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معرفی مقاله
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مقاله چیست؟
جدیدیقاتتحقنتایجکهاستاییافتهانتشاروشدهنوشتهگزارشعلمیمقالهیک•

.نمایدمیتشریحراتخصصیحوزهآندر

دیگرابراخودتحقیقاتیکارنتایجمحققیککهاستراهیعلمیمقاالتانتشار•
راققانمحسایرتحقیقاتیکارهاییاوگذاردمیاشتراکبهدانشمندانیاومحققان

.نمایدمیارائهمروریمقالهیکقالبدر

کیبامرتبطمقاالتکهچرااستناپذیراجتنابمقاالتوجودعلمتکاملجهت•
کارهایبنیانواساسوبودهمتصلهمبهوارزنجیرصورتبهعلمیزمینه

.باشدمیقبلیمقاالتمحقق،هرتحقیقاتی

.خوانندهدادنقرارتاثیرتحتنهواستاطالعاتدادنعلمیمقالهیکهدف•

هصفحچندطیدررااطالعاتکههستشدهکوچکنامهپایانیکهمانندمقاله•
.کندمیارائه



هدف مقاله
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توسعه ی مهارتهای مهم و عملکردهای پژوهشی•

انتقال تجربیات در یک حوزه خاص بین تمامی محققین دنیا•

شناخته شدن در یک حوزه تخصصی•

بهترین گزینه برای ارتقای رزومه علمی •

کسب امتیاز جهت انجام پروژ های صنعتی•

کسب امتیاز جهت انجام پروژه های جایگزین خدمت•

https://en.wikipedia.org/wiki/Essay


بخش های مختلف یک مقاله
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:استمعموال مقاالت پژوهشی شامل بخش های زیر 
عنوان مقاله•

چکیده•

کلمات کلیدی•

(بیان نوآوری( )+ تاریخچه)+مقدمه•

بیان مسئله•

(  معادالت حاکم)مواد و روش ها•

نتایج و بحث•

نتیجه گیری•



معرفی انواع مقاالت و بررسی امتیاز آنها
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نشریه های فارسی

پژوهشی-مجالت علمی

ترویجی-مجالت علمی

همایش ها و کنفرانس ها

ف همایشها و کنفرانسهای علمی پژوهشی، از نظر سطح برگزاری در سطوح مختل
منطقه ای، ملی، بین المللی و دانشجویی برگزار می شوند

سطح ب

سطح الف

سطح ج
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original articleمقاالت پژوهشی یا علمی پژوهشی 

این مقاالت در ایران به . اکثر مقاالت چاپ شده در مجالت از نوع مقاالت پژوهشی می باشند•
شناخته می شوند مقاالت علمی پژوهشینام

،Original Article،Research Article،Researchدر مجالت بین المللی با عباراتی همچون•
.مورد خطاب قرار می گیرندArticleو یا

کیل می یک مقاله پژوهشی مقاله ایست که اساس و پایه آن را یک پروژه پژوهشی یا آزمایشگاهی تش•
دهد

در پی ایجاد مقاله پژوهشی به این صورت می باشد که گروهی از دانشمندان یا محققانروال طبیعی•
هی می یافتن پاسخ یک سوال علمی، دست به پژوهش علمی چه از نظر تئوری و چه از نظر آزمایشگا

یر کنند و زنند و نتایج یافته های خود را مورد تحلیل قرار می دهند تا بتوانند یافته های خود را تفس
.هنددر صورت امکان به پرسش علمی ای که محرک اولیه برای آغاز این تحقیق بوده است، پاسخ د

این محققان یافته های خود را در قالب یک مقاله پژوهشی درآورده و آن را در مجالت به چاپ می •
.رسانند تا سایر محققان نیز حاصل پژوهش آن ها را مطالعه نمایند
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:یک مقاله پژوهشی است اگر

.مطالعه ای که در قالب مقاله به چاپ رسیده است، حاصل تحقیق خود محقق باشد•

.محقق فرضیه تحقیق و همچنین هدف تحقیق را شرح دهد•

.محقق روش تحقیق خود را شرح دهد•

.نتایج تحقیقات خود را گزارش نماید•

.محقق نتایج تحقیق خود رو مورد تفسیر قرار دهد•
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review paperمقاله مروری یا علمی ترویجی 

انزبانگلیسیمجالتدرمیگرددیادنیزترویجیوعلمیمقاالتعنوانبههاآنازکهمروریمقاالت•
reviewبه paperیاوreviewهستندمصطلح.

