
كنفرانس و ژورنال مقاالت اصلي تفاوت اصلي مقاالت ژورنال و كنفرانستفاوت

  در كنفرانسي با ژورنالي مقاالت تفاوت مهمترين
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عادي ژورنال مقاالت اساسي هاي بخش هاي اساسي مقاالت ژورنال عاديبخش
نعنوان• و
چكيده•
كليدي• كلمات كليديكلمات
مقدمه•
قاله• ل ا نتا(دنة ائة ا آ ن ض )ت )توضيح نوآوري و ارائة نتايج(بدنة اصلي مقاله•
نتيجه گيري•

ا گ ا سپاسگزاري•
منابع•
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ژورنال به مقاله ارسال مراحل ارسال مقاله به ژورنالمراحل
انتخاب ژورنال مناسب.1 ب1 ل ژور ب

ژورنالها كه   Aims & Scopeبه مطالب نوشته شده در بخش 
كنيد توجه دارد قرار آنها سايت وب اصلي صفحة .در صفحة اصلي وب سايت آنها قرار دارد توجه كنيد.در

به مقاالت چاپ شده در شماره هاي اخير مجلة مورد نظر  
كنيد .توجه كنيدتوجه

با توجه به اينكه فرايند پذيرش و چاپ مقاله بسيار زمانبر  
شدن رد صورت در چون كنيد دقت ژورنال انتخاب در است در انتخاب ژورنال دقت كنيد چون در صورت رد شدن است

مقاله ممكن است موضوع تازگي خود را از دست بدهد و  
نباشد مفيد ديگر ژورنال يك به آن ارسال .عمال ارسال آن به يك ژورنال ديگر مفيد نباشدعمالً
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ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
يكتقريباً تمام ژورنالهاي جهان ارسال همزمان يك مقاله   ن ز ه ل ار ن جه ي ه ژور م ريب

.  به بيش از يك ژورنال را غير مجاز مي دانند

ا ل تك ال ت ة ختة آ هر دانش آموختة دورة تحصيالت تكميلي بايد  انش
اسم چند ژورنال و كنفرانس تخصصي مرتبط 

اش فظ ا .را از حفظ باشدا
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ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
مآماده سازي مقاله به فرم مورد نظر ژورنال.2

راهنمايي  «براي اطالع از جزئيات انجام اين كار به بخش 
در وب سايت  ) Guide for Authors(» براي نويسندگان

كنيد مراجعه .ژورنال مراجعه كنيدژورنال
تبديل مقاله  LATEXمعموالً در صورت استفاده از نرم افزار 

باز فرمت يك ژورنال به فرمت ژورنال ديگر به مراتب ساده   ب ي ب ي
.خواهد بودWORDتر از نرم افزار

در موقع ارسال نسخة اولية مقاله به يك ژورنال جهت  
خة ن نالً ال)Draft(ش ا ارسال مي  ) Draft(»پيش نويس«بررسي معموال نسخة 

در اين نسخه معموالً سطرها فاصلة زيادي از هم دارند  . شود
جتا داوران موقع خواندن بتوانند نظراتشان را به راحتي درج   ع

.كنند
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ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
يثبت نام در سايت ژورنال و ارسال الكترونيكي.3 ي رو ل ر و ل ژور ي ر م ب

امروزه ارسال مقاله به اكثر ژورنالها فقط به صورت  
كنفرانس(الكترونيكي همان سايت وب طريق انجام)از قابل قابل انجام  ) از طريق وب سايت همان كنفرانس(الكترونيكي

.است
دريافت نشانگر كه سپاسگزاري نامة يك مقاله ارسال از پس از ارسال مقاله يك نامة سپاسگزاري كه نشانگر دريافت  پس

.مقاله از سوي ژورنال است به شما ارسال خواهد شد
مقاالت داوري روند به بخشيدن سرعت براي ژورنالها برخي ژورنالها براي سرعت بخشيدن به روند داوري مقاالت  برخ

از نويسندگان مي خواهند كه اسم و مشخصات چند داور  
دهند پيشنهاد را .مرتبط را پيشنهاد دهند.مرتبط
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ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
ازهر زمان كه بخواهيد مي توانيد با ورود به سيستم از  • م ي ب ورود ب يد وا ي واهيد ب ن ز هر

.آخرين وضعيت مقالة خود مطلع شويد

دريافت نتايج داوري .4
)  Reviewer(پس از ارسال مقاله، مقالة شما به چند داور •

نتايج داوري حداقل چند ماه بعد به  . فرستاده مي شود
نظرات داوران به همراه تصميم  .دست اديتور مي رسد

