آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال

مقاالت علمی
مقاالت علمی نشاندهندهی عالقهی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن
می باشد .به تجربه ثابت شده است که دانشجویانی که دارای مقاالت علمی هستند ،شانس باالتری برای
دریافت پذیرش در مقاطع باالی تحصیلی به ویژه در مقطع دکترا دارند .به همین دلیل داشتن مقالهی
علمی هم به دانشجویان کارشناسی و هم به دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه میشود ،اما دانشگاهها
از دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتری برای داشتن مقاله دارند .به همین دلیل چنانچه
دانشجوی کارشناسی ارشد هستید و قصد ادامهی تحصیل در مقطع دکترا را دارید ،در چاپ مقاالت
علمی کوشش جدی نمایید.
مقاالت علمی معموال در کنفرانسها و ژورنالها چاپ میشوند .از نظر اعتبار تمام کنفرانسها و
ژورنالها یکسان نیستند و کیفیت مقاالتی که در آنها چاپ میشود بسیار متفاوت است .توجه داشته
باشید که وقتی برای ادامهی تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور اقدام میکنید ،کسی معموال
مقاالت شما را نخواهد خواند ،بلکه تعداد مقاالت شما و اعتبار جایی که مقاالت شما در آن چاپ شده
است ،معیار ارزشیابی خواهد بود .بنابراین سعی کنید که مقاالت خود را به کنفرانسها و
ژورنالهایی که از نظر کیفی در سطح باالتری قرار دارند ارسال نمایید.
در دوره کارشناسی نوشتن مقاله برای دانشجویان ضروری نیست اما داشتن آن خیلی مفید است.

از کجا شروع کنیم؟
برای شروع یک مقاله بهترین کار مراجعه به اساتید دانشگاه و یا دانشجویانی است که قبال مقاله داده
باشند .این کار عالوه بر تسریع در یادگیری اصول نگارش مقاالت ،به شما در انتخاب زمینه تحقیقاتی
کمک شایانی خواهد نمود .به یاد داشته باشید عمده مقاالت حاصل کار گروهی میباشند و نگارش
یک مقاله علمی معتبر ،مستلزم بهرهگیری از تجربیات و اندیشه دیگران است.

مقدمه
مقاله علمي معموالً در نتیجه پژوهش منطقي ،ژرف و متمركز نظري ،عملي یا مختلط ،به كوشش یك
یا چند نفر در یك موضوع تازه و با رویكردي جدید با جهت دستیابي به نتایجي تازه ،تهیه و منتشر
ميگردد .چنین مقالهاي در واقع گزارشي است كه محقق از یافتههاي علمي و نتایج اقدامات پژوهشي
خود براي استفاده سایر پژوهشگران ،متخصصان و عالقهمندان به دست ميدهد.
تهیه گزارش از نتایج مطالعات و پژوهشهاي انجام شده ،یكي از مهمترین مراحل پژوهشگري به
شمار ميرود؛ زیرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي خود را در اختیار سایر محققان قرار
دهد ،پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد ،به پیشرفت علم كمكي نخواهد كرد؛ چون رشد و گسترش
دانش فراهم آمده از سوي فردفرد اندیشمندان آن علم تحقق
هر عملي از طریق ارائه و به هم پیوستن
ِ
ميیابد.
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همان طور كه پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش ،نیازمند توجه و بررسي یافتههاي علمي
پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند یافتههاي علمي خود را گسترش بخشد ،دیگران نیز باید بتوانند
به یافتههاي پژوهشي او دسترسي پیدا كنند و با استفاده از آنها فعالیتهاي علمي خود را سازمان داده،
در ترمیم و تكمیل آن بكوشند.
از امتیازهاي مهم یك مقاله ميتوان به مختصر ومفید بودن ،بهروز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد؛
زیرا محقق ميتواند حاصل چندین ساله پژوهش خود در یك رساله ،پایاننامه ،پژوهش ،یا حتي یك
كتاب را به اختصار در یك مقاله علمي بیان كند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از
كلیات آن آگاهي یابند و در صورت نیاز بیشتر ،به اصل آن تحقیقات مراجعه كنند.
بدین منظور ،امروزه نشریات گوناگوني در زمینههاي مختلف علمي -پژوهشي نشر ميیابد و
مقاله هاي به چاپ رسیده در آنها ،اطالعات فراواني را در اختیار دانش پژوهان قرار ميدهند .الزم
است محققان با شیوه تدوین مقاالت علمي آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوههاي صحیح ،با
سهولت ،نتایج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار عالقهمندان قرار دهند.
نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولي در ابعاد مختلف محتوایي ،ساختاري و نگارشي است.

مالكهاي محتوایي مقاله
یكي از مهمترین ابعاد مقاله علمي ،محتواي علمي و ارزشمندي ِ كیفي آن است .مقاله باید یافتههاي
مهمي را در دانش بشر گزارش نماید و داراي پیامي آشكار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله ،محقق
باید از خود بپرسد كه آیا مطالب او آنقدر مهم است كه انتشار آن قابل توجیه باشد .آیا دیگران از آن
بهره خواهند برد؟ و آیا نتایج پژوهش او ،كار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد .در اینجا به چندین
اصل مهم از اصول و معیارهاي محتوایي پژوهش علمي اشاره ميگردد كه توجه به آنها قبل از تهیه
مقاله به ارتقاي كیفیت آن كمك مينماید.


فرایند «تفكر» :تفكر ،تالش براي معلوم كردن مجهول با استفاده از علوم موجود است .بنابراین
اساسي ترین محور محتوایي یك پژوهش علمي ،آن است كه مجهولي را روشن نماید .بر این
اساس ،هر پژوهش علمي در پي پاسخ دادن به پرسشهایي است كه تاكنون براي مخاطبان كشف
نشده است .از این رو پژوهش علمي همیشه با طرح یك یا چند سئوال آغاز ميشود كه محقق در
صدد پاسخگویي به آنهاست.



منطقي بودن :منطق كه راه درست اندیشیدن (تصور) و صحیح استدالل آوردن (تصدیق) را
ميآموزاند ،ابزار ضروري یك مقاله علمي است و محقق باید شایستگي الزم را در استدالل
آوردن ،تحلیل محتوا و نتیجهگیري داشته باشد .قواعد تعریف ،طبقهبندي ،استنباطهاي قیاسي و
استقرایي ،روشهاي مختلف نمونهبرداري و غیره همه از ویژگيهاي منطقي یك مقاله علمي است
كه محقق باید به آنها توجه داشته باشد.

2

وب سایت مرجع داوطلبین دکتری www.irphd.ir



انسجام و نظام دار بودن :مرتبط بودن اجزاي مختلف مقاله با همدیگر ،همچنین متناسب بودن آنها
با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعي با همدیگر ،از جمله مواردي است كه به تحقیق،
یكپارچگي و انسجام ميبخشد .بر این اساس ،محقق باید عناوین فرعي مقاله خود را با نظمي
منطقي از یكدیگر مجزا كرده ،ارتباط بخشها را مشخص نماید.



تراكمي بودن :از آنجا كه هدف پژوهش پاسخ دادن به سئوال هایي است كه تا آن زمان دست كم
از نظر محقق ،پاسخي منطقي براي آن وجود نداشته است ،هر پژوهش علمي باید از یك سو به
منظور كشف دانش جدید ،و از سوي دیگر ،براي تكمیل دانش ،صورت پذیرد .بنابراین هدف
اصلي یك مقاله ،كشف یا تكمیل دانش بشري است ،نه تكرار دوباره آن با عبارات مختلف.
تناسب موضوع با نیازهاي فعلي جامعه علمي :هر پژوهش علمي باید نیازهاي اساسي جامعه
علمي خود را در نظر گرفته ،در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از طرح موضوعاتي كه از
اولویت تحقیقي برخوردار نیستند و جامعه علمي ،بدانها نیاز ندارد ،باید احتراز نمود.



خالقیت و نوآوري :هر تحقیق علمي زماني ميتواند در ارتقاي سطح دانش ،موفق و موثر باشد
كه از فكري بدیع و ا
صرف بسنده ميكنند،
خالق برخوردار باشد .مقاالتي كه به جمع آوري ِ
نميتوانند سهم عمدهاي در پیشرفت دانش بشري داشته باشند.



توضیح مطلب در حد ا ضرورت :از جمله مواردي كه محقق در گزارش نویسي پژوهش خود
(مقاله) باید بدان توجه كند ،پرهیز از حاشیهروي و زیادهگویي ِ افراطي است؛ همچنان كه
خالصهگویي نباید به حد اي باشد كه به ابهام و ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حد اي
مطالب را تبیین كند كه مقصود وي براي خواننده ،روشن شود.



متناسب بودن با نظریهها :هر رشته علمي ،متشكل از نظریهها و قوانیني است كه مورد اتفاق
صاحبنظران آن فن است .یافته هاي به دست آمده در تحقیقات میداني یا توصیفي نباید با قوانین
كلي آن رشته تخصصي منافات داشته باشد.



اجتناب از كلي گویي :هدف نهایي علم ،صورتبندي یك «نظریه»( )3و «تبیین كردن»( )4یكي
از اصول مهم نظریه است .از این رو محقق باید بتواند مباحث علمي خود را به روشني توضیح
دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از كلي گویي اجتناب نماید.



گزارش روششناسي تحقیق« :تحقیق»( )5فرایندي است كه از طریق آن ميتوان درباره
ناشناختهها به جست و جو پرداخت و از آن ،شناخت الزم را كسب كرد .در این فرایند چگونگي
گردآوري شواهد و تبدیل آنها به یافتهها «روششناسي»( )6نامیده ميشود .این سئوال كه چگونه
داده ها باید گردآوري شود و مورد تفسیر قرار گیرد ،به طوري كه ابهام حاصل از آنها به حداقل
ممكن كاهش یابد؟» از موارد مهم تحقیق علمي است.
 .یك تحقیق علمي زماني ميتواند مطالب خود را به اثبات برساند كه از روش گردآوري مناسبي
برخوردار ،و آن روشها در مقاله به خوبي بیان شده باشد.
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ساختار مقاله علمي
مدون است .در گزارش یك تحقیق نه تنها باید ارزشهاي محتوایي
نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي َّ
را مراعات كرد ،بلكه باید از ساختار روشمندي نیز پیروي كرد .امروزه تحقیقات فراواني انجام
ميشود ،اما تنها بخش كوچكي از آنها در مقاالت منتشر ميگردد .یكي از دالیل آن ،عدم مهارت
محقق در تهیه و تدوین ساختاري مقاله علمي است.
ساختار مقاله و تهیه گزارش از یك پژوهش علمي ،با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش،
متفاوت است .دانشمندان در یك تقسیم بندي كلي ،روشهاي استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسیم
ميكنند .روشهاي كمي كه در آنها از دادههاي ك امي در تحقیق استفاده ميشود (تحقیقات میداني) و
روشهاي كیفي كه در آنها از دادههاي كیفي (تحقیقات كتابخانهاي) استفاده ميشود).
مراحل گزارش یك پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق ،با تفاوت هایي بیان
ميگردد.
به دلیل یكسان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتي ،و براي پرهیز از تكرار در اینجا مراحل
مقدماتي را به صورت مجزا ميآوریم.

مراحل مقدماتي گزارش پژوهشي

موضوع یا عنوان مقاله
عنوان ،مفهوم اصلي مقاله را نشان ميدهد و باید به طور خالصه ،مضمون اصلي پژوهش را نشان
دهد.
عنوان مقاله باید جذاب باشد ،یعني به گونهاي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را كه معموالً ابتدا
فهرست عناوین مندرج در یك مجله علمي را ميخوانند به خود جلب نماید .همچنین عنوان باید كوتاه
و گویا و تنها بیانگر متغیرهاي اصلي پژوهش باشد .تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه
.بیان كردهاند

نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته
بعد از عنوان پژوهش ،نام مؤلف یا مؤلفان ذكر ميشود و در سطر زیر آن ،نام دانشگاه یا مؤسسه كه
هر یك از مؤلفان در آن مشغول به كارند ،ميآید .اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و
همه آنها به یك دانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند ،نام مؤسسه یكبار ،آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر
مي شود .اما اگر هر یك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند ،باید بعد از نام هر یك از آنان،
بالفاصله نام مؤسسهاي كه به آن وابستهاند ،ذكر شود .ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یكدیگر،
معموالً متناسب با میزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشاركت همه افراد در
اجراي پژوهش یكسان باشد ،اسامي آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار ميگیرد.
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چكیده
چكیده ،خالصه جامعي از محتواي یك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش
را در خود دارد .هدفها ،پرسشها ،روشها ،یافتهها و نتایج پژوهش ،به اختصار ،در چكیده آورده
متن چكیده باید از ذكر هرگونه توضیح اضافي خودداري شود .مطالب چكیده باید فقط به
ميشود .در ِ
صورت گزارش (بدون ارزشیابي و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) به صورت فعل
ماضي تهیه شود.
چكیده در حقیقت بخشي كامل ،جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته ميشود و نباید پیش از
انجام گزارش ،پژوهش تهیه شود .طول چكیده براي مقاله ،بستگي به روشهاي خاص هر مجله دارد
و معموالً بین صد تا 150كلمه پیشنهاد شده است.

واژگان كلیدي
معموالً در انتهاي چكیده ،واژگان كلیدي پژوهش را بیان ميكنند تا به خواننده كمك كنند ،پس از
خواندن چكیده و آشنایي اجمالي با روند تحقیق ،بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتي در این مقاله مورد
توجه قرار گرفته است .معموالً با توجه به حجم و محتواي مقاله ،پنج تا هفت واژه كلیدي در هر مقاله
بیان ميشود.
ساختار مقاله مبتني بر پژوهش میداني
روشها و اصول كلي ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشي شاخههاي علوم ،تقریبا به طور خاصي به
كار ميروند كه همگي متكي بر «روش علمي»( )9است .انجمن روان شناسان ) (APAبه منظور
تسهیل در امر انتقال روش نتایج پژوهش ،الگوي استاندارد شدهاي را در اختیار مؤلفان قرار داده تا
در موقع تهیه گزارش پژوهشي خود ،آن اصول را به كار گیرند و تقریبا همه مجلههاي معتبر علوم
انساني در تهیه و تنظیم نوشتههاي پژوهش خود از آنها پیروي ميكنند( .هومن،1378،ص  )10كه
در زیر به اختصار به مراحل آن اشاره ميگردد.

