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 آشنایی با مجالت علمی

 رویترز تامسون علمی پایگاه -1
 ISI اختیار در 1992 سال در و شد ریزی پایه گارفیلد اوگن توسط 1962 سال در  

 .گرفت قرار رویترز تامسون چندملیتی شرکت
 از پس ،را  ISI نمایه که است WOS  شرکت این های زیرمجموعه از یکی

 نوع دوWOS در .میدهد تخصیص واجدالشرایط علمی مجالت به الزم، بررسیهای
  دوم معروفند، JCR به و بوده تأثیر ضریب دارای که مجالتی اول دارد، وجود مجله

 .دارند نام  ISI Listed و هستند تأثیر ضریب بدون که مجالتی

 پایگاه علمی تامسون رویترز -1
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2- PubMed 

 است شناسی زیست و پزشکی حوزه موضوعات برای قدرتمند جستجوی موتور یک
 .میکند فعالیتMedLine پایگاه نام تحت که

 داده و است کرده فعالیت به شروع رسمی طور به 1996 سال در بار اولین برای
 .میدهد قرار جهانیان اختیار در رایگان طور به را هایش
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 Scopousپایگاه علمی  -3

 کتابشناختی اطالعات که است معتبر بسیار استنادی پایگاه یک اسکوپوس مؤسسه
 .دارد خود پوشش تحت را علمی حوزه 22000 حدود

 آنالین گذاری اشتراک طریق از هایش داده و است الزویر پایگاه این اصلی مالک
 .میگیرد قرار متقاضیان اختیار در
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 (ISC)مرکز استنادی علوم جهان اسالم -4

 اسالمی کشورهای علمی مجالت ارزیابی هدف با شمسی 1383 سال در مرکز این
 نیز را متقاضی المللی بین مجالت ،داخلی مجالت بر عالوه مذکور مرکز .شد تأسیس

  به .میدهد تخصیص مجالت به ای جداگانه تأثیر ضریب و داده قرار ارزیابی مورد
  حدود اکنون که است ISI  ایرانی نمونه همان  ISC گفت میتوان ساده بیانی
 انگلیسی مجالت ارزیابی بر عالوه که آن ضمن هستند عضو آن در اسالمی کشور 57
 .است نیز عربی و فارسی مجالت ارزیابی به قادر
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 مجالت علمی پژوهشی-5

 طرف از که است ای نمایه پژوهشی  علمی
 به کشور علمی نشریات بررسی کمیسیون

 می اعطا داخلی علمی واجدالشرایط مجالت
 این دریافت نامزد توانند می مجالتی .شود

 ابداع و اصالت ویژگی دو از که شوند نمایه
   .باشند برخوردار

 پژوهشی  علمی مجالت های خروجی و نتایج
 به منجر که بوده مند نظام مطالعات حاصل
 .میشوند فناوری و علم مرزهای پیشبرد
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 مجالت علمی ترویجی -6

 علمی نشریات بررسی کمیسیون طرف از که است ای نمایه نیز ترویجی  علمی
 .میشود اعطا واجدالشرایط مجالت به کشور

 سطح ارتقای و تر ساده بیان به علمی های یافته نشر و اشاعه مجالت این هدف
 .است خوانندگان دانش
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 انواع مقاالت علمی

 و خود تجربی آزمایشهای و مطالعات بیان به نویسندگان یا نویسنده مقاالت این در
 اولین برای ها آزمایش و مطالعات این که حالی در پردازند می آنها از حاصل نتایج

 پژوهشهای حاصل مقاالت این تر ساده بیان به .اند رسیده انجام به که است بار
 .است نشده انجام آنها مانند قبالً که هستند جدیدی

 می نوعی به و هستند علمی مقاالت بین در مقاالت متداولترین مذکور مقاالت
 و بازنگری از بعد البته) دارند؛ شدن چاپ برای را بیشتری فرصت گفت توان

 .هستند برخوردار بیشتری تنوع از که چرا (متخصصانه داوری

 مقاله اصلی -1
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 مقاله مروری -2

 سپس شده انتخاب خاص موضوعی ابتدا پیداست، مقاالت این نام از که همانطور
 شده انجام خاص موضوع آن زمینه در که پیشین تحقیقات روی بر ای منتقدانه مرور

 مقاالت .شود می ارائه موضوع آن از ای زمینه پیش و گیرد می صورت است،
 هر و گیرند می قرار متخصصانه بازنگری و داوری مورد اصلی مقاالت همانند مذکور

 مروری مقاالت در چون که تفاوت این با رسند می چاپ به یکسانی مجالت در دو
 قسمت پس شود، گزارش جدید پژوهش یک حاصل جدید نتایج نیست قرار