.  اديتور در يك ايميل به اطالع شما رسانده مي شود

9



ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
ربراساس ديدگاههاي داوران ممكن است اديتور، مقالة شما را  • ور ي ن ن ور ي ه ي س بر

كند يا آن را به شرط اعمال اصالحات  ) Reject(در جا رد 
ي)j(ي Minor(يا اصالحات جزئي )Major revision(اساسي جز (ي

revision(مورد بازبيني دوباره قرار دهد .
در  . فرايند اصالح و داوري ممكن است بارها تكرار شود• و ر ر ر ب ن وري و ح ي رر

صورتي كه انجام 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• ي ي ي
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ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
پچاپ مقاله.5 چ
در صورت پذيرفته شدن مقاله، افرادي از خود آن ژورنال  •

مقالة شما را از نظر نگارشي ويرايش مي كنند و آن را به 
اين نسخة ). به طور رايگان(فرمت ژورنال در مي آورند

برايتان ارسال مي شود تا اگر نظري  ) Proof(چركنويس 
د كن ال ا د . داريد اعالم كنيددا

در حين آماده سازي مقاله ممكن است سواالتي براي  •
ارسال نويس پيش نسخة در كه باشد آمده پيش ويراستار پيش آمده باشد كه در نسخة پيش نويس ارسالي  ويراستار

آنها را از شما مي پرسد و شما بايد با دقت به اين پرسشها 
.پاسخ دهيد ي خ پ
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ژورنال به مقاله ارسال )ادامه(مراحل )ادامه(مراحل ارسال مقاله به ژورنال 
پ Copyright(به منظور چاپ مقاله بايد فرم انتقال حق چاپ • چ ق ل رم ي ب پ چ ور py(ب g

Transfer Form( را تكميل و امضا كرده و به ژورنال
.ارسال نماييد

با تكميل اين فرم برخي حقوق اثر را از دست مي دهيد و  •
با اين كار ژورنال اجازه  . برخي ديگر را به دست مي آوريد

ل كند ا ت تفادة ا ا ش قالة از كه داشت اهد خواهد داشت كه از مقالة شما استفادة تجاري كند ولي  خ
.  معموالً حق استفادة غير تجاري از اثر برايتان باقي مي ماند

آن• الكترونيك نسخة معموالً مقاله چاپ نسخة توليد از پيش از توليد نسخة چاپي مقاله معموال نسخة الكترونيكي آن  پيش
بر روي وب سايت ژورنال گذاشته مي شود و يك نسخه نيز  

.به نويسندگان ارسال مي شود و ي ل ر ن وي ب
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هدسته بندي انواع مقاالت چاپ شده در ژورنالها ژور ر پ چ ع و ي ب
يرهر ژورنالي معموالً چند نوع مقاله را جهت چاپ مي پذيرد كه  پ ي پ چ جه ر وع چ و ي ژور ر

:رايج ترين آنها عبارتند از
عادي• Regular(مقالة Paper:(قابل نوآوري حاوي حاوي نوآوري قابل ):Regular Paper(مقالة عادي

.مالحظه از نظر تئوري يا عملي در يك حوزة خاص
كوتاه• Brief(مقالة Paper:(اين با عادي مقالة به شبيه شبيه به مقالة عادي با اين  ):Brief Paper(مقالة كوتاه

تفاوت كه نوآوري و حجم اين نوع مقاالت كمتر از مقاالت 
.عادي است ي

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

مقالة كوتاهي كه به  ):Communication(مكاتبه• ب)(ب ي و
بررسي، نقد و ذكر اشتباهات موجود در يكي ديگر از  

معموالً  . مقاالت چاپ شده در همان ژورنال مي پردازد
پيش از چاپ اين نوع مقاالت فرصت پاسخ دهي به  

. نويسندة مقالة اصلي داده مي شود
گزارش يك كشف  ):Technical Note(يادداشت تكنيكي•

يا نكتة كوچك علمي يا فني كه مي تواند به حل مسائل  
كن ك ك ل ا تتئ الً قاال ن ا اين نوع مقاالت معموال سريعتر  .تئوري يا عملي كمك كند

. از بقيه داوري و چاپ مي شوند
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» Letter«در عنوان برخي از ژورنالها كلمة ه ژور ز ي بر ن و ر
:وجود دارد، مثل

Systems & Control LettersSystems & Control Letters
هدف اين گونه ژورنالها دريافت مقاالت 

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

.مقايسه با ساير ژورنالها است ه ژور ير ب ي
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Cover Letter ت؟چيست؟ چي
مدر موقع ارسال مقاله به ژورنالها معموالً فايلي به اسم   ا ب ي ي وال ه ژور ب ل ار ع و در

