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تفاوت اصلي مقاالت ژورنال و كنفرانس

  و نوآوري سطح در كنفرانسي با ژورنالي مقاالت تفاوت مهمترين
 و هپخت كامالً  كه كارهايي معموالً  .است مقاله در شده ارائه نتايج صحت

.شوند مي چاپ ژورنالها در باشند برخوردار بااليي نوآوري از
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دسيناشران برجستة ژورنالهاي بين المللي در علوم و مهن

• Elsevier http://www.sciencedirect.com 

• SPRINGER http://www.springerlink.com 

• OXFORD http://www.oxfordjournals.org 

• IEEE http://www.ieee.org

• IET http://www.theiet.org
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بخش هاي اساسي مقاالت ژورنال عادي
عنوان•
چكيده•
كلمات كليدي•
مقدمه•
)توضيح نوآوري و ارائة نتايج(بدنة اصلي مقاله •
نتيجه گيري•
سپاسگزاري•
منابع•
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مراحل ارسال مقاله به ژورنال
انتخاب ژورنال مناسب .١
 به مطالب نوشته شده در بخشAims & Scope  ژورنالها كه در صفحة

.اصلي وب سايت آنها قرار دارد توجه كنيد
به مقاالت چاپ شده در شماره هاي اخير مجلة مورد نظر توجه كنيد.
تخاب با توجه به اينكه فرايند پذيرش و چاپ مقاله بسيار زمانبر است در ان

 ژورنال دقت كنيد چون در صورت رد شدن مقاله ممكن است موضوع تازگي
.خود را از دست بدهد و عمالً ارسال آن به يك ژورنال ديگر مفيد نباشد

 امكان رزرو حق تقدم ابداعات پيش از چاپ مقاله با قرار دادن نسخة پيش
arXivنويس در سايت 

5



)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 

 تقريباً تمام ژورنالهاي جهان ارسال همزمان يك مقاله
.  به بيش از يك ژورنال را غير مجاز مي دانند
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هر دانش آموختة دورة تحصيالت تكميلي بايد 
اسم چند ژورنال و كنفرانس تخصصي مرتبط 

.را از حفظ باشد



)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
آماده سازي مقاله به فرم مورد نظر ژورنال.٢
 انراهنمايي براي نويسندگ«براي اطالع از جزئيات انجام اين كار به بخش  «

)Guide for Authors (در وب سايت ژورنال مراجعه كنيد.
 معموالً در صورت استفاده از نرم افزارLATEX  تبديل مقاله از فرمت يك

 WORDژورنال به فرمت ژورنال ديگر به مراتب ساده تر از نرم افزار 
.خواهد بود

 ًدر موقع ارسال نسخة اولية مقاله به يك ژورنال جهت بررسي معموال
در اين نسخه معموالً سطرها . ارسال مي شود) Draft(» پيش نويس«نسخة 

ه فاصلة زيادي از هم دارند تا داوران موقع خواندن بتوانند نظراتشان را ب
.راحتي درج كنند
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)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 

ثبت نام در سايت ژورنال و ارسال الكترونيكي.٣
 يق از طر(امروزه ارسال مقاله به اكثر ژورنالها فقط به صورت الكترونيكي

.قابل انجام است) وب سايت همان كنفرانس
وي پس از ارسال مقاله يك نامة سپاسگزاري كه نشانگر دريافت مقاله از س

.ژورنال است به شما ارسال خواهد شد
ان برخي ژورنالها براي سرعت بخشيدن به روند داوري مقاالت از نويسندگ

.مي خواهند كه اسم و مشخصات چند داور مرتبط را پيشنهاد دهند
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)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 

الة هر زمان كه بخواهيد مي توانيد با ورود به سيستم از آخرين وضعيت مق•
.خود مطلع شويد

دريافت نتايج داوري .٤
. فرستاده مي شود) Reviewer(پس از ارسال مقاله، مقالة شما به چند داور •

