


 

 مقدمه کتاب:

امروزه داشتن سابقه چاپ مقاله پژوهشی در یک مجله علمی مضتبر و یا ارائاه 

مقاله در یک کنفرانس مضتبر علمی، یکی از پیش نیازهاای مهام و اصالی در 

رود. چه دانشاجویان می ارتقای علمی و آکادمیک دانشهاهیان به شماررشد و 

مقاطع عالی تحصایلی و چاه اسااتید و مدرساان دانشاهاهی، نیازمناد انجااا 

ی تحقیقاتی نیز تنها در مجالت علمای هاتحقیق و پژوهش اند که این فضالیت

ارساال  ی ملی و بین المللی قابل انضکاس است. بنابراین دغدغههایا کنفرانس

در یاک  یاا ارائاه یاک مقالاهاز یک ژورنال مضتبار، چاپ  یهو اخذ تاییدمقاله 

گیار در فلاای آکادمیاک ضاروری ، برای هر یک از افاراد درکنفرانس علمی

دانشجویانی که دارای مقااالت علمای هساتند، شاانس بااالتری بارای است. 

 ؛دارناددریافت پذیر  در مقاطع باالی تحصایلی باه ویاژه در مقطاع دکتارا 

هاای تضیاین یکی از فاکتور ،همچنین موفقیت در انتشار و چاپ مقاالت علمی

و  هاای پژوهشای و کنفرانسهای تحقیقاتی، طر هاکننده در ارزیابی فضالیت

در عاین حاال، چااپ مقالاه در  .شاودمای ی دانشهاهی محسوبهاسخنرانی

علمای  ی اصالی ارزشایابی جایهااههاایکای از مالک ISIمجالت پژوهشای و 

اساتید در ساختار آکادمیک است و به همین دلیل پیهیری برای یاافتن یاک 

، باه یکای از   برای ارساال و چااپ مقالاه در آنژورنال خوب و مضتبر و تال

 نشهاهیان ما بدل شده است. ای اصلی در میان دهادغدغه

این کتاب برای پاسخهویی به همین دغدغه جامضه دانشاهاهی منتشار شاده 

سیاری از دانشجویان یا اسااتید، علای رغام داشاتن مقااالت خاوب و است. ب

باکیفیت، در یافتن یک ژورنال مضتبر و یا پیهیری چاپ مقاله شان در چناین 

هشای شاان آشانا مشکل دارند. گروهی با مجاالت اصالی حاوزه پژو مجالتی

از مکانیسام ارساال و پیهیاری  ،هاعلی رغم آشنایی با ژورنالنیستند، گروهی 

نیز به ای آگاهی کافی ندارند، و عده نهایی اله در جریان داوری و اخذ تاییدمق



 

توانند ارتباا  الزا را باا ساردبیرها یاا نمی زبان، دانشخاطر وجود ضضف در 

 بهیرند.  ISIی هارابطان اجرایی ژورنال

دلیل این مساله هرچه باشد، به هر حال شاهدیم که بسایاری از دانشاهاهیان 

همین مشکل از ارتقا و رشد علمی بازمانده اند یا گاهی نیز فریاب  ما به خاطر

افراد سودجویی را خورده اند که از این ضضف در آگاهی و اطالع رساانی ساو  

استفاده کرده و با دریافت مبالغ کالن، ادعای چاپ تلمینی مقاله در مجاالت 

کمای دربااره کنناد، در حاالی کاه اگار می اروپایی با ضرائب باال را ISIمضتبر

فرایند داوری و چاپ مقاله در مجالت مضتبر بین المللی آگاهی داشته باشایم، 

ی هااژورنال متوجه خواهیم شد کاه چناین ادعاهاایی فریبای بایش نیسات.

هساتند ای ، داوری و پذیر  ساخت گیراناهارسالدارای فرایند  ISI« واقضی»

که چه به لحاظ زمان دریافت و چاپ مقاله و چه باه لحااظ کیفیات ارزیاابی 

به هیچ عنوان با ادعاهای این افراد سودجو همخوانی ندارد. نکتاه مهام مقاله، 

این است که حتی اگر این مقاله کاذایی از هفتخاوان داوری و ارزیاابی مجلاه 

ضلاوا شاود مقالاه از مذکور رد شده و باالخره چاپ شود، در هار زماان کاه م

صالحیت الزا برخوردار نبوده اسات، ناه تنهاا ایان مقالاه از لیسات مقااالت 

مای )و طبضا امتیازات حاصل از آن نیز لغو انتشاریافته مجله خارج خواهد شد

قرار گرفتاه و نویسانده ( Black list)، بلکه ناا نویسنده در لیست سیاه شود(

واقضاای( را نخواهااد داشاات.  دیهاار امکااان چاااپ مقالااه )حتاای بااه صااورت

تحاال برخای نویساندگان ه هر روزه از آشکار شدن تقلاب و انیی کهاگزار 

 است.  مضلل شود، گویای همینمی منتشر هاایرانی در رسانه یهاپژوهش

بنابراین بهتر است به جای درگیر شدن با چنین مسائلی، روند انجاا ارساال و 

اکساپت مقالاه( را آماوز  ببینایم. پذیر  مقالاه ماان )فرایناد ساابمیت و 

ی آماوز  داده شاده در ایان هامطمئن باشید تنها کافی است یک باار قادا

کتاب را انجاا دهید تا پس از آن، به راحتی بتوانید فرایند سابمیت و اکساپت 

در کتااب  مقاالت تان را خودتان انجاا دهید و حتی به دیهران آموز  دهید.



