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هدف از بحث پيش رو آشنايي با 
آماده ، نگارشجزئيات مربوط به 

مقاالت در  ارائةو  ارسال، سازي
.ستكنفرانسهاي داخلي و بين المللي ا
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چرا مقاله بنويسيم؟

 هدف .شوند مي اي تازه نتايج به منجر عموماً علمي پژوهشهاي•
 و جديد هاي يافته از ديگران ساختن آگاه مقاله چاپ از اصلي

!)چرخ دوبارة اختراع از پرهيز( است كاري دوباره از جلوگيري
 رانسكنف در چه( مقاله يك چاپ و شدن پذيرفته براي دليل مهمترين•

.است آن در نوآوري وجود )ژورنال در چه و
 يادز نوآوري با مقاالت و كنفرانسها در كم نوآوري با مقاالت معموالً•

  .شوند مي ارائه تخصصي ژورنالهاي در
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اهداف پژوهشگران از ارسال مقاله به كنفرانسها

يك كار پژوهشي به افراد صاحبنظر و استفاده از ) خام(ارائة ايدة اوليه •
مثالً جهت ارسال به (انتقادات و نظرات آنها جهت بهبود و توسعة كار 

)ژورنال
ركت اسامي برخي از ش(آشنايي و ايجاد ارتباط با افراد برجسته و صاحبنظر •

اشته كنندگان برجسته پيش از برگزاري كنفرانس بر روي وب سايت آن گذ
)مي شود

 برخي از(ايجاد فرصتي براي چاپ مستقيم و كم دردسر مقاله در ژورنال •
كنفرانسها نسخة گسترش يافتة مقاالت كنفرانس را در شمارة ويژة 

)ژورنالهاي مرتبط چاپ مي كنند
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)ادامه(اهداف پژوهشگران از ارسال مقاله به كنفرانسها 

آشنايي با ايده هاي نو و داغ در يك حوزة تخصصي با استفاده از مطالب •
ارائه شده در نشستها

 كنفرانسها معموالً در(! گردش و استفاده از جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي•
)مناطق خوش آب و هوا و در فصول گرم سال برگزار مي شوند
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مراحل چاپ مقاله در كنفرانس

انتخاب كنفرانس مناسب•
در آوردن مقاله به فرمت درخواستي توسط كنفرانس•
از طريق ايميل يا وب سايت كنفرانس يا سامانة مورد نظر (ارسال مقاله •

پيش از اتمام مهلت مقرر) كنفرانس
قالهدريافت نظر مقام رسمي كنفرانس در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش م•
و ارسال نسخة نهايي ) Reviewers(اعمال تغييرات مد نظر داوران •

)Camera ready ( مقاله پيش از تمام مهلت مقرر)در صورت پذيرفته شدن 
)مقاله
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ت بسياري از كنفرانسها پيش از درياف
 هزينة ثبت نام كنفرانس اجازة ارسال

ز پيش ا. نسخة نهايي مقاله را نمي دهند
ت ارسال مقاله از امكان پرداخت هزينة ثب

.نام آن مطمئن شويد



نكات مهم در انتخاب كنفرانس

هاي  امكان اخذ ويزا، بُعد مسافت و هزينه(مالحظات مربوط به پيچيدگي سفر •
يدن به تحميلي، امكان استفاده از تور، تعداد وسائل نقلية مورد نياز براي رس

)مقصد، فصول پر ترافيك
بت نام براي شركت در هر كنفرانسي بايد هزينة ث(هزينة ثبت نام كنفرانس •

)Registration fee (را پيش از حضور و ارائة مقاله پرداخت كرد(
هر (د پايگاههاي اطالعاتي اي كه مقاله هاي كنفرانس را نمايه مي كننتوجه به •

)پژوهشگري دوست دارد كه مقاله اش توسط افراد بيشتري ديده شود
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)ادامه(نكات مهم در انتخاب كنفرانس 

را ) زيدهيا دستكم، مقاالت برگ(آيا كنفرانس نسخة گسترش يافتة همة مقاالت •
دعوت مي كند؟چاپ در ژورنالها براي 

كارگاههاي جانبي كنفرانس•
تعداد وعده هاي غذايي، تورها و (خدمات ارائه شده در قبال هزينة ثبت نام •

د بازديدهاي درون و برون شهري، پيشنهاد هتل مناسب، سرويس رفت و آم
از فرودگاه به هتل و بالعكس، سي دي و كيف كنفرانس، نمايه شدن در 

...)پايگاههاي داده و 
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)ادامه(نكات مهم در انتخاب كنفرانس 
تعداد مقاالت قابل ارائه با پرداخت يك هزينة ثبت نام•
)  انبه ويژه براي دانشجوي(سفر و اقامت امكان دريافت كمك هزينة •

