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انواع اصلی ارائه مقاالت علمی

(  مقالت ژورنالی)چاپ در مجالت

ارائه در همایش ها

گزارش پژوهشی به موسسه



انواع مقاالت ژورنال

Regular Researchیا  Original Paper(اصیل)مقاالت اصلی•

Review Paperمقاالت مروری •

Letterمقاالت از نوع •

 Case Reportمقاالت •

Short/ Rapid/ Brief Communicationمقاالت •



مقاالت اصیل

ودهببرخوردارکافینوآوریازشدهانجامپژوهشصورتیکهدر•

.باشدآمدهبدستجدیدیومهمنتایجو

.می باشندکافیجزییاتشرحبامفصلکهمقاله هایی•

.باشندباالییعلمیارزشدارای•

مقاالت اصیلی که به تازگی چاپ شده اند، اگربه سرعت مورد 

در سایت مجالت Hot Papersاستقبال قرار بگیرند تحت عنوان 

.مشخص می شوند



مقاالت مروری

مرتبط،مقاالتاززیادیتعدادبررسیباتجربهباوصاحبنظرافراد

یکرویبرگذشتهسال هایطیدرکهپژوهش هاییتشریحضمن

ارآتیپژوهش هاینیزوفعلیوضعیتاست،شدهانجامموضوع

.نمایندمی مروروبیان

ردکهمی کنددعوتبرجستهپژوهشگرانازنیزمجلهاوقاتگاهی

حا  اصطالکهبنویسندمروریمقالهپژوهشی،روزبهموضوعیک

invited reviewمی شودگفته.



Letter مقاالت از نوع

اصیلمقاله هایازLetterنوعازمقاله هایعلمیارزش•

.استکمتر

مجالتهمهبهLetterارسالامکانکهاستاینمهمنکته•

.نداردوجود

کلماتتعدادحداکثرنظراز،Letterنوعازمقاله هایمعموال•

دارندمحدودیتصفحات،تعدادحداکثریامقالهدررفتهکاربه

.داردبستگیمجلهنوعبهکه



Short/ Rapid/ Brief Communication

درکهاستیافتهدستمحدودیاماجدیدنتایجبهتحقیقاوقاتگاهی•

/shortقالب briefمی شوندچاپوشدهارایه.

