
 محمد رضا قانع
 عضو هيأت علمي مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري
ghane@ricest.ac.ir , mrghane38@gmail.com 
 رئيس انجمن علمي كتابداري و اطالع رساني ايران ـ شاخه فارس

 

 استخراج مقاله از پایان نامه
 

mailto:ghane@r
mailto:mrghane38@gmail.com
mailto:mrghane38@gmail.com
mailto:mrghane38@gmail.com


استخراج مقاله از پايان نامه نيازمند انجام كارهاي زير است: 
 ـ رعايت اندازه نوشتار    
 ـ انتخاب و اختصار    
 ـ شيوه نگارش     
 ـ تفسير داده ها    

 .رعايت اين ويژگي ها كليت كار است
 Calfee and Valencia’s (2007)  

APA Guide to Preparing Manuscripts for Journal Publication, 

at http://www.apa.org/journals 

 مقدمه



مقاله/ ساختارپايان نامه   

 مقاله
عنوان 

گان، وابستگي سازماني،   ( ه)نويسندنام و نام خانوادگي 
 و نويسنده مسئولنشاني ايميل 

چکيده و كليد واژه ها 
مقدمه 
روش تحقيق 
يافته ها 
بحث و نتيجه گيري 
يادداشت ها 
فهرست منايع 

 روش هاي تحقيق در علوم رفتاري(. 1381)سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه 

 
 

 پايان نامه 
 نامهصفحه عنوان پايان 
 (اختياري)تقديم 
 دانشجواظهارنامه 
 نتايجحق چاپ و تکثير و مالکيت 
 (اختياري)تقدير و تشکر 
 فارسيچکيده پايان نامه به 
 مطالبفهرست 
  اشکالفهرست جدولها، نمودارها و 
 اختصاراتفهرست عالئم و 
متن پايان نامه 



 (همچنين عنوان فرعي)اين صفحه دربردارنده عنوان پايان نامه ، 
 و نام خانوادگي نويسندگان، نام 
 دانشگاه محل تحصيل، نام 
 دانشکده، نام 
 تحويل پايان نامه، زمان 
 و محل تدريس استاد راهنما، نام 
 ،نام و محل تدريس استاد مشاور 

 ايميل اساتيد راهنما و مشاور استو نشاني. 

 صفحه عنوان پايان نامه



 پژوهشفصل اول معرفي 
 دوم پيشينه پژوهشفصل 
 پژوهشفصل سوم مراحل انجام 
 پژوهشچهارم يافته هاي فصل 
 گيريو نتيجه ها، بحث پنجم تحليل يافته فصل 
 مآخذ منابع و 

 
 
 

 متن پايان نامه
 



مقاله/ ساختارپايان نامه   

 مقاله
 كلمه 250تا  150چکيده 
 (مانند پايان نامه)مقدمه 
چارچوب نظري محدود 
پيشينه تحقيق موجز 
روش شناسي دقيق و كنترل شده 
 (موجز)بحث 
 (بدون كتابشناسي گزارماني)فهرست منابع 
يادداشت ها 

Converting the Thesis or Dissertation Into a Journal 
Articlehttp://supp.apa.org/style/pubman-ch08.pdf 

 
 

 پايان نامه 
 120، كارشناسي ارشد (كلمه 350)چکيده 
 كمي مفصل تر (مانند مقاله)مقدمه ، 
چارچوب نظري قوي و مفصل 
پيشينه تحقيق كامل 
روش شناسي دقيق 
 (به تفصيل بيان مي شود)بحث 
 همراه با كتابشناسي گزاره )فهرست منابع

 (ماني



مقاله از نامه پايان از مستخرج هاي مقاله طول 
 است بيشتر عادي

جوانب همه دارد تمايل پژوهشگر نامه پايان در 
 كند بررسي را تحقيق موضوع

و چسب نامه پايان از مستخرج مقاله تنظيم  
 است بازنویسی و انتخاب بلکه .نيست قیچی

 تنظيم طول مقاله



را ها سؤال مستخرج مقاله در دارد، بررسي مورد را سؤال چندين نامه پايان اگر 
   .نماييد محدود