مقدمه
هر مقاله علمي با یك مقدمه شروع ميشود و آن ،خالصهاي از فصل اول و دوم پایان نامهها و
رساله هاست كه به طور مختصر به بیان كلیات تحقیق و بررسي مختصري از پیشینه آن ميپردازد؛
بنابراین در مقدمه مقاله مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادي و كاربردي به
صورت مختصر بیان ميگردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقیم به موضوع
تحقیق مرتبط است ،پرداخته ميشود .مقدمه باید یك منطق اساسي را در تحقیق بیان كند و به خواننده
5
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نشان دهد كه چرا این تحقیق ادامه منطقي گزارشهاي پیشین است .در این بخش پس از نتیجهگیري
از پژوهشهاي بررسي شده ،محقق باید پرسشهاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بیان كرده و
به تعریف متغیرهاي تحقیق به صورت عملیاتي بپردازد.

روش
هدف اساسي از بیان روش آن است كه به گونهاي دقیق ،چگونگي انجام پژوهش ،گزارش گردد تا
خواننده بتواند آن را تكرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوري كند؛ بنابراین مؤلف باید همه
مراحل اجرا ،از جمله آزمودنيها ،ابزارهاي پژوهش ،طرح پژوهش ،روش اجرا و روش تحلیل
دادهها را بیان كند.

نتایج
در این بخش ،توصیف كالمي ِ مختصر و مفیدي از آنچه به دست آمدهاست ،ارائه ميشود .این
توصیف كالمي با اطالعات آماري مورد استفاده ،كامل ميشود و بهترین روش آن است كه دادهها از
طریق شكل و نمودار یا جدول ،نمایش داده شوند .ساختار بخش نتایج ،معموالً مبتني بر ترتیب منطقي
پرسشها یا فرضیه ها و نیز وابسته به تأیید شده بودن یا تأیید نشده بودن فرضیههاست .ترتیب بیان
نتایج نیز یا برحسب ترتیب تنطیم سؤالها یا فرضیههاي آنهااست ،یا برحسب اهمیت آنها .روش
متداول بیان نتایج ،آن است كه ابتدا مهمترین و جالبترین یافتهها و سپس به ترتیب ،یافتههاي كم
ِ
اهمیتتر ارائه ميشود.

ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصیفي
اصول به كارگرفته شده در پژوهشهاي توصیفي باتوجه به روشهاي به كارگرفته شده ،با اصول
پژوهش هاي میداني ،مقداري متفاوت است .هر چند این اصول ممكن است با توجه به موضوعهاي
مختلف تحقیقي و رشتههاي مختلف ،تغییر نماید ،ساختار كلياي كه تقریبا همه پژوهشهاي توصیفي
باید در قالب آن درآیند ،به شرح زیر است.

مقدمه
آنچه در مقدمه یك مقاله تحقیق كتابخانهاي قرارميگیرد  -همانند تحقیفات میداني  -كلیاتي است كه
محقق باید قبل از شروع بحث ،آن را براي خواننده روشن نماید؛ مانند تعریف و بیان مسئله تحقیق،
تبیین ضرورت انجام آن و اهدافي كه این تحقیق به دنبال دارد .همچنین محقق باید خالصهاي از سابقه
بحث را  -كه به طور مستقیم مرتبط با موضوع است  -بیان كند و در نهایت توضیح دهد كه این مقاله
به دنبال كشف یا به دستآوردن چه مسئلهاي است؛ به عبارتي ،مجهوالت یا سؤالهاي مورد نظر
چیست كه این مقاله درصدد بیان آنهااست.
6
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طرح بحث (متن(
در این بخش ،مؤلف وارد اصل مسئله ميشود .در اینجا باید با توجه به موضوعي كه مقاله در پي
تحقیق آن است ،عناوین فرعيتر از هم متمایز گردند .محقق در تبیین این قسمت از بحث ،باید اصول
مهم قواعد محتوایي مقاله را مورد توجه قراردهد و سعي كند آنها را مراعات نماید؛ اصولي مانند:
منطقي و مستدل بودن ،منظم و منسجمبودن ،تناسب بحث با عنوان اصلي ،ارتباط منطقي بین عناوین
فرعيتر در مسئله ،خالقیت و نوآوري در محتوا ،اجتناب از كليگویي ،مستندبودن بحث به
نظریههاي علمي و دیني ،جلوگیري از حاشیهروي افراطي كه به انحراف بحث از مسیر اصلي
ميانجامد و موجب خستگي خواننده ميشود و همچنین پرهیز از خالصهگویي و موجزگویي تفریطي
كه به ابهام در فهم ميانجامد ،رعایت امانت حقوق مؤلفان ،اجتناب از استناددادن به صورت افراطي،
توجهداشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اینها.

نتیجه گیري
در این قسمت محقق باید به نتیجه معقول ،منطقي و مستدل برسد .نداشتن تعصب و سوگیري
غیرمنصفانه در نتیجهگیري ،ارتباطدادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه ،ارائه راهبردها و
پیشنهادهایي براي تحقیقات آینده ،مشخصكردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادي و كاربردي و امثال
آن ،از جمله مواردي است كه محقق باید به آنهاتوجه داشته باشد.
ارجاعات
اعتبار یك گزارش پژوهشي عالوه بر صحت و دقت دادهها و استدالل حاصل از آنها ،به منابع و
مراجعي است كه از اطالعات آنها در پژوهش استفاده شده است .ارجاعات از موارد مهم ساختار یك
مقاله علمي است ،به وسیله آن ،چگونگي استفاده از اندیشههاي دیگران را به خواننده معرفي مينماید.
در این قسمت به دو بحث مهم ارجاعات اشاره ميشود كه یكي شیوه ارجاع دادن در متن است و
دیگري شیوه ذكر منابع در پایان مقاله.
ارجاعات در متن
نخستی ن چیزي كه درباره استناددادن در متن باید مشخص بشود ،این است كه :چه چیزي باید مستند
گردد؟ مك برني( )1990( )23موارد استنادآوردن را به شرح زیر بیان داشته است:


آن چه
باید اندیشههایي را كه به دیگران تعلق دارند ،مشخص كرد و با ذكر مأخذ نشان داد كه از ِ
كساني ميباشند (امانتداري)؛



هر زمان كه افكار و اندیشههایي با چهارچوب فكري كسان دیگري همخواني دارند ،موارد را باید
با ذكر منبع مشخص كرد؛
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هر زمان كه نظریه ،روش یا دادهاي موردبحث قرار ميگیرد ،منبع آن را باید ذكركرد تا اگر
خواننده خواست اطالعات بیشتري درباره آن كسب كند ،بتواند به آن مراجعه كند؛



باید نقل قول هایي را كه از یك متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف ،داخل گیومه آورده
ميشود ،مستند ساخت( .مك برني ( ،1990



بنابراین اطالعاتي كه براي خوانندگان ،اطالعات عمومي به حساب ميآیند ،الزم نیست مستند
شوند .نویسنده ،تنها در صورتي ميتواند به آثار خود ارجاع ،دهد كه این ارجاع براي مطالعه
بیشتر باشد و نقل از خود ،معنا ندارد .همچنین در استنادكردن ،حتياالمكان باید به منبع مستقیم یا
ترجمه آن استناد كرد .تنها زماني به منابع دیگران استناد ميشود كه محقق دسترسي مستقیم به
اصل اثر را نداشته باشد كه در آن صورت باید مشخص كرد كه آن مطلب از یك منبع دست دوم
گرفته شده است.

شیوه ارجاع در متن
متن مقاله مطلبي از یك كتاب یا مجله یا ..به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،نقل شود ،باید
هرگاه در ِ
پس از بیان مطلب ،آن را مستند ساخت .این مستندسازي شیوههاي مختلفي دارد كه در اینجا به
بخشهایي از آن اشاره ميشود.
در استناد ،نام مؤلف و صاحب اثر ،بدون القاب «آقا»« ،خانم»« ،استاد»« ،دكتر»،
«پروفسور»،آورده ميشود ،مگر در جایي كه لقب جزو نام مشخص شده باشد ،مانند خواجه
نصیرالدین طوسي.
یك اثر با یك مؤلف:
پس از آوردن متن ،داخل پرانتز :نام مؤلف ،تاریخ انتشار ،شماره صفحه به ترتیب ميآید و پس از
آن ،نقطه آورده ميشود؛ مانند( :منطقي ،1382 ،ص (.27
یك اثر با بیش از یك مؤلف:
اگر تألیف داراي دو یا سه مؤلف باشد ،نام آنها به ترتیب ذكر شده در اثر ،به همراه سال انتشار و
شماره صفحه ميآید؛ ولي در آثار با بیش از سه مؤلف ،نام اولین مؤلف ذكر ميشود و به دنبال آن
ت «و همكاران» و سپس سال انتشار و شماره صفحه ميآید؛ مانند( :سرمد ،بازرگان و حجازي،
عبار ِ
 ،1379ص  )50یا (نوربخش و همكاران ،1346 ،ص (.75
آثار با نام سازمانها و نهادها:
در صورتي كه آثار به نام شركتها ،انجمنها ،مؤسسات ،ادارات و مانند اینها انتشار یابند ،در
استنادكردن ،به جاي نام مؤلف ،نام سازمان ميآید؛ مانند( :فرهنگستان زبان و ادبیات فارسي،
 ،1382ص (.34
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دو یا چند اثر یك مؤلف:
هرگاه به دو یا چند اثر مهم اشاره شود ،همه آنها در داخل پرانتز ،و به ترتیب تاریخ نشر پشت سرهم
ميآیند؛ مانند( :واالس ،1980 ،ص 15؛  ،1988ص 27؛  ،1990ص  .)5و اگر چند اثر یك
مؤلف در یك سال منتشر شده باشد ،آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متمایز ميگردند؛ مانند:
(احمدي1365 ،الف ،ص22؛ 1365ب ،ص (.16

زیرنویس (پاورقی) توضیحی
توضیحات اضافي ،یا توضیح اصطالحاتي را كه نویسنده براي حفظ انسجام متن نميتواند آن را در
متن بیاورد ،ميتوان در زیر صفحه با مشخصكردن شماره آنها بیان كرد .نكته قابل توجه اینكه ،این
توضیحات باید حتياالمكان خالصه ذكر شوند و نباید تكرار مطالب متن باشند.
در ترجمه متون توضیحاتي كه مؤلف در زیرنویس آورده ،باید عینا ترجمه شود و در صورتي كه
مترجم براي بیان اصطالح یا تبیین مطلبي توضیحي را ضروري ببیند ،ميتواند آن را در پاورقي
ذكركند و در جلوي آن لفظ «مترجم» را -براي متمایز ساختن آن از توضیحات بیان نماید.

معادلها
كلمه هاي بیگانه در داخل متن حتما باید به فارسي نوشته شود و صورت خارجي آنها در پاورقي ذكر
گردد و این ،منحصر به اصطالحات تخصصي یا اسامي اشخاص است .چنانچه در موارد خاصي
الزم باشد كه صورت خارجي آنها در داخل متن بیاید ،باید آنها را مقابل صورت فارسي در داخل
پرانتز نوشت( .غالمحسینزاده ،1372 ،ص (.17
نكته قابلتوجه در استناد دادن معادلها این است كه اوالً در هر متن یا مقاله یا كتاب ،فقط یك بار
معادل انگلیسي آنها آورده ميشود؛ ثانیا معادلهاي بكار گرفته شده باید یكنواخت باشند .و در صورت
آوردن معادل هاي دیگر ،مثل فرانسه ،آلماني ،و ...باید ،در متن توضیحي درباره آن داده شود .در
نوشتن اسامي اشخاص ،ابتدا نام بزرگ ،سپس حرف اول نام كوچك او با حروف بزرگ نوشته
ميشود مانندJung .، C
ارجاع در منابع
محقق باید در پایان مقاله فهرستي از منابع و مراجعي كه در متن به آنها استناد كرده است ،به ترتیب
حروف الفباي نام خانوادگي در منابع فارسي (عربي یا انگلیسي در صورت استفاده) بیاورد .مقصود
دادن صورت دقیق و كامل همه مراجعي است كه در متن مقاله به آنها
از فهرست منابع ،به دست
ِ
استناد شدهاست .هدف از ارائه این فهرست ،نشان دادن میزان تالش پژوهشگر در بررسي و استفاده
از منابع گوناگون ،احترام به حقوق سایر نویسندگان و مؤلفان و نیز راحتي دستیابي خواننده به منابع
موردنظر است؛ عالوه براینكه تمامي مراجع و مآخذي كه در متن به آنها استناد شده ،باید در فهرست
منابع آورده شود ،پس در بخش منابع ،فقط منابعي آورده ميشود كه در متن به آنها استناد شده است.
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در ذكر هر منبع ،حداقل پنج دسته اطالعات ،ضروري به نظر ميرسند كه در همه ارجاعات
مشتركاند:
1.نام مؤلف یا مؤلفان؛  .2تاریخ انتشار اثر؛ .3عنوان اثر؛  .4نام شهر(ایالت)؛  .5نام ناشر.
جداسازی این اطالع ات از هم با نقطه ( ).و جداسازي اجزاي مختلف هر یك از آنها با ویرگول ()،
صورت ميگیرد.

ارجاع كتاب در منابع


در ارجاع كتاب با یك مؤلف ،اطالعات ضروري ذكر شده در باال ذكر ميشود ،در صورتي كه
عنوان كتاب ،شماره چاپ آن ميآید.
اثر تجدیدچاپ شدهباشد ،پس از
ِ
ت ايدي ) (edبا
در ارجاعات انگلیسي در صورتي كه چاپ جدید مجددا ویرایش شدهباشد ،عالم ِ
شماره ویرایش( )25آن ،داخل پرانتز آورده ميشود ،مانند:
Belmont.An introduction to the history of psychology ،.Wadsworth:CA
Hergenhahn،(2nded).(1993) .R .B



نام ذكرشده در كتاب ،ذكر
در ارجاع منابع داراي دو مؤلف یا بیشتر ،اسامي مؤلفان به ترتی ِ
ب ِ
ميشود و بین نامخانوادگي و نام آنها ویرگول و بین اسامي مؤلفان نقطه ویرگول (؛) ميآید؛
مانند:
سرمد،زهره؛ بازرگان،عباس و حجازي ،زهره( .)1379روشهاي تحقیق در علوم رفتاري (چاپ
سوم) .تهران :نشر آگاه.