.تاسبقیهازبیشترمقاالتازدستهایندرچاپوداوریسرعت•

اهمیتونوآوریبرتکیهبامفیدومختصرصورتبهنتایج•

.می شوددادهتوضیحموضوع

حاتصفتعدادیاوکلماتتعدادمحدودیتمقاالتازدستهاینبرای•

.داردوجود



Book Chapter

تمقاالخالصهوگردآوریواقعدرکهمی باشدکتابازفصلیک•

یکبارابطهدرنویسندگانتوسطشدهانجامپژوهش هایوتالیفی

.می باشدعلمیموضوع

عنوانبهعلمیبرجستهوصاحبنظرافرادمعموالحالتایندر•

ننوشتبرایمحققیندیگرازآن هاوشدهانتخابکتابسردبیر

باتابکترتیب،اینبه.می نمایندهمکاریبهدعوتکتابفصل  های

وشتهن(محققچندیایکتوسطفصلهر)پژوهشگرچندینهمکاری

لفمختبخش هایقالبدررافصولاینسردبیرنهایتدر.می شود

.می نمایدمنسجمومرتبکتاب،



کنفرانس 

مجموعهدرکنفرانسیکدرشدهارایه/پذیرفتهمقاالت•

.می شوندچاپproceedingنامباکنفرانسمقاالت

تخصصیکنفرانس هایکهداردوجودمختلفیسایت های•

اساسبروشدهدسته بندیصورتبهرارشته هابامرتبط

:جملهازمی کنندارایهکنفرانسبرگزاریزمانوتاریخ

www.allconferences.com/ir

www.conferencealrets.com/ir



نکات مهم در چاپ مقاالت کنفرانسی

دروداردوجود(Deadline)مقالهارسالمهلتکنفرانس هابرای•

گردد،الارسکنفرانسبرایشدهتعیینمهلتازپسمقالهکهصورتی

.شدنخواهدداوریونمی شودگرفتهنظردر

بهرسالاوکنفرانسآننگارشنامهآیینبامطابقمقالهنوشتنازپس•

بهبستهکهمی شودآغازمقالهداوریفرآیند،(Submit)آنموقع

.می کشدطولماهدوتقریباکنفرانس

هتجربودانشدارایشدهارسالمقالهزمینهدرکهداورچندمعموال  •

.می کنندمطالعهآنراباشند،مناسبی



وی مقاالت ارسال شده برای کنفرانس دارای الگ•

.مشخصی می باشند(Template)نگارش 

کتیاوستونهدوحتییاوقلماندازهقلم،نوعمثالعنوانبه

.استمتفاوتمختلف،کنفرانس هایدرمقالهبودنستونه



دوبهمعموالکنفرانسدرشدهپذیرفتهمقاالت

:می شودارایهکنندگانشرکتبرایصورت

تقریبیزماندرشفاهیصورتبهمقاله(Oral)شفاهیارایه(الف•

قیقهدپانزدهحالتایندر.می شودارایهحاضرینبرایدقیقهبیست

رفتهگنظردرپاسخوپرسشبرایدقیقهپنجونویسندهارایهبرای

.می شود

صورتبهرامقالهنخواهد/نتواندشخصاگر(Poster)پوستر(ب•

قتموافپوسترصورتبهمقالهارایهباداورانیاودهدارایهشفاهی

قراردهشتعیینمحلدروکردهتهیهرامقالهپوسترمی تواندکرده اند؛

اتمی شوددادهقرارنویسندگاناختیاردرمشخصیزمانمعموال.دهد

.دهندتوضیحکنندگانشرکتبهخودمقالهمورددربتوانند



مقاله علمی پژوهشی 

گرفتهورتصقبال  کهپژوهشیعلمینقدیااست،نوینپژوهشیازبرخاستهایمقاله•

.داردتأملجایآنازهاییبخشیابخشولی

.استمتفاوتپژوهشیمقالهبالحنوساختارنظراز•

برایکهآماریپیچیدۀمحاسباتبردنکاربهازوکند،میدنبالراایویژهساختار•

.شودمیپرهیزگیردمیصورتتحقیقیمقالهدرفرضیهآزمون

مقاله علمی تخصصی
مباحثوبودهخاصنهادهایوسازمانهابرخیبهوابستهمعموالمجالتاین•

.کنندمیمطرحرازمینهیکدرتخصصی

وعلوم،تحقیقاتازوزارترامجوزعلمیوامتیازگونههیچمعموالمجالتاین•

.ندانکردهدریافتعلمیهحوزهیاپزشکیآموزشوبهداشت،درمانوزارتفناوری،

مقاله علمی ترویجی



مقاله علمی مروری

قبال  هکپردازدمیهایینوشتهانتقادیارزیابیوکالنتحلیلبه•

.استشدهمنتشر

یارزشیابوسازی،یکپارچهبندی،مقولهطریقازمروریمقاله•

نروشجهتدرراجاریهایپژوهشپیشرفتسیرپیشین،آثار

.کندمیدنبالمشخصایمسئلهکردن

مقالۀ دایره المعارفی
.هستندموضوعیمختلفهایزمینهدرپایهاطالعاتدهندهارائه•

ودهبموجودپیشاپیشکهاستمنابعیومدارکواسنادبرمبتنی•

.است

.هستندمستند•

میخاصایاندیشهعلیهیالهجانبداریوارزشگذاریازفارغ•

.باشند



شارانواع مجله بر اساس پیوستگی انت

هفته نامه•

دوهفته نامه•

ماهنامه•

دوماهنامه•

فصلنامه•

دوفصلنامه•

سالنامه•



شرایط ارایه مقاله به نشریه

“نویسندگانراهنمای“بخشدرقیدشدهاصولكلیهرعایت•

مجلهناشربهرایتكپیحقتفویضتعهدامضای•

علمیمجلهدودرزبانیكبهمقالهیكمجددچاپامكانعدم•

مختلفپژوهشی

اجازهبامجلهدودرزباندوبهمقالهیكمجددچاپامكان•

اولناشر



اجزاء یک مقاله علمی

عنوان

نام و مشخصات نویسندگان

 (خالصه)چکیده

 ( زمینه)مقدمه

 پیشینه

 (مواد و روشها، روش مطالعه، روش کار) روش بررسی

 (نتایج)یافته ها

 بحث

نتیجه گیری نهایی

 (تشکر و قدردانی)قدردانی و سپاس

منابع



عنوان مقاله

(کلمه15حداکثر)جامعوکوتاه،

آنها،رابطهوپژوهشاصلیمتغیرهایوکلىموضوعحاوى

اضافه،کلماتفاقد

مقاله،متنباهماهنگ

انگلیسی،زبانبهدقیقوصحیحترجمه

اختصارات،بکارگیریازاجتناب

،جذاب

فعلدنبایوشودنوشتهکاملجملهیکصورتبهنبایدعنوان

بهباید.ودشنوشتهپرسشیصورتبهنبایدترجیحا.باشدداشته

.شودنوشتهعبارتیکصورت

چهکسی؟چهزمانی؟چهچیزی؟چه:سواالتپاسخحاوی

مکانی؟



...مقالهعنوان

میانبیراتحقیقاصلیهاییافتهحقیقتدروتحقیقمحتوایعنوان،•

.استبرخوردارخاصیاهمیتازدلیلهمینبهکند

.استتحقیقعنوانخوانندگان،بانویسندهتماسنقطهاولین•

وذابجراآناگروکنندمیاکتفاعنوانخواندنبهفقطافرادازبسیاری•

.پردازندمیمقالههایقسمتسایربهیافتندعالقهمورد

اتاطالعبیشترینلغاتکمترینباکهاستاینعنواننوشتنازهدف•

.نماییدمنتقلخوانندهبهراممکن



مثال

لوم بررسی رابطه بین انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه ع•

تان پزشکی کرمان با سبک مدیریت مدیران آنها در بیمارس

های آموزشی شهید باهنر و افضلی پورشهر کرمان

کلمات اضافه دارد

مدیریت بررسی رابطه بین انگیزش شغلی کارکنان با سبک•

مدیران در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان



مثال

قلبیسکتهشیوعبررسی•

سوختکارتنتایجبررسی•

جامع نیست

درقلبیسکتهشیوع(افزایش/کاهش)دالیلبررسی•

.1393سالدرکرمانشهرمردان

یزانمکاهشدرسوختکارتازاستفادهنتایجبررسی•

.سوختقاچاق



مثال

وشروکرمانیآموزاندانشتحصیلیافتبررسی•

کرمانشهرریاضیمعلمانتدریس

رابطه مشخص نیست و ناقص است

وریاضیمعلمانتدریسروشبینرابطهبررسی•

کرمانشهرآموزاندانشتحصیلیافت



نویسندگان



(Authors)نویسندگان 

اده ها و کسی نویسنده است که در ایده پژوهشی، طراحی تحقیق، اجرا، تحلیل د•

.یا نگارش مقاله مشارکت داشته باشد

.رعایت حقوق نویسندگان از موضوعات اخالقی پژوهش و الزم االجرا است•

.حقوق نویسندگان مشمول زمان نمی شود•

.حقوق نویسندگان قابل پیگیری حقوقی است•

و توافقات درصد مشارکت در تحقیق، قوانین موسسهتوالی اسامی نویسندگان به •

.بستگی داردقبلی

یی را بر نویسنده مسئول، مسئولیت ثبت مقاله در مجله، پاسخ داوری و پاسخگو•

.عهده دارد



(Authors)مشخصات نویسندگان 

ش ثابت با نگار)به فارسی و انگلیسی ( گان)نام و نام خانوادگی نویسنده •

(و مطابق پاسپورت

(Affiliation)محل کار •

مرتبه علمی یا مدرک تحصیلی•

شهر، کشور•

(Corresponding Author)پست الكترونیكی نویسنده مسئول •



Affiliations  وابستگی سازمانی نویسندگان

.استشدهانجاممطالعهكهزمانیدرسازمانیوابستگی•

كهدریابندكندمیكمكمطالعهخوانندگانبهموضوعاین•

.استشدهانجامكجادرمطالعه

.کندمیکمکمقالهچاپبهسازمانیوابستگیمحلهمچنین•



تعداد نویسندگان مقاالت 

. داردبه وسعت مطالعه و تعداد افراد مشاركت كننده در آن بستگی

عقول ولی اگر امكان پذیر باشد، تعداد نویسندگان مقاله را در حد م

.تعیین كنید( نفر6الی 3)و متعارف 



م؟نگارش  را از کدام قسمت شروع کنی



نگارش مقدمه

Introduction



(Introduction)تدوین قسمت مقدمه 

توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت 
عام

بیان زمینه و حیطه پژوهش به منظور درک خواننده پیرامون-•

مشکل مورد پژوهش•

.کندتحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین می-1.

.گپ موجود چیست و چرا انجام این پژوهش اهمیت دارد-2.

وال   تاکید بیشتر بر  جنبه های مهم این تحقیق، هدف  و یا س-3.

.پژوهش می باشد4.



مقدمه

زمینه و حیطه پژوهش-1

(جهانی، ملی، منطقه ای)و شدت مشکل وسعتآمار نشان دهنده •

دامنه و حوزه مشکل•

: مثال

(.1)سکته قلبی شایعترین علت مرگ در ایران است 

هزار نفر در کشور بخاطر تصادفات خودرویی کشته می20ساالنه حدود 

(.2)دقیقه یک نفر 20شوند یعنی هر 

(نادرست).سکته قلبی بیماری مهمی است

(تنادرس. )تصادفات خودرویی تلفات زیاد و وحشتناکی ایجاد می کند



مقدمه

:ی کندتحقیقات موجود که بطور اختصاصی مشکل را تبیین  م-2

:نشان دهندهتحقیق قبلی مرتبط با این پژوهش 3-5بیان خالصه نتیجه 

قابلیت اجرایی تحقیق•

کمبود تحقیقات قبلی در این موضوع خاص•

مناقشه نتایج تحقیقات قبلی•



مقدمه

:موجود در موضوع تحقیق( فضای خالی)گپ -3

روشهای موجود و مورد استفاده برای حل مشکل

معایب و مشکالت روشهای فوق

روش مورد نظر در این تحقیق

مکانیسم اثر احتمالی روش مورد نظر در این تحقیق

مزایای روش مورد نظر در این تحقیق



تاثیر آرامسازی بر اضطراب قبل از عمل جراحی: مثال

عملازقبلاضطرابتسکینبرایحاضرحالدر

.شودمیاستفادهاضطرابضدداروهایازبیماران

و(3)آلودگیخوابهمچونعوارضیباداروهااین

بانیزتداخالتیوهستندهمراه(4)وابستگیخطر

مداخلهیکآرامسازیاما.(5)دارندبیهوشیداروهای

کردنشلباروشاین.است(6)داروییغیر

ممکنوکردهطرفبرراجسمانیتنشعضالت،

هعارضفاقدآرامسازی.بگذارداثراضطراببراست

بهروشاین.(8)نداردبیهوشیباتداخلیکهاست(7)