نباشد تفصيلي نتايج ارائه نامه، پايان خالف بر .باشد شده كنترل نتايج ارائه. 
توضيح مانند .كنيد پرهيز نامربوط هاي گزارش ارائه از كار تازه نويسندگان مانند 

 ها داده تحليل در استفاده مورد هاي ابزار
و مفهومي تعريف مانند، .نبريد كار به مقاله در است عرف نامه پايان در كه را آنچه 

 عملياتي
آن بلکه .نکنيد استفاده را نامه پايان پژوهش پيشينه در استناد مورد مطالب تمام 

   .نماييد ارائه شده انتخاب اهداف و ها سؤال اساس بر را پيشين ادبيات از دسته

 انتخاب و بازنویسی



زياد كار مي برد 
    (Robinson and Dracup 2008,  

Timmons and Park 2008, Bowen 2010, McConnell 2010) 

ارتباط با استاد راهنما به محض دفاع از پايان نامه و اتمام كار تغيير مي كند. 
 (Giefer 1996, Timmons and Park 2008) 

توجه داشته باشيد، استاد راهنما درتدوين مقاله كمک هاي مفيدي مي كند. 
)Whitley,et al. 1998, Timmons and Park 2008, Morse 2009) 

با استاد راهنما در خصوص ميزان نقش وي و نويسندگي گفتگو كنيد. 
(Giefer 1996, Robinson and Dracup 2008, Bowen 2010, Leonard 2010, Morse 2009) 

 

 نکات مهم قبل از استخراج مقاله از پايان نامه



منابع مرتبط را استفاده نماييد. استفاده از منابع زياد الزم نيست 

 (Johnson 1992, 1996, Bowen 2010)  

 از ارائه خالصه اي از پايان نامه خودداري نماييد 
 (Johnson 1992, Bowen 2010) 

 

زمان تدوين مقالهنکات مهم   



 تهیه مقاله برای انتشار در نشریات معتبر



 انتخاب نشريه(Selecting a Journal ) 
 
  اصالح مقاله طبق راهنماي مجله 

(Styling to Journal Guidelines) 
 
 بهبود نظم و ترتيب مقاله 

(Improving the Clarity of your Paper) 
 
انتظارات بعد از ارسال مقاله 

 (What to Expect When you Send your Paper to a Journal) 
 

 



نظر مورد مجله خصوص در سپس نويسند، مي را خود مقاله ابتدا محققان بيشتر 
 قالب روند البته است، نشريه يک انتخاب براي راهي اين اگرچه .كنند مي فکر

 .نيست
كنيد فکر نظر مورد نشريه خصوص در تحقيق تدوين از قبل كه است اين مطلوب. 

 با همراه انجام دست در مقاله تعدادي نشر، امر در تجربه با محققان از بسياري
 .دارند نظر مد را نظر مورد نشريات

(شکل) فرمت با را پژوهشگر تحقيق، نتايج نوشتن شروع از قبل نشريه انتخاب 
 شرايط تمام شما مقاله كه دهد مي اطمينان شما به امر اين .سازد مي آشنا نشريه
   .است كرده رعايت را مجله

راهنماي داراي اي نشريه هر (Guideline) راهنما اين به توجه .است مقاله تدوين  
   .كند مي آسان را نشريه انتخاب خصوص در گيري تصميم

 

(Selecting a Journal)انتخاب نشريه 
 



28000 دارد وجود متفاوت ودسترسي كيفيت سطوح با علمي نشريه. 
  ضروري سؤال چند طرح كنيد، محدود را خود جوي و جست اينکه براي
 :است

 مخاطبان اثر من در سطح ملّي هستند يا بين المللي؟. 1
 چه نوع مقاله اي را مي خواهم بنويسم؟. 2