در معرفي كتاب هاي ترجمه شده ،پس از ذكر نام مؤلف و تاریخ اثر ،نام مترجم و تاریخ انتشار
ترجمه ذكر ميشود .در آثاري كه تاریخ نشرشان مشخص نیست ،داخل پرانتز به جاي تاریخ
نشر ،عالمت سؤال (؟) ميآید؛ مانند:
صدرالدین شیرازي ،دمحم( .)1375شواهد الربوبیه ،ترجمه جواد مصلح .چاپ دوم ،تهران :انتشارات
سروش.



در معرفي كتابهایي كه با عنوان سازمانها یا نهادها منتشر شدهاند ،به جاي نام اشخاص ،نام
مراكز ذكر ميشوند :مركز اسناد و مدارك علمي ،وزارت آموزش و پرورش.)1362( ،
واژهنامه آموزش و پرورش :فارسي  -انگلیسي ،انگلیسي  -فارسي .تهران .نشر مؤلف.



كتاب هایي كه به جاي مؤلف ،ویراستاري یا به صورت مجموعه مقاالتي بوده كه به وسیله افراد
مختلف نوشته شدهاست؛ اما یك یا چند نفر آنها را گردآوري كردهاند ،بدین صورت ميآیند:
عبدالل (گردآورنده) .)1374( ،مجموعه مقاالت اولین سمینار راهنمایي و مشاوره.
شفیعآبادي،
ا
تهران .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي.
10
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ارجاع مقاله در منابع
براي ارجاع به مقالههایي كه در مجلههاي علمي-تخصصي به چاپ ميرسند ،ابتدا نام مؤلف یا
مؤلفان ،پس از آن ،تاریخ انتشار اثر ،بعد عنوان مقاله ،و به دنبال آن ،نام مجله و شماره آن ذكر
ميشود ،سپس شماره صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسي و  ppدر
انگلیسي آورده ميشود.

ارجاع پایاننامه و رساله در منابع
در ارجاع رسالهها و پایاننامهها ،پس از ذكر عنوان ،باید ذكرشود كه آن منبع پایاننامه كارشناسي
ارشد یا رساله دكترا و به صورت چاپ نشده ،است؛ سپس باید نام دانشگاهي را كه مؤلف در آن
فارغالتحصیل شدهاست ،آورد:
ایزدپناه ،عباس ( .)1371مباني معرفتي م ا
شاء و اهل عرفان ،پایاننامه كارشناسي ارشد ،چاپ نشده
دانشگاه قم.

ارجاع از یك روزنامه در منابع
در معرفي مقالههایي كه در خبرنامهها و روزنامهها به چاپ ميرسد ،یا استنادهایي كه از متن
سخنراني اشخاص در یك روزنامه آورده ميشود ،همانند ارجاع مقاله در مجله ،تمام اطالعات
ضروري را آورده سپس سال انتشار ،روز و ماه ،نام روزنامه و شماره صفحه را ذكر ميكند .مانند:
محقق كجیدي ،دمحمكاظم (21 ،1375مهر) ،موانع ساختاري توسعه بخش كشاورزي ،روزنامه كیهان،
ص.6

ارجاع فرهنگنامه و دائرهالمعارف در منابع
در ارجاع دائرهالمعارفها نام سرپرست آورده شده و سپس بقیه اطالعات ضروري ،همانند كتاب به
ترتیب ميآید؛ مانند:
بجنوردي ،سیدكاظم و همكاران ( ،)1377دائرهالمعارف بزرگ اسالمي (چاپ دوم) ،تهران :مركز
دائرهالمعارف بزرگ اسالمي.

ارجاع كنفرانسها ،سمینارها و گزارشها
ارائه گزارش از همایشها و سمینارها باید به شكل زیر بیان گردد( :سلطاني ،1363 ،ص).19
همایش بینالمللي نقش دین در بهداشت و روان ( .)1380چكیده مقاالت اولین همایش بین المللي نقش
دین در بهداشت روان ،تهران :دانشگاه علوم پزشكي ایران.
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نقل منابع الكترونیكي (اینترنت(
امروزه نقل از منابع اینترنتي یكي از منابع ارجاع است كه در ذكر آن ،اطالعات ضروري به ترتیب
زیر بیان ميگردد (ترابیان ،1987 ،ترجمه قنبري).1380 ،
بارلو ،جان پي ( .)1996درخت یوشع ميلرزد ،در مجله(  COREروي خط اینترنت) ،ج ،8ش
 ،)1992( ،1نقل شده تاریخ  25مارس  ،1996قابل دسترسي در:
Corel.08.g2.:pub/Zines/CORE-Zine File:Ptp.etext.org Directory

آیین نگارش
چنانكه بیان شد ،محقق باید ابعاد سه گانه محتوایي ،ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار
دهد .آنچه تاكنون بیان شد ،خالصهاي از اصول محتوایي و ساختاري یك مقاله علمي بود .اكنون به
بررسي اصول كلي آیین نگارش كه رعایت آن در تحریر مقاله علمي ضروري به نظر ميرسد،
ميپردازیم.
الف) متن علمي تا حد ا ممكن باید مختصر و مفید باشد .به همین جهت الزم است از آوردن نقل
قولهاي غیرضروري و حجمافزا ،تفننهاي شاعرانه و ذوقي ،بیانهاي عاطفي واحساسي و
گزافهنویسي اجتناب شود.
ب) از آوردن عبارتهاي مبهم ،مغلق و پیچیده و واژههاي نامأنوس باید احتراز گردد.
ج) باید از ذكر بندهاي طوالني و جمله هاي بلند خودداري شود.
د) مطالب باید ساده ،روان ،جذاب و به گونه اي صریح و روشن بیان گردد.
ر) در نقل مطالب ،ضروري است امانتداري را با ذكر مشخصات دقیق منبع رعایت نمود .هر چند
در این باب نباید به دام افراط و تفریط  -كه حمل بر فضل فروشي یا سهلانگاري است -افتاد.
ش) هر بخش از نوشته كه شامل یك اندیشه و مطلب خاصي است ،باید در یك بند (پاراگراف) آورده
شود.
ص) باید از به كاربردن كلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود.
ط) باید از به كاربردن افراطي حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز گردد.
ع) باید از به كاربردن تعبیرهاي نامناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا ،ركیك و غیراخالقي
احتراز شود.
تایپ مقاله
امروزه تقریبا اكثر مجالت علمي ،مقاالت خود را به صورت تایپ شده ميپذیرند ،بدین روي و براي
تكمیل شدن بحث ،براي آشنایي مؤلفان محترم ،برخي از اصول تایپ ،بیان ميگردد.
12

وب سایت مرجع داوطلبین دکتری www.irphd.ir

الف) عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهار سانتيمتر از باال با قلم یاقوت ،شماره شانزده تایپ
ميگردد.
ب) نام مؤلف در زیر عنوان و در وسط سطر و با فاصله  1/5سانتي متر ،با قلم ترافیك ،شماره ده
تایپ ميشود.
ج) رتبه علمي و محل خدمت مؤلف یا مؤلفان با عالمت ستاره () یا شماره در پاورقي همان صفحه و
با قلم لوتوس نازك شماره دوازده كه متناسب با قلم پاورقي است ،تایپ ميگردد.
د) عناوین فرعي مقاله با شمارههاي تفكیككننده مانند ،.3 ،.2 ،.1 :و ،...با قلم لوتوس سیاه ،شماره
چهارده تایپ ميگردد.
ر) عناوین فرعيتر با شمارههاي تفكیك كننده  2.1 ،1.1و ...با قلم لوتوس سیاه ،شماره سیزده تایپ
ميگردد.
س) متن مقاله با قلم لوتوس نازك ،شماره چهارده تایپ شده و ابتداي هر پاراگراف یا بند با كمي
تورفتگي (اشپون) با فاصله  0/5سانتي متر آغاز ميگردد.
ص) فاصله بین سطرهاي متن  1/5سانتي متر و فاصله آنها از عنوانهاي فرعي دو سانتي متر
است.
ط) فاصله حاشیه صفحه ها از هر طرف دو سانتي متر و از باال و پایین نیز دو سانتي متر است و
فاصله آخرین سطر با پاورقي یك سانتي متر است.
ع) نقل قولهاي مستقیم در داخل گیومه با قلم لوتوس نازك ،شماره دوازده تایپ ميگردد.
ف) شماره صفحات در گوشه سمت چپ و باالي صفحه تایپ ميگردد.
ق) مقاله فقط بر یك طرف صفحه تایپ ميشود.
ك) باید در تایپ مقاله از به كاربردن قلمهاي متنوع و متفاوت اجتناب شود.
ل) قلم انگلیسي الزم براي تایپ پاورقيTimes Medium ،با شماره هشت است و همین قلم براي
انگلیسي در متن و منابع با شماره ده استفاده ميشود.
ویرایش متن
ویرایش متن بر عهده ویراستار است كه باید طبق قوانین مربوط به نشر و ضوابط علمي صورت
دهد .هرچند ویرایش ،وظیفه محقق نیست ،براي آشنایي محققان ،به توضیحي اجمالي در این رابطه
ميپردازیم:
هر اثر تحقیقي دو نوع ویرایش ميشود :ویرایش فني و ویرایش محتوایي.
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ویرایش فنی
در ویرایش فني مسائلي از قبیل به دست دادن ضبط التیني نامها یا معادل فرنگي اصطالحات فني،
تعیین محل تصاویر ،اشكال و جدولها ،مراعات شیوه مناسب براي معرفي مشخصات كتابشناسي،
تهیه فهرست مندرجات ،فهرست تفصیلي ،واژهنامه ،فهارس دیگر ،تنظیم صفحه عنوان و صفحه
حقوق ،اعراب گذاريهاي الزم ،تبدیل مقیاسها و سنوات ،توضیح الزم براي برخي از اصطالحات،
معرفي اجمالي بعضي از اعالم در صورت نیاز انجام ميشود.
ویرایش محتوایي
هر نوع كاستي و نادرستي نحوي و زباني در این ویرایش اصالح ميشود .اگر اثر تحقیقي ،متن
تصحیح شده باشد ،به بدخوانيهاي مصحح توجه و با مراجعه به منابع  -در صورت همكاري مصحح
و در اختیار قرار دادن منابع -از درستي واعتبار توضیحات و تعلیقات وي اطمینان حاصل ميشود.
در مورد آثار ترجمه شده مطابقت تمام وكمال ترجمه با متن اصلي الزم است (دهنوي ،1377 ،ص
(.100
پیوستها
اگر مقاله علمي داراي مطالبي باشد كه در گزارش پژوهش علمي ضروري نیست ،مؤلف آن را در
پیوستها ،ضمیمه مقاله مينماید .بهطور كلي آنچه پرسشنامه را در درك ،ارزشیابي و تكرار پژوهش
یاري ميكند ،مانند نسخه كاملي از آزمونها یا پرسش نامههاي چاپ نشده و شاخصهاي آماري
آنهاو ،...ميتواند در پیوست آورده شود.
در این بخش ،برخي از پیوستهاي مربوط به این مقاله آورده شده است:
1.8.فرم ارزیابي مقاله مربوط به تحقیقات میداني (شماره .2.8 .)1فرم ارزیابي مقاله مربوط به
تحقیقات كتابخانهاي (شماره .3.8 .)2فرم ارزیابي مقاله مربوط به ترجمه (شماره .4.8 .)3نشانههاي
ویراستاري.
محققان براي آشنایي با مالكهاي محتوایي و ساختاري ،به فرم هاي ارزیابي مقاالت مراجعه 2.
.فرمایند
3. Theory
4. Explanation .
5. Research.
6 .Methodology.
7 .Abstract.
8 .Key Words.
9.Scientific Method.
14
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10.Introduction.
11.Method.
12. Subjects.
13.Instruments .
14.Research Design.
15 . Procedure
16.Data Analysis.
17 . results.
18.Discussion.
19.Interpretation .
20.Conclusion.
21.Referrals.
22. Citation.
22.راه تشخیص آن در كتاب فهرست مستند «اسامي مشاهیر و مؤلفان» اثر كتابخانه ملي آمده است.
23. Edition.
چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسي
تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه اي برخوردار است و به جرات میتوان گفت كه همه پبشرفت هاي
علمي صنعتي پژوهشي تكنولوژي و جامعه شناسي بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است .اصلي
ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یك مطالعه و تحقیق ،تهیه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه
تولید وانتشار علمي موفق است كه بتواند نتایج پژوهش خود را در مجالت معتبر پژوهشي به چاپ
برساند .از آنجا كه نوشتن صحیح و مناسب یك مقاله یك ركن اساسي براي چاپ مقاالت علمي
میباشد ،در اینجا سعي شده است كه به بررسي روش هاي صحیح نگارش مقاالت پژوهشي پرداخته
شود .به طور كلي هر مقاله پژوهشي شامل اجزاي اصلي زیر است:







عنوان
نام نویسنده یا نویسندگان
اطالعات تماس
چكیده
واژگان كلیدي
مقدمه
15
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مباني نظري تحقیق
روش تحقیق
یافته هاي تحقیق
بحث و نتیجه گیري
فهرست منابع

عنوان مقاله
) 1اولین بخش یك مقاله عنوان است كه باید اشتراكاتي با موضوع اصلي تحقیق داشته باشد و به
شكلي جذاب جملهبندي شده باشد .نكات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند )2 :عنوان مقاله
حتي االمكان باید دقیق و رسا بوده و از به كار بردن اصطالحات ناآ شنا یا اختصاري خودداري شود.
 )3عنوان مقاله حتي االمكان باید جمله خاصي باشد كه نكات اصلي و عمده موضوع را در بر داشته
باشد )4 .به طور معمول (نه همیشه) و در نامگذاري اكثر تحقیق ها این نكات در نظر گرفته مي
شود :چه چیزي را میخواهیم بررسي كنیم ،در چه جامعه اي ،در كجا و در چه زماني .مثال عنوان
یك مقاله میتواند این باشد :بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذیه كودكان در شهر تهران سال
 )5 1386عنوان باید «فاقد پیش داوري» باشد .به عنوان مثال ،انتخاب این عنوان براي یك مقاله،
مناسب به نظر نمي رسد :بررسي علل بي عالقگي رانندگان نسبت به بستن كمربند ایمني!  )6اگر
كلماتي در توصیف ویژگي مطالعه شما نقش كلیدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید .مثل
مطالعه آینده نگر مطالعه دوسویه كور یا مطالعه تصادفي شده  )7هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه
پژوهش را به صورت ثابت شده ذكر نمود.