هزینهو(6)استانجامقابلبیمارخودتوسطسادگی

.نداردبردرای

روش موجود

معایب روش 

موجود

روش مورد نظر

مکانیسم اثر 

احتمالی

مزایای روش 

مورد نظر



مقدمه

جنبه های مهم تحقیق-4

(در سازمان، شهر، کشور، دنیا)انجام برای اولین بار–

لمللیهم راستایی با سیاستهای سازمانی، محلی، ملی یا بین ا–

صرفه جویی مالی قابل توجه–

نوآوری–

–...



مقدمه

تحقیقسوالیاکلیهدف-5

.استتحقیقسوالیاتحقیقهدفمعموالمقدمهآخرجمله

مثال
بازدهاباطالعاتیسوادبینرابطهتعیینهدفباتحقیقاینلذا....

.شدانجامکرمانشهرمعلمانپژوهشی

سوادینبایرابطهآیاکهسوالاینبهپاسخبرایتحقیقاینلذا....

انجامدارد،وجودکرمانشهرمعلمانپژوهشیبازدهبااطالعاتی

.شد



مقدمه

-مانزفعل).کنندمیشروعشدهپذیرفتهعلمیواقعیتیکازجملهیکبارامقدمهمعموال

کهحقایقیبرای)یابدادامهنیزکاملماضیافعالباادامهدراستممکنکهچندهر(حال

.(استافتادهاتفاقوبودهموجود

-موضوعبهادامهدروشودمیدادهسوقموضوعآنمجموعهزیربهعامازموضوعسپس

.یابدمیخاتمهمحققنظرمورداصلی

-هایتسایوبحتیوکتاب،مقاله)شدهانجاممطالعاتبهاستنادبانویسندهقسمتایندر

یکازسپس.کشاندمیچالشبهنیزراموجودگپخودتحقیقموضوعتبیینضمن(معتبر

.کندمیبیانراخودپژوهشهدفنویسندهپایاندروپرداختهاختصاصیگپبهعامشکاف

هدف مقاله را نشان دهد-الف.

شامل خالصه ای از دالیلی باشد که ضرورت مطالعه را نشان دهد-ب.

ت در جستجو و مرور متون فقط از مقاالت  بسیار مهم استفاده شده و به یادآوری اطالعا-ج

.باشداستفاده نشدهکتاب های درسی گسترده  و غیر اختصاصی نپرداخته و در آن از مطالب 

نمایداطالعات بدست آمده از تحقیق هائی که نتایج آنها قبال منتشر شده را مجددا تکرار ن-د  .

جمع بندی 



بیان اطالعات گسترده، غیر اختصاصی وغیر مرتبط با گزارش•

غیر ضروریارائه جداول وتصویر•

طوالنی کردن مطلب ونوشتن جمالت بلند•

اغراق وبزرگ جلوه دادن گزارش•

عدم رد واثبات مطالب•

در مقدمه از آوردن موارد زیر اجتناب ورزید



پیشینه تحقیق 

:هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق، عبارت است از

.تحقیقمسئلهباقبلیهایپژوهشاطالعاتمیانمنطقیارتباطبرقراری.1

.تحقیقمسئلهبرایتجربییاونظریچارچوببهدست یابی.2

.گذشتههایپژوهشدراستفادهموردتحقیقهایروشباآشنایی.3

:استضروریزیرنکاتبهتوجهاهداف،اینبهرسیدنبرای

.تحقیقمسئلهبامرتبطاطالعاتمنابعانتخاب(الف

.(اختصاصیوعمومی)جزئیبهکلیازمطالبارائه(ب

.یکدیگربارابطهبدونومجردطوربهمطالببیانازاجتناب(ج

.منطقیروندهایباهمراهشدهسازماندهیطوربهمطالبتنظیم(د

.آنهانقدوقبلیمطالعاتنتایجارائه(ه



ضرورت پیشینه

رار ابعاد جدیدی از مساله تحقیق را آشکار می کند تا به جای تک1

.بیهوده تحقیق دیگران، تحقیق تازه ای انجام شود

.به تعیین سواالت یا فرضیات تحقیق کمک کند-2

.ندبه روش شناختی تحقیق درباره موضوع کمک شایانی می ک-3

ار خطا از تجربیات محققان قبلی استفده می شود تا احتمال تکر-4

.در پژوهش کاهش یابد



METHODS

روش کار



روش کار

واند از باید به گونه ای نوشته شود که فرد دیگری بت•

.روی آن، تحقیق را تکرار کند

اعتبار داده های بدست آمده در تحقیق بر اساس این•

.قسمت مورد قضاوت قرار می گیرد



روش کار

:شامل توضیح دقیق در مورد

-نوع مطالعه

-طرح مطالعه

-نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

-ابزار و روش گردآوری داده ها

-روایی و پایایی ابزار

-نحوه انجام آزمایش ها

-روش تجزیه و تحلیل داده ها

-مجوز کمیته اخالق و مالحظات اخالقی



(Reliability)پایایی یا ثبات 

.دهدمیتدسبهیکسانینتایجاندازهچهتایکسانشرایطدرگیریاندازهابزار

لفی برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مخت

: به كار برده می شود

(  روش بازآزمایی)اجرای دوباره ( الف

(  همتا)روش موازی ( ب

(دو نیمه كردن)روش تصنیف ( ج

ریچاردسون -روش كودر( د

روش آلفای كرونباخ ( ه



مفهوووم اعتبووار بووه ایوون سوووئوال پاسووخ می دهوود کووه ابوووزار 

.اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد

بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی 

توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان 

. داشت

 Validity(اعتبار)



نه انواع آنوجوه مختلف اعتبار 

(Face Validity)اعتبار ظاهری یا صوری •

آیا پاسخ دهنده مفهوم متن را همان می یابد كه محقق مد نظر داشته است؟–

(Content Validity)اعتبار محتوا •

محتوای پرسشنامه در راستای هدف اصلی و سوال پژوهش است؟–

(Construct Validity)اعتبار ساختاری •

اسكلت پرسشنامه با مفهوم موضوع تطابق دارد؟–

(Predictive Validity)اعتبار پیشگویی كننده •

پاسخهای داده شده تا چه میزان با نتایج آینده همخوانی دارد؟–



روایی و پایایی ابزار 

ابزار ویژگی مورد )روایی 

(  نظر را بسنجد

  تحلیل عاملی

ل از ثبات نتیجه حاص)پایایی 

(اندازه گیری

آلفا کرونباخ

(0/7مقدار پایایی بیشتر از 

، 5/0بار عاملی بیشتر از

%5معنا دار در 



روش انجام آزمایش ها 

آزمودنی  / فرد انجام دهنده•

تحقیق/ محل آزمایش•

تحقیق/ شرایط آزمایش•

تحقیق/ توالی آزمایشها•

تحقیق/ زمان اندازه گیریها•



روش تجزیه و تحلیل داده ها 

شاخص های آمار توصیفی

میانگین و انحراف معیار

ق  توزیع فراوانی نسبی و مطل

میانه و نما و دامنه

آزمونهای آمار تحلیلی 

 تی

کای دو

تحلیل واریانس

......

