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مجالتکردنپیدابرایخوبخیلیسایتیک

وآیاسآیمجالتبرایهم)آنهااینترنتیآدرسکردنپیداومجالتجستجویبرای
میجستجومجلهنامباهم .کنیداستفادهزیرسایتازتوانیدمی (آیاسآیغیرهم
 .(ISSN)مجلهالمللیبینکدباهموکند



http://www.journalseek.net



شروعآیاسآیغیرمجلهیکباراانگلیسیزبانبهنوشتنمقالهابتداکهنیستبد
ازاستفادهبا .بفرستیممقالهمعتبرمجالتبرایتجربهافزایشباتدریجبهوبعدا .کنیم
ارسالمجلهآنبرایراتانمقالهوکنیدپیداآیاسآیغیرمجلهیکسایتاین

میدلسرد،مجالتدرشانمقالهشدنردباچندازپسدوستانازبعضی .نمایید
.داشتیممیبرمحکمتریاماترکوتاههایگامابتداازکهبودبهتر .شوند
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دارد؟ ISIدرجهمجلهاینآیا

رویترزتامسونسایتخودجستجوی :توجه)نه؟یاداردآیاسآیدرجۀمجلهیکآیابدانیماینکهبرای
درشکلاینبهرانشریهنامکهاستکافی (آوردنمیرانشریاتنامهاوقتگاهیونیستدقیقزیاد

Google کنیموارد:

 “Journal Name” site: thomsonreuters.com

مثالبرای

 “JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site: thomsonreuters.com

مجلهنامجایبهاینکهیا،ISSN واردجستجوگررامجلهGoogle کنیممی:

 “ISSN: 0378-4266” site: .thomsonreuters.com

شودمیمشاهدهزیردرجستجونتیجهکه

 Journal Search - Science - Thomson Reuters
Science thomsonreuters.com ... Site. Client. proxystylesheet. Output. 
Search. allAreas ... JOURNAL OF BANKING & FINANCE. Monthly: ISSN: 
0378-4266: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, 
NETHERLANDS, 1000 AE. Coverage ...
science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?... - Cached -
Similar -

نماییداستفادهزیرلینکازنیزالفباییجستجویبرای:

 http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d
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http://209.85.229.132/search?q=cache:YXT33IQsV2kJ:science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi%3FPC%3DBC%26Alpha%3DJ+%E2%80%9CISSN:+0378-4266%E2%80%9D+site:+scientific.thomsonreuters.com&cd=3&hl=en&ct=clnk
http://www.google.com/search?hl=en&q=related:science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi%3FPC%3DBC%26Alpha%3DJ
http://isimag.blogfa.com/Ø¨Ø±Ø§Û� Ø§Û�Ù�Ú©Ù� Ø¨Ø¯Ø§Ù�Û�Ù� Ø¢Û�Ø§ Û�Ú© Ù�Ø¬Ù�Ù� Ø¯Ø±Ø¬Û� Ø¢Û� Ø§Ø³ Ø¢Û� Ø¯Ø§Ø±Ø¯ Û�Ø§ Ù�Ù�Ø� (ØªÙ�Ø¬Ù�: Ø¬Ø³ØªØ¬Ù�Û� Ø®Ù�Ø¯ Ø³Ø§Û�Øª ØªØ§Ù�Ø³Ù�Ù� Ø±Ù�Û�ØªØ±Ø² Ø²Û�Ø§Ø¯ Ø¯Ù�Û�Ù� Ù�Û�Ø³Øª Ù� Ú¯Ø§Ù�Û� Ù�Ù�Øª Ù�Ø§ Ù�Ø§Ù� Ù�Ø´Ø±Û�Ø§Øª Ø±Ø§ Ù�Ù�Û� Ø¢Ù�Ø±Ø¯) Ú©Ø§Ù�Û� Ø§Ø³Øª Ú©Ù� Ù�Ø§Ù� Ù�Ø´Ø±Û�Ù� Ø±Ø§ Ø¨Ù� Ø§Û�Ù� Ø´Ú©Ù� Ø¯Ø± Google Ù�Ø§Ø±Ø¯ Ú©Ù�Û�Ù�:
http://isimag.blogfa.com/Ø¨Ø±Ø§Û� Ø§Û�Ù�Ú©Ù� Ø¨Ø¯Ø§Ù�Û�Ù� Ø¢Û�Ø§ Û�Ú© Ù�Ø¬Ù�Ù� Ø¯Ø±Ø¬Û� Ø¢Û� Ø§Ø³ Ø¢Û� Ø¯Ø§Ø±Ø¯ Û�Ø§ Ù�Ù�Ø� (ØªÙ�Ø¬Ù�: Ø¬Ø³ØªØ¬Ù�Û� Ø®Ù�Ø¯ Ø³Ø§Û�Øª ØªØ§Ù�Ø³Ù�Ù� Ø±Ù�Û�ØªØ±Ø² Ø²Û�Ø§Ø¯ Ø¯Ù�Û�Ù� Ù�Û�Ø³Øª Ù� Ú¯Ø§Ù�Û� Ù�Ù�Øª Ù�Ø§ Ù�Ø§Ù� Ù�Ø´Ø±Û�Ø§Øª Ø±Ø§ Ù�Ù�Û� Ø¢Ù�Ø±Ø¯) Ú©Ø§Ù�Û� Ø§Ø³Øª Ú©Ù� Ù�Ø§Ù� Ù�Ø´Ø±Û�Ù� Ø±Ø§ Ø¨Ù� Ø§Û�Ù� Ø´Ú©Ù� Ø¯Ø± Google Ù�Ø§Ø±Ø¯ Ú©Ù�Û�Ù�:


؟بنویسیمآیاسآیمقالهچگونه

واژهکلیدبا،کنیدسرچکتابجستجویبرایراکامداتآمازونکهوقتی

 "Writing a Research Paper"

آنهاکهاستمعنیاینبهاین .دهدمیارایهفوقعنوانبادقیقاکتاب 254حداقل
مقاالتییافتنبرای .دهندمییادرامقالهنوشتننحوۀگامبهگامدانشجویانبهدقیقا
.کنیدسرچرافوقواژهکلیدتوانیدمی،نوشتننحوهزمینهدر

کهانتهاییجدولبخصوص .استدادهتوضیحخوبرامقالهساماندهینحوۀزیرمقاله
 .ایدهفرستادنامربوطیمجلهبهکهاینستدلیلش،شدردشمامقالهاگرمیكندبیان

:بخونیددقتبارامقالهاینحتماکنممیتوصیه

 Writing a Research Paper
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1-روزتحوالتبامناسبعنوانداشتن: 

نمرهکاهشسببطوالنیوینعنا.باشدتحقیقکلیدیلغاتدارایوواضحکامالبایدنظرموردعنوان
 .شودمیمقالهارزشیابی

2-مناسبچکیده: 

(خط 3تا2)مسئلهبیان-3 .باشدمفیدومختصربایدنحقیقچکیده 

4-تحقیقروش: 

تقاطعی–طولی–ایکتابخانه–میدانی )تحقیقنوع-  (خطیک) (...

(خطنیم)(کشور–شهر–منطقه ) (اجرامکان )تحقیقمحل 

(خطنیم) (....سال.....ماهتا ...سالدر....ماهاز(تحقیقدوره 

(خطنیم) (منتخبافرادتعداد )تحقیقنمونه ,تحقیقجامعه 

(خطنیم).-ایخوشهتصادفی–سادهتصادفی )نمونهحجمانتخابروش.. 

رگرسیون–استیودنتتی– (دوخی)اسکوئرکای ):آماریآزموننوع–  (خطنیم) ..

مدلنام :مدلنوع

5-تحقیقنتایج: 

(جمله 3تادو ).شودنوشتهشدهردیاتاییدهایفرضیهنتیجه 

کلمهچهاراکثرحد:کلیدیلغات
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 :مقالهبعدیهایبخش

مقدمه: Introduction 

بهراخوانندهتوجهکلیمطالبنوشتنبامحققبخشایندر
بهترمقدمهنوشتندر.کندمیمتمایلتحقیقموضوعسوی
نماییدرعایترازیرموارداست

معتبرمنابعقولازنظرموردموضوعازتعریفیکابتدا.( 
جلبسبببیشتراعتبار ,باشدترمهمهمهازبایدمنبعاین

مقدمهبامرتبطمطالبسپس. (شودمیخوانندهبیشترتوجه
راایجملههیچباشدیادتان).دهیدقراربخشایندررا
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:مقالهبعدیهایبخش

مسئلهبیان: 

ابمرتبطمسایلومشکالتسپسوبپردازیدمسئلهتعریفبهابتداهماینجادر
ایدمودهنمطرحتحقیقفرضیاتدرکهراسوالهاییکنیدسعیوکنیدبیانراموضوع

