مقاله نويسي پيشرفته:
نشست نخست

حسن صيادی
استاد دانشکدة مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف
 25فروردين ماه 1400

فهرست مطالب
مقاالت علمي به  2گروه اصلي شامل مقاالت همايشها و مقاالت مجالت تقسيم
ميشوند .هر کدام از اين  2گروه مقاالت ،بستر کاری و ويژگيهای خاص خود را
دارند.
مقاالت همايشها )(Conference Paper
مقاالت مجالت )(Journal Paper or Journal Article
در مورد هريک از اين دو گروه به انواع رايج آنها ،مراحل تهيه و تکميل و نيز ساختار مقاالت
هر گروه ميپردازيم.

همايشها و رويدادهای علمي
همايشها ،رويدادهای علمي و گردهمائيهائي هستند که توسط انجمنهای علمي،
موسسات پژوهشي و يا دانشگاههای معتبر و يا ترکيبي از آنها و طي فراخوانهائي
توسط برگزار کنندگان ،برگزار ميگردند .متاسفانه در سالهای اخيرتوسط برخي
افراد و يا در قالب های غير معتبر و به منظور سودجوئي همايشهائي غير معتبر
برگزار ميگردد.
همايشهای معتبر معموال دارای حاميان دولتي و غير دولتي ،شرکتها و موسسات،
کارخانجات و صنايع ،انجمنها و افراد حقيقي و حقوقي و .....
 همايشهای داخلي Internal
همايشهای منطقه ای Local
همايشهای بين المللي International

همايشها و بخشهای مختلف آنها
همايشها و رويدادهای علمي معموال با برنامه ريزی برگزار کنندگان همايش طي يک تا چند روز برگزار ميگردد و در آن به
برنامه های زير پرداخته ميشود:












مراسم افتتاحيه Opening Ceremony
سخنراني های کليدی عام توسط افراد شاخص Keynote Speeches
سخنراني های مدعو توسط متخصصين Invited Talks
نشستهای تخصصي و ارائه مقاالت پذيرفته شده شفاهي Oral Presentation
نشستهای تخصصي و ارائه مقاالت پذيرفته شده پوستری Poster Presentation
کارگاههای آموزشي و پژوهشي Workshops
ميزگردهای تخصصي و گفتگوهای علمي و بنيادی Round Tables
برگزاری مراسم ضيافت و تقدير و تشکر از برگزيدگان و اهداء جوائز Reception Ceremony,
Acknowledgement, Awards
برگزاری نمايشگاه در جنب همايش و دعوت از شرکتها و موسسات Exhibition
تورهای و جاذبه های گردشگری و بازديدهای علمي Sightseeing
بيانيه نهائي و مراسم اختتاميه Closing Ceremony

فراخوانهای مقاالت همايشها
همايشها بسته به اعتبار و اهميت آنها به شيوه های مختلف فراخوان برای دريافت مقاالت علمي و
پژوهشي را به انجام ميرسانند.
 فراخوان بر اساس چکيده يک صفحه ای و قبول يا رد بر اساس داوری چکيده
 فراخوان بر اساس چکيده و در ادامه دريافت مقاله کامل و قبول يا رد بر اساس داوری مقاله
کامل
 فراخوان فقط بر اساس مقاله کامل و داوری مقاله کامل
مقاالت تخصصي پذيرفته شده بر اساس نظرات داوران به صورت مقاله ارائه شفاهي و يا مقاله
ارائه پوستری پذيرفته ميگردند .الزم است تا نويسندگان مقاله برای زمان برگزاری همايش،
فايلهای ارائه شفاهي برای نشستهای تخصصي و يا پوستر جهت نصب در سالن محل نصب
پوسترها را آماده کنند.

نگارش مقاله برای همايش
 بر اساس حوزه تحقيق و پژوهش ،مشخص کردن موضوع کلي مقاله و بررسي و تحليل موضوع به لحاظ
ارزشمندی و امکان پذيری
 طرح ريزی مقدماتي و تدوين ساختار کلي (نوشتن فهرست مقدماتي مطالب و مشورت با يک يا دو صاحب نظر)
 تعيين يک برنامه (جدول) زماني برای انجام کار و نوشتن مقاله
 جست و جو برای يافتن اطالعات زمينه ای  ،اطالعات مرتبط و تخصصي
 نوشتن متن مقاله و درج ملحقات آن از قبيل شکلها و جدولها و فرمولها (نسخه اوليه)
•

مرور و ويرايش متن اوليه و اصالح آن (تهيه نسخه دوم)

•

مشورت با يک صاحب نظر و اصالح مقاله

•

ويرايش متن نهايي (نسخه نهايي)

 تنظيم فهرست مراجع و منابع
 تدوين چکيده و واژه های کليدی
 درج عنوان گويا و مناسب
 نام و وابستگي نويسندگان و تعيين نويسنده مسئول
 ارسال برای همايش بر اساس برنامه زماني همايش

يادآوری از انتخاب موضوع پژوهش (نشستهای  99/9/26و ) 99/10/24
تعيين موضوع پژوهش:
پژوهشگر به تنهائي و يا با کمک استاد راهنما با توجه به انگيزه های مورد نظر به سمت موضوع مورد کنجکاوی و پژوهش حرکت ميکند و در
اين راستا نکات زير قابل بيان است:
 با توجه به گسترش روز افزون علم ،يافتن موضوعات بکر علمي کار آساني نيست.
 پژوهشهای بنيادی نياز به درک باال از علم مورد نظر و تسلط کافي به محدوده های مرتبط دارد.
 پژوهشهای کاربردی در حوزه های تکنولوژی نيازمند تسلط و دسترسي به ملزومات تکنولوژيک است.



