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انواع مقاالت مورد پذیرش در مجالت بین المللی

 ( اصیل)مقاالت اصلیOriginal Paper  یاRegular Research
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مقاالت اصیل

دهدگزارشراجدیدیومهمنتایجوبودهبرخوردارکافینوآوری.

استشدهآوردهکافیجزییات.

باشندباالییعلمیارزشدارای.

عنوانتحتبگیرندقراراستقبالموردسرعتاگربهشده اند،چاپتازگیبهکهاصیلیمقاالت
Hot Papersمی شوندمشخصمجالتسایتدر.



مقاالت مروری

طیردکهپژوهش هاییتشریحضمنمرتبط،مقاالتاززیادیتعدادبررسیباتجربهباوصاحبنظرافراد
می رورموبیانراآتیپژوهش هاینیزوفعلیوضعیتاست،شدهانجامموضوعیکرویبرگذشتهسال های

.نمایند

رداطالعاتمقاله،زیادیتعدادمطالعهجایبهکهدهدمیخوانندهبهراامکانایندرواقعمروریمقالهیک
.وردآبدستمروریمقالهیکمطالعهبافقطراموضوعیکرویشدهانجامتحقیقاتوضعیتآخرینمورد

روریممقالهپژوهشی،روزبهموضوعیکدرکهمی کنددعوتبرجستهپژوهشگرانازمجلهنیزاوقاتگاهی
invitedاصطالحاًکهبنویسند reviewمی شودگفته.



SHORT/ RAPID/ BRIEF COMMUNICATION مقاالت از نوع

البقدرکهاستیافتهدستمحدودیاماجدیدنتایجبهتحقیقاوقاتگاهی
short/ briefمی شوندچاپوشدهارایه.

استبقیهازبیشترمقاالتازدستهایندرچاپوداوریسرعت.

وضیحتموضوعاهمیتونوآوریبرتکیهبامفیدومختصرصورتبهنتایج
.می شوندداده

دوجوصفحاتتعدادیاوکلماتتعدادمحدودیتمقاالتازدستهاینبرای
.دارد



LETTER TO EDITORنامه به سردبیر 

ارهشمآخرینمقاالتازیکیدرموردعلمینقدونظراظهاربهمربوط
.استمجله

داشتهارعلمینقدبهپاسخادامهبهتمایلاولنویسندهکهصورتیدر
.شدخواهدچاپپاسخهمزمانباشد



BOOK CHAPTER

شدهمانجاپژوهش هایوتالیفیمقاالتخالصهوگردآوریواقعدرکهمی باشدکتابازفصلیک
.می باشدعلمیموضوعیکبارابطهدرنویسندگانتوسط

آن هاوهشدانتخابکتابسردبیرعنوانبهعلمیبرجستهوصاحبنظرافرادمعموالحالتایندر
باکتابب،ترتیاینبه.می نمایندهمکاریبهدعوتکتابفصل  هاینوشتنبرایمحققیندیگراز

ردبیرسنهایتدر.می شودنوشته(محققچندیایکتوسطفصلهر)پژوهشگرچندینهمکاری
.می نمایدمنسجمومرتبکتاب،مختلفبخش هایقالبدررافصولاین



نمایه استنادی

مبنایربراعلمیهایمجلهدرمنتشرشدههایمقالهبازیابیامکانکهاستسازینمایهنوعیاستنادینمایه
.کندمیفراهمرامقاالتسایربههاارجاعومقاالتسایرازدریافتیاستنادهای

ازعبارتنداستنادیمهمهایپایگاه:

ISCاسالمجهانعلوماستنادیپایگاه➢ (Islamic World Science Citation Center)

ISIعلمیاطالعاتمؤسسه➢ (Institute for Scientific Information)

➢Scopus

➢Google Scholar



ISIمؤسسه اطالعات علمی 

گارفیلدیوجینتوسط۱۹۶۰سالدرکهاستعلمیانتشاراتوعلم سنجیبرتمرکزبامؤسسه ای
به عنوانوخریداری۱۹۹۲سالدرتامسونعلمیمؤسسهتوسطمؤسسهاین.شدتأسیس

Thomson ISIنامبانیزاکنونوشدشناختهThomson Scientificاین.می شودشناخته
Thomsonشرکتازبخشیمؤسسه Reutersاست.

