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 اخبار برگزیده نشریه 

 مجله آمار  ✓

مکانیک مدرس مهندسی  بازه دی    مجله  ،  1401خرداد  لغایت    1400در 

مقاله بوده است. از این میان، آمار پذیرش مجله در مجموع،    143پذیرای  

بر اساس    .(1جدول  )   عدد بوده است  39،  22عدد و در بخشی از دوره    3732

جستجوی  آمار   در  Google Scholarموتور  مجله  به  ارجاعات  تعداد   ،

 باشد. می  مرتبه  8074مجموع  

میانگین   و روز  52به   روز  98از  نیز   مقاالت پذیرش تا دریافت زمان میانگین

  است. یافته کاهش  روز  93به   روز  106از   مقاالت چاپ تا  پذیرش زمان

پردازش   زمان  و  مقاالت  پذیرش/رد  روند  از  گرافیکی  نموداری  همچنین 

 . آمده است  2شکل  و    1شکل  مقاالت در نشریه در  

 

به  در مجله مهندسی مکانیک مدرس   آمار دریافت و پذیرش مقاالت  -1جدول 

 22خشی از دوره در ب صورت کلی و 

 عنوان 
آمار  

 کل

   22آمار بخشی از دوره  

 ( 26/3/1401لغایت    01/10/1400)

 143  ه مقاالت دریافت شد

مقاالت پذیرش شده  

 و در حال بررسی 
3732 39 

 نرخ پذیرش 

)بدون احتساب موارد  

 دردست بررسی( 

72% %8 

 

 نشریه سایت  بروزرسانی   ✓

و با همکاری شرکت    و آمار نشریهدر راستای بهبود دسترسی به اطالعات  

مهندسی  مجله  سامانه  در  برخط  صورت  به  زیر  امکانات  دهنده،  توسعه 

 مکانیک اضافه شده است. 

درج قوانین و مقرّرات مربوط  تکمیل قسمت مربوط به اطالعات نشریه و  -

 و ...  اخبار نشریه  ،یمجوّز دسترساصول شفافیت،  به رعایت اخالق نشر،  

نویسی، ثبت  تکمیل قسمت راهنمای نویسندگان و درج راهنمای منبع  -

 های فوری و ...نام، دسترسی 

نشریه   - راهبردی  منوی اصلی  (  metrics) استخراج آمارهای  و درج در 

های نشریه، آمار نویسندگان،  شامل اطالعات دوره  ،به صورت برخط  سایت

اخیر،  آمارهای تفکیکی سال  میانگین  های  و  مقاالت  و رد  پذیرش  نرخ 

 زمان پردازش مقاالت 

درج  و    یمراحل داور   اگرامیفلودارائه اطالعاتی نظیر    ایجاد منوی داوران و -

 به صورت برخط  سالیانۀ اسامی داوران

- ... 

 به مقاالت مجله   DOIاختصاص کد   ✓

المللی و ایجاد لینک ثابت  منظور سهولت دسترسی به مقاالت در سطح بین به

  22دوره    3مقرر گردید از شماره  ،  DORوه بر اخذ کد  عالبه مقاالت مجله،  

المللی  (  1400زمستان  ) بین  کد  بعد،  شده    doiبه  منتشر  مقاالت  برای 

به مقاله خود    doiاختصاص یابد. چنانچه نویسندگان مایل به اختصاص کد  

هستند، خواهشمند است با ایمیل    22دوره    3شماره  از    پیشهای  در شماره

 مکاتبه فرمایند.    mme@modares.ac.irمجله به آدرس  

 
 نشریه مهندسی مکانیک مدرس در    1401تا    1397در بازه سال  مقاالت  پذیرش و رد  آمار   -1شکل 
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 سواالت پرتکرار نویسندگان  ✓

نگارش -1 ارسال  به :  مقاله  قالب  در  تسهیل  جنبه  منظور  بر  تمرکز  و 

و تنها موارد    بودهارسال مقاله  الزامات    سازی ، سیاست نشریه بر کمینهعلمی

 . الزام شده استمحدودی  

مقاله  حجم  :  در مقالهجداول  ها و  شکل   ،هاواژه تعداد  محدودیت   -2

نباید  مقاله  های  شکل تعداد  .  استکلمه    6000 تا 4000بین    کامل  پژوهشی

در  تجاوز کنند.  عدد    15  ازها  جدول و  ها  شکل تعداد  مجموع  و  عدد   10 از

. سایر  شودمیمحسوب  جداگانه  شکل  یک  قسمت  هر  ترکیبی،  های  شکل 

 ها در بخش راهنمای نویسندگان آمده است. محدویت 

زمان بررسی مقاالت با توجه به فرایند  :  و انتشار مقاله  یزمان بررس -3

صورت پیوسته در جهت کاهش این زمان  تالش نشریه به   داوری متغیر است.

