
محمد صال مصلحيان
گروه رياضی دانشگاه فردوسي مشهد



PUBLISH OR PERISH
 محققين اعم از دانشجو و استاد بايد تحقيق نمايند و نتايج آن را به صورت

سوای لذت تحقيق کردن و فوايد آن در گسترش  . مقاله چاپ نمايند
:مرزهای دانش يا کاربردها

برایدانشجو
فارغ التحصيلی
  استخدام

 برایهيأت علمی
تمديد قرارداد
تغيير وضعيت استخدامی به رسمی
ترفيع ساالنه
ارتقا به مرتبه باالتر

.بايد مقاله ارائه دهند



يک کتاب يا مقاله يک بار نوشته می شود،
.ولی ممكن است بارها خوانده شود

غفلت علمی•
کار ضعيف•
مجله ضعيف•



اي براي آار پژوهشيايدهيافتن 

. شودحاصل ميپژوهشگران خوب طريق مطالعه مقاله از "يافتن ايده اساسا
آهبايد دائم به اين فكر باشيمهنگام  خواندن مقاالت 

؟تعميم داد) هاي ديگراحيانا  به حوزه(توان نتايج آن را آيا مي ●
؟به دست آوردآيا مي توان با مفروضات آمتري همان نتايج يا حتي نتايج قويتري ●
دست  ) حداقل در بعضي حاالت خاص جالب(توان با روشي ديگر به استداللی آوتاهتر آيا مي ●

؟يافت
؟يافت) مانند فيزيك(آيا می توان آاربردي از نتايج اين مقاله در ديگر زمينه ها  ●
؟چارچوب آلي تر بيان آرديک آيا مي توان نتايج را در  ●
؟برقرار استآيا عكس نتايج  ●
...و  ●

در آنفرانسهاي عمومي، سمينارهاي تخصصي، سمينارهای  شرآت فعال در سخنرانيهايافتن ايده با 
. دانشکده و بحث و تبادل نظر با ديگر عالقه مندان نيز ممكن است



شرطهای الزم و کافی برای پژوهشگری

  دانش زياد و دقيق در مورد موضوع

ماه ۶ساعت برای  ۶روزی ( سخت کوشی(



آغاز نوشتن مقاله

نتايج اصلی شما بايد
 صحيح(Correct)  
جديد(New) 
جالب(Interesting) 
مهم(Significant) 



ارکان مقاله

عنوان )Title(

 ها(و نشاني پستی و الکترونيکی آن) ها(نام نويسنده( )Name(s) and Address(es) (

آلمات آليدي )(Keywords

چكيده )Abstract(

مقدمه )Introduction and Preliminaries (

 اصلی و نتايجمتن )(Main Result

سپاسگزاری (Acknowledgement)

مراجع )References(



نتايج اصلی



MAINنکات مهم در مورد  RERSULTS

نشده چاپ مقاالت روی نبايد شما نتايج (submitted papers) ولی باشد شده بنا  
.کند نمی ايجاد مشکل ای حاشيه و جزيی ارجاع

تعريف يا قضيه هر از قبل بايد .شوند ذکر ديگری سر پشت يکی تعاريف يا قضايا نبايد  
:مثال .شود اضافه توضيحی

 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.

و قضايا مستقيم نتيجه يعنی( بديهی يا )سطری ۴-٣( کوتاه نبايد شما مقاله برهانهای  
 نه( طوالنی نسبتا يا تکنيکی برهان با قضيه يک حداقل .باشند ) شده شناخته تعاريف

.دارد الزم )محاسباتی
به دومتغير تبديل نمادها، تعويض با ديگران کار سرراست تعميم نبايد مقاله n ،متغير 

.باشد مرزی مقادير تغيير يا



پيشنيازها



مقدمه



  و ها واژه عين اگر .شود اشاره دقيقا آن به جا همان بايد می شود استفاده منبعی از که جا هر مقاله، متن در
  استفاده مورد منابع کامل فهرست .باشد همراه )صفحه( دقيق نشانی با و گيومه داخل در بايد است شده ذکر عبارات

  معلومات گستردگی و موضوع بر )ها(نويسنده تسلط ميزان دهنده نشان کار اين .شود ذکر مراجع بخش در بايد نيز
.نيست ضعف نشانه عنوان هيچ به و دارد ايشان

.و در مقاله به آنها ارجاع داده شده باشد باشند، مربوط به موضوع مراجع بايد به روز

مراجع



چکيده



عنوان بايد جذاب، آوتاه، واضح و ناظر به نتيجه اصلي مقاله باشد 

عنوان



انتخاب مجله

Aims & Scopes :با موضوع مقاله  متناسبمجله ای •

موضوع مقاله  در  اديتورمجله ای دارای •

)و بعد از رد، سطح مجله را پايين آوريم(از سطح مقاله کمی باالتر مجله ای با سطح •

.ايدبه مجله ای که اخيرا در آن پذيرش گرفته ارسال عدم ترجيحا •



ارسال به مجله

 هر مجله برای آماده سازی مقاله خاصخواندن دستور العملهای

 فورمت مجلهقرار دادن مقاله در: Style (Template) File

 توجه بهOpen Access   بودن مجله يا نبودن آن

 تعداد ارسال مقالهتوجه به محدوديت در

 داور حرفه ایمعرفی:  
عضو خانواده شما نباشد

همکار شما در يک گروه آموزشی نباشد

مليت شما را نداشته باشد

همکار پژوهشی شما در چند سال اخير نباشد



ارسالبعد از

بعد ازارسال ماه  ۴-۶صبر نمودن برای
نسخه اول مقاله و کار روی مقاالت بعدی



 گفته است) به درستی( داورتوجه و انجام آنچه  .

به داور در مورد مطالبی که وی متوجه آن نشده است لطيف تذکر.

 نظر وی را اعمال نماييداحترام به داوردر جايی که به سليقه مربوط است، برای ،

 جزيیبرای نسخه دوم با اصالحات  ماه٢صبر تا

 کلیبرای نسخه دوم با اصالحات ماه ٣صبر تا

ويرايش مقاله



رد شدن مقاله

حتی در صورت وجود يک داوری نه (حرفه ای ترين کار بعد از رد شدن مقاله 
.است) ويرايش های الزمبعد از (ارسال مقاله به يک مجله ديگر ) چندان مطلوب



با تشکر از توجه شما

منطقی