»Cover Letter «نيز از نويسنده خواسته مي شود  .
»Cover Letter«حاوي ژورنال اديتور به خطاب اي نامه »Cover Letter«  نامه اي خطاب به اديتور ژورنال حاوي

:مطالب زير است
ايميل• و فكس شماره تلفن، شماره ، پست آدرس اسم، آدرس پستي، شماره تلفن، شماره فكس و ايميل  اسم،

نويسندگان مقاله
خ• ل ا آ از ت ا ن آ ا ف ظ اگ اگر ظرف سه ماه آينده براي مدتي از آدرس اصلي خود  •

.  دور خواهيد بود جزئيات آن را در اين نامه قيد نماييد

17



Cover Letter ادامه(چيست؟( ت؟ )د(چي
توضيح دهيد كه چرا  )در يك يا دو جمله(به طور خالصه• ور ج(ب و ي ي چر)ر ي يح و

فكر مي كنيد مقاله تان با ارزش است و ژورنال بايد آن 
به عبارت ديگر، مهمترين  (را براي چاپ كردن انتخاب كند

). نتيجة كارتان را بگوييد
اگر كسي با زمينة تخصصي مرتبط قبالً مقاله تان را •

خوانده و در مورد آن اظهار نظر كرده است اسم و  آ
به ويژه اگر اين  (مشخصات وي را در اين نامه درج كنيد

ئ ض ا ا نظ ا ش شناخت فرد، شناخته شده و صاحبنظر است يا عضو هيئت  ف
).تحريريه همان ژورنال مي باشد
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Cover Letter ادامه(چيست؟( ت؟ )د(چي
)  با زمينة تخصصي مرتبط(اگر دوست داريد فرد خاصي• ي ر ري و ب(ر ر ي ي ز )ب

جزو داوران مقالة شما باشد اسم و مشخصات وي را  
البته بايد اطمينان ايجاد كنيد كه اين فرد  .ذكر كنيد

!همدست شما نيست
اگر به هر دليل دوست نداريد كه فردي داوري مقالة شما  •

ً ترجيحاً با ذكر  (را به عهده بگيرد اسم و مشخصات او را
. اعالم كنيد)مختصر دليل آن

آ هر نكتة ديگري كه فكر مي كنيد دانستن آن براي اديتور  •
.مهم است در نامه قيد كنيد
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 Open-Access(ژورنالهاي با دسترسي آزاد 
J l(Journals(

يدر صورت نداشتن دسترسي به پايگاههاي اطالعاتي  • ي ه ي پ ب ي ر ن ور ر
براي دسترسي به متن مقاالت  )مثالً از طريق دانشگاه(

.  بايد با پرداخت مبلغي هر مقاله را به طور جداگانه خريد
اين وضعيت تا حدي باعث كاهش دسترسي پژوهشگران 
.  به آن مقاله و در نتيجه كاهش تعداد ارجاعات مي گردد

آ در ژورنالهاي با دسترسي آزاد، نويسندة مقاله با  •
اين امكان  ) معموالً در حد چند صد دالر(پرداخت مبلغي

گا ا ا قال ك آ گا انن خ را به خوانندگان آن مي دهد كه مقاله را به رايگان ا
.دريافت و مطالعه كنند
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 Open-Access(ژورنالهاي با دسترسي آزاد 
J l) ا) )ا Journals) (ادامه(

رنويسندگان مقاالت با دسترسي آزاد معموالً اين حق را • ق ين و ز ي ر ب ن وي
دارند كه مقاله را به طور نامحدود بازپخش كنند و حتي  

. آن را دوباره چاپ نمايند
نظير ژورنالهاي  (در برخي از ژورنالهاي معتبر•

Elsevier(  نيز نويسنده مي تواند درخواست كند كه مقاله
آ .چاپ شود»دسترسي آزاد«اش به صورت

ژورنالهاي با دسترسي آزاد معموالً بسيار ساده تر از  •
ساير ژورنالها مقاالت را پذيرفته و چاپ مي كنند چون 

!هدف اصليشان دريافت پول و كسب درآمد است
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 Open-Access(ژورنالهاي با دسترسي آزاد 
J l) ا) )ا Journals) (ادامه(

)  از جمله در ايران(در بيشتر محافل علمي و دانشگاهي• هي دا و ي ل ر بي ايران(در در ج )از
ديد بسيار منفي نسبت به اين گونه ژورنالها وجود دارد  