 نظرات داوران به. نتايج داوري حداقل چند ماه بعد به دست اديتور مي رسد
.  همراه تصميم اديتور در يك ايميل به اطالع شما رسانده مي شود
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)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 

براساس ديدگاههاي داوران ممكن است اديتور، مقالة شما را در جا رد •
)Reject ( كند يا آن را به شرط اعمال اصالحات اساسي)Major revision  (

.  مورد بازبيني دوباره قرار دهد) Minor revision(يا اصالحات جزئي 
در صورتي كه انجام . فرايند اصالح و داوري ممكن است بارها تكرار شود•

اصالحات جزئي از شما خواسته شده باشد معموالً مقاله دوباره به داوران 
.  فرستاده نمي شود و فقط خود اديتور تصميم نهايي را مي گيرد

.هويت داوران براي شما مخفي باقي مي ماند•
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)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 

چاپ مقاله.٥
در صورت پذيرفته شدن مقاله، افرادي از خود آن ژورنال مقالة شما را از •

 به(نظر نگارشي ويرايش مي كنند و آن را به فرمت ژورنال در مي آورند 
برايتان ارسال مي شود تا اگر ) Proof(اين نسخة چركنويس ). طور رايگان

.  نظري داريد اعالم كنيد
 در حين آماده سازي مقاله ممكن است سواالتي براي ويراستار پيش آمده•

د با باشد كه در نسخة پيش نويس ارسالي آنها را از شما مي پرسد و شما باي
.دقت به اين پرسشها پاسخ دهيد
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)ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
 Copyright Transfer(به منظور چاپ مقاله بايد فرم انتقال حق چاپ •

Form (را تكميل و امضا كرده و به ژورنال ارسال نماييد.
ر را با تكميل اين فرم برخي حقوق اثر را از دست مي دهيد و برخي ديگ•

با اين كار ژورنال اجازه خواهد داشت كه از مقالة . به دست مي آوريد
 شما استفادة تجاري كند ولي معموالً حق استفادة غير تجاري از اثر

.  برايتان باقي مي ماند
ر روي پيش از توليد نسخة چاپي مقاله معموالً نسخة الكترونيكي آن ب•

 وب سايت ژورنال گذاشته مي شود و يك نسخه نيز به نويسندگان
.ارسال مي شود
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دسته بندي انواع مقاالت چاپ شده در ژورنالها

هر ژورنالي معموالً چند نوع مقاله را جهت چاپ مي پذيرد كه رايج ترين آنها 
:عبارتند از

حاوي نوآوري قابل مالحظه از نظر تئوري ): Regular Paper(مقالة عادي •
.يا عملي در يك حوزة خاص

 شبيه به مقالة عادي با اين تفاوت كه نوآوري و): Brief Paper(مقالة كوتاه •
.حجم اين نوع مقاالت كمتر از مقاالت عادي است

مروري بر مطالب علمي تثبيت شده يا ): Survey Paper(مقالة مروري •
افقهاي در حال گسترش در يك حوزة خاص 
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)ادامه(دسته بندي انواع مقاالت چاپ شده در ژورنالها 

مقالة كوتاهي كه به بررسي، نقد و ذكر ): Communication(مكاتبه •
اشتباهات موجود در يكي ديگر از مقاالت چاپ شده در همان ژورنال مي 

دة معموالً پيش از چاپ اين نوع مقاالت فرصت پاسخ دهي به نويسن. پردازد
.  مقالة اصلي داده مي شود

گزارش يك كشف يا نكتة كوچك علمي ): Technical Note(يادداشت تكنيكي •
قاالت اين نوع م. يا فني كه مي تواند به حل مسائل تئوري يا عملي كمك كند

.  معموالً سريعتر از بقيه داوري و چاپ مي شوند
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»  Letter«در عنوان برخي از ژورنالها كلمة 
:وجود دارد، مثل

