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چاپ مقاله علمی پژوهشی : اهمیت چاپ مقاالت علمی و پژوهشی بر هیچکس 

پوشیده نیست ، مقاله علمی پژوهشی جزء معتبرترین مقاالت در دنیا محسوب می 

شود. چاپ این مقاالت برای محققان و نویسندگان آن امتیاز ویژه ای محسوب می 

نگارش مقاله علمی و  پژوهشی بسیار مهم است؟ نحوه  شود. اما چرا مقاله علمی

پژوهشی به چه صورت است؟ چاپ مقاله علمی و پژوهشی چقدر زمان میبرد؟ چه 

مجالتی مجاز به چاپ مقاله علمی و پژوهشی هستند؟ آیا چاپ فوری مقاله علمی 

پژوهشی امکان پذیر است؟ مدت زمان پذیرش مقاله علمی پژوهشی چقدر است؟ 

با ما همراه باشید تا شما را با نحوه چاپ  مراحل چاپ مقاله علمی پژوهشی چیست؟

 مقاله علمی پژوهشی و هزینه و مدت چاپ آن در گروه پژوهشی هدف آشنا شوید

: 

 چاپ مقاله علمی پژوهشی 

 به چه مقاله ای علمی پژوهشی گفته می شود؟



به مقاالت و پژوهش هایی که نگرش های جدید و اطالعات نوینی را وارد دنیای علم کنند ، مقاالت علمی و پژوهشی گفته 

ا و گاها سال ها روی آن کار میکنند تا اطالعات جدید و مفید را به دنیای می شود. نویسندگان و محققان این مقاالت ماه ه

علم ارائه دهند . داشتن ایده نو و نوآوری در موضوعی خاص رکن اصلی در چاپ مقاله علمی پژوهشی است. مقاله علمی 

طالعات کسب شده از تحقیقات ها شکل گرفته است و روی تجزیه اچنین تفسیر این دادهپژوهشی بر روی تجزیه و تحلیل و هم

ه حلی شود که قبالً درباره آن راپیشین تمرکزی ندارد. مقاله علمی پژوهشی به رفع یک مشکل خاص اختصاص داده می

های تحقیقاتی های ارائه داده شده شک برانگیز هستند. مقاالت علمی پژوهشی اغلب دارای المانارائه نشده است و یا راه حل

 .به خصوصی هستند

به منزله نخبه  همچنین داشتن پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی در نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم

 .میباشد بودن

استان ها داشتن  شهرهای بزرگ و دانشگاه آزاد مراکز بسیاری از دانشگاه های دولتی  فراخوان های جذب هیئت علمی در

ر نشریات علمی پژوهشی داخلی مصوب وزارت علوم تنها شرط پذیرش به عنوان پذیرش و چاپ یک مقاله علمی پژوهشی د

 .هیئت علمی است

 نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی به چه صورت است؟

هر نوشته و مقاله قاعده و قوانین خاص خود را دارد . درباره نگارش و طرز بیان مقاله علمی پژوهشی کمی بیشتر سخت 

علمی و پژوهشی از لحاظ ساختار و چهارچوب تفاوتی با سایر مقاالت ندارند و تنها از لحاظ گیری وجود دارد . مقاله 

باشد و آنچه که تفاوت دارد نحوه گردآوری باشند بخش های یک مقاله علمی پژوهشی ثابت میمحتوای مقاله با هم متفاوت می

 .تحقیقات و ارائه آنها است

باشند عنوان نیز باید جدید و خالقانه باشد و از طرفی شامل مقاالت علمی پژوهشی جدید و تخصصی می } : نوان مقالهع

 {.کلمات کلیدی نیز باشد. عنوان مقاله علمی پژوهشی مختصر و کوتاه باشد

دید باشد تمام بخش های مقاالت علمی پژوهشی حاصل تحقیقات و پژوهش های محقق و دانشجو و کامال ج } : چکیده مقاله

 {.بایست با توجه به نتایج تحقیقات و عملکرد حین مقاله نوشته شودچکیده و مقدمه و متد های تحقیق می

 کلمات کلیدی

 مقدمه

 مواد و روش ها

 بیان simulation results و نتایج شبیه سازی با عنوان experimental results عملی با عنوان نتایج } : نتایج مقاله

شوند. در این قسمت باید دستاوردها، یافته ها و مقادیر عددی نتایج آزمایش، اهمیت و با ارزش بودن آنها کامال دقیق و می

به صراحت توضیح داده شود و ویژگی های آماری نیز ذکر گردد. زمان افعال این بخش از مقاله گذشته است. هدف اصلی 

ست. این بخش را یک گزارش عینی از نتایج قرار دهید، و تمام تفسیر ها را برای این از نتایج، ارائه و نمایش یافته هایتان ا

 {.بخش نگه دارید

 بحث

 نتیجه گیری

 تقدیر و تشکر

 مراجع

 ضمیمه



 موارد تکمیلی

 چاپ مقاله علمی پژوهشی 

 علمی و پژوهشی چقدر زمان میبرد؟ چاپ مقاله

ای مشخص به شما اعالم کنند. کشد تا نتیجهها طول میفرایند داوری بعضی از مجالت بسیار سریع است و برخی دیگر مدت

گیرند. گاهی خیلی خیلی نشریات مختلف برای رسیدگی به مقاالت زمانی از حدود یک هفته تا حتی یک سال را در نظر می

ماه تا شاید یک سال باید صبر کنید. جدا از این موارد موضوع مقاله و  ۷از شود و گاهی هم بیش زود به شما پاسخ داده می

 .شخص نویسنده نیز در روند چاپ و پذیرش مقاله علمی و پژوهشی موثرند

را به این   توان مدت زمان تقریبی برای انواع مجالت علمی برای مراحل داوری، پذیرش و چاپبه طور کلی و تقریبی می

