
 

 

                        

  

  99اتبستان، هفتم ،شماره  سومسال 

 
کٌذ تا تِ رصذ  سایتی است کِ خذهات رایگاًی تزای هحققاى فزاّن هی  : ٍبپاتلًَش

اًذاسی شذ ٍ اهزٍس تیش اس  راُ 2212هقاالت علوی خَد تپزداسًذ. ایي ٍب سایت در سال 

ًفز عضَ دارد. هاهَریت پاتلًَش اعتثار تخشی تِ هقاالت علوی تَسظ قذرت  1022222

داٍری ّوتااست. ایي ٍب سایت تَسظ کالریتیَ آًالیتیکس عزاحی شذُ است کِ 

 122دارای هحصَالتی هاًٌذ ٍب آٍ سایٌس، اًذًَت ٍ اسکَالر ٍاى است، کِ در تیش اس 

هَسسِ اشتزاک دارد. اس پاتلًَش تزای ردیاتی هذارک علوی، تعذاد  0222ر ٍ کشَ

 استٌادات ٍ داٍری ّوتا خَد استفادُ کٌیذ تا در یک پزٍفایل ٍاحذ ٍ تزٍس ًوایِ شَد.

 

 
 

 

 

شَد تا  درهحیظ تحقیقاتی رقاتتی اهزٍس، اس هحققاى خَاستِ هی  

ّای پیشزفت  دائوا تاثیزٍخذهات خَد را در تزرسی عولکزد ٍ تزًاهِ

گیزد.  دٌّذ.ردیاتی ایي تاثیزآساى ًیست ٍسهاى سیادی هیًشاى 

 تِ هٌظَر [7]آٍسایٌس ٍ ارکیذ ساسی هٌاتع اسٍب پاتلًَش تایکپارچِ

واتتَاًیذتاثیز ارائِ اعالعات قاتل اعتواد تْیِ شذُ است تاش

 .تاى را در جْاى ًشاى دّیذ تحقیقاتی

 
ّوِ هذارک علوی هٌتشز شذُ تَسظ شوا، هستقیوا اس ٍب آٍ  

 سایٌس، ارکیذ یا ًزم افشارّای هذیزیت اعالعات )هاًٌذ اًذًَت ٍ

 تَاًیذ هستقیوا ٍارد پاتلًَش کٌیذ. هٌذلی( را هی

استٌادّای هعتثز، اس ٍب آٍ سایٌس تِ صَرت خَدکار تِ پاتلًَش  

سادگی اهکاى ردیاتی استٌادات خَد  شًَذ، لذا تِ رایگاى ٍ تِ ٍارد هی

 را خَاّیذ داشت.

کِ تِ   اعالعات کارتز را تصحیح کٌیذ: تا استفادُ اس شٌاسِ هحقق*

کٌیذ  شَد کِ شوا ادعا هی صَرت خَدکار، تِ هذارک علوی اضافِ هی

 هتعلق تِ شواست.

 تَاًیذ تِ داٍری هقاالت پیش ٍ پس اس اًتشار تپزداسیذ. هی •

ّوتا  عولکزد تحقیقاتی شوا تِ عٌَاى ًَیسٌذُ، ٍیزاستار ٍ داٍر •

   قاتل داًلَد است.

 

ساهاًِ علن سٌجی ٍسارت تْذاشت عضَ ّستٌذ تا هحققاًی کِ در 

تَاًٌذ شٌاسِ هزتَط  ثثت ًام ٍ ساخت پزٍفایل در ایي ٍب سایت هی

تِ خَد را دریافت کزدُ ٍ در ساهاًِ علن سٌجی ٍسارت تْذاشت ٍارد 

ّای ٍب آٍ سایٌس هزتَط تِ  کٌٌذ تا تعذاد هذارک علوی ٍ سٌجِ

  َد.ٍسارت تْذاشت ثثت ش  ّا در پزٍفایل آى

ّا را عزاحی کزدُ است تا تِ ًاشزاى  حل پاتلًَش عیف ٍسیعی اس را

تزی اس شفافیت، شٌاخت، کیفیت ٍ کارآیی را  کوک کٌذ سغح ٍسیع

در رًٍذ داٍری ّوتای خَد داشتِ تاشٌذ. پاتلًَش تا ّشاراى هجلِ علوی 

 .کٌذ در سزاسز دًیا ّوکاری هی

کٌذ تا تا ارائِ شَاّذی  پاتلًَش تِ هَسسات تحقیقاتی کوک هی

ًظیز اس داٍری ّوتا ٍ هشارکت در تَلیذ هقالِ، تاثیز خَد را تز  تی

 تحقیقات جْاًی ًشاى دٌّذ.

در تْثَد  داٍری ّوتای اختصاصی تزای سزهایِ گذاراى  حل پاتلًَش راُ

ٍری فزآیٌذ داٍری ّوتا فزاّن کزدُ است، تٌاتزایي شوا  تْزُ کیفیت ٍ

ّای تحقیقاتی هٌاسة اختصاص  تا آگاّی گزًت هٌاسثی تِ پزٍصُ

 دّیذ. هی
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بود و ای کاش ایه جمالت را اضاهف می کردم هک اگر چنیه ات هب حال ندیدم کسی امروز کتابی بنویسد، مگر اینکه فردا می گوید: ای کاش ایه عبارت را تغییر می دادم هک اگر چنیه می نوشتم، بهتر 

 .و ایه تفگش اوگیس و ماهی عبرت است و ایه خود، دلیل رب جهل و اندانی بشر استمی شد، نیکورت بود و ای کاش ایه قسمت مقّدم بود هک اگر چنیه بود، جالب رت بود 
 
 

 9102سال  Impact Factorرتثه تندي مجالت علوم پزشكي كشور ترحسة مقادير     *

 همراه تا ساير شاخص ها

 رساني پزشكي و تامين مناتع علمي دانشگاه  رئيس گروه اطالعانتصاب    *

 منتشر شد 9191هاي استنادي گوگل اسكالر  شاخص      *
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