دربایدپرسشهااینولینماییدمطرحپرسشیجمالتصورتبهبخشدراینرا
باشدخبریجمالت

داریدفرضیهدر :مثال

"انهابیمارستدروریبهرهافزایشومشارکتیمدیریتاجرایبینمستقیمیرابطه
 "داردوجود

بنویسیدچنینمسئلهبیاندرمیتوانیدراموضوعاین: 

"باهابیمارستانوخدماتیشرکتهایدرمشارکتیمدیریتروشازتوانمیآیااینکه
مدیریتعلمهشگرانپژونظراختالفموردهنوز ,نموداستفادهوریبهرهحداکثر
co" .است
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:مقالهبعدیهایبخش

موضوعاهمیت: 

کنیدمیبیانرامسئلهاهمیتهمبخشایندر. 

وشودمی ..درعواقبیچهسببمسئلهاینبهتوجهعدم"اینکه
واعدادآوردن).دارد...همراهبهمثبتینتایجچهآندرستاجرای
 (...وصددرصورتبهمعتبرارقام

نآیاجراعدموگرفتندمسئلهاینازنتایجیچهدیگرهایکشوردر
حتمابایدرامطالباینکهباشدیادتان ) .استشدهمشکالتیچهسبب

در.نکنیدفرساییقلمخودتاناز.بنویسیدجملههرآخردرمنبعذکربا
براینتایجیچهشوداجرا...درتحقیقایناگرکهبنویسیدنهایت

co؟دارد ...ومسئولین
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:مقالهبعدیهایبخش

شدهانجامتحقیقاتبرمروری: 

برویدعقببهوکنیدشروعاخیرسالهایتحقیقاتازابتدا. 

بنویسیدداخلیتحقیقاتازابتدا ,فرستیدمیداخلیمجالتبرایرامقالهاگر. 

دهیدانجامفوقبرعکسفرستیدمیخارجیمجالتبرایرامقالهاگر. 

ازشماکهانگیزدمیبرراشبههایناینکار) .نماییدداریخودجدامکررصورتبهنفریکنامنوشتناز
 (...ایدنکردهاستفادهمختلفمنابع

وفنی ,مدیریتمقاالتبرایولی.استترجالبباشدترقدیمیمنبعچههرتاریخهایرشتهمقاالتبرای
 .بکنیدبیشتریاستفادهجدیدمنابعازبایدپایهعلوموپزشکی

برچون .نماییدداریخودآننوشتنازجدا ,نهیاهستمنبعیکبهمربوطمطلبکهنیستیدمطمئناگر
شودثابتآنخالفاگرودهندمیتطبیقموجودمنابعباراشماجمالتکلیهخارجیمجالتکنندگانرسی
 .شدخواهدمردودمقاله

نوشتناز.باشندتحقیقاتیمقالهیکحتمایدبامقاالتاین ,کنیدمیاستفادهنتیاینترومقاالتمنابعازاگر
دقتتاسممکنخودشرکتتبلیغبراینویسندهچونکهنماییدداریخودجداتبلیغاتیسایتهایازمطالب
 .باشددانشگاهیمشحصاتداراینظرموردمقالهاستبهتر .ندهدنشاننظرموردمنبعدرزیادی

 . (.برخوردارندیبیشتراعتبارازهستند PDFفرمتدارایکهمقاالتی)

کنیدمیاقتباسداخلیشدهترجمهکتابهایازرامطلبیاگر, 

وترجمههنوزایراندرولی.هستندتریجدیدویرایشهایدارایجهاندرکتابهاایناغلبکهباشدیادتان
مواردایندر.بدهیدرفرنسآنازونمودهپیداراجدیدویرایشبااصلیکتاباستبهتر.اندنشدهمنتشر

.نماییداستفادهکشورداخلدرمعتبررسانیاطالعشرکتهایوتحقیقاتیمراکزازتوانیدمی
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:مقالهبعدیهایبخش

مهممشکل

ابهایکتدرشدهترجمهمقاالتازمجبورندانگلیسیزبانضعفعلتبهداخلیعزیزمحققینازبسیاری
شدهعوضآنتجمالاستممکنوشدهویرایشرهاباکتابهاایناینکهازغافل .نماینداستفادهداخلی
میببسآنقدیمیانتشارسالونویسندهنامنوشتنولیباشدنشدهعوضکتابآنمطالباگرحتی .باشد
شانسئلهمساینونداریددسترسیجدیدمنابعبهشماکهبگیرندنتیجهخارجیمجالتسانکارشناکهشود

