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 !!!است هنرنوشتن مقاله یک  -

آنها  یفیتکبلکه مهم نیست  یک نویسنده مقاله از نظر علمی در باالترین سطح ممکن باشد. تعداد مقاالت -

 مهم است.

 نویسنده در جامعه علمی است. هویتمقاله  -

 انتخاب موضوع مناسب، مطالعه کارهای جدید در آن زمینه، ارائه یک کار جدید و جذاب -

 انتخاب مجله/کنفرانس مناسب و رعایت کامل فرمت آن -

مناسب  هایهای نهایی است. نتایج واضح بوده و با ارائه دادهمقاله ژورنال ارائه کاملی از کار پژوهشی و یافته -

 اند.تأیید شده

توان تواند در مورد کارهای در حال انجام نوشته شود و نتایج اولیه آن کار را ارائه دهد. میمقاله کنفرانسی می -

 هایی در مورد کار اخذ کرد.فیدبک

 letterو  research ،reviewانواع مقاله:  -

 

گیری و )مقدمه، روش و نتایج(، نتیجهاجزای اصلی یک مقاله: عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، بدنه اصلی  -

 مراجع

 عنوان: جذاب، خاص، مختصر، معرف محتوای مقاله، عدم استفاده از کلمات مختصر -

 دارد. بسیار اهمیتمقاله است. باید حاوی مطالب مهم ارائه شده در مقاله باشد.  تبلیغاتی چکیده: آگهی -

عنوان و چکیده باید به درستی انتخاب شوند زیرا در مقاله هستند. به همراه  labelکلمات کلیدی: در واقع  -

 شوند و در نتایج جستجو تأثیر دارند.های ایندکس ثبت میسیستم

مقدمه: اطالعات عمومی در رابطه با موضوع، بیان مشکل، کارهای ارائه شده برای رفع این مشکالت،  -

 به صورت یک لیست، ساختار ارائه مقالهبیان نوآوری مقاله به طور واضح و ترجیحاً های موجود، محدودیت



 شود.و فلوچارت روش پیشنهادی ارائه می بیان روش: به صورت واضح و با کمک بلوک دیاگرام -

های کاری و شرایط مختلف و با استفاده از شکل و جدول انجام شود. مقایسه با بیان نتایج با تعریف حالت -

 کارهای گذشته صورت گیرد.

ب از تکرار مقدمه، بیان مطالب ارائه شده در مقاله، بیان دست آوردهای این مقاله که اگر گیری: اجتنانتیجه -

شد مشخص نبودند، بیان نتایج به صورت کمی، بیان مزایا و معایب طرح پیشنهادی، پیشنهاد این کار انجام نمی

 کارهای آینده

تناب از ارجاع بیش از حد به مقاالت مراجع: استفاده از مراجع اصلی و به روز مرتبط با موضوع اصلی، اج -

 مناسب است. مرجع معموالً 03تا  03قبلی خود نویسندگان، 

مقاله از نظر دستور زبان و تایپ باید بدون نقص باشد. در صورت نیاز، باید از افراد متخصص کمک گرفته  -

 شود.

 واضح است، مختصر است، دقیق است.های یک مقاله خوب: ویژگی -

 گیرند.ها در متن مورد اشاره قرار میجدول ها وتمامی شکل -

 های طوالنیجمالت ساده و کوتاه باشند. اجتناب از جمله -

 و عواقب آن plagiarism بحث -

 

دقیق و با جزئیات کافی  تک به تک، به صورت در پاسخ به داوران همه نظراتپس از داوری شدن مقاله،  -

 باید جواب داده شوند.

ن مقاله باید در خود مقاله به صورتی مشخص شده باشند )با هایالت کردن یا عوض تغییرات انجام شده در مت -

 کردن رنگ متن( و در متن پاسخ به داوران هم مکان آنها ذکر شود.

 نظراتی که قبول دارید را انجام دهید و آنهایی را که قبول ندارید، به طور مؤدبانه و با ذکر دلیل انجام ندهید. -

 

شدن  بزرگ! ابتدا علت رد پژوهشگرانافتد حتی اله نا امید نشوید! برای همه اتفاق میمق در صورت رد شدن -

 مقاله را یافته و آنها را رفع کنید.

 کند(.مقاله را همزمان دو جا ارسال نکنید )حتی اگر زبان آنها با هم فرق می -