ضریب اطمینان

95%

99%

نرم افزار آماری 

SPSS

SAS

AMOS

......



مالحظات اخالقی 

بیان رعایت مالحظات اخالقی•

بیان اخذ مجوز کمیته اخالق•



یافته ها



یافته ها

بیان ( Data)حاصل از داده ها ( Information)اطالعات •

.می شود

:تنها یافته های اصلی و مهم بیان می شوند•

 (مشخصه مهم3-5)توصیف نمونه پژوهش

یافته های مرتبط با هدف اصلی تحقیق

یافته های جانبی مهم

.هیچگونه تفسیری از یافته ها بیان نمی شود•

:یافته ها به صورتی که واضح باشد، بیان می شوند•

 متن

جدول

نمودار



ارائه یافته ها و دستاوردهای حاصل از پژوهش

پاسخ گوئی به پرسش های پژوهش

بیان کوتاه و رسا

شرح شواهد تازه به صورت کامل

خودداری از جمالت بلند و تکراری

گزارش نتایج به همان صورتی که بدست آمده است

اجتناب از ذکر عبارات دو پهلو ومرموز

ژوهش ارائه تمام نتایج بدست آمده، حتی آنهایی که با فرضیه های پ

مغایر بوده اند



(Text)بیان یافته ها بصورت متن 

.یافته ها حتما با متن شروع شود•

ن این روش برای بیا)از جمالت کوتاه با افعال زمان گذشته استفاده شود •

(.یافته های فاقد عدد و رقم زیاد، مناسب است

. از جدول یا نمودار برای توضیح بیشتردر متن استفاده می شود•

.جمله با عدد شروع نشود•

.تکرار نشود«  ....یافته ها نشان داد»عبارت •

. با هم بیایند«میانگین و انحراف معیار»و «تعداد و درصد»شاخص •

.واحد اندازه گیری متغیرهای کمی ذکر شود•



مثال

مرد % 26واحدهای پژوهش زن و % 74یافته ها نشان داد 

.بودند

.از واحدهای پژوهش زن بود( نفر%36 )74

.تعداد باید همراه درصد آورده شود



مثال

و نتیجه آزمون کای دو نشان داد فراوانی رضایت شغلی  در د

جنس تفاوت معنی دار دارد که به معنای رضایت شغلی بهتر

.خانمها می باشد که مربوط به انتظارات کمتر آنها است

 (  نفر86% )45از خانمها و ( نفر120% )68رضایت شغلی

آزمون کای دو نشان داد فراوانی . از آقایان در حد باالیی بود

.(p=.036)رضایت شغلی دردو جنس تفاوت معنی داردارد 

.نباید بشودتفسیریافته ها •

.باید ذکر شودpدر نتیجه آزمون آماری مقدار •

.اعداد و ارقام مهم باید بیان شود•



مثال

از نمونه های آب آزمایش شده آلودگی میکروبی ( مورد%15 )20

.بود5/1داشتند و میانگین بار میکروبی آنها 

آلودگی ( مورد15% )20از کل نمونه های آب آزمایش شده، 

.  بودppm1/3 ±5/1میانگین بار میکروبی. میکروبی داشتند

.جمله نباید با عدد شروع شود•

.میانگین همراه انحراف معیار باید بیاید•

.واحد اندازه گیری باید ذکر شود•



(Table)بیان یافته ها بصورت جدول 

.برای بیان یافته های پرعدد و رقم مناسب است•

.اعداد و ارقام بصورت دقیق قابل بیان است•

:اجزای ضروری جدول•

شماره

 (باالی جدول)عنوان

عنوان سطر و ستون

ردیف یا ستون کل

ارجاع در متن با قید شماره



(Chart)بیان یافته ها بصورت نمودار 

.درک سریعتری از یافته ها بدست می دهد•

.نوسانات داده ها در طول زمان را بخوبی نشان می دهد•

:اجزای ضروری نمودار•

شماره

 (زیر نمودار)عنوان

عنوان محور افقی و عمودی

ارجاع در متن با قید شماره



(Chart)بیان یافته ها بصورت نمودار 

:انواع اصلی نمودار•

 دایره ای(Pie( )داده های کیفی)

 ستونی(Bar( )داده های کمی یا کیفی)

 پراکندگی(Scatter( )داده های کمی)



غلیبر حسب سطوح رضایت ش...توزیع فراوانی کارکنان : 1نمودار 

نموداردایره ای



بر حسب سطوح رضایت شغلی ..... توزیع فراوانی کارکنان : 1نمودار 

به تفکیک در دو گروه کنترل و مداخله

نمودارستونی

برای داده کیفی



بر حسب مدرک تحصیلی..... میانگین رضایت شغلی کارکنان :  1نمودار 

به تفکیک در دو گروه کنترل و مداخله

نمودارستونی

برای داده کمی



............رابطه بین سن با فشار خون :  1نمودار 

نمودارپراکندگی

برای داده کمی



!از نمودار سه بعدی استفاده نشود



م؟چگونه سبک ارائه و نمایش داده ها را انتخاب کنی

Figure, table, or text

مجلهنویسندگانراهنمایازاستفاده.

نظرموردمجلهدرشدهمنتشراخیرمقاالت.

داردهادادهدرکدرخوانندهازنویسندهکهانتظاری.

منطقیتوالیازبایدنتایجبیانشوند،ارایهمنظمتوالیونظمیکبابایدنتایج

.زمانیترتیبازنهوکندپیروی

تادشوپرهیزبایدندارندبحثدرچندانیتأثیرکهضروریغیرنتایجارایهاز

.نشود تر رنگکمنیزاصلیپیامونشودسردرگمخواننده



DISCUSSION

بحث



بحث

.از زبان پژوهشگرمعنای یافته های تحقیقیعنی “ بحث”•

.استدر تحقیق و نگارش مقالهفنی و تخصصیبحث یک قسمت •

.بنا می شوداستداللو استنادبحث بر مبنای•



اجزای بحث

مرور یافته اصلی تحقیق بدون ذکرعدد یا نتیجه آزمون آماری.

خالصه نتایج محققان دیگر که همسو با نتایج این تحقیق هستند.

 استدالل محقق )خالصه نتایج محققان دیگر که مغایر نتایج این تحقیق هستند

(.در مورد دالیل این مغایرتها

اهمیت یافته ها.

