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 (Original research)پژيَشی   –مقاالت علمی 

فٌبٍسی ٍ ػلن هشصّبی پیـجشد ّذف ثب خذیذ، هؼبئل ثیبى ٍ تبصُ ـفک: هذف 

 .اػت

 گبّی هوکي اػت هَضَع هَسدثشسػی پظٍّـگش ًَ ٍ تبصُ ًجبؿذ اهب ثب ًگبّی ًَ ٍ ثب

 .ایدبد یکبػتذالل خذیذ ّوشاُ ثبؿذ

اثذاع پظٍّؾ، داسای اصبلت داسای سٍؽ: يیژگی ٍ. 

ثیبى هؼئلِ، پشػـْبی تحقیق، فشضیِ، خبهؼِ آهبسی، سٍؽ پظٍّؾ،  : ساختار

 .یبفت ّْب،رکش کبسثشدّب ٍ هحذٍدیت ّب

کلوِ ۶۰۰۰تب  3۰۰۰هؼوَالً ثیي  : حجم 

داًـگب ّْب، داًـدَیبى دٍسُ تحصیالت تکویلی، پظٍّـگشاىاػبتیذ : مخاطبان. 

 



ٍ علمی تريیجی یا مريری یا   ( Review article ) | مريری - علمیمقال

 

 تشٍیح یکی اص سؿت ّْبی ػلَم ٍ استقبء ػطح داًـخَاًٌذُ ٍ  :هذف

 اٍ ثب هَضَػبت خذیذ ػلوی آؿٌب کشدى

 ِپظٍّـْب ٍ دػتبٍسدّبی قجلی، خوغ آٍسی ًظشات هختلف ػلوی، خالص

ًظشات ػلوی ثِ صثبى ػبدُ، ثیبى ػیش خشیبى پیـشفتْبی فکشی،  ثیبى

 .تبصُداًـْبی هَخَد دس ػبختبسی  تلفیق ٍ تشکیت

خبهؼِ داًـگبّی، پظٍّـگشاى، خبهؼِ غیشداًـگبّی :مخاطب 

کلو5۰۰۰ِتب  3۰۰۰هؼوَالً ثیي  :حجم 

 



ٌ المعارفی   Encyclopedic articleمقالۀ دایر

 ِاطالػبت پبیِ دس صهیٌِ ّبی هختلف هَضَػیاسائ 

 هؼتٌذ ثَدى( ثَدى ثش اػٌبد ٍ هذاسک ٍ هٌبثغ هَخَدهجتٌی( 

 اص اسصؿگزاسی ٍ خبًجذاسیپشّیض 

 ثَدى ٍ پشّیض اص یک ػًَگشیخبهغ 

 



ٍ کىفراوسی   ( Conference paper / Proceeding) مقال
 

ثشای اسائِ دس ّوبیـْبی ػلوی تذٍیي هی ؿَد. 

اص لحبظ ػبختبس ٍ هحتَا هـبثِ هقبلِ طٍسًبلی اػت. 

ثش ًَآٍساًِ ثَدى آى تأکیذ هی ؿَد. 

اسائِ دس خوغ -2چبح دس هدوَػِ هقبالت ّوبیؾ  -1 :دٍ ٍخْی اػت 

 



ای بیه  ا ي ایىدکسَ   ٍَ  المللیومای

 ِاػتجبس ٍ دسخِ هدالت ثیي الوللی ثِ ًوبیِ ٍ ایٌذکغ هَسد ًظش هدل

ثصَست کلی دس حَصُ ػلَم اًؼبًی ػِ هَػؼِ هؼتجش  .داسد ثؼتگی

 :سا ثِ ػْذُ داسًذ ػجبستٌذ اصهدالت  ایٌذکغ ٍظیفِکِ 

ِهَػؼISI Thomson Reuters   هدالت هؼشف( ISI ) 

 ِهَػؼElsevier   ِاػکَپَعکٌٌذُ هدالت ًوبی( Scopus ) 

 ُاػتٌبدی خْبى اػالم پبیگب( ISC )  

 



 ISI ( Institute for Scientific Information )  مقاالت

1992تَػط یَخیي گبسفیلذ تأػیغ ٍ  19۶۰ ایي هَػؼِ، دس ػبل 

 تَػط هَػؼِ ػلوی تبهؼَى خشیذاسی ؿذ ٍ دس حبل حبضش ًیض ثب ًبم

Scientific  Thomsonؿَد ؿٌبختِ هی. 