نویسندگان و آدرس ها
اسامي نویسندگان و همكاراني كه در مطالعه شركت داشته اند باید بطور كامل ذكر شود .همچنین
نویسنده اصلي كه مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس كامل و ایمیل وي در
اختیار خوانندگان قرار گیرد.

چكیده تحقیق
چكیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهاي یك مقاله خوانده میشود و در چكیده قسمت هاي مختلف
مقاله شامل مقدمه ،اهداف ،روشها و نتایج تحقیقق بصورت خالصه ذكر مي شود .متن بسیاري از
مقاله ها به طور كامل در دسترس ما نیست و گاهي فرصت براي خواندن تمام مقاله نداریم و از این
رو چكیده مقاله اهمیت زیادي دارد .در اكثر مجالت تعداد كلمات چكیده  150تا  250كلمه محدود
است.
16

وب سایت مرجع داوطلبین دکتری www.irphd.ir

واژگان كلیدي
چند واژه كلیدي كه از اهمیت زیادي در مطالعه برخوردارند ،در این قسمت ذكر مي شود .ضمن این
كه با ذكر واژه هاي كلیدي در سایتهاي علمي مي توان به دنبال مقاله نیز گشت .به طور معمول تعداد
این واژه ها حدود  5-6كلمه در نظر گرفته مي شود.
مقدمه
مقدمه یك مقاله پژوهشي ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد كه ارزش
مطالعه حاضر براي انجام آن چه بوده است .در حقیقت با مطالعه مقدمه یك مقاله پژوهشي ،خواننده با
مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك میكند .متن مقدمه باید روان باشد و حتي
االمكان به صورت خالصه و حداكثردر  2صفحه تایپ شود.
روش تحقیق
در این قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضیح داده مي شود .همچنین نمونه هاي
مورد بررسي ،چگونگي نمونه گیري ،جامعه هدف ،مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل
داده ها ذكر مي شود .در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه گیري و میزان
دقت و چگونگي كنترل آنها بیان مي شود.
یافته هاي تحقیق
در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذكر مي شود .نتایجي كلیدي مطالعه باید با كلمات روان و
دقیق و بدون بزرگ نمایي ذكر شود .از روشهاي مختلفي براي ارائه نتایج استفاده مي شود .استفاده
از اعداد ،جداول و نمودارها كمك ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر مي نماید اما الزم است
داده هاي جداول و نمودارها به طور كامل تشریح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند .در
مواردي كه از روش ها و آزمون هاي آماري براي بررسي نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد،
باید نوع آن نیز ذكر شود.
بحث و نتیجه گیري
در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده مي پردازیم .همچنین مي توان به مقایسه نتایج به دست آمده از
مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیري نمود .در
صورت لزوم مي توان پیشنهادهایي براي انجام مطالعات بهتر و كامل تر در آینده ارائه داد.
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فهرست منابع
در پایان الزم است كلیه منابعي كه در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند ،به شیوه اي مطلوب ذكر
شوند .شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایي این نشریات و
شرایط نگارش مقاالت كمك بگیریم.
چند نكته اساسي در ارسال مقاالت به نشریات علمي
به یاد داشته باشید كه قبل از ارسال چكیده مقاله خود به یك مجله ،ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از
آن مجله دریافت نموده و چكیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تایپ نمایید (به عنوان مثال تعداد
كلمات ،فونت ،تعداد خطوط ،فاصله خطوط از كناره هاي صفحه و(…
دالیل عدم پذیرش چكیده یك مقاله در نشریات علمي
)1ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقاالت مشابه پیشین  )2عدم تبیین زمینه اصلي تحقیق
 )3نمونه گیري نامناسب  )4عدم رعایت اصول مقاله نویسي مورد نظر نشریه  )5عدم ذكر صحیح
ارقام آماري  )6فقدان بحث و پرداختن به نتایج  )7چكیده هاي خیلي كوتاه و خیلي زیاد  )8بي دقتي
در تهیه متن (غلط تایپي  ،اشتباهات متن)  )9عدم ارتباط موضوع مقاله با رویكرد نشریه
چگونه یك مقاله علمي را خواندني تر بنویسیم؟
مارتین گرگوري بیش از یك دهه پیش در مجله «نیچر» نوشت« :دو نوع نوشتار علمي وجود دارد.
یك نوع براي جلب خواننده و نوع دیگر فقط براي اینكه مورد ارجاع قرار گیرد و این نوع دوم مانند
یك بیماري عفوني به سرعت در حال گسترش است.
به نظر ميرسد در این مقطع زماني نیز تغییرات بسیار محدودي ایجاد شده است .هنوز هم حجم
زیادي از مقاالت علميمنتشره فقط توسط دانشمندان و محققاني كه به موضوع مقاله عالقهمند هستند،
مورد مطالعه قرار ميگیرد و افرادي كه به مطالعه گذراي مقاالت علمي ميپردازند ،بیشتر به
صفحات علمي روزنامهها و مجالت علمي عام مراجعه ميكنند.
با وجود مقاالت فراواني كه در مورد نحوه نگارش صحیح و قابل فهم براي جلب توجه خوانندهها
وجود دارد ،دانشمندان نباید از فقدان راهنماهاي مناسب براي نحوه نگارش مقاالت گالیه داشته باشند.
بسیاري از ژورنالیستها و نویسندگان حرفهاي این دو كتاب استاندارد در مورد نحوه نگارش مقاله
خوب و علمي را مورد توجه قرار ميدهند :اجزاي سبكهاي نگارشي و درباره خوب نوشتن حال
آنكه این كتابها و كتابهاي مشابهشان براي بسیاري از دانشمندان ناشناختهاند .با وجود اینكه این
كتابها نحوه نگارش صریح مقاالت علمي را به طور دقیق بیان نميكنند ولي از جهت بیان نحوه
صحیح سازماندهي مطالب و نگارش مقاالت شیوا و حاوي اطالعات مفید ،بسیار با ارزشند .مهمتر
اینكه این قبیل كتاب ها حامل یك پیام مهم هستند كه نویسندگان باید مطالب را براي خوانندگان بنویسند
نه براي خودشان.
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البته هنوز هم بسیاري از مقاالت علمي و پزشكي ،حاوي مطالب طوالني و مبهمي هستند كه بیشتر
خوانندگان و حتي آنهایي را كه آگاهي مناسبي به موضوع دارند نیز گمراه ميكنند.
مسلما ً محدودیت هایي در شكل و ساختار مقاالت علمي وجود دارد .در یك مقاله علمي عالوه بر در
نظر گرفتن نكاتي كه مورد نظر مجالت علمي مختلف است باید مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث
در مور د نتایج در ارتباط با تئوري اولیه آورده شود .ماهیت مقاالت علمي بیان نتایج و بحث بدون
خطا) ، (biasمحدودیتهایي را در نحوه نگارش مقاله ایجاد ميكند :بیان نتایج در جمالت با فعل
مجهول ) (passiveبه آن شكل غیر شخصي ميدهد و لزوم به كار بردن مراجع مختلف نیز مانع
مي شود كه متن مقاله به خوبي دنبال شود .با این وجود ،این قوانین به قدري انعطافپذیر هستند كه
بتوان مقالهاي نوشت كه حاوي مطالب مفید و جالب توجه باشد
10فرمان براي نگارش علمي و جذاب
1یك تفكر قدیمي در معماري وجود دارد كه ميگوید شكل اشیا از عملكردشان پیروي ميكند .اینتفكر در نگارش هم وجود دارد .بسیاري از دانشمندان عقیده دارند هیچ چیزي مهمتر از نتایج
مقاالتشان نیست .اما واقعیت این است كه اولین عملكرد مقاله انتقال پیام به خواننده و متقاعد كردن
وي به ارزشمند بودن تحقیق انجام شده است بنابراین بهتر است قبل از شروع به نوشتن ،در مورد
پیام موضوع تأمل شود .حتي بهتر است پیش از نوشتن عنوان مقاله ،راجع به نتایج مقاله نیز اندیشیده
شود .دانشمندان امروزي كمتر به بیان نتایج خام ميپردازند و هدفشان تفسیر و بحث بهتر نتایج است
(Horton,1995).
یك نویسنده ممكن است موضوعي را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نیازي به توصیف و
تفسیر حس نكند در صورتي كه خواننده ممكن است اصالً چنین تفكري نداشته باشد .تمام تردیدها
توسط خوانندگان مختلف از این تفكر نویسنده ناشي ميشود كه مطلبي كه در اثر بحث و گفتگوي زیاد
براي وي مسجل و بدیهي شده است براي خواننده نیز واضح و روشن است .گاهي اوقات ،نتایجي كه
مربوط به موضوع اصلي نیستند هر قدر هم كه جالب باشند ،بهتر است حذف شوند و اگر این نتایج
حذف شده مفید و اساسي باشند بهتر است در یك مقاله دیگر مطرح شوند.
یك نوشتار باید یك پرسش اصلي را پاسخ دهد و بيتوجهي به این موضوع از دالیل شایع بيمیلي
خوانندگان نسبت به مطالب است ) .(Lambert et al 2003این پرسش باید مشخص ،جدید ،مورد
عالقه و استقبال جامعه علمي باشد(Perneger & Hudelson, 2004).
خوانندگان مجالت فوق تخصصي به توضیحات اضافه و طوالني درباره موضوع مورد بحث
عالقهاي ندارند ،در حالي كه در مجالت عمومي ،براي ایجاد پس زمینه علمي مناسب براي
خوانندگان نیاز به توضیحات تكمیلي احساس ميشود .به طور كلي دانشمندان باید خود را جاي
خوانندگان گذاشته و عمق و جزئیات الزم مطلب را از دیدگاه خوانندگان بررسي كنند.
2مورد دیگر استفاده از شیوایي و فن بیان مناسب در حین پیروي از اسلوب مقالهنویسي است .David Reeseچنین عنوان ميكند كه در یك مقاله پزشكي ،علمي یا هر نوع دیگر ،نویسنده باید با
استفاده از لغات متداول سعي كند كه خواننده را نسبت مطلب نوشتهشده متقاعد سازد .در عین حال،
عليرغم تالش براي فصاحت مطالب ،هرگز مشاهدات و حقایق ارایهشده در مقاالت نباید تحت تأثیر
فن خطابه قرار گیرند .به عنوان مثال در یك مقاله ضرورتي براي استفاده از صفات و قیدهاي پیچیده
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وجود ندارد و در صورتي كه بیان نتایج و بحث منطقي و روان باشند ،خواننده نیازي به لغات
نامفهوم و غیر ضروري جهت درك بهتر مطلب احساس نميكند.
كلمات غیر ضروري بهتر است حذف شود .یك نگارش پرتوان ،معموالً مختصر و فشرده است .این
موضوع در مورد نوشتههاي عمومي نیز مصداق دارد .هر قدر در یك نوشته تركیبات طوالني و
پیچیده و توضیحات اضافي در پرانتز بیشتر باشد ،خوانندگان و حتي عالقهمندان به موضوع را از
ادامه مطالعه باز ميدارد .بهترین و مطمئنترین كار براي جلب توجه خوانندهها بیان مطالب به
صورت صریح ،قطعي و مشخص است.
 3خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطالعات خاص موجود در یك مقاله را در محل مخصوص آنپیدا كنند .در صورتي كه جابجایيهاي زیادي در محلهاي ارایه اطالعات ایجاد شود ،مثالً برخي
نتایج بدون آنكه در قسمت یافتههاي مقاله ذكر شده باشند در بحث مورد ارزیابي و تفسیر قرار گیرند،
خواننده را سردرگم ميكنند .مطالبي كه قرار نیست در قسمت بحث مطرح شود بهتر است از قسمت
نتایج حذف شود.
4عنوان مهمترین عبارت یك مقاله است .اگر خوانندهاي اهمیت نوشتهاي را از عنوان آن برداشتنكند به خواندن آن ادامه نميدهد .عنوانهاي طوالني حامل اطالعات بیشتري هستند ولي توجه كمتري
جلب ميكنند ،بهخصوص در افرادي كه با نگاه سریع و گذرا از روي عناوین موجود در فهرست
مجالت ،مقاله مورد نظرشان را انتخاب ميكنند .عنوانهاي كوتاه جذابتر هستند ولي ممكن است
مفهوم كامل را نرسانند .عناویني كه از لغات ایهامدار استفاده ميكنند ،جذابیت بیشتري براي
خوانندگان دارند ،ولي نباید به تبیین محتواي اطالعاتي مطلب بپردازند .در نهایت در هنگام انتخاب
عنوان مناسب ،باز هم بهتر است نویسنده خود را در جایگاه خواننده قرار دهد.
5خالصه مقاله نیز داراي اهمیتي تقریبا ً مساوي با عنوان است ،گاهي تنها بر اساس خالصه مقالهیك خواننده تصمیم ميگیرد مقاله را بخواند یا آن را كنار بگذارد .هر قدر هم یك مطلب حاوي
اطالعات قیمتي و مهم باشد ،در صورتي كه در خالصه مطرح نشده باشد ،خواننده عالقهاي به ادامه
دادن مطالعه پیدا نميكند .خالصه مقاله به دو شكل نوشته ميشود؛ نوع آزاد كه شامل یك پاراگراف
است و بیشتر در مقاالت مولكولي و بیولوژي سلولي استفاده ميشود و نوع ساختاري كه هر چهار
قسمت مقاله در آن رعایت ميشود و بیشتر در مقاالت كلینیكال استفاده ميشود .در مورد اینكه بهتر
است خالصه پیش از نوشتن مقاله تهیه شود یا پس از اتمام آن ،بهتر است كه هر دو روش یكبار
مورد ارزیابي و آزمایش قرارگیرد و سپس روش مناسبتر را انتخاب كنیم.
 6بین بررسي متون و مقدمه مقاله اختالف زیادي وجود دارد ،مقدمه نباید تا جایي كه امكان دارد بهمرور متون بپردازد هدف اصلي آن طراحي یك نقشه است كه نویسنده ابتدا به طور عام لزوم بررسي
موضوع را عنوان ميكند و سپس با نشان دادن روشها به یك سؤال اصلي كه همان هدف مقاله
است ،ميرسد .یك تاریخچه كوتاه كه اهمیت مطالعه را عنوان ميكند و اطالعات قبلي موجود در این
زمینه را بیان كرده و نقایص موجود را نمایان ميسازد ،عموما ً در مقدمه آورده ميشود.
7قسمت مواد و روش ها در مقاله باید به طور تخصصي و با جزئیات كامل مطرح شود .به نحويكه محققان دیگر نیز بتوانند آن را انجام دهند .یك اشتباه شایع در این قسمت ،بیان نشدن برخي
جزئیات ضروري است كه خواننده را از درك صحیح روش انجام مطالعه باز ميدارد ،بنابراین قرار
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دادن خود به جاي خواننده در این قسمت نیز بسیار مفید خواهد بود .شركتهایي كه محصوالت آنها
مورد استفاده قرار گرفته به طور خالصه باید لیست شوند.
 8نتایج باید با یك نظم و توالي منظم ارایه شوند ،بیان نتایج باید از توالي منطقي پیروي كند و نه ازترتیب زماني .در غیر این صورت درك آنها مانند چیدن قطعات پازل در كنار هم است كه ميتواند
بسیار گیج كننده باشد .از ارایه نتایج غیر ضروري كه تأثیر چنداني در بحث ندارند باید پرهیز شود تا
خواننده سردرگم نشود و پیام اصلي نیز كمرنگتر نشود .هدف از نوشتن یك مقاله تحقیقاتي ،ارایه یك
فرضیه و بحث و تفصیل و تفسیر در مورد آن است .بنابراین بحث یك مقاله باید كامالً روان و مرتبط
با نتایج و با تفسیرهاي كامل و ذكر منابع مختلف باشد .تفكرات و اندیشههاي تحقیقاتي باید با دالیل
مستدل و مستند حمایت شوند و به طور كامالً واضح و روشن مورد ارزیابي قرار گیرند تا خواننده
بتواند با آن ارتباط برقرار كند.
9در نهایت ،افزایش تعداد مقاالت تحقیقاتي و مقاالت مروري نشاندهنده افزایش فشار بر محققاناست تا در زمینه هاي مورد عالقه خود همگام با مقاالت روز باشند .اگرچه روزانه بر تعداد الگوها و
راهنماها براي نوشتن یك مقاله گویا و قابل درك افزوده ميشود ،دانشمندان از میان حجم زیادي از
مقاالت از همین الگوها جهت انتخاب مقاله مورد نظرشان استفاده ميكنند .دانشمندان كماكان مقاالت
را ،در صورتي كه به عنوان آنها عالقهمند باشند یا پرسش و پاسخهاي مهمي را در برداشته باشند،
مطالعه ميكنند و هر قدر یك مطلب بهتر و منطقيتر نوشته شود خوانندگان بیشتري را جذب ميكند
و بیشتر مورد ارجاع سایر مقاالت واقع ميشود.
10و باالخره این كه در نظر گرفتن دو نكته هنگام مقالهنویسي بسیار مهم است :پیام اصلي وخواننده مقاله ،چرا كه تمام هدف نویسنده متقاعد كردن خواننده به ارزش و اهمیت تحقیق انجام شده
است و اگر او به خوانندهها بيتوجهي كند ،خوانندهها نیز به نوشتههاي او بيتوجهي ميكنند.
طریقه نگارش چكیده مقاله براي ارائه در نشریات بین المللي
: Abstractچكیده مقاله
در مجالت علمي ،چكیده مقاله هم معني خالصه است .اما در لغت نامه این دو معنا تعریفيمتفاوت
دارند .بعضا در متون علمي هر دو به یك معني بكار مي روند .بطوریكه بعضي مجالت از یك لغت
براي هر دو مفهوم استفاده مينمایند ،البته این روش فراگیر نیست و بسیاري مجالت بین چكیده و
خالصه مقاله تمایز قائل هستند( .معموال چكیده مقاله اي كه قبل از ارسال اصل مقاله براي یك مجله
ارسال میگردد ،چكیده مقاله پیشین نامیده میشود كه با چكیدهاي كه در پایان مجالت آورده میشود
چكیده پسین تفاوت اساسي دارد(.
چكیده مقاله قسمتي است كه خواننده بعد از جذب شدن توسط عنوان مقاله به آن نگاه كرده و آنرا
ميخواند ،چكیده عالوه بر كوتاه بودن باید بطور معني داري خالصه شده و حاوي مطالب اصلي و
مهمترین یافته هاي مسلم مقاله باشد.
باید به مجلهاي كه مي خواهید براي آن مقاله بفرستید نگاه كرده و طول متوسط چكیده ها رااز آن
استخراجنمائید ،عالوه براین باید به قسمت "توضیحاتي براي نویسندگان" رجوع كرده و اگر قوانین و
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ضوابط خاصي براي نوشتن چكیده در آن ذكر شده آنرا رعایت نمائید .مثال معموالً گفته مي شود كه
چكیده باید بین صد تا صد و پنجاه كلمه باشد.
چكیده باید حاوي بخشهاي زیر باشد:





حقایق واصول بكار برده شده
روشها
نتایج اصلي
اهمیت نتایج و تعبیر و تفسیر آنها
چكیده مقاله باید حاوي مطالب و حقایق یافت شده در كار تحقیقي ،و مهمترین نتایج و میزان اهمیت
كار انجام شده بوده ومعني هر یك از یافته ها را بیان نماید .نباید در چكیده مطالبي رابیان نمود كه در
مقاله نیامده است بلكه بایدیافته هاي مرتبط بامقاله را در برداشته و دقیق باشد  .نباید در قسمت چكیده
از عباراتي مثل "اهمیت یافته ها در این مقاله بحث شده است "...استفاده نمود زیرا اینعبارت و
نظایر آن هیچگونه اطالعاتي را به خوانندگان نمي دهند و غیر مفید هستند و فقط محدودیت استفاده از
كلمات را براي شما بیشتر مي كنند(.سقف150كلمه) . -بجاي اینها باید یافته ها راذكر نموده و بیان
كنید كه چرا این یافته ها مهم هستند.
چهار جزء اصلي هر چكیده عبارتند از:
1یافته هایتان  ،یا چیزي كه قصد یافتن آنرا داشتهاید .این موضوع ممكن است قبال در قسمتعنوانمقاله ذكر شده باشد.
2اگر روشهاي بكار برده شده در كار تحقیقي جالب هستند توضیحي راجع به آنها ذكر كنید در غیراینصورت لزومي به اینكار نیست.
3نتایج اصلي كار را همراه با تعابیراصلي آنها بصورت شفاف وواضح ذكركنید.هرگزنبا ید ازتوصیفات مبهم استفاده نمائید .تعبیر و تفسیر از نتایج را براساس اهمیت  ،كاربرد و استنباط از آنها
ذكر نمائید.
4حجم یك چكیده نباید بیش از 150كلمه باشد.هر یك از موارد فوق را حداكثر در چند جمله ذكر نموده و از كلمات اختصاري كه در متن استفاده
نمودهایدو یا خود آنها را مخفف كرده و به اختصار آورده اید ،در قسمت چكیده استفاده ننمائید .در
چكیده از اشكال و جداول استفاده ننموده و بهآنها آدرس هم ندهید .از عبارات ساده و مسلم همراه با
مقادیر و اعداد استفاده كنید .مثال بنویسید":هشتادوشش درصد (  )%86بیماران بعد از درمان سالمت
خود را به دست آوردند"
در چكیده جمالت را طوري ننویسید كه نیاز باشد به منبعي آدرس بدهید ولي اگر الزم شد كه درچكیده
به منبعي آدرس دهید باید تمام مشخصات منبع یعني :زمان چاپ  ،نام نویسندگان ،نام مجله و غیره
راذكر كنید.
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مقاله  ISIچگونه ارزیابي مي شود ؟
از جمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطالعاتي ،ISIكمیته علمي منتخب مجله،
تنوع بین المللي مقاله هاي چاپ شده درآن ،نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي باشد.
این گزارش حاوي اطالعات ارزشمندي پیرامون مجله ها و رتبه بندي آنها مي باشد .فاكتور تأثیر
) ،(Impact Factorبراي نخستین بار در سال  1995و توسط بنیانگذار  ISIگارفیلد Garfield
مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملي جهت گزینش بهترین مجله ها به كار رفت .حقیقت
این است كه این فاكتور ابزار كاملي براي اندازه گیري كیفیت مقاله ها نمي باشد ،بلكه چون روش
بهتري وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها براي ارزیابي علمي از مزایایي
برخوردار است ،لذا عموما ً مورد استفاده قرار مي گیرد . JCRبیش از  7500مجله معتبر را در
حدود  200حوزه موضوعي از سال  1997به بعد در بر مي گیرد و با استفاده از آن مي توان مجله
ها را در حوزه هاي تخصصي ،طبقه بندي و شاخص هاي رتبه بندي آنها را بررسي كرد . JCRدر
دو نسخه موجود است ،نسخه علمي آن در بر گیرنده بیش از  5900ژورنال علمي و نسخه علوم
اجتماعي مشتمل بر  1700ژورنال است . JCRاز طریق  Web of knowledgeبه شرط
پرداخت وجه اشتراك قابل بررسي است.
ضریب تاثیر ) (IFچیست؟
فاكتور تاثیر به صورت میانگین ،تعداد ارجاعات به یك مورد قابل استناد (نظیر مقاله پژوهشي ،مقاله
مروري ،نامه ،یاد داشت ،چكیده و )..در یك مجله علمي در طول زماني معین تعریف شده است.
فاكتور تأثیر ،تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله هاي
منتشر شده در دو سال مذكور است .در مواردي فاكتور تأثیر مجله بطور میانگین (كه معدل فاكتور
تأثیر طول دوران فهرست شدن آن مجله در  ISIمي باشد) ،نیز مورد استفاده قرار مي گیرد .این
شاخص مهمترین و در عین حال كاربردي ترین شاخص ارزیابي مجله ها از نظر  ISIاست .این
عامل همه ساله توسط  ISIبر مبناي ارجاعات به هر یك از مجله هاي علمي آن محاسبه مي شود و
نتیجه در گزارش  JCRمنتشر مي شود .این ضریب نه براي مقاله یا نویسنده بلكه براي مجله
محاسبه مي شود .محاسبه بر مبناي یك دوره سه ساله صورت مي گیرد.
چگونه یك مقاله  ISIارزیابي مي شود؟
براي اینكه بتوانید یك مقاله بنویسید ،الزم است در این زمینه اطالعاتي داشته باشید .اگر این مقاله را
براي مؤسسه اطالعات علمي  ISIمي نویسید ،احتماالً برایتان مهم است كه بدانید این مقاله ها چگونه
ارزیابي مي شود .امروزه ارزیابي مقاله هاي علمي یكي از دغدغه هاي جوامع علمي مي باشد.
مؤسسه اطالعات علمي ISIبراي ارزیابي تحت پوشش فهرست نویسي خود ،سه شاخص در نظر
گرفته است -1 :فاكتور تأثیر گذار  (IF):این شاخص مهمترین و در عین حال كاربردي ترین شاخص
ارزیابي مجله ها از نظر  ISIاست.
2شاخص فوري (Immediately):تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده مجله در سال موردارزیابي تقسیم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذكور است .این شاخص در حقیقت
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شیب رشد منحني ارجاعات را بیان مي كند -3 .شاخص نیمه عمر استناد(Cited Half-Life):نیمه
عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد ،تعداد سال هایي است كه از سال ارزیابي باید به عقب برگشت تا
شاهد پنجاه درصد كل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابي باشیم.
به عبارت دیگر ،این شاخص مدت زماني كه نیمي از كل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد
را نشان مي دهد و در حقیقت سرعت كاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان مي كند .بدیهي است كه
وقتي مقاله هاي یك مجله ارزش خود را براي ارجاعات ،زود از دست بدهند (مقاله ها سطحي باشند
و خیلي زود بي ارزش شوند) ،تنها به مقاله هاي جدید مجله ارجاع داده مي شود .این موضوع باعث
مي شود كه نیمه عمر ارجاعات به مجله كاهش یابد .بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله
بیشتر باشد ،نشان مي دهد كه ارزش مقاله هاي مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز
مورد ارجاع قرار مي گیرند.
در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یك مجله بیشتر باشد ،ارزش مجله باالتر مي رود .در پایان
هر سال ،مجله هاي تحت پوشش فهرست نویسي  ISIكه در فهرست وبگاه علم (Web of
)Science=WOBقرار گرفته اند ،ارزیابي مي شوند .معیارهاي ارزیابي و سنجش همان شاخص
هاي ارزیابي(  ISIسه شاخص اشاره شده درباال) مي باشند .نتایج این ارزیابي نیز درگزارش هاي
ارجاع مجله  JCRهر سال جهت اطالع عموم اعالم مي شود .در بین فاكتورهاي باال ،فاكتور تأثیر،
كاربردي ترین شاخص مي باشد و امروزه به طور گسترده اي در درجه بندي و ارزیابي مجله هاي
مورد استفاده قرار مي گیرد .این فاكتور در حقیقت توانایي مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب
بهترین مقاله ها نشان مي دهد.
بانك اطالعات ، ISIمركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجله هاي علمي
منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف مي باشد .پر واضح است كه
منظور از پوشش جامع ،فهرست نمودن كل مجله هاي علمي منتشر شده در جهان نمي باشد .چرا كه
از طرفي مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر تمام مجله هاي نشر یافته در جهان از
استانداردهاي  ISIپیروي نكرده اند و از غناي علمي الزم برخوردار نیستند .ارزیابي مجله هاي
علمي  ISIبه طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت مي گیرد.
ارزیابي كنندگان  ISIدر حدود  2000عنوان جدید را ساالنه مورد ارزیابي قرار داده و تنها  10تا
 12درصد از مجله هاي علمي ارزیابي شده ،انتخاب مي شوند .هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و
فهرست شدن در  ISIیكسري مراحل ارزیابي را پشت سر مي گذارند.
از جمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطالعاتي ،ISIكمیته علمي منتخب مجله،
تنوع بین المللي مقاله هاي چاپ شده درآن ،نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي باشد .الزم به
ذكر است كه هیچ یك از این عوامل به تنهایي مورد بررسي و ارزیابي قرار نمي گیرد ،بلكه با
بررسي مجموع عوامل ،یك امتیاز كلي داده خواهد شد.
از جمله مواردي كه در ارزیابي مجله مورد توجه قرار دارد این است كه عنوان مقاله ها ،چكیده و
كلمات كلیدي باید به زبان انگلیسي باشد همچنین توصیه مي شود كه منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته
شوند .اگر چه اطالعات علمي مهم به تمامي زبانها به چاپ مي رسد ،اما موارد ذكر شده باید به زبان
انگلیسي باشد تا تحت داوري و ارزیابي  ISIقرار گیرد زیرا ارزیابي كنندگان مجله هاي علمي در
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 ISIنمي توانند عناوین ومنابع بكار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسي ترجمه كنند .داوري علمي و
تخصصي مقاله هاي چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترین موارد
مورد توجه ارزیابي كنندگان مي باشد كه گویاي اعتبار و غناي علمي مجله است .سه پایگاه ، WOS
ESTو  JCRاز معتبرترین پایگاه هاي علم سنجي هستند كه توسط مؤسسه اطالعات علمي ISI
تهیه و روز آمد سازي مي شوند.
پایگاه  Essential Science Indicators) ESIبر مبناي دوره هاي زماني  10ساله ،به ارائه
آمار در قالب شاخص هاي تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمي كشورها بر اساس تعداد تولیدات
علمي ،تعدا كل استنادها و نسبت استناد به تولیدات علمي مي پردازد .در پایگاه Web of
)Science(WOSامكان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره هاي زماني مختلف بر اساس
شاخص هاي گوناگون علم سنجي وجود دارد.
پایگاه  (JCR (Journal citation Reportsبه ارائه گزارش استنادي نشریه ها مي پردازد .از
طرفي تعداد نشریه هایي كه هر كدام از این پایگاه ها نمایه مي كنند نیز با دیگري متفاوت است.