دردیگرمحققانهاییافتهبلکهشود؛نمیگزارشمقالهنویسندهپژوهشیهاییافتهحاصلمقاالتایندر•
.شودمیدادهشرحعلمیحوزهآندرموجودوضیعتوگیردمیقرارمرورموردخاصموضوعیک

عیتوضکهدریابدتواندمیمروریمقالهیکمطالعهبامحققکهچرادارندبسزاییاهمیتمروریمقاالت•
والعهمطرامقالهصدهانتایجمقالهیکمطالعهباهمچنینوچیستاوتحقیقاتیحوزههاییافتهآخرین

.گرددمیتوصیهشدتبهمحققانبرایمقاالتنوعاینمطالعهلذاوکندمرور

درکههتجرببامحققانتوسطبایستمیکاراینونیستایسادهکارچندانمروریمقاالتچاپونگارش•
گرددنگارشهستند،کافیتجربهدارایعلمیزمینهیک

.باشدشدهمطالعهنویسندگانتوسطموضوعبامرتبطمقالهصدهاازبیشبایستمیغالبا•



همایش ها و کنفرانس ها
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همایش های داخلی
کنگره، سمینار، از نظر نامگذاری از واژه های متعددی مانند کنفرانس، همایش، گردهمایی، •

سمپوزیوم استفاده می شود

ی شونداز نظر سطح برگزاری در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی و دانشجویی برگزار م•

ارائه سخنرانی، ارائه پوستر و مقاله پذیرفته شده: ترتیب اهمیت•

و اعتبار همایشهای بین المللی بیشتر از همایشهای ملی استارزش •

همایش ها و کنفرانس های ملی

کنندگان آن کنفرانسهایی که از نظر علمی و دریافت مقاالت یا شرکت کنندگان جنبه کشوری داشته و برگزار•
.بودحداقل در سطح منطقه ای فعالیت نموده و یا نتایج آن در سطح ملی قابل ارائه شده باشد ، ملی خواهد



لیست نشریات علمی پژوهشی داخلی
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نشریه علمی پژوهشی
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نشریه علمی پژوهشی
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فصل نامه علمی پژوهشی
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پژوهشی-ترویجی-علمی

16



نشریه علمی ترویجی
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همایش های دریایی
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نشریه داخلی مقاالت
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پایگاه سیویلیکا

بزرگترین ناشر الکترونیک مقاالت کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور ایران



نشریه داخلی مقاالت

20



دسته بندی ایندکس های بین المللی
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ایندکس های

یمعتبر بین الملل

(Thomson)

(PubMed)

(Scopus)

ISC

ISI 

(WOS)

دارای ایمپکت فاکتور

(JCR)

بدون ایمپکت فاکتور

(ISI Listed)

+Aسطح 

Bسطح 
+Aسطح 

Aسطح 

Cسطح 
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اعتبار و درجه مجالت بین المللی به نمایه و ایندکس مورد نظر مجله بستگی دارد

،ISIمعرف مجالت ( :  ISI Thomson Reuters: )موسسه تامسون رویترز •

(Scopus: )نمایه کننده مجالت اسکوپوس :  Elsevierموسسه الزیور •

(ISC: )پایگاه استنادی جهان اسالم•

در گروه پزشکی Medlineو Pubmedنمایه کننده مجالت  NCBIموسسه •

 JCRرا مجالت  impact factorمجالت دارای ضریب تاثیر یا •

.می نامند ISI Listedلیست و یا  ISIمجالت بدون ضریب تاثیر را •



ایندکس های بین المللی
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(ISI, WOS)مجالت تامسون

یک شرکت چندملیتی رسانه های گروهی است که زیر (Thomson Reuters)شرکت تامسون رویترز•
است، Web of scienceمجموعه هایی دارد که یکی از این زیر مجموعه ها پایگاه 