یگاهپاایندرراآنهاازمحدودیتعدادمتقاضی،مجالتسختگیرانههایبررسیازپسشرکتاین
.کندمیسازینمایه



ISIمؤسسه اطالعات علمی 
شوندمینمایهپایگاهایندرمقاالتازنوعدو:

JCRبهمقاالتاین.هستندتاثیرضریبدارایکهمقاالتیاول➢
.معرفند

میایهنمپایگاهایندرولینبودهتاثیرضریبدارایکهمقاالتیدوم➢
ISIبهکهشوند Listedمعروفند.

معتبرترنددومگروهازاولگروهمقاالتمعموال.

ازاطالعبرایISIیدنمایمراجعهزیراینترنتیآدرسبهمجلهیکبودن:

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



پایگاه علمی اسکوپوس

نمایهرامعتبرمجله20000اکنونهمکهاستمعتبرعلمیپایگاهیک
ریقطازراهایشدادهواستالزویرپایگاهایناصلیمالک.استکرده

.دهدمیقرارآنالینصورتبهمتقاضیاناختیاردرگذاریاشتراک

رسآدبهاسکوپوسپایگاهدرمجلهیکبودننمایهازاطمینانبرای
:نماییدمراجعهزیراینترنتی

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



پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

شدتاسیساسالمیکشورهایعلمیمجالتارزیابیهدفبا۱383سالدرمرکزاین.

ددهمیقرارارزیابیموردهمراالمللیبینمجالتداخلیمجالتبرعالوهمذکورمرکز.

ISCایرانینمونهواقعدرISIهستندآنعضوکشور57واست.

درابیارزیبرایهمعربیوفارسیهایزبانبهمجالتانگلیسی،زبانبهمجالتبرعالوه
.دهندتقاضاپایگاهاین

نماییدمراجعهزیرآدرسبهپایگاه،ایندرمجلهیکبودننمایهازاطمینانبرای:

http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=en





اجزاء یک مقاله اصیل عددی

عنوان(Title)

نویسندگانمشخصاتو نام(Authorship)

چکیده(Abstract)

 کلیدواژه ها(Keywords)

 نماد و نشانه ها(Nomenclature)

 مقدمه(Introduction)

ح ییکشر ز Problem)فرضیاتو مدلفی  statement)

ایطحاکم،معادالت )ریاضز مدلارائه (سنج  اعتبار و شبکهاز استقاللتستعددی،حلشیوهمرزی،شر
(Mathematical Modelling)

نتایجرویبحثو نتایجارائه(Results and Discussion)

ینتیجه (Conclusion)نهای  گی 

 و تشکر 
ز
(Acknowledgement)قدردای

منابع(References)



اجزاء یک مقاله اصیل تجربی
عنوان(Title)

نویسندگانمشخصاتونام(Authorship)

چکیده(Abstract)

 کلیدواژه ها(Keywords)

 نماد و نشانه ها(Nomenclature)

 مقدمه(Introduction)

رفتهکاربهموادوآزمایشدستگاهشرح(Experimental setup)

هامحدودیتوآزمایشانجامشیوه(Experimental procedure)

هزینهوقطعیتعدمآنالیز(Uncertainty and cost analysis)

نتایجرویبحثونتایجارائه(Results and Discussion )

نهاییگیرینتیجه(Conclusion)

قدردانیوتشکر(Acknowledgement)

منابع(References)



مقایسه اجزاء یک مقاله از نظر جلب توجه و حجم

چکیده

چکیده

یافته ها،
مقدمه،بحث،
، روش مواد،

ها، منابع
، روش مواد،مقدمه،بحث،یافته ها،

ها، منابع



عنوان مقاله
جامعوکوتاه

اصلیمتغیرهایوکلىموضوعحاوى
آنهارابطهوپژوهش

اضافهکلماتفاقد

مقالهمتنباهماهنگ

انگلیسیزبانبهدقیقوصحیحترجمه

اختصاراتبکارگیریازاجتناب

جذاب

کاملجملهیکصورتبهنبایدعنوان
.باشدداشتهفعلنبایدوشودنوشته

هنوشتپرسشیصورتبهنبایدترجیحا
.ودشنوشتهعبارتیکصورتبهباید.شود



...عنوان مقاله 

،اصلیهاییافتهحقیقتدروتحقیقمحتوایعنوان
خاصیاهمیتازدلیلهمینبهکندمیبیانراتحقیق

.استبرخوردار

قیقتحعنوانخوانندگان،بانویسندهتماسنقطهاولین
.است

وندکنمیاکتفاعنوانخواندنبهفقطافرادازبسیاری
ایهقسمتسایربهیافتندعالقهموردوجذابراآناگر

.پردازندمیمقاله

لغاتکمترینباکهاستاینعنواننوشتنازهدف
.یدنمایمنتقلخوانندهبهراممکناطالعاتبیشترین



...عنوان مقاله 
کنیدهماهنگمجلهموضوعباترجیحارامقالهعنوان.