بهترین معیارهاي  ISIبراي نمایه كردن مجله ها چیست؟
در سایت ISIچهار مورد به عنوان مالك هاي اصلي نمایه شدن مجله آمده است كه عبارتند از:
1زمان بندي نشر ،تعریف شده باشد یعني معلوم باشد كه فصلنامه است ،ماهنامه است یا ...و درموعد معین هم آماده شود.
2فرآیند داوري براي مجله تعریف شده باشد.3قواعد نشر بین المللي را رعایت كند .براي مثال ،عنوان مجله گویاي محتواي آن باشد. 4مقاله به هر زباني كه باشد مهم نیست ولي چند مورد در آن باید به زبان انگلیسي باشد كه عبارتنداز :اسامي نویسندگان ،عنوان ،چكیده و كلمات كلیدي و حتي االمكان منابع و مآخذ هم انگلیسي باشد.
موارد فرعي هم وجود دارد كه شامل این موارد است:
1مجله باید حوزه بین المللي داشته باشد و به یك حوزه جغرافیایي خاص تعلق نداشته باشد.2در حوزه آن مجله ،ترجیحا ً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتري نسبت به آنهاداشته باشد.
3افراد به وجود آورنده آن حتي االمكان افراد شناخته شده اي باشند.4افراد به وجود آورنده ،توزیع جغرافیایي مناسبي داشته باشند مثالً همه ایراني نباشند.البته موارد فرعي ،نمره اضافه دارد و در قبولي یا رد مجله از طرف ISIنقش بازي نمي كند.
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موسسه  ISIو چگونگي ارسال مقاله علمي به این مركز
موسسه اطالعات علمي(Institute for Scientific Information):
بانك اطالعات  ISIمركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجالت علمي منتشره
در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف مي باشد .شمار مجالت  ISIثابت نیست.
یك مجله ممكن است در یك زمان ،از مجالت  ISIمحسوب شود ،اما به دلیل كاهش بار علمي ،بعدا ً
از لیست مجالت  ISIكنار گذاشته شود .در حال حاضر بیش از  ۰۰۱۱۱مجله ،در لیست  ISIقرار
دارند .هر ساله  ۰۱۱۱مجله جدید مورد ارزیابي قرار مي گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI
اضافه مي شوند.
هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIیكسري مراحل ارزیابي را پشت سر مي
گذارد .ازجمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطالعاتي  ، ISIكمیته علمي
منتخب مجله ،تنوع بین المللي مقاالت چاپ شده در آن ،نشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن مي باشد.
الزم به ذكر است كه هیچ یك از این عوامل به تنهایي مورد بررسي و ارزیابي قرار نمي گیرد بلكه با
بررسي مجموع عوامل یك امتیاز كلي داده خواهد شد .از جمله مواردي كه در ارزیابي مجله مورد
توجه قرار دارد این است كه عنوان مقاالت ،چكیده و كلمات كلیدي باید به زبان انگلیسي باشد همچنین
توصیه مي شود كه منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته شوند .اگر چه اطالعات علمي مهم به تمامي
زبانها به چاپ مي رسد اما موارد ذكر شده باید به زبان انگلیسي باشد تا تحت داوري و ارزیابي ISI
قرار گیرد زیرا ارزیابي كنندگان مجالت علمي در  ISIنمي توانند عناوین و منابع بكاررفته در
مقاالت را به زبان انگلیسي ترجمه كنند .داوري علمي و تخصصي مقاالت چاپ شده در مجله توسط
داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ارزیابي كنندگان مي باشد كه گویاي
اعتبار و غناي علمي مجله است.
ارجاع به خود یا  self citationچیست؟
اگر منابع ذكر شده در مقاله ،پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد ،این كار از ارزش مقاله مي كاهد
زیرا جنبه بین المللي بودن آن را ضعیف مي كند .درجه ارجاع به خود مجالت  ISIمعموال كمتر از
 ۰۱۲است.
ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا  Impact factorچیست؟
این عامل همه ساله توسط  ISIبرمبناي ارجاعات به هر یك از مجالت علمي آن محاسبه مي شود و
نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا  Journal Citation Reportsیا به اختصار  ، JCRمنتشر
مي شود .این ضریب ،نه براي مقاله یا نویسنده ،بلكه براي مجله محاسبه مي شود .محاسبه برمبناي
یك دوره سه ساله صورت مي گیرد .فرضا اگر در سال  ۴۸جمعا  ۸۱ارجاع به یك مجله صورت
گرفته باشد و در آن مجله در سال  ۴۰تعداد  ۰۰مقاله و در سال  ۴۸تعداد  ۰۸مقاله چاپ شده باشد،
ضریب ارجاع آن مجله ،از تقسیم  ۸۱بر  ۰۱به دست مي آید كه  ۱/۴است .یعني به طور متوسط،
هر مقاله آن نشریه  ۱/۴مرتبه مورد استناد مقاالت دیگر قرار گرفته است.
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ISIبودن یك مجله را چگونه تعیین كنیم؟
بهترین راه ،مراجعه به سایت هایي نظیر تامسون است .زیرا همچنان كه گفته شد ،هم تعداد مجالت
زیاد است و هم  ISIمحسوب شدن یك مجله ممكن است همیشگي نباشد.هر نشریه با هر امتیاز علمي
در كشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد ،در این پایگاه قرار نمي گیرد .متأسفانه ،در حال
حاضر تمامي نشریات ایراني داراي ضریب تأثیر صفر بوده و جایي در این پایگاه ندارند.
ISCچیست؟
ISCیا همان پایگاه استنادي علوم جدید و تكنولوژي كه همانند  ISIداراي مقاالت دانشمندان است كه
خوشبختانه در ایران نیز چنین پایگاهي تاسیس شده است وهم اكنون به فعالیت مي پردازد.
معیار اصلي ورود مجالت به نمایه هاي سه گانه  ISIچیست؟
بر اساس قانون تجمع گارفیلد متون هسته براي تمامي رشته هاي علمي بیش از  1000مجله نیست.
همچنین مطالعه اي از سوي گارفیلد بر روي پایگاه اطالعاتي اِس.سي.آي (Science Citation
)Indexنشان داده است كه  %75ارجاعات در كمتر از  1000عنوان مجله شناسایي شدند.
حال اگر الزم نباشد كه یك نمایه استنادي چند رشته اي جامع بیشتر از چندهزار مجله را پوشش دهد،
این مجالت را چگونه باید برگزید؟
هر چند برخي شائبه تاثیر پذیري این امر از سیاست و  ...را مطرح مي كنند ولي نظر ISI
Thomsonچیز دیگري است .یعني هزینه -كارآیي .گارفیلد خود مي گوید :چون مساله پوشش،
وجهي عمال اقتصادي دارد ،معیار براي آنچه انتخاب مي شود ،هزینه-كارایي است .هدف هزینه –
كارآمدي یك نمایه به حداقل رسانیدن هزینه در ازاي شناسایي یك مدرك مفید و به حداكثر رسانیدن
احتمال دستیابي به یك مدرك مفید منتشره است .یك نمایه هزینه -كارآمد باید پوشش دهي خود را تا
حد امكان محدود به آن مداركي نماید كه ممكن است افراد مفیدشان بدانند .به زبان ساده ISI
Thomsonمجالتي را نمایه مي كند كه احتمال استناد به آنها بیشتر باشد.ولي چه شاخصي مي تواند
صالحیت ورود دیگر مجالت به جمع مجالت منبع  ISI Thomsonرا تایید كند.
جواب بسیار ساده است :فراواني استناد به مجالت در منابعي كه پیشتر در این نمایه وارد شده اند.اگر
دانشگاهها مي خواهند مجالت خود را در نمایه هاي سه گانه  ISI Thomsonوارد كنند ،عالوه بر
رعایت ضوابط عمومي مانند وضعیت نشر ،كیفیت مقاالت ،تركیب سردبیري و تحریریه و  ...باید
در جستجوي راهكارهایي باشند كه به مجالت آنها از سوي مجالت منبع ، ISI Thomsonاستناد
شود .شاید یكي از راهها تشویق محققان دانشگاه در استناد به مدارك مجالت داخلي ،در مقاالت
ارسالي به مجالت تحت پوشش نمایه هاي سه گانه  ISI Thomsonباشد.
پیوستن پایگاه استنادي علوم ایران بهISI :
رئیس كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي گفت :پیوستن  ISCبه  ISIبا هدف افزایش سهم تولیدات
علمي ایران در جهان در نشستي با حضور مسئولین  ISIدر كتابخانه منطقه اي بررسي شد .با توجه
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به اینكه تمامي خصیصه هاي  ISIدر  ISCنیز وجود دارد ،كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي
شیراز كه متولي ایجاد (  ISCپایگاه استنادي علوم و تكنولوژي ) در كشور است ،براي درج شدن
مجالت بیشتري به زبان فارسي در  ISIو ایجاد ارتباط بیشتر ISCبا  ISIتالش مي كند.
با برقراري پیوند علمي میان  ISIو  ISCشناسایي علم به زبان فارسي در سطح بین المللي بیشترمي
شود و سهم ایران از تولیدات علمي دنیا بیشتر خواهد شد  .هم اكنون بیش از  6هزار مقاله توسط
مجالت معتبر در  ISCتولید مي شود اما انعكاس این تولیدات علمي در سطح بین المللي كم است كه
با درج تعدادي از مجالت در  ISIبازتاب علمي ایران در جهان بیشتر مي شود.
وي با بیان اینكه هم اكنون  25مجله ایراني توسط  ISIشناسایي شده و نمایه مي شود ،افزود :در حال
حاضر تالش مي شود این تعداد به  500مجله افزایش یابد  .مسئول راه اندازي  ISCدر ایران با
بیان اینكه ایران چهارمین كشور داراي مطالعات استنادي علوم بر پایه  ISIاست ،گفت :كشورهاي
ژاپن و چین نیز توانسته اند مجالت خود را به همین روش در  ISIدرج كنند.
گفتني است كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي شیراز چندي پیش مأمور راه اندازي پایگاه استنادي
علوم ایران و جهان اسالم شد و این مركز هم كانون در تالش براي سنجش تولیدات علمي در
كشورهاي اسالمي ،رتبه بندي نشریات كشورهاي اسالمي ،تولید نمایه استنادي علوم كشورهاي
اسالمي به منظور توسعه  ISCدر میان تمامي كشورهاي اسالمي و پیوند دادن  ISCبه  ISIاست.
لیست ژورنال هایISI
http://science.thomsonreuters.com/mjl/
نحوه ارسال مقاله براي مجالت بین المللي ISI
معموال ارسال مقاله براي مجالت خارجي به سه نوع صورت مي پذیرد:
 .1از طریق سیستم آنالین؛
 .2از طریق ایمیل به سردبیر؛
 .3از طریق سایت مجله.
در حال حاضر بیشتر مجالت بین المللي معتبر از سیستم آنالین ارسال مقاله استفاده مي كنند .موسسه
آي اس آي تحت برند  ScholarOneخدمات دریافت مقاله از محقق و تحویل آن به دفتر مجله را
انجام مي دهد .به ازاي تحویل هر  100مقاله در سال 3000 ،دالر و به ازاي تحویل  200مقاله در
سال  6000دالر دریافت مي كند .بدین ترتیب كه شما در سایت زیر وارد مي شوید و همانند ایجاد
یك ایمیل در یاهو یا گوگل ،ثبت نام مي كنید و یك نام كاربري و رمز عبور براي خود تعریف مي
كنید .هر مجله نام كاربري و رمز عبور جداگانه مي خواهد .این آدرس سایت است :
?????/mc.manuscriptcentral.com//:http
به جاي عالمت سوال ها ،نام اختصاري یا چند كاراكتر دیگر كه به مجله مربوط مي شود قرار مي
دهند .به مثال هاي زیر توجه كنید:
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:Journal of Service Management
josm/mc.manuscriptcentral.com//:http