یک نمایه استنادی علمی است که توسط تامسون رویترز ایجاد شده Web Of Science (WOS)پایگاه •
.است که جستجوی استنادی جامع را فراهم می کند

شهرت یافته اند، ISIبه صورت عامیانه و متداول مقاالتی که در این پایگاه نمایه می شوند به مقاالت •

•WOS ند،دو نوع مجله دارد که یکی دارای ایمپکت فاکتور بوده و دیگری بدون ایمپکت فاکتور هست

گفته می شود  JCRکه دارای ایمپکت فاکتور هستند مجالت  WOSبه مجالتی از•

.گویند ISI Listedو به مجالت بدون ایمپکت فاکتور، مجالت •



ایندکس های بین المللی
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Scopusمجالت اسکوپوس

میلیون سند 2۵اسکوپوس یکی از نمایه های استنادی معتبر و شناخته شده است که اطالعات کتاب شناختی حدود •
.  را در خود جمع آوری کرده است

.هزار ناشر علمی را از سراسر جهان در خود جای داده است۵اسکوپوس اطالعات محصوالت حدود •

.  هزار و پانصد مجله علمی پژوهشی را در خود نمایه کرده است1۶در مجموع اسکوپوس اطالعات •

است که استفاده از اطالعات آن نیاز به اشتراک و  Elsevierیکی از محصوالت الزویر Scopusاسکوپوس•
.پرداخت هزینه دارد



ایندکس های بین المللی
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ISCمجالت 

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم•

•ISC سامانه اطالع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای اسالمی بر اساسیک
.معیارهای علم سنجی معتبر اسالمی است

رد سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملک( پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ISCپس از تامسون و اسکوپوس، •
.کشور در آن مشارکت دارند۵7شود که پژوهشی کشورها محسوب می

Islamic World Science 

Citation Center (ISC)

https://isc.ac/en/organizationChart/6/organizational-chart


لوگوهای مختلف انتشارات مقاالت بین المللی 
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ISCجستجو در سایت 
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https://mjl.isc.ac/Default.aspx?lan=fa

https://mjl.isc.ac/Default.aspx?lan=fa


ISCجستجو در سایت 
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 WOSسایتجستجو در 
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https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home


مشخصات سایت یک ژورنال بین المللی
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زمان تقریبی پاسخ دهی داوران

31
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شاخص های مقایسه مجالت

33

.شوندها برای هر مجله از سالی به سال دیگر تغییر کرده و به روز میی این شاخصهر سه

است SJRبهترین راه مراجعه به سایت  Qو  H-indexبرای اطالع از دو شاخص 

یاHشاخص

H-index

Qشاخص

Quartiles

IFشاخص

 Impactیا

Factor:



شاخص های مقایسه مجالت
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:H-indexیا همانHشاخص

بوده و البته برای دانشگاه ها یا اشخاص نیز  SCOPUSاین شاخص مربوط به مجالت معتبر با نمایه •
.قابل محاسبه است

باشد به این معنی است که آن  nبرابر ( یا دانشگاه یا شخص)اگر مقدار این شاخص برای یک مجله •
مرتبه رفرنس  nمقاله است که به هر کدام از آنها حداقل nحداقل دارای ( یا دانشگاه یا شخص)مجله 

.داده شده است

.باشد می توان آن را مجله معتبری دانست۱۰این شاخص اگر برای یک مجله حول و حوش عدد •



شاخص های مقایسه مجالت
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:Qشاخص

بوده و در واقع نوعی طبقه بندی بین  SCOPUSاین شاخص نیز مربوط به مجالت معتبر با نمایه •
. مجالت معتبر است

،Q1،Q2این شاخص، مجالت را بر اساس میزان استنادی که به آنها شده است به چهار دسته شامل •
Q3  وQ4 کندچارک بندی می.