ته هامحدودیت های تحقیق و اثر آنها بر نتایج تحقیق و تعمیم پذیری یاف.

تایید یا رد فرضیه تحقیق یا پاسخ سوال تحقیق.

نتیجه گیری نهایی.

کاربرد های نتایج تحقیق.

پیشنهادات برای تحقیقات بعدی با توجه به یافته ها.



ایجینتبهتوجهبابایدبحثبخشدرنهایتدر

شپرسبهقاطعپاسخیاستگردیدهارائهکه

کهگرددمشخصوشوددادهمقالههای

علممجموعهبهراچیزیشدهانجامتحقیق

.استکردهاضافه

جمع بندی



 Abstractخالصه 



است،انعنوبامساویتقریبا  اهمیتیداراینیزمقالهچکیده•

تصمیمخوانندهیکمقالهخالصهاساسبرتنهاگاهی

همقدرهر.بگذاردکنارراآنیابخواندرامقاله گیردمی

صورتی درباشد،مهموقیمتیاطالعاتحاویمطلبیک

ادامهبهعالقه ایخوانندهباشد،نشدهمطرحخالصهدرکه

.کندنمی پیدامطالعهدادن

مقاله به دو شکل نوشته می  شود؛ چکیده 

نوع دارای ساختار که شامل یک پاراگراف است که هر چهار قسمت •

(مقدمه، روش، نتایج، نتیجه گیری).مقاله در آن رعایت می شود 

•

پیوسته بودن مطالب بدون تیتر بندی: بدون ساختار •



چکیده

کلمه 100-250: چکیده مقاله•

وچکیده غیر ساختاری 250چکیده ساختاری حداکثر)

(واژه150حداکثر

کلمه100-300: چکیده همایش•



دهخواننتااستآنمقالهچکیدهنگارشهدفکلیطوربه

واصلیاهدافمحتوا،ازبتواندمقالهکلمطالعهبدون

.گرددآگاهآنعمدهنتایج

.شودآوردهنبایدهمچکیدهدراستنیامدهمقالهدرکهمواردی-1

.پرهیزشودچکیدهدرجزئیاتآوردناز-2

.نشوداستفادهنموداروجدولاز-3

.نشودشروععددباجمالت-4

.(درصد)باشدحروفیونشودآورده%صورتبهدرصدچکیدهدر-5

.شودنمیآوردهمنابعچکیدهدر-6

.نشوداستفادههامخففازامکانحدتا-7

کلماتعنوانبهمقالهاصلیکلماتازکلمه10تا3بینخالصهپایاندر-8

.شودآوردهkeywordیاکلیدی





تقدیر و تشکر

از افراد و سازمانهایی که در انجام تحقیق کمک کردند اما در •

.قسمت نویسندگان نیستند

.از سازمانهایی که حمایت مالی تحقیق را بر عهده داشتند•



REFERENCES

فهرست منابع



فهرست منابع

اید کلیه منابعی که از آنها مطلب یا نقل قولی در مقاله آمده است ب•

:شامل. فهرست شوند

مقاالت

کتابها

پایگاه های اینترنتی

پایان نامه ها

دقیقا مطابق راهنمای نویسندگان مجله•



ابمطالبوهااستداللگزارش،یامقاله،یکنوشتنحین

.شوندمیحمایتدیگرانشدهمنتشرکارهایبهارجاع

یاژورنالدرشدهمنتشرکارازاستممکنمراجعاتاین

هایفصلیاکتابهادولتی،گزارشاتروزنامه،مقاالت

درموجودمطالبیاومحققهاینامهپایانکتاب،ازخاصی

.باشداینترنت

فهرست منابع



روشهای ارجاع در متن مقاله

بررسیبهتحقیقیدر(1392)اسماعیلپوروحسینیمنفرد،•

.پرداختندنوجوانانیادگیریسطحبرگروهیآموزشاثر

(2)گلیسمیهیپرو(1)گلیسمیهیپودیابتشایععوارض•

.هستند

اثررهبریمولفه»:نویسدمیبخشاثررهبریمورددر•

،بلنچارد)«استکیفیتارتقاءمدیریتاساسیجزءبخش

2006).



انواع روش ها و یا سبک های رفرنس دهی
MLAروش رفرنس دهی انجمن زبان مدرن امریکا 

روش شیکاگو

IEEEروش 

روش ونکوور

 APAروش 

روش ترابیان

روش هاروارد 

ACS (American Chemical Society)

AIP (American Institute of Physics)

ALWD (Association of Legal Writing Directors)

AMA (American Medical Association)

AMS (American Mathematical Society)

AP (Associated Press)

APSA (American Political Science Association)

ASA (American Sociological Association)

ASABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

Bluebook (Harvard: Law)

CSE (Council of Science Editors)

Government information

GSA (Geological Society of America)

National Library of Medicine



( CITATION)استناد کردن 

(REFERENCING)رفرنس دادن 

اد به استن.استناد کردن، عمل ارجاع به کار نویسندگان دیگر،در قسمتی از متن خود است

یق کارها هم نشان دهنده مطالعات انجام شده در آن زمینه و هم حمایتی برای مفاد و نتایج تحق

.انجام شده است

این مراجعات ممکن است از کار منتشر شده در ژورنال یا مقاالت روزنامه، گزارشات 

دولتی، کتابها یا فصل های خاصی از کتاب، پایان نامه های محقق و یا مطالب موجود در

.اینترنت باشد

دادن علل دیگر استناد و رفرنس. هر استنادی مستلزم یک رفرنس در پایان کار می باشد

:صحیح عبارتند از 

اعتبار دادن به استدالل ها و مطالب حین نوشتن یک مقاله

ایجاد مدرکی مبنی بر وسیع و عمیق بودن کار خود برای خواننده

قادر ساختن خوانند برای پیدا کردن رفرنس های استناد شده



نکات مهم در رفرنس دهی

متندررفرنس

(گان)نویسندهنام

سال

صفحهشماره

متنپایاندررفرنس

تابکعنوان(انتشارسال).کوچکنامنویسنده،خانوادگینام

شهر.(مجله،صفحهشمارهمجله،دوره)مجلهعنوانمقاله،یا

.ناشر:کشوریاایالتانتشار،



آنچه که شما باید بدانیدنوع منبع 

نویسنده، عنوان، مکان انتشار، انتشارات، سال انتشارتمام کتاب

شار، اسم نویسنده و عنوان فصل یا مقاله،فرد ویرایش کننده، عنوان کل کتاب، مکان انتفصل یا مقاله ایی در کتاب

ناشر و تاریخ نشر، شماره جلد، صفحه

فحه نویسنده و عنوان مقاله، نام ژورنال،دوره و شماره ژورنال، تاریخ انتشار مقاله و ص(چاپی ) مقاله منتشر شده در مجله 

مقاله

نویسنده و عنوان مقاله، نام روزنامه، تاریخ، صفحهمقاالت روزنامه 

نویسنده و عنوان مقاله، نام ژورنال، دوره و شماره مجله، تاریخ انتشار ژورنال، نام (پایگاه داده) مقاله ژورنال 