اين .تحليل و تجزيه تحقيق، گزارش مروري، مقاله كمّي، يا كيفي 
  در مجله دامنه .شود مي مجله (Scope) دامنه به مربوط اطالعات

  .شود مي  ارائه (imprint page) انتشار مشخصات صفحه

 

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



را پذيرش قابل مقاله نوع و مجله هدف به مربوط اطالعات دامنه 
 .دهد مي توضيح

مورد مجله دامنه با تحقيق موضوع كه شود دقت مقاله، ارسال از قبل 
 .است مرتبط نظر

 “ The International Journal of Nursing practice is a fully refereed 

journal publishing original scholarly work that advances the 
international understanding and development of nursing …. The journal 
focuses on research and professional discussion papers with a sound 

scientific, theoretical or philosophical base.  Preference is given to 
high quality papers …” 

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



 



 



 



 مجالتي دنبال به بايد يا است من رشته به مربوط تنها من تحقيق يا مقاله آيا .3
 يعني (Interdisciplinary اي، رشته بين) باشم؟ خود رشته از خارج

 كساني چه من مخاطبان / كنم برقرار ارتباط خواهم مي كساني چه با
  هستند؟

در بلکه كند، مي كمک شما به مجله انتخاب در تنها نه مخاطب شناخت  
   .است مهمي مؤلفة مقاله نگارش

است مؤثر آن زبان و مقاله سبک انتخاب در مخاطب 
رسد مي  شما مخاطب دست به كنيد مي انتخاب كه را اي مجله آيا. 

 

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



 :يعني شود؟ مي نمايه اطالعاتي پايگاههاي كدام در انتخابي مجله .4 
مشخصات است؟ چگونه محققان ديگر توسط من مقاله به دسترسي سهولت 

  را نظر مورد مجله كه نويسي چکيده و سازي نمايه خدمات معموالً انتشار،
 .كند مي معرفي دهد، مي پوشش

 و Journal Impact Factor (JIF) است؟ چقدر مجله تأثير ضريب .5
 SNIP، SJR مانند SCOPUS هاي سنجه همچنين

 Peer-reviewed or refereed (علمي شده، داوري) است معتبر مجله آيا .6

يک .نمايد نمي مشخص را موضوع اين صراحت با انتشار مشخصات صفحه  
 .است SCOPUS و Ulrich و ISI به مراجعه ساده راه

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



 



 





 :از انتخاب نشريه، به مورد زير توجه كنيد 7
آيا من واقع بينانه عمل كرده ام؟ 

براي مثال، اگر مقاله شما يک بررسي محلي يا كوچک است، به احتمال زياد  
 .مناسب چاپ در مجالت بين المللي معتبر نمي باشد

  مجالت مورد در همکاران دانش از كرديد، مشخص را مجله نوع كه زماني   
  سايت وب به يا كنيد جو و جست وب در را نشريات فهرست كنيد، استفاده
    .كنيد گذار و گشت وب محيط در كنيد، مراجعه مجالت شخصي

 

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



آنهاست يابي مکان براي مناسبي روش نشريات سايت وب جوي و جست. 
  يک داراي حداقل شود، نمي منتشر online صورت به نشريه يک اگر حتي
  فهرست از اي نمونه و نويسنده جهت دستورالعمل ،دامنه كه است سايت وب

   .دهد مي ارائه را مطالب
مجموعه اين .است مهم بسيار تخصصي حوزه مجالت از اي مجموعه ايجاد  

 باشيد داشته دسترسي مجله دامنه بخش به تنها نه كند مي كمک شما به
 (چگونه) .آورد مي فراهم را نشريه مقاالت خواندن فرصت بلکه

نمايه خدمات ،استنادي هاي نمايه ،معتبر ناشران موضوعي ليست به مراجعه  
 نشريات سازي

 

 

 

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



و گرفت تماس نشريه سردبير با توان مي مقاله، ارسال از قبل 
  دامنه با موضوع همخواني تأييد براي را چکيده و مقاله عنوان
 .گذاشت ميان در وي با نشريه

در مگر كنند، نمي استقبال درخواستي چنين از نشريات تمام 
   .باشد شده قيد مقاله ارسال راهنماي

شود ارسال مقاله كامل متن صورت اين غير در.   