پیدانویسندههمانازراکتابجدیدترینبایدمشکلاینحلبرای.آوردخواهدپایینراشمامقالهپذیرش
 .کنید



ایندر.نماییدپیداکشورداخلدرراجدیدویرایشبانظرموردکتابنتوانیداستممکنمواردازبرخی
ازرامقالهآناگر.باشندشدهچاپجهاندرجدیدتاریخدرمقاالتیاستممکننویسندههمانازمواقع
شدهترجمهکتابنامنیستیدمجبوردیگروشدخواهدحلشمانویسیمنبعمشکل ,کنیدپیدانویسندههمان

مقالهترجمهباوکردهپیدارانظرموردمقالهآنجایبه .بنویسیدرااستقدیمیانتشارسالدارایکهرا
سالبارانویسندههمانناممسئلهاینازاطمینانازپس.میکنیدپیدانویسندههمانازرانظرموردجمله
 .آوریدمیخودمقالهدرترجدیدانتشار

مقالهاراعتبازونیستجالبیکارخارجیمجالتبرایفارسیزبانبهشدهترجمهمنبعنوشتنکلیبطور
میالاستقبمنبعاصالتازنیزداخلیمجالتچهاگراستکمترمشکلاینداخلیمجالتبرایولیمیکاهد

co.دارندقبولبیشترراویرایشآخرینوکنند
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:مقالهبعدیهایبخش

تحقیقاهدافوفرضیات: 

بنویسیدمناسبودقیقرافرضیات. 

تحقیقروش: 

باحتماتحقیقروشنوشتنبرای .دهدمیتشکیلرامقالهمهمبسیاربخشتحقیقروش
تحقیقروشولیباشدباالسطحدرشمامقالهمطالباگر .نماییدمشورتآمارمتخصصین

 .رفتخواهدهدربهزحمتتانباشیدنکردهانتخابرادرستی

فادهاستوبیشتریکاملترجمالتازمنتهینماییدپیرویچکیدهبخشدرشدهنوشتهمطالب
 .نمایید

تحقیقنتایج: 

نماییدادهاستفهانموداروجداولترینمهمازبایدانگلیسیمقالهدرتحقیقنتایجنوشتنبرای
 .نماییدداریخودجدامقالهکردنکشدارازوندهیدقرارمقالهدررانمودارهاوجداولهمه .

جدولکنیدسعی.ایددادهانجامآزمونیکفرضیههربهبوطمرسوالچندبرایاگرمثالبطور
.دهیدقرارمقالهدرراآزموننهایی

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



:مقالهبعدیهایبخش

گیرینتیجهوبحث: 

رافرضیههرنتیجهسپس .بیاوریدتحقیقادبیاتازرامهمنکتهچندابتدابایدبخشایندر
رانتایجنایبعدوبنویسیدفرضیهباآنرابطهدررادیگرانتحقیقاتنتیجهآنازپسونوشته

نماییدمقایسهخودنتیجهبا

مثال:

نتیجهاین .داردوجود ......و .....بینداریمعنیرابطهکهاستشدهمشاهدهتحقیقایندر
داردمطابقت (1996)موریسونو (2002)راجرو (2003کاپالن)همکارانوکاپالننتایجبا
از .دهدمینشانرانکتهاینخالف (1997)ایراندراحمدیتوسطشدهاعالمنتایجلیو

اعالم (2001)پارکراما........تحقیقایندرکهشودمیمشاهده.......بارابطهدردیگرسوی
 .......کهاستنموده

ودرستمقالهیکواقعدر.اندشدهنوشتهپاراگرافایندرمختلفیمنابعکهنماییدمیتوجه
وکمبایدمقالهقسمتهایهمهکلیبطور.باشدداشتهدارامشخصاتهمینبایدمناسب
 .باشندخودجمالتالبالیدرمنبعتعدادایندارایبیش

پیشنهادات: 

 .باشد (المللیبین)کشورخارجوکشورداخلبخشدودربایدپیشنهاد

تقدیروتشکر: 

.کنیدتشکرکوتاهجملهچنددرآشنایانودوستانواساتیداز
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:مقالهبعدیهایبخش

منابع: 

شوندنوشتهدقیقکامالبایدمنابع. 

نماییدتوجهشدهمنتشرمقاالتمنابعبهتوانیدمیمنابعنوشتنبرای. 

