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)بر اساس نظام هاي رتبه بندي  وزارت علوم(توسعه اي  -کاربردي  و یا علمی-مجالت علمی1.

)وزارت علومنظام هاي رتبه بندي بر اساس (ترویجی  –مجالت علمی 2.

)اسالماستنادي علوم جهان علوم و پایگاه بر اساس نظام هاي رتبه بندي وزارت (؛ ISCپژوهشی و-مجالت علمی3.

Islamic World Science Citation Center

www.isc.gov.ir

؛)براي مجالت داخلی( زیادبه  کمترتیب اهمیت مجالت از 



IF = 
تعداد کل ارجاعات به یک مجله در دو سال گذشته

تعداد مقاالت آن مجله در دو سال

ISIمجالت غیر 1.

؛ IF (Impact Factor)اما بدون  ISIمجالت 2.

ارائه  ،Institute of Scientific Information (ISI)با خریداري موسسه  THOMSON REUTERSشرکت 

.است  web of scienceدهنده سرویس بانک اطالعاتی 

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

(mjl; master journals list)

.  اشاره شده است web of scienceهستند که در مقابل آنها به بانک اطالعاتی  ISIدر آدرس اینترنتی فوق، آنهایی 

بودن    ISI، مالك Science Citation Index Expandedمهندسی بودن، فقط  –ظاهرا براي دانشگاه ما با توجه به فنی : نکته

.  است

به ادرس اینترنتی؛  (JCR; Journals Citation Report)شده در  Index؛ نمایه یا IFاما داراي  ISIمجالت . 3

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=R223@Hke92MJFmlNjln 

؛)براي مجالت خارجی( زیادبه  -و یا حتی فاقد اعتبار و قرارگرفته شده در لیست هاي سیاه- کمترتیب اهمیت مجالت از 



H-indexمعرفی شاخص 

را  شاخصی عددي است که می کوشد بهره وري و تأثیرگذاري علمی دانشمندان h-index اچ ایندکس•
فعات  این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد د. به صورت کمی نمایش دهد

علمی  از این شاخص می توان براي تأثیر گذاري. استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می شود
گروهی از دانشمندان نیز بهره برد

یسی زبان محاسبه اچ ایندکس توسط پایگاه هاي اسکوپوس، آي اس آي و گوگل اسکالر براي مقاالت انگل•
محاسبه  . براي مقاالت فارسی امکان پذیر شده است (ISC)و نیز پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 

.می گیرد ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت

10



:چند نکته مهم

.بودن نیست و بعضا مجالتی فاقد اعتبار در این لیست هستند ISIصرف نمایه شدن یک مجله در مستر لیست، دال بر 1.

.  هم باشد ولی فاقد اعتبار باشد ISIحتی ممکن است مشاهده شود که مجله اي  -والبته خیلی نادر –بعضا 2.

باشد ولی فاقد اعتبار  هم  IFو داراي  ISIحتی ممکن است مشاهده شود که مجله اي  -نادرخیلی خیلی خیلی والبته  –بعضا 3.
.  باشد

.  و مهم هستند عکس حالتهاي باال، بعضا مجالتی هستند که در هیچیک از بانک هاي فوق نمایه نشده اند ولی مجالتی معتبر4.

.)پژوهشی خارجی، دسته بندي کرد –شاید بتوان در دسته اي بنام علمی (

راههاي تشخیص چیست؟

.آنرا هم چک کنید ISBNبراي چک کردن مجالت در این بانک ها، حتما عالوه بر نام دقیق مجله،  -
.  پژوهشی به پایین دانست –کنفرانسهاي ملی و بین المللی را حسب مورد می توان در حد علمی  -



مراجع

نتایج

نتایج و تحلیل

متغیرهاتوضیح 

روش کار

مروري بر مطالعات پیشین

مقدمه

واژه هاکلید 

چکیده

نام دانشکده

نام و نام خانوادگی نویسندگان

عنوان مقاله



.کنید استخراج مشابه کارهاي از  الهام با المقدورحتی را مقاله )title( عنوان1.

corresponding) مسئول یا رابط نویسنده نویسندگان، خانوادگی نام و نام2. author)

.3Affiliation، عمران دانشکده براي مثال : 

School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran,Iran

Abstract،  (Extended یا چکیده4. Abstract)خیلی حد در .است مقاله نوشتن مرحله آخرین ؛ 

-یحت چکیده در( شد؟ چه کارمان نتایج بردیم؟ بکار را روشی چه چیست؟ کارمان هدف کوتاه؛

)آیدنمی مرجع المقدور



.4Keywords اب را ما مقاله که هستند نحوي به .هستند مقاله هايواژه مهمترین کلیدي؛ واژگان یا 

  .دهدمی قرار خانواده یک در مرتبط، مقاالت سایر

.5Introduction:  انبی اختصار به( آن حل در بکاررفته متداول روشهاي موضوع، اهمیت موضوع، بیان 

 نبالبد مقاله این در ما و است موجود گپ فالن که میکنیم اشاره پاراگراف یک حد در سپس و )شود

 ،پاراگراف یک حد در نهایتا .)جاست همین مقاله کلیدي جاهاي از یکی( هستیم آن بررسی و حل

.میدهیم توضیح را مقاله ساختار

.6Literature Review آن رد دیگران قبلی کارهاي بیان به ادبیات؛ بر مروري یا پیشین مطالعات یا 

  .پردازدمی موضوع

.است یکی 7 و 6 بند مجالت از بعضی در -

5.