 چگونه يک نشريه را انتخاب كنيم؟



شيوه  خصوص در را شما نياز مورد اطالعات تمام مجله راهنماي  
   .دهد مي ارائه مقاله نوشتن

مقاله محتواي به اغلب ويراستاران و سردبيران كه حالي در        
  ناراحت بسيار نکنيد رعايت را مجله سبک اگر هستند، مند عالقه

 .شوند مي
مقاله پذيرش عدم احتمال نکنيد، رعايت را اوليه اصول بعضي اگر  

 دارد وجود

 اصالح مقاله طبق راهنماي مجله



كه را اصلي نکات و كنيد مطالعه دقت به را منتخب مجله راهنماي بخش مقاله، تدوين از قبل 
   :است زير موارد شامل نکات اين .نماييد يادداشت نماييد رعايت بايد

(واژه 3000 – 8000) مقاله طول حداكثر 
استناددهي شيوه (APA، MLA، Chicago، Harvard، Turabian، Vancouver، . . .)  
(ساختار بدون / ساختمند) چکيده طول و نوع 

  Introduction, Methods, Results, and Discussion (IMRAD) 
(3-8) واژه كليد تهيه 
نمودارها و جداول سبک و ارائه چگونگي 
(بريتانيايي يا آمريکايي انگليسي) امالء 
استفاده مورد نمادهاي نوع (SI Units  "25 kg" not "25 kgs”) 
استفاده مورد فرمت (چاپي حروف طرح typeface، حروف اندازه font size) 
متن آرايي صفحه ( ميان در سطر يک double spacing)  

 

 اصالح مقاله طبق راهنماي مجله



مخفي داوري فرايند اگر ) داوري فرايند blind ،كه خواهند مي شما از است 
 تهيه جداگانه عنوان صفحه يک بلکه ننويسيد، مقاله در را خود مشخصات

 (.نماييد
كور يکطرفه داوري (single blind review) 
كور دوطرفه داوري (double blind review) 
باز داوري (open review) 
وابستگي و الکترونيکي پست نگار، دور تلفن، شماره آدرس، ) مؤلف نشاني 

 (سازماني
مقاله به كجا ارسال شود 

 اصالح مقاله طبق راهنماي مجله



چرا طول مقاله بايد رعايت شود؟ 
 ـ اقتصاد مجله    
 ـ ايجاز به نظم وترتيب نوشته كمک مي كند    
 ـ زياده گويي باعث مي شود كه مقاله شما توسط سردبير، داور و خواننده مطالعه نشود    

 
 ( استناددهي)ارجاعاتReferencing 
 :يک نکته مهم 
 

 چگونه به مطالب چاپ نشده استناد كنيم؟
 فهرست در را نگرفته چاپ پذيرش هنوز اما شده ارسال مجله براي كه مقاالت مانند نشده چاپ مطالب :الف

 مثال يک .دهيد قرار خود مقاله متن درون را منابع اين از مستخرجه اطالعات .ندهيد قرار منابع
        Smith found similar discrepancies in a study of 20 dementia sufferers (J.K. 