تبدیلمیالدیسالبهراشمسیهجریسال ,کردیداستفادهفارسیمقالهیکازاگر
 .کنید

مقالهترجمه: 

مترجم .نیستمعمولیترجمهیکخارجیمجالتبهارسالبرایمقالهیکترجمه
مقاالتبساچه.باشدداشتهکاملآشناییمربوطهعلمبهبایدترجمهدرتبحربرعالوه

 .دندشمردودتخصصیحاتاصطالبامترجمآشناییعدمعلتبهکهجالبیتحقیقاتی
مجربافراددستبهراخودزحماتحاصل,ترجمهبرایکهکنیممیپیشنهاداکیدا
co.بدهید
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اولگام-آیاسآیمقالهنوشتننحوۀ

. مطالعۀاساسبربیشتر،آیاسآیمقالهنوشتننحوهمورددرشدهمطرحنکات
هکاستدوستانیمداومارتباطوشخصیتجربه،زمینهایندرموجودمقاالتوکتب
.اندکردهچاپآیاسآیمقاله

قبولیوبودنممتازبرایمقالهچاپجملهاز،مختلفدالیلبهدوستانازبسیاری
قداما،باشندکردهچاپچیزییهجوریهمینیهاینکهیاارتقا،دکتریدرآزمونبدون
اما،بدهدجوابداخلمجالتبرایشایدنگاهاین .کنندمیآیاسآیمقالهنوشتنبه

مقالهچاپبرای .نیستدرستعنوانهیچبه،آیاسآیبویژهوخارجمجالتبرای
الهمقنوشتنبهاقدامنفوذصاحباساتیدازیکیباکهاستکافی،داخلمجالتدر

استاداعتباربهبیشترداخلمجالتزیرا،شویدمیموفقهمزیاداحتمالبهکهنمایید
حتماآیاسآیمجالتبرایاما .مقالهبودنکاربردییامقالهاصلبهتادهندمیبها
انگلیسیزباننگراندوستانازبعضی .باشیدکردهآمادهحسابیودرستچیزیهباید

توانمیاما،کندمیکمکخیلیانگلیسیزبانبهبودنمسلطکهاستدرست،هستند
هموترجمههمرامقالهبعدوکردرعایتفارسیدررااطالعاتارایهفرمتهمان

co .(مختلفمترجمدوتوسطومرحلهدودر)کردزبانیویرایش
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اولگام-آیاسآیمقالهنوشتننحوۀ

توهماینازکهاستاین،آیاسآیمقالهنوشتندرگاممهمترینواولین،پس
،تواییمحچهباوکجاکهنیستمهم،کنیمچاپچیزییهخواهیممیکهبیاییمبیرون
!باشهآیاسآیفقط

یدکنچاپدرمانودرستمقالهیهتوانیدنمیوقتهیچدیدگاهاینباباشیدمطمئن،
ارمقالهسریعاکهخواهیدمیفقط،رسیدیدتولیدبهکهایمرحلهاولیندرزیرا

بهدکانتحملوصبریاکردنعجلههمینوکنیدمیخودداریآنتکمیلازوبفرستید
...زندمیکلیدیایضربهکارمحتوای

بهاگر،استخاصزمینهآندردانشتوسعۀبهکمک،علمیمقالهنوشتندرهدف
کمننوشتمقالهکنندهخستهوطوالنیساعاتدروقتهیچدیگر،برسیمدیدگاهاین
دوستانازبسیاری .کندمیپیداادامهزمینهآندرمانوشتناینکهمهمتروآوریمنمی
رهارازمینهآندرنوشتندیگر،آیاسآیمجلهیکدرشانمقالهچاپمحضبه
...دهدمیجهتماکارهایبه،خاصزمینهیکدرمقالهچاپبهدادنادامه .کنندمی co
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موضوعانتخاب-آیاسآیمقالهنوشتننحوۀ

کتابنآبرایبتوانکهباشدکلیخیلینبایدشودمیانتخابمقالهنوشتنبرایکهموضوعی
روشازاستفادهیعنیاست؛خوبخیلیایرشتهبینموضوعاتانتخاب،کلیبطور .نوشت
بهبودوتعیین،کارکنانآموزشینیازهایتعیین،مثالبرای .دیگررشتهدررشتهیکهای
،نسازماکالناستراتژیتعیین،خدماتکیفیتارتقای،سازیاجتماعیبرموثرهایمولفه
،وریبهرهشاخصهایتعیین،هااولویتتعیینوپژوهشیسنجینیاز،هابرنامهطراحی
،QFD،fuzzy-QFD،ANP،fuzzy-ANP،AHPروشهایبوسیلهعملکردارزیابی

fuzzy-AHP ،Statistical clustering ،DEA ،Goal Programming شبکهو
 .باشدآیاسآیمقالهیکتواندمیکدامهرعصبیهای

