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اهداف کارگاه

ز هدف کلی از برگزاری این کارگاه ایجاد توانمندی نظری و عملی در دانشجویان و نی
ت عالقمندان برای نگارش یک مقاله علمی به زبان فارسی و اخذ پذیرش چاپ در مجال

.معتبر  است
:در پایان این کارگاه از شرکت کنندگان  انتظار می رود

اهمیت انواع مقاالت علمی را درک نمایند. ؛1

توانمندی نقد یک مقاله علمی را کسب نمایند. ؛2

از اصول اخالقی در نگارش مقاله علمی آگاه شوند. ؛3

با روش مناسب اخذ و ارسال پذیرش مقاله در مجالت آشنا شوند. ؛4

با برخی اصول اولیه  ادبیات درنگارش مقاله به زبان فارسی آشنا شوند. ؛5

انتخاب. برای مقاالت آتی؛عنوان مناسب 6

آشنایی با ساختار مقاالت علمی مشتمل بر . ، یافته ها،مباحث نظری،روش تحقیقمقدمه،7
.تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری، قدر دانی و منابع

3



انگیزه های نوشتن

نوشتن به قصد آموختن؛
نوشتن به قصد بررسی موضوع تحقیق؛
نوشتن به قصد مستند سازی؛
نوشتن به قصد گزارش دهی؛
نوشتن به قصد متقاعد کردن دیگران؛
نوشتن به قصد سرگرمی؛
سهیم کردن دیگران در اندیشه ها و آرا خویش؛
تبدیل دانش شخصی به دانش اجتماعی؛
تملک یا شخصی کردن دانش؛
بقا در محیط دانشگاهی و پژوهشی؛
 و زنده بمانبنویس”شعار“.

4



شدهچاپمقاالتامتیازات

و چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجالت خارجیاکسپت•

.امتیاز دارد7-6اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی خارجی با ضریب تاثیر باال از طرح پژوهشی دانشجو •

.امتیاز دارد7-5اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی خارجی با ضریب تاثیر باال خارج از طرح پژوهشی دانشجو •

.امتیاز دارد6-5اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی خارجی با ضریب تاثیر پایین از طرح پژوهشی دانشجو •

.امتیاز دارد6-4اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی خارجی با ضریب تاثیر باال خارج از طرح پژوهشی دانشجو •

پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجالت داخلی•

.امتیاز دارد6-2اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی از طرح پژوهشی دانشجو •

.امتیاز دارد5-2اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی خارج از طرح پژوهشی دانشجو •

اکسپت و چاپ مقاله علمی ترویجی در مجالت داخلی و خارجی•

.امتیاز دارد4-1از طرح پژوهشی دانشجو پذیرش و چاپ مقاله در مجالت علمی ترویجی داخلی•

.امتیاز دارد3-1خارج از طرح پژوهشی دانشجو داخلی اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی ترویجی •

.امتیاز دارد2اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه از طرح پژوهشی دانشجو تا •

امتیاز2اکسپت و چاپ مقاله در مجالت علمی داخلی که دارای ناشر و هیات تحریریه خارج از طرح پژوهشی دانشجو تا •

پذیرش مقاله علمی در همایش های داخلی و خارجی•

.امتیاز دارد2-1پذیرش مقاله در همایش بین المللی خارجی زبان •

.امتیاز دارد1.75-1پذیرش مقاله در همایش بین المللی فارسی زبان •

.امتیاز دارد1.5-1پذیرش مقاله در همایش ملی یا منطقه ای •
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چگونگی ایجاد عادت به نوشتن

نگارش درباره آنچه می خوانید و پیوند آن با آنچه که انجام می دهید؛
اولویت بندی نگارش؛
اختصاص زمانی خاصی به نوشتن؛
نوشتن همزمان با خواندن؛
عدم همزمانی نگارش و ویرایش؛
تعیین پاداش برای نوشتن و تنبیه برای ننوشتن!
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روشهای بیان اصالت پژوهش

اجرای تحقیقی که قبال انجام نشده است؛
بیان یک ایده تازه به نحوی که قبال انجام نشده؛
استنتاج از ایده های دیگران از زاویه ای نو؛
استفاده از تکنیکهای موجود برای منظوری تازه؛
گذر از مرزهای روش شناسی رشته خود؛
مشارکت در دانش؛
استمرار یک کار اصیل دیگر.
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ارتباط سواد اطالعاتی و مهارتهای نگارش