Smith, unpublished data, 2001)  
      
       

 اصالح مقاله طبق راهنماي مجله



 ( استناددهي)ارجاعاتReferencing 
 در نيز است شده كسب شخصي ارتباط در همکاران از كه اطالعاتي  .ب

 .دهيد قرار خود مقاله متن درون را منابع اين .نشود آورده منابع فهرست
 :مثال

    Smith found similar discrepancies in a study of 20 

dementia sufferers (J.K. Smith, personal ommunication, 2001)  

 

 

 

شطبق  



چکيده 
    مطالعه معموالً كه است مقاله يک از بخشي آن خالصه يا چکيده .1

 يک نوشتن .شود آن به خاصي توجه بايد مؤلف طرف از بنابراين شود، مي
 مستلزم دهد، نشان را مقاله اساس درستي به كه موجز و شفاف چکيده

 نکند بيان روشني به را تحقيق هدف چکيده اگر .است تفکر و زمان
 .ندارد آن مطالعه ادامه به تمايل خواننده

 است؟ هايي قسمت چه شامل چکيده .2
 گيري نتيجه / اصلي نتايج / پژوهش روش مختصر شرح /تحقيق هدف

 مجله در چکيده نمونه چند مطالعه خوب چکيده يک نوشتن راه بهترين
 نظر مورد

 

 اصالح مقاله طبق راهنماي مجله



    Asian style .كنيد پرهيز پردازي عبارت از .1
   .باشند مرتبط و كوتاه بايد ها جمله تحقيق هدف به توجه با
 .برسانيد حداقل به را تخصصي اصطالحات از استفاده .2
       اي گونه به بايد شود مي ارسال معتبر مجالت براي كه اي مقاله  

 نيست موضوع  متخصص كه هوشمند خواننده براي كه شود نوشته
 .باشد فهم قابل
       بويژه شود، استفاده كمتر تخصصي اصطالحات از كنيد سعي 

 .كرد خواهيد ارسال اي رشته بين مجالت براي را مقاله كه زماني
 دارند، خود خاص تخصصي اصطالحات ها حرفه تمام كه است بديهي

 .نماييد استفاده علمي ساده زبان از االمکان حتي اما
 

 بهبود نظم و ترتيب مقاله



ضمائر را درست به كار بريد 
 توجه بايد ضمير مرجع به .است مقاالت معمول مشکالت از يکي اين

 :مثال .(antecedent) داشت
The decision is significant because it reflects the splits 
development within the groups 
it =              ضمير The decision = مرجع ضمير 

. اگر مرجع ضمير  براي هر ضميرمشخص نباشد، موجب اشتباه مي شود
:مثال  

After the company sold the complex, it went bankrupt. 
 the companyيا  The complexچي ورشکسته شده است؟ 

 بهبود نظم و ترتيب مقاله



ضمائر را درست به كار بريد 

 :براي مثال. يکي از ابهامات ديگر ضمير در معرفي تحقيق ديگران است

Markez (1999) conducted a study designed to gain insights into 
the nature of stressors experienced by soccer players. The 
range of stressors identified in this study is similar to the 
results of other studies. 

Author’s study    بر مي گردد يا به the Markez study   به This study 
.در رابطه با ضمير فرم مفرد يا جمع را رعايت نماييد  

The patient will be unlikely to disclose personal information if 
they do not trust the interview.  

 

 بهبود نظم و ترتيب مقاله



حروف تعريف معرفه و نکره را به درستي استفاده كنيد. 
 

 .براي معرفي يک شخص يا يک چيز براي اولين بار است( a)حرف تعريف نکره 
 A study was conducted by Brierly and Jones   

 

 شده معرفي قبالً كه چيزهايي يا (اشخاص) شخص به (the) معرفه تعريف حرف
   .گردد مي بر اند

 The study conducted be Brierly and Jones…  
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تصور شخصيت انساني براي اشياء (Anthropomorphism) 
Anthropomorphism  صنعت ادبي است كه خصيصه هاي انساني را به اشياء

 :مثال. بکار گيري آن در مقاله هاي علمي مناسب نيست. نسبت مي دهد
 The study said… 

  …Environmental designs will need to considerيا  
بديهي است كه يک تحقيق نمي تواند صحبت كند و يا طرحهاي زيست محيطي    