انیانسعلومازترراحتخیلیمهندسیفنیدرمقالهنوشتنکهشودمیتصورهاوقتگاهی
ضوعموانتخاببرایبیشتریهایگزینهانسانیعلومهایرشتهدانشجویانکهحالیدر .است
موضوعباتوانمی .مختلفروشچندینباموضوعیک .کنیدبررسیدقتباراباالمثال .دارند
 .نوشتآیاسآیمقاله 50بهنزدیکباالهای

خلوطمدیگرایمادهباراطالگرمیکنفریکشیمیرشتهدرکهکردمینقلاساتیدازیکی
گرمدوباراآزمایشهمانآیدمیدیگرفردوکندمیچاپآیاسآییکرانتیجهوکندمی
در،نداردصحتچیزیچنینواقعا .کندمیچاپدیگرآیاسآیمقالهیکودهدمیانجامطال

یاوگیرندمیبکارآنرایاکهداردوجودحلیراهایمسالههربرایپایهومهندسیعلوم
ازماتعریفبابستهانسانیعلومدر،اما .برسدآنجواببهعلمپیشرفتکهشوندمیمنتظر
اهگهیچکهاستنسبیمسالهتعریفهاوقتگاهیوآیدمیبدستمختلفیجوابهایمساله
.شودنمییافتجوابیآنبرای
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موضوعانتخاب-آیاسآیمقالهنوشتننحوۀ

خواهیمیمکهمسائلسراغبرویمدیداینباوکنیمپیدافنیدیدکمیهممااستبهتر
هااتاقیهمودوستاناز .مسالهحلهایروشسراغرویممیحال .کنیمحلراآنها
ابببینیدکنیدبحثهمباوبنشینید .کرداستفادهمقالهبراینحوبهترینبهتوانمی

ازبیشتر .یافتدستتوانمیهاییچیزچهبهرشتهدوهردرروزمباحثتلفیق
کمیوجدیدهایروشبرایتوانمیصنایعوصنعتیمدیریت،آماردانشجوهای

.کرداستفاده

باماشواستشمافردیعالقهکهاستمسائلی،مناسبموضوعیافتنبرایدیگررا
کسیازحال .رسیدمیهاییحلراهبهوکنیدمیفکرآنمورددر .هستیددرگیرآنها
الهمقساماندهیبرایبخواهید،استگرفتهبکارراهاییروش،دیگرایرشتهدرکه
.کندکمکشمابهتحقیقروشآنقالبدر

وانخودشرشتهمعتبرمجالتتوانندمی،هستندمبتدیمقالهنوشتندرکهکسانی
دومقاالتکلبعد .(استآمدهآنهااکثروبالگدر)کنندپیداراآنبهنزدیکهایرشته
لهمجهرکهآیدمیدستشانخوبخیلیصورتایندر،بخوانندرامجلههراخیرسال
ازبعضی،مثال .چاپدستدرمقاالتبخصوصکند؛میچاپرامقاالتینوعچه

نتیجهونویسندهتحلیلدیگربعضیولی،دهندمیباالییاهمیتارقاموآماربهمجالت
درراتانذهنیتراوشاتکنیدسعیحالتایندر .دارداهمیتخیلیآنهابرایگیری
.کنیدارایهخواهدمیمجلهکهقالبیهمان
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موضوعانتخاب-آیاسآیمقالهنوشتننحوۀ

رامجلهیکمقاالتکلمنکهکردمینقلدیگردوستانازیکی

بهراهمانها .کردمآوریجمعرامطالبیمقالههرداخلازبعد،خواندم

،البته .استمناسبیروشنیزاین .شدچاپوفرستادممقالهیکشکل
.شودمیگفته Reviewیامروریمقاالتاصطالحامقاالتنوعاینبه

نیستدشواریکارموضوعانتخابدکتریوارشددانشجویانبرای،

اینکهفرضبا .اندکردهانتخابنامهپایاندرقبالراموضوعآنهازیرا
.رویممیبعدیگامسراغبهاستشدهانتخابموضوع