Systems & Control Letters
هدف اين گونه ژورنالها دريافت مقاالت 

يا  مثالً مقاالتي بدون مقدمة طوالني(كوتاهتر 
و چاپ سريعتر مقاله در ) ذكر مراجع فراوان

.مقايسه با ساير ژورنالها است



Cover Letter چيست؟

نيز از » Cover Letter«در موقع ارسال مقاله به ژورنالها معموالً فايلي به اسم 
نامه اي خطاب به اديتور ژورنال » Cover Letter«. نويسنده خواسته مي شود

:حاوي مطالب زير است
هاسم، آدرس پستي، شماره تلفن، شماره فكس و ايميل نويسندگان مقال•
اگر ظرف سه ماه آينده براي مدتي از آدرس اصلي خود دور خواهيد بود •

.  جزئيات آن را در اين نامه قيد نماييد
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Cover Letter  ادامه(چيست؟(

اله توضيح دهيد كه چرا فكر مي كنيد مق) در يك يا دو جمله(به طور خالصه •
به (تان با ارزش است و ژورنال بايد آن را براي چاپ كردن انتخاب كند 

).  عبارت ديگر، مهمترين نتيجة كارتان را بگوييد
آن  اگر كسي با زمينة تخصصي مرتبط قبالً مقاله تان را خوانده و در مورد•

ه به ويژ(اظهار نظر كرده است اسم و مشخصات وي را در اين نامه درج كنيد 
ن اگر اين فرد، شناخته شده و صاحبنظر است يا عضو هيئت تحريريه هما

).ژورنال مي باشد
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Cover Letter  ادامه(چيست؟(

ة جزو داوران مقال) با زمينة تخصصي مرتبط(اگر دوست داريد فرد خاصي •
نيد كه البته بايد اطمينان ايجاد ك. شما باشد اسم و مشخصات وي را ذكر كنيد

!اين فرد همدست شما نيست
د اگر به هر دليل دوست نداريد كه فردي داوري مقالة شما را به عهده بگير•

.  اعالم كنيد) ترجيحاً با ذكر مختصر دليل آن(اسم و مشخصات او را 
نامه قيد  هر نكتة ديگري كه فكر مي كنيد دانستن آن براي اديتور مهم است در•

.كنيد
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)Open-Access Journals(ژورنالهاي با دسترسي آزاد 

)  گاهمثالً از طريق دانش(در صورت نداشتن دسترسي به پايگاههاي اطالعاتي •
ر براي دسترسي به متن مقاالت بايد با پرداخت مبلغي هر مقاله را به طو

آن  اين وضعيت تا حدي باعث كاهش دسترسي پژوهشگران به. جداگانه خريد
. مقاله و در نتيجه كاهش تعداد ارجاعات مي گردد

 در معموالً(در ژورنالهاي با دسترسي آزاد، نويسندة مقاله با پرداخت مبلغي •
اين امكان را به خوانندگان آن مي دهد كه مقاله را به ) حد چند صد دالر

.رايگان دريافت و مطالعه كنند
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)ادامه) (Open-Access Journals(ژورنالهاي با دسترسي آزاد 

ه نويسندگان مقاالت با دسترسي آزاد معموالً اين حق را دارند كه مقاله را ب•
.  طور نامحدود بازپخش كنند و حتي آن را دوباره چاپ نمايند

نيز نويسنده مي ) Elsevierنظير ژورنالهاي (در برخي از ژورنالهاي معتبر •
.چاپ شود» دسترسي آزاد«تواند درخواست كند كه مقاله اش به صورت 

ت ژورنالهاي با دسترسي آزاد معموالً بسيار ساده تر از ساير ژورنالها مقاال•
آمد را پذيرفته و چاپ مي كنند چون هدف اصليشان دريافت پول و كسب در

!است
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)ادامه) (Open-Access Journals(ژورنالهاي با دسترسي آزاد 