. نمي تواند به مسئله اي رسيدگي كند  

It was apparent from the study… 

Researchers planning environmental designs will need to 
consider… 
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از راه ميانبر در نوشته ها پرهيز كنيد 
 استفاده از عناوين فرعي جهت آگاهي از متن 

 :مثال

Making a copy 
This involves making an exact replica of the article… 

 :شود كه به شکل زير نوشته بهتر است

Making a copy 

Making a copy involves making an exact replica of the article… 

   .نمود راهنمايي را خواننده مقاله طول در و كرد هدايت را مقاله سوي و سمت بايد سرعنوان با
 توانيد نمي شما كه است اين دهنده نشان اين .كنيد پرهيز 1،2،3 فهرست يا اختصاري شکلهاي از

 .است مقاله يک ريزي طرح براي 1،2،3 فهرست .نماييد تدوين مرتبط پاراگرافهاي
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رعايت يکدستي 
  واحد اصطالحات از مطالب توصيف براي نويسيد مي را خود مقاله حاليکه در

 :مثال .كنيد استفاده
  

 subjects / respondentsشركت كنندگان / پاسخگويان/ آزمودني ها
 patients / clients يا  

 

 بعضي .باشيد آن دنبال به تحقيق طي در كنيد مي اعالم مقاله در كه را هدفي
 آنها از بعضي به تحقيق طول در ولي كنند مي بيان را اهدافي محققان از

 .پردازند نمي
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از زمان دستوري مناسب استفاده كنيد 
 زمان براي است مناسبي راهنماي American Psychological Association (APA) دستنامه    

 علمي هاي مقاله تدوين در دستوري

 Jones) گذشته زمان از است گذشته به مربوط اگر روند يک توصيف براي و مروري هاي نوشته در .1

showed) نقلي ماضي يا (researchers have shown) كنيد حفظ را مقاله دستوري زمان .كنيد. 
   .كنيد استفاده گذشته زمان از تحقيق نتايج ارائه براي .2

 حال زمان از Conclusion (گيري نتيجه) و  Discussion (بحث) بخش در آن جزئيات و بحث ارائه براي .3
 The results indicate .كنيد استفاده

 :مثال .نکنيد استفاده آينده زمان از انجام حال در تحقيق در .4

Our sample will consist of 25 women…(incorrect) 

Our sample consist of 25 women…(correct) 
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از كلي گويي بپرهيزيد 
 :مثال. كليات معموالً در مطالعات كيفي استفاده مي شود

The respondents said they were distressed… 

 

 جمله اين سؤال را طرح مي كند كه آيا تمام پاسخ دهندگان اين مطلب را مي گويند يا بعضي از آنها
در مورد عامل زمان حساس باشيد 

 :مثال

Recent research has indicate…(Smith, 1995) 

 بهتر است كه بنويسيم. جزء سالهاي اخير نيست 1995سال 

Research has indicated…(Smith, 1995) 

 

چند نکته 
 .  از جمالت طوالني، كليشه اي، در هم آميخته و احساساتي پرهيز كنيد. مقاله خود را با جمالت كوتاه و شفاف به پايان برسانيد

 .زماني كه مقاله تمام شد، از همکاران بخواهيد ان را مطالعه كنند و نظر خود را بدهند
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كنيد مي دريافت پاسخ چهار معتبر، رمجالت د مقاله داوري از بعد:   

   the paper is accepted                                                   (بندرت) .شد پذيرفته مقاله .1
                                                                  %(20. )مقاله به صورت مشروط پذيرفته شده است. 2

    the paper is accepted on the proviso that minor revisions be made 

                                                                 %( 60) عدم پذيرش مقاله به خاطر اصالحات اساسي.    3
the paper is rejected as it is because it needs major revisions be made             
 .در اين حالت اصالحات را بر اساس نظر داوران انجام دهيد و مقاله اصالح شده را مجدداً براي مجله ارسال نماييد

 %(  20)به طور كلي عدم پذيرش مقاله .     4

the paper is rejected outright  

 در اين حالت يه توصيه هاي داوران توجه كنيد و مقاله را براي مجله ديگري بعد از انجام اصالحات ارسال نماييد
 

