نتایج
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