:Public Management Review
rpxm/mc.manuscriptcentral.com//:http
موسسه الزیویر هم سیستم خاص خودش را دارد .به آدرس زیر:
????/http://ees.elsevier.com
الزم نیست كه این آدرس ها را جستجو كنید ،هر مجله در سایت خودش دقیقا نوشته كه چطور مي
توانید مقاله بفرستید .در مورد الزیویر مثال زیر را ببینید:
European Journal of Operation Research
ejor/http://ees.elsevier.com

در هر دو سیستم ،هم نام مجله مشخص شده و هم نام انتشاراتي كه قرار است مجله را چاپ كند .این
سیستم فقط رابط بین دفتر مجله و محقق است .وقتي كه مجله آماده چاپ شد آنرا به انتشاراتي تحویل
مي دهند.
براي ارسال از طریق سیستم آنالین ،شما وقتي وارد سایت شدید ،گزینه Submit a New
 Manuscriptرا انتخاب كنید .از این پس 6 ،گام (معموال  6گام است ،ولي در مواردي ممكن است
بیشتر باشد) را باید طي كنید .در ابتدا عنوان مقاله را وارد مي كنید .بعد چكیده را وارد مي كنید.
مجالتي كه توسط امرالد چاپ مي شوند ،از شما مي خواهد كه چكیده را بصورت ساختار یافته و جدا
جدا وارد كنید .در گام بعدي مولفین را به ترتیب اسامي وارد مي كنید .در این مرحله اگر شما
 Corresponding Authorنباشید ،كل اطالعات به حساب كاربري كسي را كه بعنوان مولف
مسئول تعریف كرده اید منتقل مي شود و شما دیگر نمي توانید ادامه دهید.
وقتي كه اطالعات سایر مولفین را وارد كردید ،سیستم بطور خود كار براي تمام مولفین حساب
كاربري ایجاد مي كند و به آنها از طریق ایمیلي كه وارد كرده اید اطالع مي دهد .در گام بعدي
چندین گزینه را باید عالمت بزنید ،مبني بر اینكه این مقاله قبال براي جاي دیگري ارسال نشده است و
توضیحات اضافي كه مي خواهید مطرح كنید در قالب  . Cover Letterدر گام پنجم فایل ها را باید
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 Uploadكنید .شكل ها و نمودار ها باید جدا باشند اما در متن باید مشخص كرده باشید مثال Insert
 . Fig 1 hereدر فایل اصلي كه قرار است داوري شود به هیچ عنوان از مولفین نباید اطالعاتي
باشد یا در متن اشاراتي شده باشد كه مشخص شود مولفین چه كساني هستند (با عنوان
 .) Manuscript without Author Informationچون داوري بدون نام انجام مي شود .نام
مولفین و ارتباط سازماني آنها ( ) Affiliationدر فایل جداگانه اي بعنوان  Title Pageمي آید.
معموال فایل اصلي باید با حاشیه زیاد (مثال  ) cm3و با فاصله خطوط زیاد () Double Space
باشد .یك فایل هم تهیه كنید كه تمام اطالعات مولف ،متن مقاله ،شكل ها و نمودارها در آن باشد .نام
این فایل را  Manuscript with Author Informationبگذارید و با عنوان
 Supplementary Informationبارگذاري كنید .وقتي كه تمام فایل ها را بارگذاري كردید ،به
گام آخر بروید .دو گزینه پیش روي شما است ،یكي  pdfو دیگري  htmlكه اگر هر كدام را بزنید،
یك فایل پي دي اف یا اچ تي ام ال از تمام چیزهایي را كه بارگذاري كرده اید به شما نشان مي دهد.
وقتي كه  pdfمقاله را تایید كردید ،گزینه  Submitفعال مي شود .تا این مرحله هر كاري كه انجام
داده اید در تمام مراحل  6گانه ،فقط اطالعات در سیستم ذخیره مي شوند و به دفتر مجله ارسال نمي
شوند ،یعني شما مي توانید  Logoutكنید و در زمان دیگري برگردید و به كارتان ادامه دهید .این
چیز خوبي است ،یك مقاله از یك جایي پیدا كنید و دقیقا توي فرمتي كه در Author’s Guideline
گفته در بیاورید؛ یعني حاشیه اش را زیاد كنید ،شكل ها و نمودار هایش را جا بجا نمایید و نام مولفین
را در فایل جداگانه اي بیاورید .بعد بصورت تمریني همه اینها را وارد كنید ،اما در مرحله ششم،
گزینه  Submitرا كلیك نكنید .بعد به منوي اصلي بازگردید ( ) Author Dashboardو كل مقاله
را  Deleteكنید.
برگردیم به ادامه  ، Submissionدر گام ششم وقتي كه  Submitرا كلیك كردید مقاله به دفتر
مجله ارسال مي شود و شما دیگر نمي توانید تغییر دیگري در مقاله بدهید .از این به بعد ،هر بار مي
توانید به سایت مراجعه كرده و وضعیت مقاله را ببینید .معموال این مراحل را طي مي كند:
Awaiting Editorial Office Check .1
With Editor .2
Under Review .3
 Major Revision ،Reject ،Accept .4و . Minor Revision
بعضي از نشریات یك ایمیل مشخص مي كنند كه باید مقاله را ضمیمه كرده و به آن ایمیل بفرستید.
نامه اي محترمانه در متن ایمیل بنویسید بعد بفرستید .دفتر مجله به شما پاسخ مي دهد كه در آن ایمیل
كد مقاله شما را نیز مي فرستد .بعد از حدود دو ماه دوباره ایمیل بزنید و كد مقاله را هم حتما در
ایمیل قید كنید.
در موارد نادري هم دفتر مجله یك قسمت در سایت قرار مي دهد كه رویش نوشته  Browseو یك
قسمت دیگر هم  . Submitوقتي Browseرا كلیك كنید بعدش هم سابمیت را بزنید مقاله به دفتر
نشریه ارسال مي شود ،بدون اینكه اثري ار مقاله در سایت باشد یا چیزي به شما ایمیل كنند.
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نکات بیشتر برای ارسال مقاالت
راهنمای نویسندگان:
پس از انتخاب قطعی مجله مورد نظر ،قسمت راهنمای نویسندگان آن را با دقت بخوانید .در واقع
مقاله شما باید در چارچوب مورد نظر آن مجله تنظیم شده باشد ،در غیر این صورت مقالهتان از
جانب سردبیر برگشت داده خواهد شد یا در صورت پذیرش اولیه ،مراحل بررسی طوالنیتری را
پشت سر خواهد گذاشت .هر چه بیشتر به این قسمت اهمیت دهید ،سردبیر نسبت به مقاله شما دید
مثبت تری پیدا میکند.
دستورالعمل کلی مجالت برای تنظیم مقاالت تقریبا ً مشابه است .صفحه عنوان ،چکیده ،واژگان
کلیدی ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج ،بحث ،نتیجهگیری و مراجع ،بخشهایی هستند که حتما ً باید
وجود داشته باشند ،اما اینکه آنها به دنبال هم آورده شوند یا هر یک در صفحات جداگانه ای قرار
گیرند ،فاصله بین خطوط چقدر باشد ،از چه فونتی استفاده شود ،حجم هر قسمت حداکثر چقدر باشد،
مراجع با چه سبکی نوشته شوند و مطالبی از این دست ،به چارچوب مورد نظر مجله بستگی دارد.
اکثر مجالت ترجیح میدهند شکلها و جدولها در صفحاتی جداگانه درج شوند ،نه البهالی متن؛
بنابراین برای هر شکل یا جدول ،صفحه ای مستقل اختصاص دهید.
نکته مهم آن است که هنگام اِعمال تغییرات مورد نظر مجله ،مراقب باشید که مطلبی اشتباها ً پاک
نشود.
روش ایدهآل آن است که همزمان با تألیف مقاله ،یعنی از همان زمان که بررسی متون را انجام
میدهید ،مجله مورد نظرتان را انتخاب و با مطالعه راهنمای نویسندگان ،شیوه نوشتن را به سبک
مورد نظر آن مجله در آورید.
صفحه عنوان:
از آنجا که مجالت مختلف دستورالعملهای گوناگونی برای تنظیم این قسمت در نظر می گیرند ،در
اینجا نیز باید به راهنمای نویسندگان مجله مراجعه کنید .به طور کلی صفحه عنوان ،دربردارنده
عنوان مقاله در باال و اسامی نویسندگان در پایین می باشد .نام و نام خانوادگی کامل نویسندگان،
باالترین درجه علمیِ ،سمت (ها) ،موقعیت آکادمیک ،آدرس و نام گروه یا مؤسسه ای که پژوهش در
آنجا انجام شده است باید ذکر گردد .قسمت پایین صفحه به مشخصات نویسنده مسئول مکاتبات ،شامل
نام و نام خانوادگی ،درجه علمی ،آدرس دقیق پستی ،تلفن ،فکس (با ذکر کد بین المللی کشور) و پست
الکترونیک آکادمیک تعلق دارد.
آماده سازی قبل از ارسال:
پس از انجام تغییرات ،چندین نوبت دیگر مقاله را بخوانید و در صورت امکان ،از همکاران با تجربه
و مورد اعتمادتان بخواهید آن را مطالعه و نقایص احتمالی را برای شما مشخص کنند .تصمیمگیرنده
نهایی شما هستید .بهتر است مقاله را به یک نفر که به زبان انگلیسی مسلطتر از شماست نیز بدهید.
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ساده نویسی ،روانی مطلب و قابل فهم بودن آن اهمیت زیادی در جلب نظر مثبت سردبیر دارد .حتما ً
با فعال کردن گزینه کنترل امال و گرامر کلمات نرمافزار  ،Wordغلطهای امالیی و گرامری متن را
برطرف نمایید .نهایتا ً خودتان ،امالی تک تک کلمات را چک کنید ،زیرا این نرم افزار قادر به
شناسایی امالی لغات و اصطالحات تخصصی نمی باشد.
با استفاده از این نرم افزار و سایت می توانید ایراد های گرامری خود را برطرف کنید:
/http://www.gingersoftware.com
/http://www.paperrater.com
تهیه نامه همراه) کاور لتر(
کاور لتر نوشته ای است که معمولن هنگام سابمیت مقاله باید به همراه مقاله خود آنرا در مجله مورد
نظر ثبت کنید و در واقع کاور لتر اولین نوشته ایست که ادیتور آنرا مطالعه وبررسی میکند و در
واقع بر اساس همین نامه هست که ادیتور درباره مقاله شما تصمیم و نسبت به انتخاب داور اقدام
میکند.لذا تهیه کاور لتر نقش مهمی در روند بررسی مقاله شما ایفا میکند .لذا برای نوشتن آن باید
چندین نکته را رعایت کرد که در زیر گفته شده:
1:اولین نکته ای این است که کاور لتر چکیده مقاله نیست.پس نباید چکیده را در کاور لتر کپی پیست
کنید!!
2.در اولین پارگراف ای نامه،عنوان مقاله خود ،نویسندگان  ،تیم و یا گروه تحقیقاتی و عالقه کاری
خود را معرفی میکنید وسپس به بیان اینکه این مقاله در مجله دیگری ثبت نشده میپردازید .بد نیست
علت اینکه چرا این مجله را برای سابمیت مقاله خود انتخاب کردید را نیز بیان کنید.
3.پس از معرفی ،خیلی خالصه اهداف تحقیق و نتایج کار خود را بیان کنید.از پرداختن به جزئیات
مقاله بپرهیزید .یادتون باشه که این نامه باید دربردارنده جمالتی باشد که باعث تشویق ادیتور جهت
بررسی مقاله شما و ارجاع آن به داورهای مناسب شود.لذا در نوشتن این نامه باید دقت کافی بخرج
دهید.
4.پس از بیان نکات ذکر شده،در یک پاراگراف جداگانه به یبان کانتربیوشن های تحقیق( بصورت
تیتر وار)  ،بیان کاربرهای عملی تحقیق خود و اینکه تحقیق فعلی شما چگونه میتواند باعث پیشرفت
تحقیقات آتی شود،بپردازید.مثلن اگر نتایج کار شما میتواند جهت درمان یک بیماری مهم مورد استفاده
قرارگیرد حتمن در این نامه به بیان آن بپردازید تا ادیتور نسبت به بررسی مقاله شما با انگیزه
بیشتری برخورد نماید.
5.آخرین نکته رعایت نکات ظریف نوشتاری وگرامری است.حتمن قبل از سابمیت ،کاور لتر رو به
یک متخصص بدید تا از لحاظ گرامری اونرو چک کنه
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ارسال مقاله به مجله:
اکنون آماده ارسال مقاله هستید .در حال حاضر اکثر مجالت ،دریافت مقاله به طریق الکترونیک را
ترجیح میدهند ،زیرا این روش امنتر و سریعتر است .فایل مقاله را به فرمت  Wordیا  PDFتهیه
و از جدیدترین ویرایش آنها استفاده کنید .سپس فایل  PDFرا مجددا ً با دقت بخوانید تا مطمئن شوید
تمام حروف ،اعداد و نمادها به درستی منعکس شدهاند .از نمادهای غیر استاندارد استفاده نکنید.
در سایت اینترنتی برخی مجالت معتبر ،گزینهای وجود دارد که با کلیک کردن بر روی آن ،وارد
مراحل ارسال آنالین مقاله میشوید .به این ترتیب که صفحات متعددی باز میشود و از شما
میخواهد عنوان ،اسامی نویسندگان ،آدرس ،تلفن ،فکس ،پست الکترونیک و متن اصلی مقاله را
وارد کنید .در هر قسمت باید آنچه را که از شما خواسته شده است از روی متن مقاله کپی کنید و در
کادر مربوطه قرار دهید.
مجالتی که هنوز به سیستم ارسال آنالین مقاله تجهیز نشده اند ،از شما میخواهند مقالهتان را بر
اساس دستورالعملی که در قسمت راهنمای نویسندگان ارائه شده است ،تنظیم و در کنار نامه همراه،
به پست الکترونیک سردبیر ارسال نمائید .در این صورت متن پست الکترونیک را نامه همراه
تشکیل می دهد که مقاله به آن منضم شده است.
روش دیگر ،ارسال از طریق پست میباشد .بدین منظور باید عالوه بر نامه همراه ،سه تا پنج نسخه
از مقاله را پرینت بگیرید و همراه با دیسکت یا سی دی حاوی متن مقاله ،شکل ها و جدول ها به
آدرس پستی مجله ارسال کنید .از پست سفارشی استفاده کنید و رسید آن را تا حصول اطمینان از