دارای  Q4دارای باالترین امتیاز و مجالت قرار گرفته در چارک  Q1مجالت قرار گرفته در چارک •
.پایین ترین امتیاز هستند

.و باالتر از نظر دانشگاه ها معتبر محسوب می شوند Q3معموال مجالت •



شاخص های مقایسه مجالت
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: Impact FactorیاIFشاخص

بوده و به شیوه دیگری، مجالت را  ISIاین شاخص مربوط به مجالت معتبر با نمایه •
رچه این شاخص ه. کندبندی میبر اساس میزان استناد به مقاله های شان طبقه

ن است ی ایچون نشان دهنده. باالتر باشد، میزان اعتبار آن مجله نیز باالتر است
.که به مقاالت آن مجله بیشتر استناد شده است



بررسی کیفیت مجالت بین المللی

37

SJR : Scientific Journal Rankings - SCImago

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


بررسی کیفیت مجالت بین المللی

38



مقایسه شاخص های چند مجله معتبر در حوزه دریایی

39

2021-9-14



سامانه اعتبارسنجی مجالت علمی

40

http://impactfactor.ir/

http://impactfactor.ir/


علمیسامانه اعتبارسنجی مجالت 
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بهترین سایت جستجوی مقاالت

42

https://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/


مقاالت یافت شده
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برخی فرم های استاندارد رفرنس دهی

44



Science directجستجو مقاله در 

45



دانلود مقاله

46



شناسه دیجیتال اسناد جهت دانلود مقاله

47

DOI

Digital Object Identifierیااسناد دیجیتالشناسه 



سایت دانلود مقاالت

48

https://sci-hub.se/

https://sci-hub.se/


مقالهنگارش 
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عنوان

چکیده

کلمات کلیدی



نگارش مقاله
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Title

Keywords

Abstract



نگارش مقاله

51

عنوان مقاله

نام، رتبه علمی و ایمیل 
نویسندگان

دانشگاه یا سازمان وابسته

اتنویسنده مسئول مکاتب





چکیده-نگارش مقاله

53

چکیده
مقالهبخشترینمهم

کلمه2۵0تا1۵0بینمعموال:ژورنالبهبستهچکیدهکلمهتعداد



چکیده-نگارش مقاله

54

:بخش اول چکیده

ر بحث از کلی گویی پرهیز شود و ب. جمله اول در خصوص تعریف مساله به صورت علمی است•
علمی مقاله تاکید شود

اهمیت موضوع در جمله دوم در حد یک یا دو خط توصیف شود•

روش حل مساله در حد یک خط توصیف شود•

نوآوری مقاله ذکر شود•

بیان موارد مورد بررسی به صورت جزئی تر در حد دو خط•

شرایط -(مقاالت مطالعه موردی...)بیان شود شرایط حل متعلق به چه مکان یا مدل یا •
محیطی

(ذکر انجام صحت سنجی)در صورت انجام کار عددی با چه مورد تجربی مقایسه شده است •



چکیده-نگارش مقاله

55

: بخش دوم چکیده
بیان نتایج به صورت کلی گویی و شرح مهم ترین نتایج باشد•

شرح تمامی نتایج نه امکان پذیر است و نه الزم•

ه بزرگیمرتباز آوردن اعداد و ارقام در حد امکان پرهیز شود مگر درصد و •

قول تر بیان نتایج به صورت درصد مع، در صورتی که نتایج به صورت افزایش یا کاهش هست•
است

اعدد پرهیز شودبیانتا حد امکان از•

تا حد امکان نتایج مقاله بی بعد شوند•

: هتنک
در یک چکیده از آوردن مرجع، زیرنویس و حروف مخفف پرهیز شود•

(در چکیده در شرایط استثناارجاع دادن)•



کلمات کلیدی-مقالهنگارش 

56

نکته

فیتبا کیتصاویر و کلمات بسیار مهم در چکیدهو همچنین کلمات کلیدی مناسبوجود •
مرتبط با مقاله می تواند در پربازدید بودن مقاله تاثیر زیادی داشته باشد

: کلمات کلیدی
دقت زیاد در انتخاب کلمات کلیدی•

.  باشدحتما از بین کلمات آورده شده در چکیدهکلیدیکلمات•

. ان شودکلمات به گونه ای انتخاب شوند که با جستجوی دیگران، مقاله شما به راحتی نمای•