پایگاه داده مورد استفاده، تعداد صفحات

یخ استفاده نویسنده و عنوان مقاله، نام روزنامه، تاریخ انتشار، نام پایگاه مورد استفاده، تار(فرمت الکترونیک) مقاله روزنامه 

از مقاله مورد نظر

صفحه، ، عنوان صفحه، تاریخ آخرین به روز رسانی(فرد یا سازمان) نویسنده صفحه وبصفحات وب

آدرس صفحه وب



اصول مربوط به شیوه ونكوور

متندرهرباركهدهید،میاختصاصعددی،منبعهربهكهوقتی

.یدنمایدرجراعددهمانبایدكنید،استنادمنبعآنبهخواهیدمیمجددا

ومتوالیآنها،هایشمارهكه)منبعچندبهمتنازبخشیدروقتی

لیناوتوالیبرای(-)فاصلهخطازكنید،استناد(استهمسرپشت

(3-8):لامث.كنیداستفادهعددآخرینوعدد

رهمسپشتآنهاهایشمارهكه)منبعچندبهمتن،ازبخشیدروقتی

عالمتیكبعدی،شمارهباشمارههربینكنید،استنادخواهیدمی(نیست

(8،7،6،2):لامث.دهیدقرارفاصلهبدونوویرگول



تاریخچه

•APAAmerican Physiological 

Associations 

( انجمن روانشناسان آمریکا) 

نامخالصهصورتبهشدهنقلمطلبمشخصاتAPAشیوهدر

تهنوشهاعبارتمقابلپرانزدرصفحهوانتشارسالخانوادگی،

سالنام،خانوادگی،نامشاملمنبعجامعمشخصاتوشودمی

اپچشمارهوانتشاراتمترجم،احتماالمقاله،یاكتابنامانتشار،

.شودمیآوردهنوشتارانتهایدرالفباحروفاساسبر



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

:نویسندهیکباکتاب

.ناشر:انتشارمکان.کتابعنوان.(سال).فردنامنویسنده،خانوادگینام•

:نویسندهششتانویسندهدوباکتاب

.ناشر:انتشارمکان.کتابعنوان.(سال).افرادنامنویسندگان،خانوادگینام•

.رددگمیذکراولنویسندهنامفقط):نویسندهششازبیشباکتاب

مکان.کتابعنوان.(سال).همکاران+اولفردناماول،نویسندهخانوادگینام•

.ناشر:انتشار



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

مجله:مقاله

.صفحهمجله،شمارهمجله،دوره.مقالهعنوان.(سال).فردنامخانوادگی،نام•

هاهمایشمقاالتمجموعه:مقاله

مکانکننده،برگزارنهادیاسازمانمقاله،عنوان.(سال).فردنامخانوادگی،نام•

.برگزاری



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

(اینترنتی/آنالین)مقاله

آنالین،ژورنالعنوان.مقالهعنوان.(سال).فردنامخانوادگی،نام•

.سایتآدرسشماره،دوره،

اینترنتبهاستناد

بهنآخریتاریخ.متنعنوان(انتشارتاریخ).فردنامخانوادگی،نام•

.سایتاینترنتیآدرس.مطلبرسانیروز

به منبع در استناد به منابع اینترنتی، در انتها، تاریخ دسترسی

.نیز قید می شود



مهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه APA

پژوهشیهایگزارشوهانامهپایان:نشدهچاپمنابع

واهدانشگتحصیلی،مقطع.نامهپایانعنوان.(اخذسال).فردنامخانوادگی،نام•

.نامهپایانارائهسال



APAشیوهبهنویسیمنبعنکاتترینمهم

سالیکدراثریکازبیشبانویسندهیکازنویسیمنبع

شوندمیهنوشتمراجعفهرستدراثرعنوانالفباییترتیبحسببرمنابع•

.شودمیاستفادهنشرسالپسوندبرایکوچکحروفازو

.................(الف1390)احساناحمدی،•

.....................(ب1390)احساناحمدی،•



APA مهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

نیستشخصنویسندهوقتینویسیمنبع

باراثکاملعنوان،نویسندگانیانویسندهنامجایبهحالت،ایندر•

.شودمینوشتهمایلحروف



نرم افزار رفرنس دهی

•Mendeley

•Zotero

•Citavi

•EndNote

•RefWorks



با   نرم افزار مزایا رفرنس دهی

Officeافزارنرمبهاتصالامکان• Word

دهیرفرنسرایجهایفرمتازپشتیبانی•

اصلیهایسرویسبودنرایگانیاومناسبقیمت•

محققانبیندرمقبولیتوبودنشدهشناخته•

مناسبکاربریواسطبودداراوکارسهولت•

اینترنتبهدسترسیعدمزماندرآفالینکارکردقابلیت•

UTF-8جملهازفارسیزباندررایجهایEncodingازپشتیبانی•



اخالقیات در تحقیق



کپی برداری در مقاالت 

جعل(Fabrication)آنهاگزارشوثبتونتایجودادهساخت.

تحریف((Falsificationهادادهتغییریاوابزارکار،روشدستکاری

نتایجو

ادبیسرقت(Plagiarism)بدونکلماتنتایج،ها،ایدهتملکوتصاحب

.اثرصاحباعتبارونامذکر



سرقت ادبی چیست؟

نوانعبهدیگران،وعباراتهاازایدهاستفادهادبی-علمیسرقت•

زدیدایدهیافکریدستبردنوعیواقعدروخویشوعباراتایده

.است

دهایدستبرازوسیعیطیفشاملتواندمیادبی-علمیسرقت•

.باشددیگرانمطالباتفاقیکردنکپیتاآگاهانه

دبیاعلمی،سرقتیادزدیماننداصطالحاتیو«علمیدستبرد»•

.می روندكاربهPlagiarismواژهبرابردرفارسی،درفكرییا



ر کپی کردن مطالب از منابع دیگر بدون ذک•

منبع

بع بهره گیری از نظرات دیگران بدون ذکر من•

آن

تفسیر یک مطلب بسیار شبیه به مطلب•

اصلی

سرقت ادبی عمدی

سرقت ادبی تصادفی

:سرقت ادبی، دارای دو بخش است



نمونه های رایج سرقت ادبی

رایگاناطالعاتیمنابعکردندانلود•

عمنابیاواینترنتازمقاالتکردنکپی•

عمومیاطالعاتی

مهکناردرمتنچندچینشوبرداریکپی•

جدیدمتنیکعنوانبه

اشتباههایرفرنسازاستفاده•

هادادهواطالعاتدادنتغییر•



آموزش و یادگیری روش های صحیح تحقیق و جستجوی منابع

آگاهی از چگونگی نقل قول کردن

آشنایی با نحوه ذکر نمودن منابع

آشنایی با چگونگی تفسیر کردن یک متن

کشف صحیح و علمی سرقت ادبی

برخورد قاطع با متخلف

راهکاری پیشگیری از سرقت ادبی



كتاب ها و مجله هاى علمى •        

روزنامه ها و مجله هاى عادى •        

جزوه ها یا بروشورها•        

یونى فیلم هاى سینمایى یا مستند، برنامه هاى تلویز•        

سایت هاى اینترنتى و سایر منابع كامپیوتری•        

ارجاع در چه مواردى الزم است؟



نقل قول مستقیم 

وقتىاست،ممستقیقولنقلدیگرانكتبىیاشفاهىكالمدقیقبازنویسى

:بایدشودمینقلنوشتهدركسىكالمعین

.گرددذكرمنبعبالفاصلهوآمده(«»)گیومهدوبینعبارتآن

ىمنقلمنبعىیاكسىازمهموخاصكلمهیكیاعبارتیككههنگامى

.شودآوردهدرگیومهبایدخاصكلمهیكیاعبارتآنگردد،

  شودذكردقیقصورتبهبایدشدهنقلمطلبكلوصفحهحتما.