ISI  ٍ پبیگبُ دادُ ای خبهغ اص هْن تشیي ٍ هؼتجشتشیي هقبالت ػلوی

 .ؿذُ دس ػشاػش دًیبػتچبح  هدالت

هدلِ خذیذ طجق اػتبًذاسدّبی   2۰۰۰ ّشػبلِ حذٍدISI  ٍ ثشسػی

  هیاضبفِ اطالػبتی  ثبًکدسصذ آى ثِ  1۰ ٍ تٌْب حذٍدؿًَذ  هی اسصیبثی

 .ؿَد



 ّش هدلِ قجل اص اًتخبة ؿذى ثِ ثبًک اطالػبتیISI هشاحل اسصیبثی سا 

سػبیت گیشد  هیقشاس ثشسػی  هَسدیکی اص هَاسدی کِ . پـت ػش هی گزاسد

 .اػت ISIکشدى اػتبًذاسّبی هَػؼِ 

ISI  ِاصػبلی هٌبثغ ػلوی خَد سا هَسد ثبصثیٌی قشاس هی دّذ ٍ هدالتی سا ک  

خَد خبسج هی اطالػبتی  ثبًکایي هَػؼِ ػذٍل کشدُ اًذ، اص اػتبًذاسدّبی 

 .کٌذ

»  یک گضاسؽ ثب ػٌَاى ّشػبل » ػلویاػتٌبدی هدالت گضاسؽ     

JournalCitationReports    ِهی کٌذ کِ دس آى هدالت هَخَد اسائ

 .ؿًَذ ثٌذی هی ستجِثب ضشیجی ثِ ًبم تأثیشگزاسی اطالػبتی  ثبًکدس 



ایي هَػؼِ صیش هدوَػِ ّبی هتفبٍتی داسد هبًٌذ:  

ISIWebofScience(WOS)  ،ISIWebofKnowledge  ،

  JCR … ّبگضاسؿبت اػتٌبدی طٍسًبل 

 داسای ضشیت تبثیش یب هدالتImpactfactor  سا هدالتJCR  ٍ

 .ًبهٌذهی    ISI Listedیب ٍ  لیؼت ISIسا تبثیش  ضشیت ثذٍىهدالت 

http://ip-science.thomsonreuters,com/mjl/ 

 



 ( Scopus )اسکًپًس

 ِالضٍیشاػکَپَع ٍاثؼتِ ثِ هَػؼElsevier کِ ثِ ػٌَاى یکی اػت

اص ًوبیِ ّبی هؼتجش ثیي الوللی ثشای توبهی کـَسّب ثِ ؿوبس هی سٍد ٍ 

دس ثؼیبسی اص هَاقغ ثشای ستجِ ثٌذی سؿذ ػلَم کـَس ٍ یب ستجِ ثٌذی 

 .ؿَد هیداًـگبُ ّب اػتفبدُ 

پظٍّـی ٍ اطالػبت -ٍ پبًصذ هدلِ ػلویّضاس 1۶ اػکَپَع اطالػبت

 .پٌح ّضاس ًبؿش ػلوی هؼتجش سا دس خَد داسداص  ثیؾهشثَط ثِ 

 ٍ یک پبیگبُ قَی ثشای اًتخبة هَضَػبت ثِ سٍص پبیبى ًبهِ، هقبالت

 .هَضَػبت خذیذ پظٍّـی ثِ ؿوبس هی سٍد

  

 