 .ندارند را متودولوژی و طراحی یا روشها و تحقیق نیاز مورد اطالعات

 کافی ی تجربه از خاص موضوع آن در که میشوند نوشته کسانی توسط مقاالت این
 .دارند نظر مورد موضوع روی بر کاملی اشراف و برخوردارند
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 مقاله نظری-3

 تحقیقات و مطالعات ارزیابی و تحلیل نقد، اساس بر نویسنده مقاالت، این در
  بر نظری، ی مقاله یک ی نویسنده دارد امکان .میکند مطرح تازه نظریه یک پیشین،

 را نظریه آن حتی یا و کند حمایت ای نظریه از مستدل طور به و مستندات ی پایه
 .دهد قرار تردید مورد
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 استناد

  می خواهد که است نویسنده تصمیم نشان دهنده استناد  : (Citation) استناد
 علم در البته و دهد نشان دیگر نوشته ای با می کند تهیه دارد که را مدرکی میان رابطه
 یک به آثار از زیادی تعداد هرگاه .است بهره مند توجه قابل جایگاهی از هم سنجی
 ارزش بررسی در .شود می تلقی اعتبار دارای و مهم مدرک آن کنند، استناد مدرک

 از دریافتی استنادهای) بعدی های نوشته و ها مقاله بر آن تأثیر براساس مدرک هر
 حوزه یک استنادهای ردگیری طریق از .گیرد می قرار بررسی مورد (بعدی آثار

 و گیرند می قرار استناد مورد پیوسته که رسیم می پژوهشگران از گروهی به پژوهشی
 پژوهش پیشگامان افراد این به .اند بوده استنادها بیشترین دارای حوزه آن در

(Research Fronts)  گویند می. 
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 استناد

 

  ،(Citing Document) استنادکننده مدرک :استناد اجزاء

  ،(Cited Document) استنادشونده مدرک

  ،(Citing Author) استنادکننده نویسنده

  (Cited Author)استنادشونده نویسنده

 فراهم را ها موضوع میان ارتباط درآوردن نمایش به امکان که است پراهمیت منظر این از استناد
 علم و رسانی اطالع متخصصان برای را امکان این یکدیگر به آثار استناد زمینه، همین در سازد؛ می

 این نقشه ترسیم به حتی و کنند تعیین را ها موضوع بین ارتباط آسانی به که آورد می فرام سنجی
 .بپردازند ارتباط
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 استناد

 :استناد دالیل

 پیشین، مرتبط آثار با نظر مورد اثر میان پیوند ایجاد    •

 احترام، ادای و اعتباربخشی    •

 الزم، های توضیح ارائه و ادعا اثبات برای شواهد آوردن فراهم    •

 خود، اثر به بخشی اعتبار    •

 پیشین، آثار بررسی    •

 شناسایی یا نتایج، سایر و ها داده تأیید خوانندگان، کردن متقاعد و ادعاها اثبات)مستندسازی    •
 ،(… و اند کرده حمایت نویسنده اثر از که دیگران آمده بدست نتایج

 .(اثر به بخشیدن استحکام منظور به نام صاحب محققان به استناد) اجتماعی عوامل وجود    •
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 استناد

 آثار به نویسنده دادن استناد  (Author Self-Citation)نویسنده استنادی خود
 و استنادکننده مقاله که استنادی ،(هستند یکسان استنادشونده و استنادکننده شخص که زمانی) خود قبلی

 نظر صاحب حوزه آن در شخص که زمانی .باشند مشترک نویسنده یک دارای حداقل استنادشونده
 منتشر حوزه آن در زیادی آثار و دارد تعلق وی به نیز حوزه آن در پیشین آثار ترین مهم و است
 تفاوت یا کند برقرار نوشته گذشته در که مرتبطی آثار سایر و حاضر اثر میان ارتباطی بخواهد و کرده
 امّا جاست به استنادی خود دهد نشان را داده انجام حوزه این در که قبلی کارهای سایر با حاضر کار

  نمایش قابل و خود از تمجید هدف با را خود دریافتی استنادهای بخواهد تنها نویسنده که زمانی
 استنادهای کاذب افزایش و دستکاری همچنین اند نکرده دریافت استنادی تاکنون که آثاری ساختن

 امر این دهد افزایش خوداستنادی طریق از مجله تأثیر ضریب همچنین و مجله و نویسنده دریافتی
 .نابجاست
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 علم سنجی

 ساده زبان به و است علم گیری اندازه دانش معنای به لغوی نظر از سنجی علم
 یا پژوهشی گذاریسیاست و ریزی برنامه منظور به علم کمی های جنبه مطالعه به

 اطالق المللی بین یا ملی سازمانی، فردی،گروهی، های پژوهش امر در اقتصادی
 توزیع تولید، به مربوط کمی های داده از استفاده با دارد سعی سنجی علم .شود می

