فهرست عناوین کتاب
فصل اول :مقالهنویسی و مراحل آن
 - ۱مقاله چيست؟
 - 2چرا مقاله مينويسيم؟
 - ۳سطوح مختلف مقاله و نقش آن در پيشرفت علمي-تحصيلي
 - ۳-۱انواع مقاالت علمي
 - ۴پنج گام مقاله نويسي
 - ۵فرآيند داوري و نتايج ارزيابي مقاالت
فصل دوم :اجزاي اصلی مقاله و نحوه نگارش آنها
 - ۱مقدمه
 - 2مرور ادبيات
 - ۳طراحي و متدولوژي
 - ۴يافتهها و تحليل
 - ۵بحث و نتيجهگيري
 - ۶چكيده
 - ۷ساير اجزاي مقاله
فصل سوم :خطاهاي اساسی در پژوهش در طراحی مقاله
 - ۱سوال تحقيق بزرگ
 - 2جديد نبودن ايده مقاله
 - ۳ضعف يا نداشتن مشاركت نظري
 - ۴اشتباه در تعيين واحد تحليل
 - ۵انتخاب نادرست طراحي و روش تحقيق

فصل چهارم :خطاهاي اساسی در نگارش مقاله
 - ۶ادعاهاي بيپشتوانه
 - ۷نگارش احساسي
 - 8عدم توالي منطقي
 - 9سايه زدن و حاشيه رفتن
 - ۱0سرقت ادبي و ارجاعات نادرست

فصل پنجم :خطاهاي اساسی در انتخاب مجله و ویرایش مقاله
 - ۱۱عدم انتخاب مجله (نامناسب)
 - ۱2شناخت سطحي از مجله و عدم تطبيق مقاله با مجله
 - ۱۳عدم اعمال فرمت نگارش مجله () Style
 - ۱۴عدم رعايت اندازه مقاله
 - ۱۵اشتباهات نگارشي و ويرايشي
فصل ششم :خطاهاي اساسی در ارسال مقاله
 - ۱۶بينشان نبودن مقاله
 - ۱۷نقض محرمانگي و حريم خصوصي و سوء استفاده
 - ۱8تضاد منافع و نقض حقوق مالكيت معنوي
 - ۱9ارسال همزمان () Parallel & Multiple Submission
 - 20انتشارات تكراري ()Redundant Publication
فصل هفتم :خطاهاي اساسی در فرآیند داوري و بازنگري مقاله
 - 2۱درك نادرست ،ناقص و سطحي نظرات سردبير و داوران
 - 22اعمال ناقص نظرات سردبير و داوران
 - 2۳عدم نگارش (كامل) نامه پاسخ به نظرات سردبير و داوران
 - 2۴پاسخهاي دفاعي و احساسي
 - 2۵عدم ويرايش مقاله و تاخير در ارسال

آشنایی با نویسندگان کتاب:

محمد حسين رضازاده مهریزي فارغ التحصيل دكتراي سياستگذاري علم و تكنولوژي از دانشكده
مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و مدرس و دانشجوي دكتراي مديريت در دانشكده مديريت
 ESADE Business Schoolاسپانياست .حوزه تخصصي فعاليت او در زمينه مديريت دانش و
يادگيريسازماني است .او داراي ليسانس مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف ،كارشناسي ارشد
 MBAاز دانشگاه صنعتي شريف ،دكتراي سياستگذاري علم و تكنولوژي از دانشگاه صنعتي شريف،
كارشناسي ارشد پژوهش در مديريت از دانشكده مديريت  ESDAEاست .حاصل فعاليتهاي
پژوهشي او چاپ مقاالت متعدد در مجالت ( ISIهمچون Management Decision
 Journalو  ،) Journal of Evaluationبيش از دهها مقاله كنفرانس بينالمللي و تدوين كتب
مختلف است .پژوهش اخير او به عنوان مقاله برتر نشست ساليانه آكادمي بينالمللي مديريت
( ) Academy of Management Conference, 2012انتخاب شده است .همچنين او
داور مدعو مجالتي همچون فصلنامه سياست علمي كشور و چندين كنفرانس بين المللي (مانند ECIS
و  ) OLKCاست .او به عنوان استاد مدعو دانشكده مديريت  ESADEاسپانيا و دانشگاه علوم و فنون
مازندران و مشاور مديريت دانش در شركتهاي مختلف خصوصي و سازمانهاي دولتي ايران ميباشد.
عالوه بر تجربه شخصي در نگارش و داوري مقاالت علمي بين المللي و داخلي ،او كارگاههاي متعددي را
در زمينه مهارتها و اصول مقالهنويسي در مجالت و كنفرانسهاي بينالمللي در ايران و اسپانيا برگزار
كرده است.
محمد وکيلی دانشجوي دوره دكتري دانشگاه عالمه طباطبايي ،در رشته مديريت بازرگاني تحصيل
ميكند .آقاي وكيلي مدرك كارشناسي خود را در رشته مهندسي عمران و نيز مدرك كارشناسي ارشد
خود را در رشته  MBAاز دانشگاه صنعتي شريف اخذ نمود .سابقه حدود  9سال تدريس در دورههاي
آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري و نيز دورههاي آزاد براي مديران سازمانها ،تاليف و ترجمه
بيش از  ۱0جلد كتاب و ارائه مشاوره تخصصي به سازمانها بخشي از سوابق تحصيلي و شغلي او را
تشكيل ميدهد.

براي سفارش كتاب از اقصي نقاط كشور ميتوانيد با شماره تلفن۶۶۴98929- ۳0 :
تماس گرفته و از طريق پست سفارش خود را دريافت نماييد( .قيمت ۶000 :تومان)
آدرس فروشگاه مركزي :ميدان انقالب ،بين فروردين و ارديبهشت ،ساختمان ، ۱۴۷۴
طبقه اول ،انتشارات كتابخانه فرهنگ
لطفا جهت اطالعات بيشتر در خصوص كتاب و ساير محصوالت و دوره هاي آموزشي به
آدرس www.irisi.irمراجعه فرماييد.