موضوعات کارفرما محور که ممکن است مباني علمي باال در حد مرزهای دانش و تکنولوژی نباشد.

استفاده از ابزارهای جستجوی اينترنتي و موتورهای جستجوگر در وبگاههای موسسات علمي و پژوهشي و دانشگاههای معتبر ،سايتهای اطالع رساني تخصصي ،بخشهای
پيشنهادات ادامه تحقيق رساله های ارشد و دکتری ،مطالعه مقاالت همايشها و مجالت معتبر علمي ،مراجعه به کتابهای مرجع و نويسندگان شاخص ،مشاوره با افراد صاحب
نظر و  .....در راهکارهای رسيدن به موضوع پژوهش راهگشا است.
موضوع بايد مورد عالفه بوده و جنبه نوآوری داشته باشد و امکان طرح فرضيه نوين برای حل آن و راه حل علمي برای رسيدن به پاسخ پرسشهای مطروحه و اعتبارسنجي و
صحه گذاری فرضيات و نتايج فراهم باشد و بتوان ادامه مسير تحيق را ترسيم کرده و از نتايج کار چندين مقاله علمي برای همايشها و يا مجالت معتبر استخراج کرد.

طرح ريزی مقدماتي و تدوين ساختار کلي نگارش مقاله
 بررسي الگوی برخي مقاله های مشابه
 بررسي الگوی پيشنهادی همايشهای داخلي ،منطقه ای و يا بين المللي
 تهيه يک فهرست از بخشهای مورد نظر

 مشورت با افراد صاحب نظر

تعيين يک برنامه (جدول) زماني برای انجام کار و نوشتن
مقاله
 بدون وجود يک برنامه زمان بندی شده ممکن است هرگز مقاله را نتوان نوشت
 تدوين برنامه با توجه به واقعيتها و شرايط
 کوشش در جهت طي کردن مراحل زمانبندی

جست و جو برای يافتن اطالعات زمينه ای ،مرتبط و تخصصي
 جستجو در پايگاههای اطالعاتي:
 پايگاه های استنادی( )Scopus, Web of Science
 پايگاه های اطالعاتي مرتبط با موضوع

 مقاالت الکترونيکي و انجمن های تخصصي در موضوع مورد نظر
 جستجو در وب و گوگل اسکالر
 جستجو در فهرست کتابخانه
 جستجو در منابع مرجع به ويژه کتابشناسي ها و دانشنامه ها

نوشتن متن مقاله
 تدوين نسخه اوليه
 کامال متمرکز بر نوشتن
 توجه به اهداف و رويکردهای مورد نظر
 در نظر گرفتن معيارهای ارزيابي ار ابتدای کار
 اهميت وافر به نگارش و استناد صحيح
 پرهيز از نقل قول زياد










 نگارش مطالبي که در چارچوب هدفها و موضوع مقاله باشد

مرور متن اوليه و اصالح آن (تهيه نسخه دوم)
مشورت با يک صاحب نظر برای اصالح مقاله
تدوين نسخه نهايي
تدوين فهرست مراجع و منابع و بر اساس يکي از شيوه نامه های رايج يا بر اساس الگوی همايش
تدوين چکيده و واژه های کليدی
انتخاب عنوان نهايي ،گويا و مناسب
درج نام و وابستگي نويسندگان و تعيين نويسنده مسئول
ارسال مقاله برای همايش

ساختار مقاله علمي
 نکته :هر مقاله علمي دارای قسمتهای مختلف است که بنا برنوع مقاله و نيز حوزه علمي آن تا حدودی متفاوت
است.
 برخي از قسمتهای اصلي که اکثر مقاالت دارای آنها هستند عبارتند از:
عنوانTitle ........................................................................................
نويسندAuthor .............................................................................................
وابستگي سازماني و آدرسAffiliation...........................................
چکيدهAbstract ...........................................................................................
کليدواژه هاKeywords...................................................................
مقدمهIntroduction....................................................................................
پيشينه پژوهشLiterature review...........................................
روش پژوهشResearch method .........................................................
يافته ها/تجزيه و تحليل داده هاFindings ...................................
بحث و نتيجه گيریConclusion................................................................
تقدير و تشکرAcknowledgement....................................................................
منابع و ضمائمReferences and Appendices ..............

چکيده
 چکيده بدون خواندن مقاله نيز بايد روشن و قابل درک باشد.
 انتخاب نوع چکيده بر اساس ضوابط مجله هدف (چکيده معمولي يا ساختار يافته)
 توجه به محدوده واژگان بر اساس ضوابط مجله هدف (به طور معمول  150تا  200کلمه)
 استفاده از کلمات کليدی و عدم استفاده از واژه های مبهم ،اختصارات و خيلي تخصصي
 چکيده تمام نما (بيان يافته ها و نتايج)

 استفاده از فعل زمان گذشته ساده در چکيده انگليسي
 کامال همسو و بدون تضاد با متن مقاله
 نکته :آيا چکيده ای که نوشته ايد خواننده را به خواندن اصل مقاله جذب مي کند؟

کليد واژه ها
هدف :ارتقای سطح بازيابي و رويت پذيری مقاله و استناد به آن پس از چاپ و انتشار
 انتخاب کليد واژه های استاندارد از طريق جستجو در پايگاه های اطالعاتي معتبر
 کلمات کليدی و پربسامدی که موضوع تحقيق و مقاله را نشان مي دهند
 پرهيز از استفاده از کليدواژه های بسيار کلي

 معموال  3تا  8کليدواژه با توجه به ضوابط همايش
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