 انتظارات بعد از ارسال مقاله



شريات در قسمت راهنما به اختصارات مي پردازندن. 
بعضي نشريات موافق استفاده از اختصارات نيستند.  
  و حداقل استفاده از آن را توصيه مي كنند و يا اختصارات

 استاندارد
 وقتي نشريه در خصوص اختصارات دستورالعمل دارد، آن را

 .رعايت كنيد

مانند: e.g., i.e., et al., ibid., loc.cit., op. cit.  

 اختصار، كوته سازي، مخفف
Abrreviations 



 استنادهاي درون متني و فهرست منابع

 

American Chemical Society (ACS) 
Australian Guide to Legal Citation (AGLC) 

American Medical Association (AMA) 

 AMJ) )  Academy of Management style 

  Council of Science Editors/Council of 

Biology Editors (CSE/CBE)                    

  



 ارسال مقاله(Submission) 
 نمي تقاضا را نامه اين نشريات تمام امروز اگرچه :(Covering letter) تقاضا نامه .1

 .است مؤثر رايانامه طريق از مقاله از توصيفي ارسال ولي كنند،
 مقاله هاي بخش اولين ها واژه كليد و چکيده همراه به عنوان :(Title) مقاله عنوان .2

  .شود مي مواجه آن با سردبير كه هستند
 است عنوان افتد مي مخاطب و داوران چشم به كه چيزي اولين.  
 ،است مقاله موضوع از اي فشرده خالصه عنوان. 
 نظر از باشد محدود ها واژه تعداد APA اين در نشريات .است كافي واژه 12 تعداد 

 پايان عنوان) .پذيرند مي هم را تر طوالني عناوين و دارند را خود سياست مورد
   (نامه

 ارتباط با سردبير نشريه



بعضي مواقع به كاربردن اختصارات رايج  . اختصارات در عنوان اثر به كار نرود
 AIDSو  IQانتقال ايده را راحتر مي كند مانند 

 البته بعضي ناشران نام كامل را در عنوان در خصوص موارد مشهور مانندIQ 
 .در هر صورت عنوان بايد با مخاطب نشريه هماهنگ باشد. ترجيح مي دهند

 سجاوندي يا نقطه گذاري(Punctuation :)بين عنوان اصلي و فرعي 
 اندازه و نوع حروف(Font style and Size) 

(عنوان مقاله)نشريه ارتباط با سردبير   



يافت، پايان مقاله تدوين كه زماني .است مالحضاتي داراي چکيده نوشتن 
  صورت در و بازبيني را چکيده ديگر، هاي بخش مانند مقاله ارسال از قبل
  .نماييد بازنويسي نياز

نمايد نظر اظهار و مطالعه را آن كنيد خواهش توانمند، همکاران از. 

 چرا؟ 
را داوري فرايند در گرفتن قرار شانس سردبير طرف از مقاله چکيده طريق از  

   .كند مي پيدا
است صادق مقاله مطالعه براي خواننده انتخاب زمان در موضوع اين. 

(چکيده)ارتباط با سردبير نشريه   



نبایدهایی بر آن مترتب است. چکيده، خالصه محتواي مقاله است. 
اطالعاتي كه در مقاله نيست، ارائه نمي دهد. 
نمايد مي گزارش شود، مي يافت مقاله در كه را آنچه بلکه كند، نمي ارزيابي. 
باشد ضروري مگر شود، اجتناب چکيده در استناد از. 
باشد اطالعات از اي فشرده بستة و جذاب موجز، دقيق، :باید. 
مشخص را چکيده اطالعات نوع نشريات، هاي دستورالعمل و ها نامه شيوه  

   .نمايند مي

 

