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 یک کتاب يا مقاله یک بار نوشته می شود،
 .ولی ممكن است بارھا خوانده شود

 غفلت علمی•
 کار ضعیف•
 مجلھ ضعیف•



  براي كار پژوھشي ايدهیافتن 



 . شود حاصل ميپژوھشگران خوب طريق مطالعه مقاله  از "يافتن ايده اساسا
 

 كه بايد دائم به اين فكر باشیمھنگام  خواندن مقاالت 
 
 ؟تعمیم داد) ھاي ديگر احیانا  به حوزه(توان نتايج آن را  آيا مي ●
 ؟به دست آورد آيا مي توان با مفروضات كمتري ھمان نتايج يا حتي نتايج قويتري ●
حداقل در بعضي حاالت خاص (توان با روشي ديگر به استداللی كوتاھتر  آيا مي ●

 ؟دست يافت) جالب
 ؟آيا می توان كاربردي از نتايج اين مقاله در ديگر زمینه ھا يافت ●
 ؟چارچوب كلي تر بیان كردیک آيا مي توان نتايج را در  ●
 ؟برقرار است س نتايج وعكمآيا  ●
 ...و  ●
 
 

در كنفرانسھاي عمومي، سمینارھاي   شركت فعال در سخنرانیھايافتن ايده با 
تخصصي، سمینارھای دانشکده و بحث و تبادل نظر با دیگر عالقه مندان نیز ممكن 

 .  است
 

  براي كار پژوھشي ايدهیافتن 
                         

   .ر ممکن استیافتن ایده با نگاه کنجکاوانه و پرسشگ



 شرطھای الزم و کافی برای پژوھشگری

  دانش زیاد و دقیق در مورد موضوع 

ماه ۶ساعت برای  ۶روزی ( سخت کوشی( 

 



 آغاز نوشتن مقالھ

 نتایج اصلی شما باید
 

 صحیح(Correct)   
جدید (New)  
جالب (Interesting)  
مھم(Significant)  



 ارکان مقاله

عنوان )Title( 

 ھا(و نشاني پستی و الکترونیکی آن) ھا(نام نويسنده( )Name(s) and 
Address(es) ( 

كلمات كلیدي )(Keywords 

چكیده )Abstract( 

مقدمه )Introduction and Preliminaries ( 

 اصلی و نتايجمتن )(Main Result 

سپاسگزاری (Acknowledgement) 

مراجع )References( 



 نتایج اصلی



 MAIN RESULTSنکات 

نشده چاپ مقاالت روی نباید شما نتایج (submitted papers) بنا  
  نمی ایجاد مشکل ای حاشیه و جزیی ارجاع ولی باشد شده

 .کند
قبل باید .شوند ذکر دیگری سر پشت یکی تعاریف یا قضایا نباید  

 :مثال .شود اضافه توضیحی تعریف یا قضیه ھر از
 The following theorem is a generalization of [3, Theorem 2.2]. 
 In the next theorem, we establish a relation between positivity and 

boundedness of a linear map. 
 The next result reads as follows. 

یعنی( بدیھی یا )سطری ۴-٣( کوتاه نباید شما مقاله برھانھای  
  حداقل .باشند ) شده شناخته تعاریف و قضایا مستقیم نتیجه

  )محاسباتی نه( طوالنی نسبتا یا تکنیکی برھان با قضیه یک
 .دارد الزم

تبدیل نمادھا، تعویض با دیگران کار سرراست تعمیم نباید مقاله  
 .باشد مرزی مقادیر تغییر یا متغیر، n به دومتغیر

 



 پیشنیازھا





 مقدمھ



 
  و ھا واژه عین اگر .شود اشاره دقیقا آن بھ جا ھمان باید می شود استفاده منبعی از کھ جا ھر مقالھ، متن در

  استفاده مورد منابع کامل فھرست .باشد ھمراه )صفحھ( دقیق نشانی با و گیومھ داخل در باید است شده ذکر عبارات
 معلومات گستردگی و موضوع بر )ھا(نویسنده تسلط میزان دھنده نشان کار این .شود ذکر مراجع بخش در باید نیز

 .نیست ضعف نشانھ عنوان ھیچ بھ و دارد ایشان

 .و در مقالھ بھ آنھا ارجاع داده شده باشد باشند، مربوط بھ موضوع مراجع باید بھ روز

 مراجع



 مراجع



 چکیده



 عنوان باید جذاب، كوتاه، واضح و ناظر بھ نتیجھ اصلي مقالھ باشد 

 عنوان











 

 انتخاب مجله       
 
 
 
 

  :با موضوع مقاله  متناسبمجله ای •
Aims & Scopes 

موضوع در  ادیتورمجله ای دارای •

 مقاله 

از  کمی باالتر مجله ای با سطح •

و بعد از رد، سطح (سطح مقاله 

 )مجله را پایین آوریم

به مجله ای که ارسال عدم ترجیحا •

 .ایداخیرا در آن پذیرش گرفته 
 
 



 ارسال به مجله

 ھر مجله برای آماده سازی مقاله خاصخواندن دستور العملھای 

 فورمت مجلهمقاله در  دادنقرار: Style (Template) File 

 توجه بهOpen Access   بودن مجله یا نبودن آن 

عدم سپاسگزاری از داور وقتی ھنوز مقاله را نخوانده است! 

 تعداد ارسال مقالهتوجه به محدودیت در 

 داور حرفه ایمعرفی:  
آشنای خانوادگی شما نباشد 

ھمکار شما در یک گروه آموزشی نباشد 

ملیت شما را نداشته باشد 

ھمکار پژوھشی شما در چند سال اخیر نباشد 



 ارسال بعد از

بعد ازارسال ماه  ۴-۶صبر نمودن برای
 نسخھ اول مقالھ و کار روی مقاالت بعدی



 گفتھ است) بھ درستی( داورتوجھ و انجام آنچھ . 

بھ داور در مورد مطالبی کھ وی متوجھ آن نشده است لطیف تذکر. 

 نظر وی را اعمال نماییداحترام بھ داوردر جایی کھ بھ سلیقھ مربوط است، برای ، 

 جزییبرای ویرایش دوم با اصالحات  ماه٢صبر تا 

 کلیبرای ویرایش دوم با اصالحات ماه ٣صبر تا 

 

 

 ویرایش مقالھ



 رد شدن مقاله

حرفه ای ترین کار بعد از 
حتی در (رد شدن مقاله 

صورت وجود یک داوری نه 
ارسال ) چندان مطلوب

مقاله به یک مجله دیگر 
)  ویرایش ھای الزمبعد از (

 .است



     
   منطقی
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