 :صورت بیان نمود

 ماه ۴دو تا  :مجالت علمی تخصصی

 ماه تا یکسال ۶ :مجالت علمی پژوهشی داخلی

 ماه تا یک سال و بیشتر ۶ :مجالت خارجی دارای ضریب تاثیر )بدون امکان داوری سریع(

 ماه ۳دو هفته تا  :مجالت خارجی دارای ضریب تاثیر )با امکان داوری سریع(

: اسکوپوس برای مجالتQ4  تاQ1  با ضریب تاثیر پایین و یا رده بندیISI ، SCOPUS،  ISC مجالت خارجی دارای نمایه

 ماه ۴روز تا  ۱۵بین 

http://hadafresearch.com/
http://hadafresearch.com/isi/
http://hadafresearch.com/scopus/


 مدت زمان داوری مقاالت علمی و پژوهشی چقدر است؟

وسه ی داوری یک تا دوماهه را خواهند داشت .در بخی مجالت میتوان با رایزنی های موثر این پروسه را مجالت علمی پر

کشد و درصد نرخ پذیرش این هفته طول می ۱۱طول مدت داوری مجله ای که ضریب تاثیر ندارد حدود  کمی کاهش داد . 

دهد به صورت میانگین داوری مقاالت را ارایه می هفته ۴ای دوم با داشتن ضریب تاثیر در  درصد است. مجله  ۶۴مجله 

 .درصد است ۱۷و نرخ پذیرش آن 

تر استفاده کنند. مجله اول در مقایسه با مجله توانند مجله مورد نظر خود را بسیار سادهبا توجه به این آمار، پژوهشگران می

دوم ظاهراً سختگیری زیاد علمی درباره مقاالتی  دوم ریسک پایین ریجکت شدن را دارد. پژوهشگر باید تخمین بزند که مجله

 .کند اعمال میدارد. این موارد میتواند در زمان تقریبی داوری مقاله شما کمک کننده باشدکه دریافت می

 یچاپ مقاله علمی پژوهش 

 چه مجالتی مجاز به چاپ مقاله علمی و پژوهشی هستند؟

بین مجالت ریادی در دنیا اقدام به چاپ مقاله می نمایند اما چاپ مقاله در مجالتی معتبر است که دارای گواهی تایید اعتبار 

 :المللی و داخلی داشته باشند

 ، مجله پابمد مجله  ، مجله اسکوپوس ، مجالت خارجی معتبر برای چاپ مقاله علمی و پژوهشی ، مجله تامسون رویترز

 isc،  

http://hadafresearch.com/pubmed/
http://hadafresearch.com/pubmed/
http://hadafresearch.com/isc/


تواند هایی هم برای مجالت علمی داخلی وجود دارد که چاپ مقاالتتان در آنها میبندیعالوه بر مجالت علمی خارجی، دسته

شوند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همیشه فهرستی تان بدهد. مجالت داخلی در ایران چاپ میاعتبار خوبی به رزومه

دهد که با انتشار در کدام و با این اعالم به پژوهشگران و محققان مختلف نشان می کنداز آنها را در وبسایت خود معرفی می

 .شودخانه، کارشان تأیید میمجالت از نظر این وزارت

 چاپ فوری مقاله علمی و پژوهشی

ص شود زمان پذیرش و چاپ یک مقاله در مجله معتبر کامال بستگی به زمان داوری دارداما اگر نتیجه داوری سریعتر مشخ

باشد. پذیرش تضمینی مقاله نیز مقاله در سریعترین زمان ممکن پذیرفته خواهد شد. نتیجه کامال وابسته به زمان داوری می

اتفاق بیفتد و نتیجه پذیرش مشخص شود الزم   باشد. برای اینکه روند داوری هر چه سریعترکامال وابسته به کیفیت مجله می

ت به وجود آورید تا بیشتر مورد توجه داوران قرار بگیرد و سریعتر پذیرفته شود. موسسه است تغییراتی در ساختار مجال

 .هدف با استفاده از ترفندهایی اقدام به چاپ فوری مقاالت شما مینماید
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 چاپ مقاله علمی پژوهشی

 چاپ تضمینی مقاله علمی و پژوهشی

چاپ مقاله در ژورنالهای تخصصی دارای ایمپکت  شود بسیار در شرایط چاپ مقاله تاثیر دارد. نوع مجله ای که انتخاب می

باشد و بستگی به کیفیت مقاله دارد. برخی از ژورنالهای داخلی و خارجی نیز پذیرش تضمینی مقاله میفکتور تضمینی ن

نیز  jcr که جز ژورنالهای داخلی هستند و پذیرش تضمینی مقاله ندارند. ژورنال های ایمپکتدار isc ندارند مانند ژورنالهای



شرایطی را برای چاپ تضمینی مقاله علمی و  وهشی هدف به هیچ عنوان پذیرش تضمینی مقاله ندارند.اما موسسه پژ

 .پژوهشی در مجالت معتبر فراهم آورده است

 برخی از خدمات موسسه چاپ مقاله هدف ریسرچ

 .انجام می شود Native نگارش، ترجمه و ویرایش تمامی مقاالت توسط کارشناسان متخصص و

 .صطالحات علمی و تخصصی استاندارد استفاده می شوددر زمان نگارش، ویرایش یا ترجمه تمامی مقاالت از ا

 .به صورت رایگان ارائه می شود (Plagiarism Report) برای تمامی سفارشات گزارش عدم سرقت علمی

 .رفرنس های مورد استفاده برای مقاالت از نشریات برتر هر رشته می باشد

 تمامی سفارشات در موعد مقرر تحویل می گردند

 یچاپ مقاله علمی پژوهش 