.مخفف و اصالحات طوالنی پرهیز شودبکار بردن کلماتاز•

کلمه۶تا 3تعداد کلمات بین •
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مقدمه 
introduction
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مقدمه

بخش مقدمه به عنوان یکی از بخش های حجیم مقاله شناخته می شود•

زیر بخش کلی تقسیم کرد4یا 3می توان آن را به•

مقدمهبخش اول

دبه بیان اهمیت مساله پرداخته شوباشد وخطی ۱۰تا5شامل یک پاراگراف تقریبا می تواند•

. مساله پرهیز شود و بیشتر به  روش حل و اهمیت آن پرداخته شودعمومیاز توصیف •

سایت و اطالعات عمومیموجود دربه صورت اکادمیک و علمی باشد نه در حد یک مقاله•

چالش های موضوع مورد بررسی تشریح شود تا اهمیت موضوع نمایان شود•
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تاریخچه  

.شودارائهسعی شود تاریخچه به صورت داستان وار سیر تکاملی موضوع •

سال 8که 2۰۱8تا 2۰۱۰شکاف زمانی تاریخچه وجود نداشته باشد مثال اینکه بین سال •
.است مرجعی داده نشود به عنوان یک ایراد شناخته می شود

استفاده بیشتر از مراجع جدید و بیان کمتر مراجع خیلی قدیمی•

.دکنیحتما از مقاالت ژورنال هدف که قصد سابمیت مقاله را دارید در تاریخچه استفاده •

عیفکنفرانسی ضاز مقاالت سطح باال استفاده شود و از ارجاع دادن به مقاالت استبهتر•
.پرهیز شود

(اعتبار باالیی دارندی بین المللیقابل ذکر است برخی کنفرانس ها)•
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تاریخچهنکات 

مقالهیکاستی هابیان -نتیجه مقاله-روش انجام مقاله-بیان موضوع مورد بررسی•

...و پرهیز از بکار بردن القاب و پیشوندهای آقا، خانم، دکتر، مهندس•

تنها نام خانوادگی نویسنده ذکر شود•

ستفاده ا( نویسنده اول و همکاران)در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد به صورت •
(.Ghafari et al)انگلیسی زبان و در (غفاری و همکاران) مثالشود

طبق )مرجع درون متن به دو صورت ارائه نام نویسندگان درون پرانتز یا شماره گذاری مرسوم است •
(آیین نگارش مجله عمل شود

استفاده کردZoteroیا Mendeley  ،Endnoteمی توان از نرم افزارهایی رفرنس دهی مانند •

زار به علت تنظیمات نادرست نرم اف)افزار حتما رفرنس دهی چک شود در صورت استفاده از نرم •
امکان اشتباه وجود داد

http://mendeley.com/
http://endnote.com/
https://www.zotero.org/
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ن خال موجود در کار دیگران و نوآوری کار خودتانبیا
مقالهبیان نتیجه کلی از تاریخچه به منظور مشخص نمودن خالء موجود و اهمیت موضوع•

دی، عد) توضیح مساله مورد بررسی به صورت ذکر موارد مورد بررسی، شرایط حل مساله، شیوه حل مساله •
قالهو هدف از انجام مدر مقاله و یا نام فرمول یا تئوری حل مورد استفاده ..( تجربی و 

بسیار شفاف و نمایان ذکر شودمقاله حتما نوآوری •
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مقدمهدر انتهایبیان مختصر مابقی بخش ها

بخش سوم به ارائه طرح جدید و شرایط . در بخش دوم مقاله معادالت حاکم آورده شده است: به طور مثال •
ی ارائه نتایج در بخش چهارم آورده شده است و در بخش انتهایی نتیجه گیر. آزمایشگاهی پرداخته شده است

شده است
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معرفی مسئله
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بیان مسئله
ی مساله این بخش می تواند بعد از بخش مقدمه ذکر شود و به صورت توضیح شرایط و ابعاد و ویژگی ها

. ارائه شود... از قبیل ابعاد، سرعت و شتاب، وزن چگالی ویژگی های سازه ای یا سیاالتی و 