رسیدن بسته نزد خود نگاه دارید.
پس از ارسال مقاله باید منتظر دریافت نامه اعالم وصول از جانب سردبیر باشید که به پست
الکترونیک یا آدرس پستی شما ارسال می شود و مشخص میکند مقاله به دست آنها رسیده و در حال
بررسی است .ممکن است به شما یک کد چند رقمی نیز ارائه شود تا پی گیریهای بعدی از طریق
آن انجام شود.
روند بررسی و داوری مقاله:
اکنون زمان انتظار فرا رسیده است .امیدوار باشید و در عین حال خود را برای رویارویی با هر
پاسخی از سوی مجله آماده کنید.
ممکن است مقاله شما به سرعت از جانب سردبیر مورد پذیرش واقع شود .این اتفاق نادر هنگامی
رخ میدهد که ایده تحقیقاتی شما واقعا ً تازه و جالب باشد .حالتی که عمدتا ً رخ می دهد آن است که
مقاله پس از غربالگری اولیه و اولویت بندی توسط سردبیر یا هیأت سردبیری ،در اختیار چند داور یا
کارشناس قرار میگیرد تا به دقت آن را ارزیابی نمایند.
داوران موظفند در بازه زمانی که در اختیار دارند ،مقاله را نقد و بررسی و نظراتشان را اعالم کنند.
معموالً فرمی در اختیار داور قرار می گیرد تا بر اساس آن ،بکر بودن ،کیفیت و نقاط ضعف و قوت
مقاله را بررسی کند.
اظهار نظر داوران باید کامالً بی طرفانه باشد .برخی مجالت با پوشاندن اسم نویسندگان مقاله ای که
به داور می سپرند ،سعی می کنند به این هدف نزدیک تر شوند.
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در حالی که پنهان داشتن نام داور از نویسنده اقدامی رایج محسوب می شود ،اما برخی مجالت از
شما میخواهند داور مقالهتان را خودتان پیشنهاد کنید .مثالً پیشنهاد داور در سری مجالت BMC
اجباریست ،یعنی اگر داور پیشنهاد نکنید ،مقاله شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .در سری
مجالت  BMJپیشنهاد داور اختیاری است؛ یعنی به شما اجازه داده می شود که سه تا چهار داور
پیشنهاد کنید .امروزه مسئله پیشنهاد کردن داوران به روندی رو به رشد در میان مجالت تبدیل شده
است .برای پیدا کردن داوران بهترین راه استفاده از مراجع مقاله خودتان است ،زیرا پژوهش شما در
راستای پژوهش سایر افرادیست که در آن زمینه کار کردهاند؛ البته نه آنهایی که مخالف عقاید و
نظرات شما هستند .نکته مهم آنست که به هیچ وجه حق تماس گرفتن با داوری که برمیگزینید را
ندارید ،حتی اگر کسی باشد که با او آشنا باشید.
زمان داوری:
زمان داوری و ارائه نتایج در مجالت مختلف با هم فرق میکند .متأسفانه این زمان در مورد مجالت
داخلی بعضا ً تا یک سال طول میکشد .به طور کلی ،چنانچه پس از گذشت  ۰ماه از دریافت نامه
وصول به سردبیر جوابی دریافت نکردید ،با مجله تماس بگیرید .میتوانید از تلفن ،فاکس ،ایمیل یا
ارسال نامه پستی استفاده کنید .اگر با گذشت دو ماه باز هم جوابی دریافت نکردید ،مجددا ً با مجله
تماس بگیرید و اگر باز هم جوابی نگرفتید دیگر هیچ مقالهای به این مجله ارسال ننمایید.
سرنوشت مقاله پس از داوری:
مقاله شما پس از داوری در اختیار سردبیر قرار می گیرد .سردبیر ،محوری ترین نقش را در تصمیم
گیری نهایی بر عهده دارد .وضعیت مقاله پس از تصمیم سردبیر معموالً به یکی از صورتهای زیر
خواهد بود:
 پذیرش برای چاپ پذیرش برای چاپ پس از اصالحات جزئی پذیرش برای چاپ پس از اصالحات کلی بررسی مجدد احتمالی برای چاپ پس از اصالحات اساسی بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبیر یا گزارش کوتاه غیر قابل چاپچگونه به کامنتهای داوران پاسخ بدهیم:
 .به کامنتهای داورها با یک ذهنیت مثبت ومفید نگاه کنید.یادتون باشه هیچ مقاله آی اس آی بدون
حداقل یکبار رویژن چاپ نمیشه و یکبار رویژن یک پروسه نرمال و طبیعی است و حتی ممکنه از
شما بخوان که یک سری تستهای دیگه رو هم انجام بدید .هدف اونها ارتقا سطح مقاله شماست به هیچ
عنوان با دید منفی به این قضیه نگاه نکنید!
2.به خاطر داشته باشد اگر ادیتوربه شما پیشنهاد اصالح مقاله رو داد این بدین معنی است که هم
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ادیتور و هم داورواقعن میخوان که مقاله شما چاپ بشه.لذا هرگز به داورها به چشم یک منتقد نگاه
نکنید بلکه اونها رو یک شانس بدونید برای ارتقا کیفیت و سطح مقاله خودتون.
3.همه تالشتون رو برای پاسخ به تمام درخواستهای داورها بکنید و سعی کنید داورها رو حسابی
متقاعد کنید.
4.به هیچ وجه کامنت و یا درخواستی رو بی پاسخ نگذارید.مثلن اگر داور از شما خواسته آزمایشی
رو انجام بدید که بنظر شما این آزمایش ضروری نیست و شما قصد ندارید اون آزمایش رو به
مقاالتون اضافه کنید،باید توضیح بدید که چرا این آزمایش ضروری نیست وداور رو متقاعد کنید.
میتونید حتی از رفرنس خاصی هم برای اثبات ادعاتون استفاده کنید و هر طور شده اون کامنت رو به
نحو احسنت جواب بدید نه اینکه از سر اون کامنت بدون هیچ توضیحی بگذرید!
5.به هیچ وجه در پاسخ به کامنت داور نگید نظر من این است که این عبارت در مقاله من درست
است.مسلمن داور به این نظر شما ایراد وارد کرده که اون کامنت رو داده
!! پس شما اگر با نظر داور مخالفید اونرو باید با تکیه بر رفرنسهای معتبرو با بیان استداللهای
منطقی ثابت کنید نه با تکیه بر نظرات شخصی !
6.اگر داور بیان کرده که مقاله شما از لحاظ انگلیسی عیبهای زیادی دارد که معمولن این یک کامنت
نرمال برای کسانی هست که نیتیو نیستند.برای انجام این کامنت حتمن مقاله رو به یک نیتیو بدید تا
اونرو چک کنه.سایتی که اینکار رو با قیمت مناسب انجام میده سایت معتبر زیر هست:
http://www.scribendi.com/
6.در پایان یادتون باشه که با انجام کامنتهای داورهاها نباید صحت مقالتونو رو زیر سوال ببرید.اگر
شما با نظر داور مخالفید و انجام یکی از کامنتهای داورها مقاله شما رو زیر سوال میبره لزومی
نداره مقالتون رو طبق نظر داور اصالح کنید.چون باالخره این مقاله به اسم شما چاپ میشه نه اسم
داور! و شما هستید که باید جوابگوی تعداد زیادی از محققان باشید نه داور!
اصالح و بازبینی:
مجالت خارجی عمدتا ً پس از گذشت  ۸ – ۰ماه جواب پذیرش ،نیاز به اصالح یا رد مقاله را پس از
بررسی توسط داوران ارائه می کنند .ممکن است مقاله شما بدون هیچگونه نیاز به تغییر مورد
پذیرش قرار گیرد ،اما این اتفاق کمتر رخ میدهد .اکثر موارد به بازبینی و اصالح مقاله نیاز پیدا
میکنید .به این مفهوم که سردبیر با اعالم پذیرش مشروط مقاله ،از شما میخواهد تغییرات جزئی یا
کلی را که براساس نظرات داوران برای شما فهرست گردیده است در مقاله اِعمال کنید تا مقالهتان
مجددا ً بررسی شود .در این صورت معموالً یک بازه زمانی برای شما تعیین میگردد تا اصالحات
مورد نظر را انجام دهید . .اگر مدت زیادی از زمان ارسال مقاله می گذرد ،مراجع آن را به روز
کنید .حتی المقدور سعی کنید کار اصالح را پیش از تمام شدن فرصتی که در اختیارتان گذاشته شده
به پایان رسانید .چنانچه در مورد خاصی ،اصالح آنگونه که مورد نظر مجله است ممکن نمیباشد،
می توانید با سردبیر مکاتبه کنید و دالیل خود را در این باره ذکر نمایید.
پس از اتمام کار ،مجددا ً مقاله تان را از با فرض اینکه از نو آن را نوشته اید ،مورد بررسی قرار
دهید و پس از کسب اطمینان از اصالح کلیه موارد اشاره شده از سوی داوران ،آن را ارسال نمایید.
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پذیرش و چاپ مقاله:
پس از آن که مقاله شما مورد پذیرش قرار گرفت ،به خودتان تبریک بگویید .اعتماد به نفس
ارزشمندی که به دست آورده اید را به عنوان نیروی محرکه پژوهش های بعدیتان حفظ کنید ،اما
هرگز دچار غرور نشوید .روزانه مقاالت صدها محقق مانند شما در سراسر جهان پذیرش می شود.
پس از پذیرش مقاله و پیش از چاپ آن ،ویرایش نهایی انجام می شود که گستردگی آن در مجالت
مختلف متفاوت است .این ویرایش شامل غلط گیری امالیی ،اصالح عالئم نقطه گذاری ،روان سازی
جمالت ،رفع ابهامات گـرامری ،و بررسی بخش هایی است که احتمال خطا در آنها زیاد است
(چکیده ،قسمتهای آماری ،شکل ها ،جدول ها و مراجع) .در دفتر سردبیری برخی مجالت ،برطرف
سازی این گونه اشکاالت به ویراستار فنی سپرده می شود.
پس از این مرحله ،نسخه آماده برای چاپ مقاله در اختیارتان قرار می گیرد تا برای آخرین بار
بررسی و نهایتا ً آن را تأیید کنید .در این مرحله ،مقاله شما حتی به لحاظ صفحه آرایی ،مانند نسخه ای
است که در مجله چاپ خواهد شد .باید تک تک لغات را آرام و بسیار دقیق بخوانید تا کلیه غلط های
تایپی احتمالی را ،به ویژه در جدول ها پیدا کنید .چنانچه اشتباهی در نسخه چاپ شده در مجله یافت
شود ،مسئولیت آن تماما ً بر عهده خودتان خواهد بود .در این مرحله مجاز نیستید تغییرات عمده ای
ایجاد کنید .حداکثر می توانید یک یا دو کلمه را تغییر دهید .برخی از مجالت دستورالعملهای خاصی
برای اصالح نسخه پیش از چاپ مقاله دارند که باید به آنها دقیقا ً عمل کنید.
رد شدن مقاله:
مقاله شما ممکن است بدون داوری و مستقیما ً از جانب سردبیر رد شود .رد شدن سریع مقاله علل
مختلفی دارد و همواره به معنای کم ارزش بودن مقاله شما نیست .ممکن است مقاله اصالً در حیطه
علمی مورد عالقه آن مجله نبوده باشد .این مشکل به ویژه در مورد مجالت تخصصی و
فوقتخصصی پیش میآید که عالقمند به چاپ موضوعات خاصی هستند .البته این احتمال نیز وجود
دارد که سردبیر به دلیل کهنه و تکراری بودن موضوع مقاله آنرا رد کرده باشد .رعایت نکردن
نکاتی که هنگام تنظیم نامه همراه و بخشهای مختلف مقاله گفته شد نیز در رد شدن مقاله بیتاثیر
نیست.
اگر مقاله شما پس از بررسی توسط داوران و جمع بندی نظرات آنها مردود تشخیص داده شود،
سردبیر در قالب یک نامه محترمانه ضمن اعالم این مطلب ،نظرات داوران را به شما منعکس
میکند.
نظرات داوران را به دقت بررسی کنید و آنها را در مقالهتان اعمال نمایید .داوران بدون اینکه نیاز
باشد از آنها تشکر کنید ،مقاله شما را خواندهاند و عیب و ایرادات آنرا گرفتهاند .از این بابت خوشحال
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باشید و بدانید که در صورت ارسال مجدد به مجله دیگر ،شانس چاپ مقالهتان بیشتر میشود .حتی
توصیه میشود چنانچه زمان به شما اجازه میدهد ،ابتدا مقالهتان را برای مجلهای که عامل تأثیر
نسبتا ً باالیی دارد و هر مقاله آن توسط چند داور بررسی می شود بفرستید تا از جانب داوران مورد
بررسی قرار گیرد ،آنگاه (به شرطی که سریعا ً رد نشده باشد) با اعمال نظرات ارائه شده از سوی
داوران ،مقاله را برای مجلهای با عامل تأثیر کمتر بفرستید .این کار شانس پذیرش را افزایش میدهد.
نوشتن نامه به سردبیر با هدف عوض کردن تصمیم وی یا اعتراض نسبت به نظر داوران ،معموالً
مشکل را حل نمیکند و به اعتبار شما نیز لطمه میزند .چنانچه حدس میزنید داور مربوطه در
چندین مورد دچار اشتباه شده یا گمان میکنید سوء تفاهم کوچکی پیش آمده است ،میتوانید نامه
کنید.
مطرح
را
خود
استدالل
و
بفرستید
سردبیر
به
محترمانهای
شما مجاز هستید هر زمان که صالح بدانید ،مقالهای را که ارسال کردهاید ،با ارسال یک نامه به
سردبیر بازپس بگیرید ،هرچند این کار اعتبار شما را نزد مجله مورد نظر مخدوش می کند.
ارسال به مجله دیگر:
از همان روزی که مقاله شما رد شد ،دوباره دست به کار شوید .نخست کلیه ایراداتی را که داوران به
آنها اشاره کرده اند اصالح کنید ،زیرا به علت تخصصی بودن موضوع ،ممکن است مقاله تان پس از
ارسال به مجله بعدی ،مجددا ً در اختیار همان داور یا داوران قرار گیرد .مجله بعدی را با دقت
انتخاب کنید .بهتر است عامل تأثیر آن از مجله قبلی کمتر باشد .پس از خواندن راهنمای نویسندگان،
مقاله را به مجله جدید ارسال نمایید.
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