)Financial support(
و نشستهاي دعوت شده  افراد برجستة حاضر در كنفرانس•

)Invited sessions(
د را افراد برجسته خو(توجه به قدمت، معروفيت و اهميت كنفرانس •

)مقيد به شركت در كنفرانسهاي خاص مي دانند
جوائز داده شده به مقاالت برتر•
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جنگل درفك



نحوة ارائة مقاالت در كنفرانسها

علمي و  مقاالت پذيرفته شده در كنفرانس معموالً بنا به تشخيص كميته هاي•
.ارائه مي شوند) Poster( پوستريا ) Oral( شفاهياجرايي به يكي از دو شكل 

 معموالً مقاالت قوي تر براي بخش شفاهي و مقاالت ضعيف تر براي بخش•
.پوستر در نظر گرفته مي شوند

ارائه مي كنيم و در  Power pointدر ارائة شفاهي، مقاله را در زمان مقرر با •
وم ارائة پوستر، پوستر مقاله را در محل و زمان تعيين شده براي بازديد عم

.  نصب مي كنيم
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اصطالحات كليدي مرتبط با كنفرانسهاي خارجي

•Registration fee :هزينة ثبت نام كنفرانس
•Important dates : مهلت ارسال مقاله، زمان اعالم نتايج (تاريخهاي مهم

...)داوري، مهلت ارسال نسخة نهايي و 
•Deadline :ضرب االجل يا فرجة نهايي براي ارسال مقاله
•Camera ready :ي نسخة نهايي مقاله مطابق با فرمت مورد نظر كه آماده برا

.چاپ است
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)ادامه(اصطالحات كليدي مرتبط با كنفرانس 

•Extended deadline : ضرب االجل يا فرجة نهايي براي ارسال مقاالت پس
از تمديد مهلت اوليه

•Proceeding :مجموعه مقاالت كنفرانس
•Template : الً به معمو(الگوي پيشنهادي از طرف كنفرانس براي نگارش مقاله

مي توان از اين فايل براي نگارش مقاله ). Latexو يا  Wordصورت فايل 
.استفاده كرد

•Reviewer : معموالً هر مقاله پيش از پذيرش يا رد شدن توسط (داور مقاله
)حداقل دو نفر خوانده و نقد مي شود
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)ادامه(اصطالحات كليدي مرتبط با كنفرانس 

•Transportation : نحوة رفت و آمد از فرودگاه به محل برگزاري كنفرانس
•Keynote speaker : يا سخنران مهم(سخنران افتتاحيه(
•Coffee break :هاي زمان تنفس بين نشستها كه معموالً با صرف نوشيدني

.گرم و سرد و شيرينيجات همراه است
•Banquet : مهماني كنفرانس كه معموالً در روزهاي مياني و شب هنگام

در صورت داشتن رژيم يا عادت غذايي خاص بايد از قبل . برگزار مي شود
.اطالع داده شود
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)ادامه(اصطالحات كليدي مرتبط با كنفرانس 

•Opening ceremony :مهماني افتتاحيه
•Street map :نقشة خيابانهاي شهر مورد نظر
•Financial support : كمك هزينه اي كه از طرف كنفرانس به برخي از شركت

.كنندگان داده مي شود
•Travel grant :كمك هزينة سفر
•Plenary speeches : سخنراني هاي جامع كنفرانس كه توسط افراد سرشناس

.ارائه مي شود
•Accompanying person :فرد همراه كسي كه در كنفرانس شركت كرده است.
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تفاوت مقاالت پژوهشي با ترويجي

اطالع ( ترويجيو  پژوهشيدر يك طبقه بندي كلي مقاالت به دو دستة •
.  تقسيم بندي مي شوند) رساني

.  هدف از مقالة ترويجي انتقال و ترويج يافته هاي ديگران است•
ر هدف از مقالة پژوهشي ارائه مستند و مستدل يافتة علمي خود پژوهشگ•

هم  نويسندة مقالة پژوهشي. مقالة پژوهشي بايد داراي نوآوري باشد. است
 به يافتة جديد خود اشاره مي كند و هم ادله، منابع و روش خود را ارائه مي

ي از به همين دليل، يك. كند تا در معرض داوري و ارزيابي ديگران قرار گيرد
شاخص هاي پژوهشي بودن مقاله، تعداد ارجاعاتي است كه محققان بعدي 

.  از سر تأييد و استفاده به آن مقاله مي دهند
17



مورد نظرمان را پيدا كنيم؟ خارجيچطور كنفرانس 

  IEEEمراجعه به سايت يك راه خيلي خوب براي يافتن كنفرانسهاي خارجي •
).Conference Calendarجستجو در بخش (است 