 اػکَپَع ثشای ّش ًَیؼٌذُ، پشٍفبیلی اسائِ هی دّذ کِ اطالػبت

ٍاثؼتگی ثِ داًـگبُ یب ( affiliation) هْوی سا دس ثش داسد هبًٌذ 

، تؼذاد آثبس چبح ؿذُ ٍ اطالػبت کتبثـٌبػی آًْب، )هَػؼبت دیگش

 .اػتکشدُ  دسیبفتهشاخغ ٍ تؼذاد هقبالتی کِ 

 کِ ثِ صَست هتَالی ٍ کٌذ  هیتٌْب اًتـبساتی سا ًوبیِ اػکَپَع

هتشیبل ٍ  طٍسًبل ّب، ػشی کتبة ّب ٍ کٌفشاًغ هثل ) ثبؿٌذهدوَػِ 

 .(داسًذ ISSNّبیی کِ 



 (Scopus) اسکًپًس مجالت اعتبار

ًُوش Q یب  Quartile  Score ثشدُ کبس ثِ اػکَپَع هدالت ثٌذی ستجِ ثشای 

 داسًذ قشاس آى دس هدالت کِ Category یب طجقِ ّش اػبع ثش ٍ ؿَد هی

 .ؿَد هی گشفتِ ًظش دس هقبالت ثشای Q4  تب Q1 ثیي اهتیبصی

: Q1 ِیک صذس دسصذ 25 خضء هدل  Category اػت. 

: Q2 ِیک دسصذ5۰  تب 25 ثیي یؼٌی هیبًی طجقِ خضء هدل  Category اػت. 

: Q3 ِیک دسصذ۷5 تب5۰ ثیي یؼٌی پبییي ػوت ثِ هیبًِ طجقِ خضء هدل 

 Category اػت. 

Q4 : ِیک اًتْبیی دسصذ 25 یؼٌی پبییي طجقِ خضء اص هدل  Category اػت. 

 



ٍ مطالب   (Scopus)  مجالتدامى

ثؼیبس گؼتشدُ هی ثبؿذ ٍ دس توبهی سؿتِ ّبی  Scopus پبیگبُ اطالػبتی  داهٌِ هطبلت
، ادثیبت  Social Sciences، ػلَم اختوبػی  Medical، پضؿکی  Technicalفٌی

Literature  ٌّش ،Art  ػلَم اًؼبًی ، Humanities  ُسا ثِ چبح هی ػلوی  هقبالتٍ غیش
 .سػبًٌذ

 دس اػکَپَع هدلِ  یکاطویٌبى اص ایٌذکغ ٍ ًوبیِ خْت Scopus ٍثؼبیتتَاًیذ ثِ هی 

 :هشاخؼِ ًوبییذ Scopus ػلَم هشاخؼِ ًوبییذ ٍ یب ثِ ػبیت ٍاثؼتِ ثِ ٍصاست 

 

http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

 



 ISC (Islamic World Science Citation Center)  مقاالت

ٌ استىادی علًم جُان اسالم  پایگا

 ISC ِثٌذی داًـگبُ ّبی یک ػبهبًِ اطالع سػبًی ػلوی اػت کِ دس صذد ستج 

 ایشاى ٍ خْبى اػالم ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هدالت ػلوی کـَسّبی اػالهی ثش اػبع

 .ثبؿذ هیهؼیبسّبی ػلن ػٌدی هؼتجش اػالهی 

 

 ثب تَلیذ ایشاىISC  ِػبل دس هطبلؼبت اػتٌبدی تدشثِ ۶۰ثؼذ اص ایبالت هتحذُ ک 

 .کشدُ اػت ثٌیبًگزاسیداسد ٍ ًیض ثؼذ اص کـَس ّلٌذ، ػَهیي ًظبم اػتٌبدی خْبى سا 

 

تشٍیدی ٍ ػلوی -چبح هقبلِ هؼوَالً دس ًـشیبت داخلی اصخولِ ًـشیبت ػلوی- 

 .طی هی کٌٌذ  ISCثِ ًؼجتپظٍّـی سًٍذ طَالًی تشی سا 

 .داسًذ ISIهقبالت ثِ  ًؼجتّضیٌِ پبییي تشی  ISCهقبالت 

 



 