سوادعنوانتتحکهخود،قبلیهایدانستهوبرگزیدهاطالعاتیمنابعازبرگرفتهاطالعاتبینالزمپیوندهایدرایجادمهارتآموزش
.باشدمیمطرحاطالعاتی

دانشانتقالورزیابیاترکیب،تحلیل،سپسنیازها،آنتامینمنظوربهمنابعجستناطالعاتی،نیازشناساییتواناییرااطالعاتیسواد
.دانندمیشدهکسب
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هفت اصل سواد اطالعاتی

:بر گرفته از
Information skills in higher education: a SCONUL Position Paper (1999)
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تعاریف: بخش اول
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ISI
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ISIیا(institute for Scientific Information)“کهاستخصوصیموسسه ییک”علمیاطالعاتموسسه
Thomsonتوسط1992سالدروشدتاسیسم1960سالدرGarfieldتوسط Scientific & Healthcareخریداری

Thomsonبعنوانوشد ISIرویترزگروهبا2008سالدرتامسون.یافتشهرتReuters Groupهموشد،ادغام
Thomsonاکنون ISIدپارتمانازقسمتیHealthcare & ScienceموسسهبهمتعلقThomson Reutersاست.

بهرجِی سی آسرواژهباکهراعلمیمجالتاستنادیگزارشعنوانتحتراگزارشیساالنهآی اِس آی،
Journal:انگلیسی Citation Reportsبانکدرنمایه شدهمجالتآندرکهمی کندارائهاستمعروف

ضریباضرححالدر.می کندرتبه بندیتاثیرگذاریضریبعنوانباشاخصیاساسبرراخوداطالعاتی
.می شودمحسوبعلمیمجالتعلمیاعتباربرایاصلیشاخص هایازیکیتاثیرگذاری

(ISI)مهمترین معیارهای نمایه شدن در پایگاه 
آماده شوندو به طور منظم سر تاریخ خود… یعنی معلوم باشد که فصلنامه است، ماهنامه است یا. زمان بندی نشر، تعریف شده باشد  .
فرآیند داوری برای مجله تعریف شده باشد.
برای مثال، عنوان مجله گویای محتوای آن باشد. قواعد نشر بین المللی را رعایت کند  .
 در آن باید به زبان انگلیسی باشد( قبالً ذکر شد)مقاله به هر زبانی که باشد مهم نیست ولی چند مورد  .

موارد فرعی 
مجله باید حوزه بین المللی باشد و به یک حوزه جغرافیایی خاص تعلق نداشته باشد  .
در حوزه آن مجله، ترجیحاً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتری نسبت به آنها داشته باشد.
نوسندگان مقاالت آن حتی االمکان افراد شناخته شده ای باشند  .
ر قبولی یا رد مجله از  البته موارد فرعی، نمره اضافه دارد و د. نویسندگان، توزیع جغرافیایی مناسبی داشته باشند مثالً همه ایرانی نباشند

.نقش بازی نمی کند ISIطرف 

http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/


ساختار مقاله علمی
شیوه نگارش مقاله علمی

شیوه ارسال مقاله
ارزیابی مجالت

:بخش دوم
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ساختار مقاله علمی 
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شیوه نگارش مقاله
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شیوه نگارش مقاله
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شیوه نگارش مقاله
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شیوه نگارش مقاله
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شیوه نگارش مقاله
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شیوه ارسال مقاله

(:Instructions for Authors)راهنمای تدوین مقاله برای نویسندگان 
 ؛“راهنماي نويسندگان”رعايت كليه اصول قيدشده در بخش
امضاي تعهد تفويض حق كپي رايت به ناشر مجله؛
  عدم امكان چاپ مجدد يك مقاله به يك زبان در دو مجله علمي

پژوهشي مختلف؛
امكان چاپ مجدد يك مقاله به دو زبان در دو مجله با اجازه ناشر اول.
تعارض منافع
حامي مالي

:نحوه ارایه مقاله به دفتر مجله
حضوري؛
پستي؛
پست الكترونيكي؛
 (.وب مجله)ارايه آن الين
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ارزیابی مجله
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نمونه فرم ارزیابی مجله
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خپرسش و پاس: بخش سوم
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