در گوگل شما را مستقيماً  IEEE Conference Calendarجستجوي عبارت •
.  هدايت مي كند IEEEبه تقويم كنفرانسهاي 

ر امكان جستجوي كنفرانسها بر اساس زمان برگزاري و كشو IEEEدر سايت •
.برگزار كننده فراهم است
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)مهادا(مورد نظرمان را پيدا كنيم؟  خارجيچطور كنفرانس 

ه و ب(نيز كنفرانسهاي مرتبط با برق ) IFAC(فدراسيون جهاني كنترل خودكار •
مراجعه كنيد به آدرس (برگزار مي كند ) ويژه كنترل

org/ifac.www.http://  .(
كه اطالعات تعداد ) //:infoedas.httpبه آدرس ( EDASعضويت در سايت •

مكان را به همراه ا) از جمله كنفرانس مهندسي برق ايران(زيادي از كنفرانسها 
.  ارسال مقاله به آنها فراهم مي كند

مي توان به طور همزمان به هر تعداد كنفرانس مقاله ارسال  EDASاز طريق •
.كرد و وضعيت آنها را بررسي نمود

)Conference Alert(سايتهاي اعالن كنفرانس عضويت در •
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)ادامه(مورد نظرمان را پيدا كنيم؟  خارجيچطور كنفرانس 

20

EDASصفحة ورود به سايت 
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مورد نظرمان را پيدا  خارجيچطور كنفرانس 
)ادامه(كنيم؟ 

EDASپس از ورود به سايت 



مورد نظرمان را پيدا كنيم؟ داخليچطور كنفرانس 

 برخي از وب سايت ها به طور تخصصي به ارائة اطالعات كنفرانسهاي داخلي
:دو تا از معروفترين آنها عبارتند از. مي پردازند

com/civilica.www.http://  
و

ir/iranconferences.http://  
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http://www.civilica.com/ 
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http://www.civilica.com/ 



http://iranconferences.ir/ 
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متن مقاالت اكثر  civilicaدر سايت 
.  كنفرانسهاي داخل را نيز مي توان پيدا كرد
.البته استفاده از اين خدمات رايگان نيست
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مهم در نگارش مقاالت گام  ٨در ادامه با 
.آشنا مي شويم) كنفرانسي يا ژورنالي(
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گام اساسي در تدوين مقاله ٨

)Title(انتخاب عنوان : گام اول•
 له صورت مسا( ناظر به مسألهدر مقاله هاي پژوهشي بهتر است عنوان مقاله

.انتخاب شود) و روش حل
بي خ عنوان را بايد نسبت به پاس. اخذ پاسخ مسأله در عنوان، شايسته نيست

. تعريف كردطرف 
 در شرايط ). جامع و مانع(عنوان بايد رسا و بيانگر محتواي مقاله باشد

مساوي عنوان كوتاه بهتر است و در هر شرايطي از انتخاب عنوان تكراري 
.  پرهيز كنيد
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

 ونيك الگوريتم «، »....جديد يك روش «از استفاده از عناويني نظير ....  «
.و امثال آن پرهيز كنيد

ار به ك. عنوان بايد به دور از تعابير احساسي و عاطفي انتخاب شود
.در عنوان كارهاي تحقيقاتي الزامي استزبان دقيق بردن 

اده در برخي از كنفرانسها يا ژورنالها بر روي تعداد كلمات مورد استف
.ددر عنوان قيد گذاشته مي شود كه بايد توسط نگارنده رعايت شو
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

)Abstract(چكيده : گام دوم•
 از اي خالصه به رساني، اطالع دانش اصطالح در چكيده

 بمطال تمام فشردة شامل كه شود مي اطالق نوشته يك
 محتواي از فهرستي يا ويژه هاي قسمت فشردة يا مهم
 يمتن پژوهشي، مقالة در چكيده از مراد .باشد نوشته آن

 اتنك دربردارندة و سوگيري بدون توصيفي، كه است
.است مقاله مهم
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

كمك ) ١: (چكيده نويس، در مقاالت پژوهشي دو هدف عمده را دنبال مي كند
 را دريابد و از همهضرورت يا عدم ضرورت مطالعة تمام مقاله به خواننده تا 

كمك به جست و جوكنندگان ) ٢(مباحث مقاله تصويري كلي به دست آورد، 
.تالكترونيكي براي دستيابي به چكيدة پژوهش كه در سايت منعكس اس

 چكيده بايد كامالً خودكفا)Self-contained (باشد.
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

 از ذكر مثال، توضيح مفهومي و ذكر منابع در چكيده خودداري
.  كنيد
ي از چكيدة مقاله هاي پژوهشي محققان پيش كسوت و يا مجله هاي