نموداستفاده می توان از جداول و اشکال مناسب 



66

روش حل مسئله-نگارش مقاله

ارائه تئوری حل یا توضیح روش آزمایشگاهی یا تحلیلی
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روش حل

.سه نوع حل عددی، آزمایشگاهی و حل تحلیلی دسته بندی نمودبهمی توان را روش حل مساله •

رهیز از جزئیات پ-در حل عددی بسته به روش حل به بیان تئوری مورد استفاده در نرم افزار پرداخته شود•
.شود و فقط پارامترهای و فرمول های مهم ارائه شود

.در صورت نیاز به آوردن فرمول ها با جزئیات می توان آنها را در قسمت ضمیمه ارائه نمود•

پس از هر فرمولی که ارائه می شود توضیح پارامترهای آن فرمول در ادامه فرمول الزامی  است•

(ر آن پس از فرمول الزامی استارائه شود ذکحتی اگر تمامی فرمول ها در یک جدول ) •

به صورت ایتالیک بیان شوددر بین متن مترهای آورده شد اتمامی فرمول ها و پار•
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Validationصحت سنجی 

یید مقایسه نتایج مقاله حاضر با داده های تجربی یا تحلیلی مورد تا
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صحت سنجی

ی پذیردتحلیلی و یا حتی آزمایشگاهی انجام موحل عددیبخشیدن به صحت سنجی به منظور اعتبار •

ال کارهای عددی بدون صحت سنجی ممکن است در ژورنال های رده پایین پذیرفته شود ولی در ژورن•
.دنریجکت شوممکن استهای سطح باالتر به سختی پذیرفته خواهد شد یا 

برای صحت سنجی باید کار عددی با شبیه ترین کار تجربی مقایسه شود•

فاده در صورت عدم وجود کار آزمایشگاهی مشابه می توان از یک تست تجربی تا حد امکان مشابه است•
. نمود و در ادامه ذکر نمود که تنظیمات حل به همین صورت برای طرح جدید حفظ می شود

می توان از یک قایق ساده جهت صحت : طرح جدید یک قایق با هندسه ابداعی جدید است: مثال •
سنجی استفاده نمود و تنظیمات حل عددی را به همین صورت برای قایق ابداعی اعمال نمود
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ارائه نتایج به همراه تفسیر علمی آنها
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نتیجه گیری و جمع بندی مقاله
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مراجع

.برای ارجاع به مراجع، از روش شماره گذاری مطابق با نظر مجله استفاده شود•

[.7]و [ 2]مرجع در متن، با آوردن عدد ترتیبی مرجع در داخل قالب مشخص می شود، مثالً •

.شروع می شود و به ترتیب صعودی ادامه می  یابد[ ۱]شماره مراجع به ترتیب از •

ت به در صورتی که در یک قالب به بیش از یک مرجع استناد شود، شماره های مراجع به ترتیب صعودی از راس•
[(.42، ۱۱، 8: ]مثال)چپ می آیند و با ویرگول از هم جدا می شوند 

اگر چند منبع مورد استناد، متوالی باشند با خط تیره از هم جدا می شوند•
[(.5۱-53]و [ 32-34، 25، ۱2: ]مثال)

ن به همه مراجع استفاده شده در متن، در فهرستی در قسمت پایانی مقاله، براساس ترتیب استفاده در مت•
له فقط برای مراجع در فهرست باید به صورت کامل نوشته شوند و نویسندگان مقا. ترتیب شماره گذاری می شوند

.هستند "et al“نویسنده هفتم به بعد مجاز به استفاده از لفظ 
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دپس زمینه شکل ها سفید باش
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پس زمینه شکل ها سفید باشد
فضای خالی وجود نداشته باشد
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جدول باید دارای شماره و عنوان مناسب باشد•
تمامی سلول ها وسط چین باشند•
پس زمینه جداول سفید باشد•
واحد هر کمیت ذکر شود•
باشداندازه فونت خوانا •
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و خوانا باشدبزرگتر تا حد امکان شکل و اندازه فونت 
در مقاالت فارسی تمامی کلمات فارسی باشد
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پس زمینه سفید•
(12-10)فونت بزرگتر •
محورها  و حروف کامال مشکی•
شاخص محور اعمال شود•
واحد هر محور ذکر شود•
کادر دور نمودار حذف شود•
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محور اعمال شودشاخص •
واحد هر محور ذکر شود•
خطوط شبکه بندی حذف شود•
چیدمان نامگذاری محورها مرتب باشد•
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حفظ شکل اصلی و به وجود آوردن بزرگنمایی در بخش های مهم•
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حفظ شکل اصلی و به وجود آوردن بزرگنمایی در بخش های مهم•
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نکات شکل ها و جداول