نقل قول غیرمستقیم 

دهکرتركیبخودنوشتهدررامنبعىمطالبواطالعاتكههنگامى

.ایمكردهمستقیمغیرقولنقلبنویسیم، خودمانكالمباراآنو

متنیكازكوچكقطعهیكبازگویىیابازنویسىغیرمستقیم،قولنقل

.شودمىبیاندیگرىصورتبهاصلىمعناىآنطىكهاست



نرم افزارهایی كشف دستبرد علمی 

•Turnitin 

•Eve2

•Scan My essay

•Safe Assign

•Dupli Checker 



چاپ مقاله 



نمایه استنادی

مجله نمایه استنادی نوعی نمایه سازی است که امکان بازیابی مقاله های منتشرشده در•

ت های علمی را بر مبنای استنادهای دریافتی از سایر مقاالت و ارجاع ها به سایر مقاال

. را فراهم می کند



چاپ مقاله 

استنادیمهمهایپایگاه

اسالمجهانعلوماستنادیپایگاه(ISC)Islamic World

Science Citation Center

  علمیاطالعاتمؤسسه(ISI)Institute for Scientific

Information

Scopus

Cite Seer

Google Scholar



پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

براسالمیکشورهای(نمایه)علمیمجالتتحلیلوتجزیهصدددرکهاستعلمیرسانیاطالعسامانه

۶۰کهمتحدهایاالتازبعد،ISCتولیدباایران.می باشداسالمیمعتبرسنجیعلممعیارهایاساس

راجهاناستنادینظامسومینهلند،کشورازبعدنیزوداردتجربهاستنادیمطالعاتدرسال

.دارندمشارکتآندرکشور۵٧.کرده استبنیانگذاری

Persian)فارسینشریاتاستنادیگزارشهای.• Journal Citation Report (PJCR؛

Arabic)عربینشریاتاستنادیگزارش های.• Journal Citation Reports (AJCR؛

English)انگلیسینشریاتاستنادیگزارش های.• Journal Citation Reports (EJCR؛

Persian)ایرانعلوماستنادینمایه·• Science Citation Index (PSCI؛

Islamicاسالمجهانعلوماستنادینمایه·• World Science Citation Index؛

Persianایرانعلمدارانطالیه·• Essential Science Indicator (PESI)؛

Persianفارسیمندرجاتفهرست·• Current Content؛

Persianفارسیعلمیهایکنفرانسبرتریناستنادیپایگاه.• Highly- Cited Proceedings Database (PHPD)؛

Persianایراناستنادیرسانیآگاهینظام·• Citation Alert؛

ISCاسالمجهانعلمینشریاترسانیآگاهینظام·• Current Awareness Services؛

Citationاستنادیگزارشنظام·• Report؛

Persianفارسینشریاتعملکردیهایشاخصنظام·• Journal Performance Indicator؛

Analysisفارسینشریلتهایدادهپایگاهتحلیل·• of Persian Journal Database؛

ISCاسالمجهانمجالتمقاالتمتنتمامنظام·• E-Journal



ISIمؤسسٔه اطالعات علمی 

یوجینتوسط۱۹۶۰سالدرکهاستعلمیانتشاراتوعلم سنجیبرتمرکزبامؤسسه ای•

وخریداری۱۹۹۲سالدرتامسونعلمیمؤسسه  توسطمؤسسهاین.شدتأسیسگارفیلد

Thomsonبه عنوان ISIنامبانیزاکنونوشدشناختهThomson Scientificشناخته

Thomsonشرکتازبخشیمؤسسهاین.می شود Reutersاست.

.می دهدارائهرامقاالتوکتاب هافهرستداده  پایگاه هایبهمربوطخدماتISIمؤسسه  •

ارفیلدگخودتوسطکهاستآنهاتحلیلونقل قول هانمایه سازیخدماتایناختصاصیبه طور

نشریه  هزارانمقاالتنقل قول هایداده هاینگهداریشاملخدماتاین.شده استپایه گذاری

ISIداده  پایگاهسرویسطریقازخدماتاین.استدانشگاهی Web of Knowledgeدر

امقاله هکدامبدانندکهمی دهدراامکاناینپژوهشگرانبهدادهپایگاهاین.استدسترس

.کرده اند قولنقلرامطلبیمقالهاینازمقاالتیچهوگرفتهقرارارجاعموردبیشتر

Journal)بهکهعلمیمجالتاستنادیگزارشعنوانتحتراگزارشیساالنهآی اِس آی،•

Citation Report)بانکدررانمایه شدهمجالتآن،درکهمی کندارائهاستمعروف

حالدر.می کندرتبه بندیتاثیرگذاریضریبعنوانباشاخصیاساسبرراخوداطالعاتی

علمیمجالتعلمیاعتباربرایاصلیشاخص هایازیکیتاثیرگذاریضریبحاضر

.می شودمحسوب



(Impact Factor)ضریب تاثیر 

ژورنالباكههنگامیویژهبهژورنالازمناسبیارزیابیكهكندمیكمك

.باشیدداشتهشوید،میروبرومشابهزمینهدرهایی

اطالعاتیبانکدر شدهنمایهنشریاتدرموردفقطWeb of Scienceو

دارایISIمجالتفقط.می شودمنتشرومحاسبهISIموسسهتوسط

Impact Factorهستندواقعی.



طریقه محاسبه ضریب تاثیر  

قاالتمبهارجاعمواردتعدادنمودنتقسیمازژورنالیكتاثیرضریب•

دهشمنتشرمقاالتتعدادبهجاری،سالدرژورنالآنگذشتهسالدو

.آیدمیحاصلگذشتهسالدوبازهدرژورنالدر

2009نحوه محاسبه ضریب تاثیر در سال 

گرفتهصورتمجلهیکبهارجاع40جمعا  2010سالدراگرفرضا•

2009سالدرومقاله26تعداد2008سالدرمجلهآندروباشد

مجلهآنفاکتورایمپکتیاتاثیرضریبباشد،شدهچاپمقاله24تعداد

طوربهیعنی.است0.80کهمی آیددستبه50بر40تقسیماز

قراردیگرمقاالتاستنادموردمرتبه0/80نشریهآنمقاله  هرمتوسط

دوکهاستلهساسهدورهیکتابعفاکتورایمپکتبنابراین.استگرفته

مقاالتبهارجاعاتبهمربوطسومسالوهامقالهچاپبرایآنسال

استقبلسالدو



مجلهThe Lancet،دارایIFمجالتدیگرازباالتری

.(39/20)استتخصصی

كهچندهرIFكیرتبهكنندهتعییننوعیبهتواندمی

ومجلهیكIFبیندقیقیارتباطعمال  ولیباشدمجله

تاسممكن.باشدداشتهوجودتواندنمیمقالهیكاستناد

هیچگاهكهبرسندچاپبهباالIFبامجالتدرمقاالتی

پایینIFبامجالتدرمقاالتیونگیرندقراراستنادمورد

.شوندواقعاستنادموردمكررا  كهشوندچاپ



مثال 

•ISI: Impact Factor =0

ماه8چاپ •

1گزینه رایگان•

•ISI:  Impact Factor =1.8

ماه1چاپ •

دالر 120•

گزینه 
2



ضریب تاثیر های گمراه کننده

• GIF (Global Impact Factor)