اهدة مش. كه از ويراستاران توانمند برخوردارند الگو برداري كنيد
چكيدة مقاالت چاپ شده در شماره هاي اخير مجالت نيز توصيه 

.مي شود
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بر روي ) و نيز ژورنالها(در اكثر كنفرانسها 
تعداد كلمات مورد استفاده در نگارش بخش 

ثر مثالً حداك(چكيده يك سقف گذاشته مي شود 
كه رعايت اين سقف از سوي ) كلمه ٢٠٠

.نويسندگان الزامي است

د تعداد كساني كه چكيدة يك مقاله را مي خوانن
ن را معموالً بسيار بيشتر از كساني است كه كل آ

.مي خوانند، پس در تهية آن دقت كنيد



)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨
)Keyword(كليد واژه يا واژگان كليدي : گام سوم•
  د از اين رو كلي. است) در كتابها(كليد واژه در واقع جانشين نمايه

ارا واژه نقش نمايه را در جست و جوهاي الكترونيكي و اينترنتي د
. است

 تعداد كليد واژه ها معموالً در حدود شش يا هفت مورد انتخاب مي
.شود و نشانگر مباحث مهم مطرح در مقاله است

ًكليد واژه ها معموالً به صورت تركيبي انتخاب مي شوند، مثال:
fractional-order controller, performance index, robust 

stability
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

)Problem description(طرح مساله : گام چهارم•
 مقدمة مقاله)Introduction ( را به طرح دقيق مسأله

.اختصاص مي دهيم
بحث در مورد ضرورت طرح اين مسأله، پيشينة تحقيق ،

پيش فرض ها، كاربردها، دليل اهميت و روش حل مسأله 
.نيز در مقدمة مقاله آورده مي شود

ر برخي از ژورنالها از نويسندگان مقاالت مي خواهند كه د
قيق مقاالت ارسالي به طور خيلي مختصر به پيشينة تح

).  literature review(اشاره كنند 
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

بدنة اصلي مقاله: گام پنجم•
ات نظرياشاره به . بدنة اصلي مقاله، گزارش كاملي از پژوهش است

بيان روش و مستدل آنها، نقد مستند در حل مسأله، رقيب 
 براي حل مساله و دفاع از آن عمده ترين مباحث مقالهپيشنهادي 

. است
:  يردبدنه اصلي مقاله غالباً از دو نظر مورد نقد و بررسي قرار مي گ

.اعتبار منابع و كفايت ادله، و صحت نتايج
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

)Conclusion(نتيجه گيري : گام ششم•
. حاصل پژوهش، بدون بيان ادله و شواهد، در پايان مقاله بيان مي شود
ناد و نتيجه بر خالف چكيده دربردارندة تعريف و بيان مسأله، ذكر ادله، اس

نظام  نتيجه مقاله، صرفاً نشان مي دهد كه مطالعة. ديدگاه هاي رقيب نيست
.مند چه نوآوري و دستاوردي دارد
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

)Acknowledgment(سپاسگزاري : گام هفتم•
 چنانچه طرح پژوهشي شما توسط اشخاص يا

سازمان هايي حمايت شده است، تشكر از آنها را در 
.اين بخش مي آوريد

در مقاالت ژورنال، برخي از نويسندگان در اين بخش 
از مقاله از داوران آن، كه معموالً گمنام هستند، به 

 اين كار(خاطر نظرات سودمندشان قدرداني مي كنند 
!).  از نظر رواني ديد داوران را مثبت مي كند
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)ادامه(گام اساسي در تدوين مقاله  ٨

)References(منابع : گام هشتم•
.  وندمشخصات كتاب شناختي منابع تحقيق بايد در پايان مقاله بيان ش

ام ن. جزئيات ارجاع نويسي به نوع كنفرانس يا ژورنال بستگي دارد
ر، نويسنده، عنوان دقيق و كامل كتاب يا مقاله، اسم ژورنال، محل نش

.ناشر و تاريخ نشر مشخصاتي اند كه نبايد فراموش گردند
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بسياري از كنفرانسها و 
ط ژورنالها مقاالت ارسالي را فق

 در فرمت معيني جهت بررسي
ل پيش از ارسا. قبول مي كنند

.دمقاله به اين نكته توجه كني



نحوة درست نوشتن اسم بر روي مقاالت خارجي

قرار  اگر نام خانوادگي تان دو بخشي است بهتر است بين آن دو يك خط تيره•
نشود،  اشتباه گرفته) مرسوم در كشورهاي التين تبار(دهيد تا با اسم مياني 

:مثالً
Merrikh-Bayat

اگر اسمتان دو بخشي است نيز از قاعدة فوق استفاده كنيد، مثالً •
Mohammad-Ali  يا به اختصارM.-A. ) معموالً اسم كوچك به طور كامل

).درج نمي شود
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