  ه تجاوز کند، نویسند   سه ماه   زاگر پاسخ مجله در مرحله داوری ا  .باشدمی

 . گیری مقاله را داشته باشدتواند درخواست بازپس مسئول می

اولویت نشریه بر استفاده از داوران    :سندهینو  یداور از سو  ی معرف -4

نویسندگان می پیشنهاد میپیشنهادی  داوران  معرفی  گردد  باشد.  میان  از 

 .قابل دسترس استمجله صفحه اصلی  ها در  که لیست آنباشد  فعال مجله  

انتشار  رییتغ -5 از  بعد  مقاله  امکان    :در  نشریه،  سیاست  اساس  بر 

 ود ندارد. وجدر مقاله بعد از چاپ    یرییتغ  چگونهیه

مسئول    سندهینوامضای    :مقاله  یفرم تعهد اخالق تکمیل و امضای   -6

و نیازی به    کندکفایت میدر فرم تعهد اخالقی  از طرف تمامی نویسندگان  

 باشد. امضای تمامی نویسندگان نمی

تماس در قسمت  های تماس با نشریه  راه   :هینشرتیم  تماس با  های  راه  -7

قابل دسترسی است. امکان تماس با    ، اصلی سایتدر انتهای صفحه  و    با ما

های مختلف شامل؛ ارسال پیام در سامانه،  کارشناس و تیم نشریه از روش 

 ارسال ایمیل و یا پیام صوتی قابل انجام است. 

پاسخ  ارسال  نحوه   -8 مقاله  یداورفایل  نویسندگان  :  شدهاصالح   و 

یکپارچه    یفایل قالب مقاله اصالح شده را درپاسخ به تمام داوران و بایستی 

و یا خارج از سامانه  فقط از طریق سامانه ارسال کرده و از ارسال جداگانه  و 

  ه ی رخداد اشتباه و خطا در ارسال جوابنمایند. همچنین در صورت    خودداری

 .وجود نداردامکان ارسال مجدد    ،یداور 

نشریه،    هیئت تحریریهبر اساس مصوبه    :مقاالت   رشیپذ  یارهایمع -9

 است.   شده  یساز ساده   معیارهای پذیرشو در  فرم داوری مقاالت اصالح  

بررسد -10 مقاله  یرخواست  مراحل  که    یامقاله   :مجدد  انجام  از  پس 

  ی امکان بررس،  رد شده  یعلم  ریدب  ایو    ری سردببندی، توسط  و جمع   یداور 

بر اساس نظر    ندارد. در نشریه را  مجدد   نهایی  بندی داوران و  و جمع نظر 

 پذیرد. شده صورت میهمچنین فرم داوری تکمیل 

مواجهه با خطا و  در صورت : مجلهسامانه خطا در  و یا مشکلبروز   -11

شود.   داده  اطالع  مجله  به  ایمیل  طریق  از  موضوع  سامانه،  در  مشکل  یا 

و  شود  ، اکانت جدیدی تعریف لیمیعدم امکان اصالح ادر صورت همچنین 

 مجدداً گردد. اطالعات  

 های ابزار پیشرفته کاری و ماشینکنفرانس ماشین

رسالت  از  ترویج  یکی  به  کمک  مدرس،  مکانیک  مجله  برگزاری  های 

مکانیککنفرانس  مهندسی  زمینه  در  تخصصی  معرفی های  قالب  در   ،

های  باشد. یکی از کنفرانس نامه مجله میها و چاپ مقاالت در ویژهکنفرانس 

ماشینپیش  ملی  کنفرانس  دومین  ماشین رو،  و  پیشرفته  کاری  ابزار  های 

مهر  می در  مکانیک مدرس    1401باشد که  مهندسی  نشریه  با حمایت  و 

و    ISCللی  المهای ملی و بیننفرانس دارای نمایهاین کبرگزار خواهد شد.  

CIVILICA باشد. نیز می 

های مهندسی ساخت و  این همایش در راستای تخصصی کردن گردهمایی

  کاری ماشین  شود تا دانشمندان و پژوهشگرانی که در زمینهتولید برگزار می

عملی  -ای علمیدستاورده   تبادل  به  بتوانند  دارند،  فعالیت  ابزار  هایماشین   و

در دانشگاه تربیت  و    1394در آبان ماه  ین دوره این همایش  اولخود بپردازند.  