قبل از ارائه هر شکل و جدول در متن مقاله در مورد چیستی آن توضیح داده شود•

باید شماره تمامی جداول و شکل ها در متن مقاله ذکر شده باشد•

اشکال و جداولی که متعلق به نویسنده مقاله نیست باید حتما ارجاع داده شود•

کیفیت شکل ها و جداول مناسب باشد•
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نرم افزار و یا سایت بررسی نگارش مقاله
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https://app.grammarly.com/
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Manuscript (قبل از تایید یا رد مقاله)مقاله ارسال شده جهت داوری 
Article, Paper مقاله داوری شده و پذیرفته شده 
Cover letter نامه معرفی موضوع مقاله برای سردبیر مجله
Highlight (جمله6تا 3در حد )جمالت مهم شرح مقاله 
response to reviewer 

comments

فایل پاسخ به تک تک ایرادات داوران 

Revision (Minor, Major) مجلهایردات گرفته شده از مقاله توسط داوران و سردبیر 
حل استقابل به ارحتی : جزئی
اهد ایرادات اساسی که در صورت عدم پاسخگویی قانع کننده مقاله رد خو: عمده

شد
Revised version داورها اصالح شده و جهت فرآیند دوباره داوری به دات اایرمقاله ای که پس از 

مجله ارسال می شود 
Accepted/ rejected تصمیم نهایی جهت پذیرش یا رد مقاله
Aims & Scope حیطه کاری و فعالیتی یک مجله
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:فرآیند پذیرش یا رد مقاله شامل مراحل زیر است

؛دریافت مقاله از طریق سایت نشریه-1

؛ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی-2

به شکل بررسی مقاله در جلسه هیات تحریریه، بررسی آنالین یا از طریق ایمیل که نتیجه آن-3
:زیر است 

حوزه رد مقاله در جلسه هیات تحریریه به دلیل در اولویت نبودن، عدم انطباق با محتوای و-
؛که به همراه دالیل مربوط، به اطالع نویسنده می رسد... کار نشریه، کیفیت پایین و 

ه خواهد برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارای( قبل از داوری)درنظر گرفتن اصالح اولیه -
؛، به داوری ارسال شود(در صورت تأیید)شد تا پس از اعمال اصالحات مورد نظر 
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(حداقل دو داور)ارسال به داوری -4

:دریافت نتایج داوری که به سه صورت می باشد
Rejectمنفی-

        Acceptمثبت-

    Reviseاصالحات-

:بررسی داوری ها و تصمیم گیری، که سه نتیجه را دربر خواهد داشت-۵

(دو داوری منفی)رد مقاله به دلیل رد داوری ها -
(یک داوری منفی و یک اصالحات)ارسال به داور سوم -
(دو اصالح داوری)ارسال به نویسنده برای اعمال اصالحات -
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نویسندگاندریافت اصالحات از -۶

بلی معموالً یکی از دو داور ق)ارسال اصالحات اعمال شده نویسنده به داور محترم تطبیقی -7
:که سه نتیجه را در پی خواهد داشت( مقاله

رد اصالحات-
پذیرش-
اصالحات مجدد-

:به سه شکل زیر عمل خواهد شدو 

اصالحات مجددا به نویسندگان برای اعمال عودت داده می شود؛-
در صورت اعمال کلیه اصالحات مقاله مورد پذیرش قرار می گیرد ؛-
.مقاله به دلیل عدم اعمال اصالحات مطابق نظر داور تطبیقی رد خواهد شد-
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