یاحقیقتانجامفرآیندبامقالهنوشتنفرآیندباشیمداشتهیادبهالبته
co...داردزیادیهایتفاوتنامهپایان
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ایمقدمهبانهنظری؛ادبیاتبررسیباشروع :سومگام
چکیده

هکردانتخابرامقالهدقیقعنوانکهزمانییعنی،آیاسآیمقالهنوشتندرسوممرحلهدر
مینیززیرمعیارهایباالبته .نماییدآغاززمینهآندردیگرانکارهایبررسیباراکارتان،اید

.داردتازگیعلمیجامعهبرایکهبگردیدعناوینیدنبالبه،آیاسآیمجالتدرتوانید

یدبروکنندمیچاپراکتبونشریاتازوسیعیحوزهکهمختلفعلمیهایسایتبهابتدا. 
شگاهدانراپولاینکهکنندمیدریافتپولسرویسارایهبرای،هاسایتاینازخیلیقاعدتا
.بپردازیدجستجوبهدانشگاهسایتدربایدپس .پردازدمی

علمیاطالعاتوتجهیزاتتامینکلادارهسایتدرمعتبرعلمیهایسایتازجامعیفهرست
:نماییدمراجعهزیرپایگاههایبهنمونهبرای .استآمدهتهراندانشگاه

 1. Science Direct

 2. Springer

 3. Emerald

 4. Oxford Journals

 5. John Wiley

شدهارایهعلمیهایسایتاینازهریکدرجستجوراهنمای،تهراندانشگاهپایگاهایندر
یعترسرخواهیدمیکهمقاالتیبه،کمتریبسیارزمانباشودمیباعثآنهادقیقمطالعه .است

.کنیدپیدادسترسی
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http://isimag.blogfa.com/utdbase.ut.ac.ir
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.oxfordjournals.com/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0


ایمقدمهبانهنظری؛ادبیاتبررسیباشروع :سومگام
چکیده

نامهپایاناحیاناو)شماانتخابیموضوعباکهبگردیدمقاالتیدنبالبههاسایتاینتکتکدر
 .استزیادمقاالتتعداد،هاموضوعازخیلیدرمعموال .کنیددانلودراآنها .دارندارتباط (شما

بدستمقالهساختاروبندیجمله،نوشتننحوهمورددرزیادیمطالبمقاالتخواندنحیندر
دقتابراکارتانونرویدطفرهکنیدسعیاما،استکنندهخستهکمیکارازقسمتاین .آیدمی

راهاواژه)بریزیدقالبآندرراخودتانمحتوایبعد،برداریدراجمالتقالب .دهیدانجام
کاراین .(نزنیددستراپاراگرافیکدرجملهدوارتباطنحوهوهافعلزماناماکنیدعوض
بررسیدقتبارامقاالتازتعدادیکهوقتی .استنوشتنانگلیسییادگیریبرایخوبیتمرین
باصرفارانظریادبیاتتوانیدمیحتی .اندنوشتهچگونهدیگرانکهشویدمیمتوجه،کردید
 .کنیدتنطیمگیومهبصورتمقاالتبقیهازآوریجمع

مرتبطقبلیمقاالتباراماکارکهحدیدرصرفا،باشدزیادنبایدنظریادبیاتکهباشدیادمان
خستهراداوربدیهیاتحدازبیشتوضیح .دهیمتوضیحبخواهیمرامفاهیمتماماینکهنه،سازد
 .داردکاملاشرافنظریادبیاتبهداورزیرا،کندمی

دیزیاتعداددرمقالهاگر،استمقالهموفقیتدرمهمیعاملنیزمقالهصفحاتتعدادبودنکم
صفحه 12تا 10حددر .شودمیخوانندگانوداورسردرگمیباعث،باشدشدهنوشتهصفحه
co.کنیمنگاهمقالهبهخوانندهیکدیدازکنیمسعی .استمطلوب
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:مهمخیلینکته

ثالم،کنندمینامهپایانکردنخالصهبهشروع،نامهپایاناتمامازبعددانشجویانازبعضی
پایانمقالهکهکنندمیفکربعد .رسانندمیصفحه 15تا 14بهراایصفحه 150نامهپایان
:باشیمداشتهبیادهمواره .استآمادهشاننامه

“.دهیممیانجامتحقیقخودبرایکهکاریازاستترسختمقالهنوشتن ”

بهاولازبایدنظریادبیات .شودمیشروعمقالهنوشتنپروژهتازه،شدتمامنامهپایانوقتی
مطالبازوبخوانیدرامختلفمقاالتباید،نیستسختیزیادکارچونشود؛نوشتهانگلیسی