:مثالعنوانبه

مغناطیسحوزهدرمجلهیکبرای➢

خورشیدیانرژیحوزهدرمجلهیکبرای➢



(AUTHORS)نویسندگان 

ارکتمشمقالهنگارشیاوهادادهتحلیلاجرا،تحقیق،طراحیپژوهشی،ایدهدرکهاستنویسندهکسی
.باشدداشته

استاالجراالزموپژوهشاخالقیموضوعاتازنویسندگانحقوقرعایت.

شودنمیزمانمشمولنویسندگانحقوق.

استحقوقیپیگیریقابلنویسندگانحقوق.

داردیبستگقبلیتوافقاتوموسسهقوانینتحقیق،درمشارکتدرصدبهنویسندگاناسامیتوالی.

مسئولنویسنده(Corresponding author)،وداوریپاسخمجله،درمقالهثبتمسئولیت
.داردعهدهبررامجلهبامکاتباتکلیهوظیفهمسئولنویسندهواقعدر.داردعهدهبرراپاسخگویی



چکیده مقاله

ولیاصاهدافمحتوا،ازبتواندمقالهکلمطالعهبدونخوانندهتااستآنمقالهچکیدهنگارشهدفکلیطوربه
.گرددآگاهآنعمدهنتایج

.شونداشارهنبایدهمچکیدهدراست،نشدهاشارهآنهابهمقالهدرکهمواردی➢

.پرهیزشودچکیدهدرجزئیاتآوردناز➢

.نشوداستفادهنموداروجدولاز➢

.نشودشروععددباجمالت➢

.شودنمیآوردهمنابعچکیدهدر➢

.نشوداستفادههامخففازامکانحدتا➢

.شودآوردهیاکلیدیکلماتعنوانبهمقالهاصلیکلماتازکلمه10تا3بینچکیدهپایاندر➢



 Graphical abstract



تدوین مقدمه

ضعفدادننشانوموضوعکاربردهایواهمیتدادننشانمقدمهنگارشازهدفکلیطوربه
.استنمودهتحقیقاینانجامبهمجابراماکهنحویبهپیشینتحقیقات

استشدهتشکیلزیرهایبخشازمقدمه:

.شودمیپرداختهموضوعکاربردهایواهمیتدادننشانبهمقدمهاولپاراگرافدرمعموال➢

.یابدمیاختصاصگذشتهمنابعبرمروریبهپاراگرافچندینآنازبعد➢

.شودنبیاحاضرکارانجامضرورتوگذشتهکارهایضعفبایدگذشتهمنابعبرمروریانتهایدر➢



....تدوین مقدمه

ورزیداجتنابزیرمواردآوردنازمقدمهدر:

گزارشبامرتبطوغیراختصاصیغیرگسترده،اطالعاتبیان➢

ضروریغیروتصویرجداولارائه➢

بلندجمالتونوشتنمطلبکردنطوالنی➢

گزارشدادنجلوهبزرگواغراق➢

مطالبواثباتردعدم➢



....تدوین مقدمه

شوندرعایتزیرنکاتاستبهترمقدمهدر:

منابعبهوشروعقدیممنابعمرورباگذشتهمنابعبرمروریقسمتاستبهتر➢
.شوندختمجدید

.شودنمیتوصیهقدیمیخیلیمراجعازاستفاده➢

یمانتخابیموضوعبودنروزبهدهندهنشاناخیرمراجعازبیشتراستفاده➢
.باشد

.شوداستفادههدفمجلهاخیرمقالهچندیدنازمقدمهدراستبهتر➢



خود استنادی

نیستواردآنبرایرادیوجاستبهخوداستنادیزمانیچه:

.داردتعلقویبهنیزحوزهآندرپیشینآثارترینمهمواستنظرصاحبحوزهآندرشخص➢

تبطیمرآثارسایروحاضراثرمیانارتباطیبخواهدوکردهمنتشرحوزهآندرزیادیآثارشخص➢
.کندبرقرارنوشتهگذشتهدرکه

.دهدنشانرادادهانجامحوزهایندرکهقبلیکارهایسایرباحاضرکارتفاوتبخواهدشخص➢

.استنویسندهقبلیآثارادامهدرفعلیاثر➢

قبولموردومجاز%%15-10تاخوداستنادیدرصدخوداستنادی،بهنیازصورتدرمعموال➢
.استشدهدانسته



....خود استنادی

نابجاستاستنادیخودزمانیچه:

.دهدافزایشراخوددریافتیاستنادهایبخواهدتنهاشخص➢

.شودانجامخودازتمجیدهدفباخوداستنادی➢

تاسممکنحتیکهقبلیمدارکبهاستناد)نامرتبطخوداستنادی➢
.(باشدنداشتههمحاضرمدرکبهربطیچندان

ومجلهونویسندهدریافتیاستنادهایکاذبافزایشودستکاری➢
.خوداستنادیطریقازمجلهتاثیرضریبهمچنین

.دارندکمیاستنادیاونشدهاستنادتاکنونکهآثارینمایشوعرضه➢



تدوین قسمت شرح دستگاه آزمایش و مواد به کار رفته 

هشیوآن،اجزایآزمایش،دستگاهقسمتایندر
صورتبهآزمایشدرکاررفتهبهموادوساخت
.شوندمیدادهشرحمفیدومختصر

ازتصاویریهمراهبهتوضیحاتاستبهتر
ارائهآندررفتهکاربهموادوآزمایشدستگاه

.شوند



...تدوین قسمت شرح دستگاه آزمایش و مواد به کار رفته

بهموادوساختشیوهآن،اجزایآزمایش،دستگاهقسمتایندر
.شوندمیدادهشرحمفیدومختصرصورتبهآزمایشدرکاررفته

کاربهموادوآزمایشدستگاهازتصاویریهمراهبهتوضیحاتاستبهتر
.شوندارائهآندررفته



تدوین قسمت شیوه انجام آزمایش و محدودیت ها 

آزمایشاحتمالیهایمحدودیتوآزمایشانجامشیوهقسمتایندر
.شوندمیدادهشرح

بخشایندرقطعیتعدمآنالیزووسایلایندقتگیری،اندازهوسایل
.شوندمیدادهشرح

برایآنالیزاین.دادانجامآزمایشبراینیزرااقتصادیآنالیزتوانمی
صادیاقتصرفهدارایتحقیقدراستفادهموردتکنیکاینکهبررسی

.باشدمیمناسبخیریااست



تدوین قسمت ارائه نتایج و بحث روی آنها

وردمدرپاراگرافیکقسمتاینشروعدرنتایجشرحازقبلمعموال
.کنیدبیانقسمتایندرمطالعهموردمتغیرهایوپارامترها

انیدتومیدیگرانهایتحلیلونتایجازخودهاییافتهتوجیهبرای
.بگیریدکمک

باراهامرزدانهباارتبطمثال.کنیدبرقرارنتایجبینارتباطکنیدسعی
.کنیدبیانمغناطیسیخواص

خودابرخازنیمادهخازنیظرفیتمثال.شوداشارهکمینتایجبهحتما
.کنیدمقایسهحوزهایندرفعالهایگروهگزارهایبارا



....تدوین قسمت ارائه نتایج و بحث روی آنها

عنوانبهآنهاازونماییداشارههاجدولوهاشکلتمامیبهمقالهمتندر
.کنیداستفادهمتنتکمیلیتوضیحات

تفادهاسموردمتنتوضیحاتجایبهراجدولیاشکلکهنکنیدسعیهرگز
.دهیدقرار

Example:

Incorrect: The results are given in Figure 1.

Correct: Temperature was directly proportional to
metabolic rate (Fig. 1).

نکنیداستفادهمقالهدرماومنضمیرهایازکنیدسعی.

کوتاهجمله4-3بهراطوالنیجمالت.باشند(خط2حداکثر)کوتاهجمالت
.کنیدتبدیل



شکل مناسب ارائه یک نمودار



تدوین قسمت خالصه نتایج

قتحقیدرشدهانجامکارهایخالصهبهپاراگرافیکقسمتایندر
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