 

ا فرایند شناسایی مجالت مضتبر بین المللای در حاضر تال  شده است نه تنه

ی مختلف دانشهاهی آموز  داده شود، بلکاه همچناین نحاوه آمااده هارشته

سازی قالب یا فرمت نهارشی مقاله و ارساال آن باه ژورناال ماذکور و ساپس 

پیهیری آن در جریان داوری و اصالحات مقاله و در نهایت اخاذ گاواهی ه نحو

دنبال شده و به صورت گاا به گااا بارای شاما توضای   تاییدیه و چاپ مقاله

ی ملی و بین المللی نیز در نظر گرفته هاداده شود. همین روند، برای همایش

شده است. یضنی راهکارهای الزا برای کسانی که عالقه مندند مقالاه شاان را 

 به یک همایش ارسال کنند، مفصال توضی  داده شده است. 

دا کاوچکی باشاد بارای هماه آنهاایی کاه در زمیناه امیدواریم این کاار، قا

ی پژوهشی و دانشهاهی دغدغه دارند، و همچناین کماک کاوچکی هافضالیت

به گستر  علم و دانش، به ویژه رشد و اعتالی ناا ایران عزیز در فلای باشد 

 . علمی بین المللی

این اثار  تواند در بهبود کیفیتمی هر نوع پیشنهاد و انتقاد شما خواننده عزیز،

ی بضدی موثر باشد. بنابراین لطفا با ارسال پیاا به ایمیل زیر، ماا را هادر چاپ

 .از نظرات علمی و دقیق خودتان آگاه کنید. با سپاس

 

 کاتبی فر فریبا
ketabekasra@gmail.com 

 1396فروردین 

 
  



 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                               عنوان 

 ISI با ییآشنا:  اول فصل

 3 ............................................................................................. مقدمه -1

 4 ............................................................... و مزایای آن ISIنهار  مقاالت  -2

 7 .......................................... هابرای نمایه کردن مجله ISI مهم ترین مضیارهای -3

 10 .............................................. بودن یک مجله مطمئن شویم؟ ISIچطور از  -4

5- ISC 13 ................................................................................... چیست؟ 

 14 .................................................................... چیست؟ (IF) ضریب تاثیر -6

 16 ..................................................... رو  جستجوی ضریب تاثیر یک مجله -7

 20 .............................................................................. اخالق در پژوهش -8

 23 .................................................... های فریبکاری پژوهشیترین نمونهمهم  -9

 ISI مجله کی انتخاب و جستجو:  دوم فصل

 33 ........................................................................................... مقدمه -1

 33 ..................................... مهم ترین مضیارهای انتخاب ژورنال برای چاپ مقاله -2

 39 .................................... چطور یک ژورنال مناسب را جستجو و انتخاب کنیم؟ -3

 52 .......................................... راهکارهایی برای تشخیص مجالت نامضتبر علمی -4

  (مقاله تیابمس ندیفرا انجام) ISI مجله به مقاله ارسال:  سوم فصل

 59 ........................................................................................... مقدمه -1

 60 ............................................................... فرایند ارسال مقاله در پنج گاا -2

 68 ......................................... تنظیم پیش نویس بر اساس فرمت نهارشی مجله -3

 72 .................................................................. ارسال نامه به سردبیر مجله -4

 76 ................................ های مجالت برای سابمیت و اکسپت و انتشارانواع هزینه -5

 هاکنفرانس به مقاله ارسال و نامثبت:  چهارم فصل

 82 ........................................................................................... مقدمه -1

 83 .......................................................................................... تضاریف -2

 87 ..................................................... های ملی و بین المللیتفاوت کنفرانس -3

 88 ............................................. چهونه از برگزاری یک کنفرانس مطلع شویم؟ -4

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414979
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414980
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414990
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414991
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414996
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414997
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118414998
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118415004
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118415005


 

 91 ................................................... دستیابی به اطالعات کامل یک کنفرانس -5

 92 ........................................................... آشنایی با ساختار سایت کنفرانس -6

 94 .................................................. چهونه برای کنفرانس مقاله ارسال کنیم؟ -7

 97 ........................................................... روند برگزاری یک کنفرانس علمی -8

 98 ........................................................................ انواع ارائه در کنفرانس -9

 101 .............................. هفت مرحله اصلی برای ثبت ناا و شرکت در کنفرانس -10

 103 ............................................................... مدارک حلور در کنفرانس -11

 105 ........................................................... مضیارهای اعتبار یک کنفرانس -12

 مقاله دییتا و اصالحات ،یداور روند:  پنجم فصل

 114 ......................................................................................... مقدمه -1

 114 .............................................................منظور از داوری مقاله چیست؟ -2

 115 ............................................................................ شیوه انتخاب داور -3

 117 ............................................................................ انواع نتایج داوری -4

 119 ................................................................................. ر  مقالهپذی -5

 122 ...................................................................... پذیر  همراه با اصال  -6

 128 .................................................. د شدن مقاله و ارسال به مجالت دیهرر -7

 ضمائم و هاوستیپ

 132 ............................................................. پیوست اول : چک لیست کاور لتر

 133 ...................... پیوست دوا : نمودار روند ارزیابی و چاپ مقاله پژوهشی در مجالت

 134 .............. ای از ارزیابی و نظرات داوری برای مقاالت داوری شدهپیوست سوا : نمونه

 136 ............................... ای از الهوی نهارشی مجالت پژوهشیپیوست چهارا : نمونه

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118415019
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118415020
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/آماده%20سازی،%20ارسال%20و%20انتشار%20مقالات%20علمی.docx%23_Toc118415028

	5
	Sabmit- Final- 10-02-96