حتماکاراین .صفحهسهتادوحددر .کنیدبرقرارمنطقیارتباطآنهابینبعد .کنیدکپیآنهامهم
.نداردنامهپایانفرآیندبهارتباطیهیچوشودمیانجامنامهپایاناتمامازبعد

شودمیپیشنهادزیرمراحلنظریادبیاتبررسیبرایخالصهبطورپس:

1. مرتبط؛مقاالتدانلودوعلمیهایسایتبهمراجعه

2. نوشتن؛نحوهازبرداریالگوومقاالتخواندن

3. جمالتکردنکپی)نظریادبیاتآوریجمع

4. شدهکپیهایپاراگرافبینمنطقیارتباطایجاد.co
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الملليبینمجالتبرايمقالهارسالنحوه

پذیردميصورتنوعسهبهخارجيمجالتبرايمقالهارسالمعموال:

1.آنالین؛سیستمطریقاز

2.سردبیر؛بهایمیلطریقاز

3.مجلهسایتطریقاز.

آيموسسه .كنندمياستفادهمقالهارسالآنالینسیستمازمعتبرالملليبینمجالتبیشترحاضرحالدر
ميانجامرامجلهدفتربهآنتحویلومحققازمقالهدریافتخدمات ScholarOneبرندتحتآياس
دالر 6000سالدرمقاله 200تحویلازايبهودالر 3000،سالدرمقاله 100هرتحویلازايبه .دهد

،گلگویایاهودرایمیلیكایجادهمانندوشویدميواردزیرسایتدرشماكهترتیببدین .كندميدریافت
عبوررمزوكاربريناممجلههر .كنیدميتعریفخودبرايعبوررمزوكاربرينامیكوكنیدمينامثبت

:استسایتآدرساین .خواهدميجداگانه

 http://mc.manuscriptcentral.com/?????

به .دهندميقرارشودميمربوطمجلهبهكهدیگركاراكترچندیااختصارينام،هاسوالعالمتجايبه
:كنیدتوجهزیرهايمثال

 Journal of Service Management:

http://mc.manuscriptcentral.com/josm

 Public Management Review:

http://mc.manuscriptcentral.com/rpxm
co
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http://mc.manuscriptcentral.com/josm
http://mc.manuscriptcentral.com/josm
http://mc.manuscriptcentral.com/rpxm


الملليبینمجالتبرايمقالهارسالنحوه

زیرآدرسبه .داردراخودشخاصسیستمهمالزیویرموسسه:

 http://ees.elsevier.com/????

تويمجلههر،كنیدسرچراهاآدرساینكهنیستالزم،دوستان
در .یدبفرستمقالهبرایشتوانیدميچطوريكهنوشتهدقیقاسایتش
:ببینیدرازیرمثالالزیویرمورد

 European Journal of Operation Research

 http://ees.elsevier.com/ejor

ارقركهانتشاراتينامهموشدهمشخصمجلهنامهم،سیستمدوهردر
محققومجلهدفتربینرابطفقطسیستماین .كندچاپرامجلهاست
.دهندميتحویلانتشاراتيبهآنراشدچاپآمادهمجلهكهوقتي .است co
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http://ees.elsevier.com/


الملليبینمجالتبرايمقالهارسالنحوه

گزینه،شدیدسایتواردوقتيشما،آنالینسیستمطریقازارسالبرايSubmit a New 
Manuscript بیشتراستممكنموارديدرولي،استگام 6معموال)گام 6،پسایناز .كنیدانتخابرا

:كنیدطيبایدرا (باشد

شوندميچاپامرالدتوسطكهمجالتي .كنیدميواردراچكیدهبعد .كنیدميواردرامقالهعنوانابتدادر،
 .كنیدواردجداجداویافتهساختاربصورتراچكیدهكهخواهدميشمااز

شمااگرمرحلهایندر .كنیدميوارداساميترتیببهرامولفینبعديگامدرCorresponding 
Author ميقلمنتایدكردهتعریفمسئولمولفبعنوانكهراكسيكاربريحساببهاطالعاتكل،نباشید

خودبطورسیستم،كردیدواردرامولفینسایراطالعاتكهوقتي .دهیدادامهتوانیدنميدیگرشماوشود
مياطالعایدكردهواردكهایمیليطریقازآنهابهوكندميایجادكاربريحسابمولفینتمامبرايكار
.دهد
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