نسبت  ديد بسيار منفي) از جمله در ايران(در بيشتر محافل علمي و دانشگاهي •
 ISIبه اين گونه ژورنالها وجود دارد هرچند كه برخي از آنها حتي در ليست 

.قرار دارند
ترسي يكي از معروفترين ناشران بين المللي ژورنالهاي نسبتاً معتبر با دس•

:است Hindawiشركت ) عنوان ٣٠٠بيش از (آزاد 
comhindawi.www.
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اصطالحات كليدي مرتبط با مقاالت ژورنال

•Cover letter :نامه اي كه همراه با مقاله به ژورنال ارسال مي شود.
•Special issue : ويژه نامه اي كه گاهي ژورنالها منتشر مي كنند و به طور

.تخصصي مقاالت مرتبط با يك موضوع خاص را چاپ مي كند
•Open access :اشاره به ژورنال با دسترسي آزاد
•Minor revision :اعمال تغييرات جزئي در مقاله
•Major revision : بازبيني اساسي و تغييرات مهم در مقاله
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)ادامه(اصطالحات كليدي مرتبط با مقاالت ژورنال 

•Reviewer :داور مقاله
•Proof :چركنويس مقالة پذيرفته شده كه به فرمت ژورنال درآمده و براي 

.كسب نظر و طرح پرسشهاي احتمالي به نويسندگان آن ارسال مي شود
•Peer reviewed : براي اشاره به اينكه مقاالت ارسالي به طور دقيق مورد

.  بررسي و داوري قرار مي گيرند
•Affiliation :ود وابستگي سازماني نويسندگان كه معموالً در مقاله درج مي ش

).  مثالً به صورت اسم و آدرس دانشگاه(
•Conflict of interest :تضاد منافع
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)ادامه(اصطالحات كليدي مرتبط با مقاالت ژورنال 

•Corresponding author :نويسندة مسئول، كسي كه انجام تمام مكاتبات و 
جهت (پاسخگويي به تمام تماسها را از زمان ارسال مقاله تا بعد از چاپ آن 

. بر عهده دارد) پاسخگويي به پرسشهاي خوانندگان
•Withdraw :پس گرفتن مقالة ارسالي به ژورنال يا كنفرانس
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داليل اصلي رد مقاالت ارسالي به ژورنال ها

درخور و قابل مالحظه در مقالهنبود نوآوري •
در مرور ادبيات و پيشينة تحقيقناديده گرفتن مقاالت كليدي •
با هدف اصلي مقالهمطالب غير مرتبط استفاده از •
عدم رعايت حقوق مالكيت فكري آثار مولفان ديگر•
ي مقاالت و دستاوردهاي علمي ديگراننقد بي پروا•
”طرح تحقيق“مبهم و كلي بودن •
عدم اشاره به اشتباهات و محدوديتهاي مطالعه خود•
عدم همخواني نتيجه گيري با نتايج آماري•
صفحه بودن مقاله ٣٥، بيشتر از عدم رعايت فرمت استاندارداشتباهات تايپي، •

26



27

در كنفرانسها همة مقاالت تا حد امكان 
پذيرفته مي شوند مگر آنكه واقعاً دليل 
موجهي براي رد كردن آنها وجود داشته 

در مقاالت ژورنال بر عكس است، . باشد
ر يعني اكثر مقاالت ارسالي رد مي شوند مگ
 آنكه واقعاً توجيه خوبي براي پذيرششان

.وجود داشته باشد



چند توصيه

!اگر واقعاً ايدة علمي مفيد و تازه اي نداريد اصالً مقاله ننويسيد•
ا و ي) اعم از داخلي يا خارجي(مقاله نويسي را با ارسال مقاله به كنفرانسها •

.مجله هاي فارسي شروع كنيد
براي انتخاب مجلة داخلي مناسب سري به بانك اطالعات نشريات كشور •

commagiran.www.
.بزنيد
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