ليست در حتي آنها از برخي كه دارندISIهرچند .قرار .قرار دارند ISIهرچند كه برخي از آنها حتي در ليست
يكي از معروفترين ناشران بين المللي ژورنالهاي نسبتاً  •

آزاد دسترس با از(معتبر شركت)عنوان300بيش شركت  ) عنوان300بيش از(معتبر با دسترسي آزاد
Hindawi است:

hi d iwww.hindawi.com
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لاصطالحات كليدي مرتبط با مقاالت ژورنال ژور الت ب ب ر يدي ت ال
•Cover letter:  لنامه اي كه همراه با مقاله به ژورنال ژور ب ب ر ي

.ارسال مي شود
•Special issue:  ويژه نامه اي كه گاهي ژورنالها منتشر pر ه ژور ي ي ويژ

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 :راعمال تغييرات جزئي در مقاله ي جز يير ل
•Major revision :  بازبيني اساسي و تغييرات مهم در

مقاله
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اصطالحات كليدي مرتبط با مقاالت ژورنال 
ا( )ا )ادامه(

•Reviewer:ورداور مقاله
•Proof :  چركنويس مقالة پذيرفته شده كه به فرمت ژورنال

حدرآمده و براي كسب نظر و طرح پرسشهاي احتمالي به  
.نويسندگان آن ارسال مي شود

•Peer reviewed: براي اشاره به اينكه مقاالت ارسالي به
گ ا ا .  طور دقيق مورد بررسي و داوري قرار مي گيرندط

•Affiliation:  وابستگي سازماني نويسندگان كه معموالً در
ش انشگا(قاله آ ا ه )ثالً ).  مثال به صورت اسم و آدرس دانشگاه(مقاله درج مي شود 

•Conflict of interest :تضاد منافع
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اصطالحات كليدي مرتبط با مقاالت ژورنال 
ا( )ا )ادامه(

•Corresponding author:كه كسي مسئول، نويسندة Corresponding author:  نويسندة مسئول، كسي كه
انجام تمام مكاتبات و پاسخگويي به تمام تماسها را از 

جهت پاسخگويي به  (زمان ارسال مقاله تا بعد از چاپ آن ن پ چ ز د ب ل ر ن ب(ز ويي پ جهت
.  بر عهده دارد) پرسشهاي خوانندگان

•Withdraw:يا نال ژ به ال ا قالة فتن گ پ •Withdraw:  پس گرفتن مقالة ارسالي به ژورنال يا
كنفرانس
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لداليل اصلي رد مقاالت ارسالي به ژورنال ها ژور ب ي ر ر ي يل
درخور و قابل مالحظه در مقالهنبود نوآوري• بب
در مرور ادبيات و پيشينة تحقيقناديده گرفتن مقاالت كليدي•
با هدف اصلي مقالهمطالب غير مرتبطاستفاده از•
عدم رعايت حقوق مالكيت فكري آثار مولفان ديگر•
ي مقاالت و دستاوردهاي علمي ديگراننقد بي پروا•

“”كل “طرح تحقيق”مبهم و كلي بودن•
عدم اشاره به اشتباهات و محدوديتهاي مطالعه خود•
ا• آ نتا ا گ نت ان خ عدم همخواني نتيجه گيري با نتايج آماري•
 35، بيشتر از عدم رعايت فرمت استاندارداشتباهات تايپي، •

مقاله بودن صفحه بودن مقالهصفحه
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ندر كنفرانسها همة مقاالت تا حد امكان  ه ر ر
پذيرفته مي شوند مگر آنكه واقعاً دليل  
وجوموجهي براي رد كردن آنها وجود داشته  ه ن ر ر بر وجهي

در مقاالت ژورنال بر عكس است،  .باشد
ريعني اكثر مقاالت ارسالي رد مي شوند مگر  و ي ر ي ر ر ي ي
آنكه واقعاً توجيه خوبي براي پذيرششان 

.وجود داشته باشد ب وجو
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يچند توصيه و د چ
الاگر واقعاً ايدة علمي مفيد و تازه اي نداريد اصًال مقاله  • ا داريد اي ز و يد ي ايد وا ر ا

!ننويسيد
كنفرانسها• به مقاله ارسال با را نويس از(مقاله اعم اعم از  (مقاله نويسي را با ارسال مقاله به كنفرانسها 

.و يا مجله هاي فارسي شروع كنيد) داخلي يا خارجي
ا• اطال انك نا اخل لة انتخا ا براي انتخاب مجلة داخلي مناسب سري به بانك اطالعات  •

نشريات كشور
www.magiran.com

.بزنيد ي ب
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