کشور    شایسته جامعۀ علمی و صنعتیاستقبال  گزار گردید که مورد  برمدرس  

عنوان دانشگاه تحصیالت تکمیلی، با  بهدانشگاه تربیت مدرس  قرار گرفت.  

دانشگاه  سایر  اساتید  برگزارکننده همکاری  کشور  این   های  دوره  دومین 

  1401تیر    31مهلت ارسال مقاالت نیز    .خواهد بود  1401در مهر  کنفرانس  

ماشین زمینهباشد.  می حوزه  دو  در  کنفرانس  تخصصی  و  های  کاری 

 شد. باهای ابزار و به شرح زیر میماشین 

 کاری فرایندهای ماشین  -

 کاری غیرسنتی ماشین  -

 کاری با سرعت باال ماشین  -

 کاری دقیق ماشین  -

 کاری تریبولوژی و مهندسی سطح در ماشین -

 کاری مواد سخت ماشین  -

 کاری سازی فرایندهای ماشین سازی و بهینهشبیه -

 هاکاری کامپوزیت ماشین  -

 کاری میکروماشین  -

 طراحی و ساخت ابزارهای برشی  -

 کاری یسیته ماشین پالست -

 های ساخت افزودنیفناوری  -

 های ابزار طراحی و ساخت ماشین  -

 های ابزار ارتعاشات و کنترل ماشین  -

 ابزارهای با سرعت باال ماشین  -

 ابزارهای دقیق ماشین  -

 کارهای ماشین ربات  -

 های ابزار با سازوکار موازی ماشین  -

 های ابزار آزمایش و کالیبراسیون ماشین  -

 های ابزار ماشین یابی  پایش و عیب  -

 پذیر های خطوط تولید انعطاف ماشین  -

 های ابزار گیری در ماشین تجهیزات اندازه  -

 طراحی، ساخت، طراحی فرایند، طراحی قیدوبند به کمک کامپیوتر -
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حمایت    16تاکنون   کنفرانس  این  برگزاری  از  علمی  انجمن  و  دانشگاه 

برگزاری  در  جهت سهولت  .  آمده است  3شکل  ها در  آنآرم  اند که  نموده 

از حمایت صنایع مختلف نیز بهره گیری شده است. در همین    ،کنفرانس 

شامل   حمایتی  بسته  سه  سپاس،  رنامهیتقد راستا،    سپاس   سی تندو    لوح 

  4شکل  لیست حامیان صنعتی کنونی کنفرانس نیز در  طراحی شده است.  

 آمده است. 

در مجله   نامهژه یکنفرانس در قالب واین مجموعه مقاالت زم به ذکر است ال

قرار خواهد گرفت.    کیمکان  یمهندس و در دسترس عموم  منتشر  مدرس 

  ی در مجله مهندس  ،یعلم  تهیپس از انتخاب توسط کم  زین  دهیمقاالت برگز

  ی شبه عنوان مقاله پژوه  رش،یشده و در صورت پذ  یمدرس داور  کیمکان

 د. چاپ خواهند ش 

از   متشکل  کنفرانس  علمی  در    80حدود  کمیته  فعال  علمی  عضو هیئت 

دانشگاه زمینه از  و  کنفرانس  میهای  کشور  مختلف  ته  کمیدر    باشد.های 

  نهیدر زم تیفعال ای یداور با سابقه داور  147از حمایت و کمک  داوری نیز

 شود. زیر استفاده می   تخصصی  هزمین  10در  کنفرانس  

 ی سنت  یکارن یماش -

 ی رسنتی غ  یکارن یماش -

 ی کارنی سطح در ماش  یو مهندس  یبولوژ یتر -

 ی برش  یو ساخت ابزارها  یطراح -

 یساخت افزودن  یهای فناور -

 ابزار   یهان ی ماش  یطراح -

 کارن ی ماش  یهاربات  -

 ی ابزار با سازوکار مواز  یهان یماش -

 ابزار   یهان ی ماش  یابیب یو ع  شیپا -

 وتر یبه کمک کامپ  دوبندیق  یو طراح  ندیفرا  یزیرساخت، طرح   ،یطراح -

    

    

    

    

حامیان  -3شکل   ملی  کنونی  دانشگاهی    لیست  کنفرانس  دومین 

 های ابزار پیشرفتهماشینکاری و ماشین 

 

  

 
 

دومین کنفرانس ملی ماشینکاری  کنونی  لیست حامیان صنعتی    -4شکل  

 ه های ابزار پیشرفتو ماشین 

 

 