(چکيده)ارتباط با سردبير نشريه   



كنند مي نمايندگي را مقاله بررسي مورد موضوع ها واژه كليد. 
كند مي سريع و آسان را مقاله بازيابي صحيح و دقيق واژه كليد.   
را مرتبط هاي مقاله به دسترسي امکان چکيده، و عنوان هاي واژه از استفاده 

   .دهد مي افزايش
تا 5 حداكثر و 3 حداقل .است نشريه دستورالعمل مطابق ها واژه كليد تعداد  

 واژه كليد 8
جدا (ـ) يا (؛) يا (،) با و است الفبايي آنها نظم معموالً دستورالعمل مطابق  

 كليد عنوان به (ها سرنام) اختصاري كلمات بزرگ، حرف با شروع .شوند مي
 .شوند مي استفاده واژه

(كليد واژه ها)ارتباط با سردبير نشريه   



 دستورالعمل ارسال مقاله مطالعه نماييداين فرايند را به دقت در  . 
زماني كه آماده ارسال مقاله شديد، تمام الزامات ارسال را بررسي كنيد. 
بخش هاي مقاله بايد با الزامات مطابقت داشته باشد  . 
ارسال همزمان مقاله براي چند نشريه، بي اخالقي است و پرهيز شود  . 

 ارسال مقاله به صورت بر خط(online )براي تازه كارها اين  . انجام مي شود
 .  در صورت وجود ابهام با نشريه تماس بگيريد. فرايند نا آشنا است

(فرايند ارسال مقاله)ارتباط با سردبير نشريه   



خواهد مي شما از كند مي استفاده كور دوطرفه داوري از نشريه اگر: 
 نگيرد قرار عنوان صفحه در ديگر شخصي اطالعات و (گان) نويسنده نام .الف
 واژه 8000 تا 3000 بين معموال .شود رعايت (ها واژه تعداد) مقاله طول .ب

   .است
 .نماييد رعايت را استناددهي شيوه .ج

      .باشد نشريه دستورالعمل مطابق مقاله ساختار .د

(فرايند ارسال مقاله)ارتباط با سردبير نشريه   



 فکر كنيد. 1
 .هزار نشريه علمي در جهان منتشر مي شود 28بيش از •
 .اين ميزان ساالنه در حال افزايش است•
 يا (Predatory journal) معتبر غير نشريات نشريات، اين كنار در•

  .است افزايش حال در (Bogus or Hijacked journal) جعلي نشريات
 :كنيد مراجعه آدرس اين به•

•  Beall’s List of Predatory Publishers 2016 
(https://scholarlyoa.com/2016/01/05/bealls-list-of-
predatory-publishers-2016/( 

 مراحل انتخاب نشریه



 بررسي نماييد. 2
 آيا شما يا همکاران از نشريه مورد نظر اطالعاتي داريد؟ 
 آيا دسترسي به ناشر با سهولت و سادگي انجام مي شود؟ 
 آيا فرايند داوري نشريه آشکارا در وب گاه آن توضيح داده شده است؟ 
  معتبر نمايه مي شود؟هاي آيا مقاالت نشريه در خدمات نمايه سازي يا پايگاه 
  آيا نشريه براي چاپ مقاله هزينه دريافت مي كند؟ در صورت مثبت بودن، آيا

 اطالعات هزينه را مي دهد؟
 آيا هيئت تحريريه نشريه را مي شناسيد؟ 
 آيا ناشر نشريه معتبر است؟ 
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 ارسال نماييد. 3
 .اگر پاسخ به سؤال هاي فوق مثبت است، مقاله را ارسال نماييد•
 .نشريه انتخابي بايد در حوزه تخصصي شما شناخته شده باشد•
 .اين موضوع به انتخاب مخاطب درست، كمک مي كند•
انتشار در نشريه درست، موجب پديداري بيشتر اثر و دريافت استناد بيشتر •

 .مي شود

 .و به عنوان يک پژوهشگر در حوزه تخصصي شناخته تر مي شويد•
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 Converting the Thesis or Dissertation Into a Journal 
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