6.

7.



.8Methodology کنیممی تعریف را دستگاهها .گوییممی را کار انجام روش قسمت این در روش؛ یا. 

  .ودشمی بیان کار اجراي شیوه .گوییممی را ها داده آوريجمع روش .مینویسیم را ریاضی فرمولهاي

 کردن الدنب قابل و فهم قابل واضح، قدري به بایستی و است مقاله قلب روش، بعضی، اعتقاد به -

.دهد انجام آنرا بتواند دیگري فرد هر که باشد

.9The Data، Data، Data Descriptionدر .نمودار یا جدول قالب در مشاهدات تعداد متغیرها، تعریف ؛ 

.شوندمی توصیف صرفا و گیردنمی انجام هاداده روي تحلیلی هیچ قسمت این

.است یکی 9 و 8 بند مجالت برخی در -



.10Results and Discussionواضح و فهم قابل نمودارهاي و گراف ارائه .آیدمی خودمان کار هايتحلیل و نتایج ؛  

  بسیار ؛مخاطب براي کار این .میکنیم مقایسه دیگران کارهاي با نمودار، یا جدول قالب در .است سودمند بسیار

 .است مفید و جذاب

.11Conclusionدر طفق که باشیم مراقب .دهیممی پیشنهاد را هایینسخه قبلی، بند در هایمانیافته اساس بر ؛ 

  .کنیم اظهارنظر خودمان، نتایج حیطه

مراجع12.



.روح حاکم بر متن مقاله متواضعانه باشد -1

.باشندمجهول جمالت به صورت ماضی و یا . از ضمیر من یا ما استفاده نشود -2

.کنیماز گذاشتن مراجع دسته اي اجتناب  -3

.کنیماز کپی کردن عین چند پاراگراف از مقاالت دیگران اجتناب  -4

.به کارهاي قبلی خود و دیگر محققان کشور ارجاع دهیم -5

حتما . ردخواهد کمقاله تغییر قبل از نوشتن مقاله، مجله هدف را انتخاب کنیم؛ چراکه روح حاکم بر  -6

.به آن مقاله ارجاع دهید



.در پاسخ به داوران بسیار پرحوصله و مؤدبانه برخورد کنیم -7

!)تعدد مراجع خوب است اما نه به هر قیمتی. (از مرجع دست دوم اجتناب کنیم -8

ـ    . صداقت در کار را یک اصل بدانیم -9 ک رابطـه  مثالً فکر نکنیم که حتما باید بین چنـد متغیـر بـه ی

قبلـی وارد   11و  10هنـر مـا بایددربنـدهاي    . اینکه رابطه اي هم نباشد خودش یک نتیجه است. برسیم

.میدان شود

ـ   . کم نوشتن بهتر از زیاد نوشتن است.حرف اضافه نزنیم -10 کوتـاه  . تننوشتن بهتـر از بدنوشـتن اس

.واضح نوشتن بهتر از مبهم نوشتن است. نوشتن بهتر از طوالنی نوشتن است

.در مورد نام نرم افزارها سکوت کنید، بهتر است -11

 . است)  Submit(شما آماده ارسال ) manuscript(در این حالت مقاله  -

 Cover letter  ـ جهت ارسال مقاله به قسمت . خطاب به سردبیر فراموش نشود راي راهنما یا دستورالعمل ب

. وبسایت هر مجله مراجعه شوددر ) instructions for authors(نویسندگان 



یقشناسایی مجالت مهم، افراد صاحب نام و موسسات یا دانشگاههاي مهم و مرتبط در موضوع تحق. 1

...بهره گیري از تجربیات استاد راهنما، دانشجویان قبلی و -

scimagojr.comبانک اطالعاتی -

.بدون کاغذ عمل کنید. 2

اول مقاله دوم تز  . 3

.در ابتدا بسیار متراکم مطالعه کنید. 4

5 .Review paper پیدا کنید.



.در ابتداي کار در فرمولها و روابط متوقف نشوید. 6

.  نفهمیدن مقاالت در ابتدا، امري طبیعی است. در ابتدا مایوس نشوید. 7

. سعی کنید ضربه اول را محکم بزنید. 8

. دگرفتید برید سراغ مقاله نویسی اما به این سطح عادت نکنی 7میتوانید با ایده هایی که در بند . 9
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