• UIF (Universal Impact Factor)

• RIF (Research Impact Factor)







H-index چیست و به چه صورت محاسبه می شود؟

•H-indexشاخصیاH،انپژوهشگرعلمیتحقیقاتکیفیارزیابیجهتابزاری

شدهارائهمقالهتعدادHازاستعبارتپژوهشگریکبرایشاخصاین.است

.باشدشدهاستنادبارHحداقلکدامهربهکهوی،توسط

5حداقلکدامهرمحقق،یکتوسطشدهمنتشرمقاالتکلازمقاله5اگرمثالبرای

آنHشاخصباشد،گرفتهقراراستفادهمورددیگرمقاالتدرمرجععنوانبهبار

.تاساستناداتومقاالتتعدادبینتعادلنتیجهH-indexبنابراین.است5برابرمحقق



H-Indexکاربرد و اهمیت 

یگیراندازه شاخص هایسایرارتقایمنظوربهشاخصاین•

دهشطراحیاستناداتكلتعدادومقاالتكلتعدادمانندعلم

زیادیتعدادصرفا  كهآنهاییازراتأثیرگذارمحققانتااست

.كندمتمایزمی كنند،منتشرمقاله

راHشاخصکهداردوجودمعروفاطالعاتیپایگاهسه•

Webهایپایگاه.کنندمیمحاسبه of Knowledgeو

ScopusودارنداشتراکبهنیازکهGoogle Scholarکه

.دهدمیانجامرایگانصورتبهراکاراین



H-Indexانتقادات وارد بر 

.دهدنمیقرارنظرمدراپژوهشدرهاآنسهمومقالهیکنویسندگانتعدادشاخصاین•

مختلفمجالتوعلمیمختلفهایزمینهارجعاتتعداددرموجودهایمحدودیتشاخصاین•

وهامحدودیتمجالت،برخیآنتبعبهوعلمیهایرشتهبرخی.دهدنمیقرارنظرمدرا

داردسرفرنصدچندمقالهیکشودمیدیدهگاهیدارند،مقاالتاستنادبرایمختلفیهایشیوه

ازناشیاینکهداردکمتریمراتببههایرفرنستعداددیگرعلمیزمینهدرایمقالهاما

.استعلمیهایرشتهومجالتتفاوت

تعدادمحققیکاگردیگرعبارتبه.استشدهمنتشرمقاالتتعدادبهمحدودHشاخص•

نخواهدباالییHشاخصاند،شدهدادهارجاعبسیاردفعاتبهکهباشدداشتهمقالهمحدودی

.داشت

بهاستممکنمقالهیکدرمثالبرای.دهدنمیقراربررسیموردراارجاعاتمتنHشاخص•

هشپژومحوریتوشودآوردهازجملهیکتنهابسیاریازاماباشد،شدهاستنادزیادیمقاالت

.باشدخاصمقالهچندبرتنها

هابارتواندمیمحققیکترتیباینبه.دهدمیقرارنظرمدنیزراارجاعیخودشاخصاین•

.گذارندمیتاثیرویHشاخصدرهااستناداینوکنداستنادخودپیشینتحقیقاتبه



شناسه دیجیتال

•Digital Object Identifierایبرانگشتاثرهمانندکهاستعددیکدیکدیجیتال،شناسهیا

.همتاستبیمقالههر

•DOIیکهبکداین.گیردمیتعلقآنالیننوشتههربهانحصاریبطورکهاستعددرشتهیک

.باشدمیمتصلفناناپذیروابدیبطوراینترنتیدایملینک

:مقاالتبرایDOIمزایای

مقاالتهمهدردایمیشناسهداشتن•

مقاالتبهموثرتروبیشترترافیکجذب•

Hyperlinkبهمنابعتبدیل•

Referenceیامنبعنگارشدرماشینییاانسانیخطاهایازجلوگیری•

Impactیانفوذقدرتواقعیمحاسبهآنمتعاقبومقاالتبهارجاعاتتعدادواقعیشمارش•

Factorمجالتبرای

دانشگاههمانندمقاالتحقوقیمالکینومحققین(scientometrics)سنجیعلمواقعیشاخصرتقا•

ها

:DOI:باشدمیشرحاینبهDOIکد• 10.5812/756



Scopusرتبه بندی مجالت 

.  محاسبه می گردد SJR (SCImago Journal & Country Rank)بر اسای شاخص •

.  سال داده های ارجاع به یک مقاله محاسبه می گردد3آنالیز •

.تاز الگوریتم رتبه بندي گوگل استفاده می کند و تاثیر هر مجله را بدست آورده اس•

.تقسیم می شوند( Q1,Q2,Q3,Q4)مقاالت به چهار کیفیت •

.  در آن بررسی شده استISIو برخی از مجالت خارجی ومجالت •

.در سطح کشورومنطقه را نیز داردامکان رتبه بندي علوم•



جستجو در مقاالت 

 SID.irپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

noormags.ir( نور)پایگاه نشریه های تخصصی 

magiran.comبانک اطالعات نشریه های کشور 

 civilicaمقاالت علمی کنفرانس های کشور

Paperdl.com

Freepaper.ir 

Elearnica.ir

Paperhub.ir

Libdl.ir

Gigapaper.ir



EBSCO Host
Springer Link

Royal Society of Chemistry 

Journals

GEOBASE

Emerald
Taylor and Francis Online

American Society of Civil 

Engineers Library
GeoScinece World

IEEE Explore Digital 

Library

Web of Science

(ISI Web of Knowledge)

American Society of 

Mechanical Engineers
Institute of Physics Science

ProQuest Wiley Online Library
Association for Computing 

Machinery Digital Library
LawNet

SAGE Journals
American Chemical 

Society Publications

ASTM Standards and 

Engineering Digital 

Library

McGraw-Hill Access 

Engineering

Science Direct Cambridge Journals Oxford Journals
Polymer Library

Scopus Engineering Village 



دالیل عدم پذیرش مقاله در نشریات علمی

ینپیشمشابهمقاالتزیادتعدادوجودومقالهموضوعدرابهام(۱

تحقیقاصلیزمینهتبیینعدم(۲

نامناسبگیرینمونه(۳

نشریهنظرموردنویسیمقالهاصولرعایتعدم(۴

آماریارقامصحیحذکرعدم(۵

نتایجبهپرداختنوبحثفقدان(۶

زیادخیلیوکوتاهخیلیهایچکیده(۷

(متناشتباهاتتایپی،غلط)متنتهیهدردقتیبی(۸

نشریهرویکردبامقالهموضوعارتباطعدم(۹