 را آن هایویژگی و توصیف را علمی پژوهش و علم علمی، متون از استفاده و
 .کند مشخص
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 ضرورت علم سنجی

 ارزیابی و گیری اندازه :کالن سطح در علمی تولیدات سریع ارزیابی و سنجش •
 فراهم و المللی بین شدة پذیرفته های شاخص از استفاده با علمی تولیدات

 ها آن مقایسة امکان کردن

 ضرورت و المللی بین علمی تولیدات عظیم حجم کیفی ارزیابی دشواری    •
 کشورهای در توجّه مورد علمی های حوزه شناسایی آماری، ابزارهای از استفاده
  راهبردی های برنامه تدوین منظور به رقیب، کشورهای با آن مقایسه و پیشرو
 صحیح

 جهان در علوم اندیشی آینده به کمک    •
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 اهداف علم سنجی

 تدوین سیاست ها و خط مشی های علمی و پژوهشی، •

 مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی،     •

 ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی،     •

 عملکرد و تأثیر گذاری علمی،/ بررسی برون داد، بازدهی     •

 بهره وری مناسب از امکانات و توانمندی های موجود جهت پژوهش،     •

 برقراری توازن میان بودجه و هزینه های پژوهشی،     •

شاخصه های تحقیق و توسعه، منابع انسانی، پروانه های ثبت ) بررسی شاخصه های رشد و توسعه علوم     •
 ،(…اختراع، موازنه تجاری سازی علوم و قراردادهای فناوری، ساختاری، عملکردی، مالی و 

 …کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزه های پژوهشی، کشورها و     •

 …ارزیابی صحیح و رتبه بندی پژوهشگران، مؤسسه ها، کشورها، مجالت تخصصی، موضوعات تخصصی و     •

 سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی،     •

 .همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی، بررسی انواع تقلب های علمی و سرقت علمی     •
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 ضریب تأثیر مجالت
 می نشان را علمی مجله یک مقاالت به استناد متوسط میزان که است کمیتی  (IF) تأثیر ضریب

 حوزه یک در مجله یک علمی نفوذ میزان دادن نشان برای باشد معیاری تواند می تأثیر ضریب .دهد
 اهمیت دارای باالتر تأثیر ضریب دارای مجالت علمی، رشته یک در .خاص تحقیقی و علمی

 ضریب بر مستقیم تأثیر تواند می که مواردی جمله از .باشند می دیگر مجالت به نسبت بیشتری
 که کنند می منتشر را مقاالتی باالتر تأثیر ضریب دارای مجالت .است خوداستنادی باشد، داشته تأثیر

 .گیرند می قرار استناد مورد بیشتر تر، پائین تأثیر ضریب دارای مجالت مقاالت با مقایسه در

 قدمت یا عمر مجله، مقاالت به استناد متوسط میزان یا چگالی :تأثیر ضریب بر تأثیرگذار عوامل
 .استنادها

 فاصله مجله، شماره هر مقاالت تعداد مقاالت، نویسندگان تعداد :تأثیر ضریب بر تأثیر بی عوامل
 .انتشار

 شاخص های علم سنجی مجالت علمی
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 ضریب تأثیر مجالت

 :مجالت تأثیر ضریب محاسبه

 طول در یافته انتشار مقاالت به دریافتی استنادهای تعداد بین نسبت تأثیر ضریب
 گرفته نظر در سال دو را زمانی دوزه این گارفیلد .است خاص زمانی دوره یک

 به (ها رفرنس) مراجع از زیادی تعداد که است داده نشان تجربه که چرا .است
 .گیرد می صورت قبل سال دو انتشارات

 



22 

 شاخص فوریت

  می قرار استناد مورد انتشار سال همان در مقاله یک که است دفعاتی تعداد میانگین فوریت شاخص
  یک مقاالت استناد سرعت تعیین برای و شود می مشخص سال هر پایان در فوریت شاخص.گیرد
 باالتر مجله علمی ارزش باشد تر بزرگ شاخص این مقدار چقدر هر .رود می کار به استفاده مجله

 .است

  تعداد به مجله یک شده چاپ مقاالت به استنادات تعداد نسبت فوریت شاخص محاسبه نحوه 
 . باشد می سال همان در و مجله آن در شده چاپ مقاالت
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 مثال

 :است زیر صورت به سال سه طی در A مجله به استناد

 2019 سال در شده چاپ مقاالت به بار 84

 2020 سال در شده چاپ مقاالت به بار 153

 2021 سال در شده چاپ مقاالت به بار 183

 

 :است زیر صورت به سال سه طی در A مجله در شده چاپ مقاالت تعداد

 2019 سال در مقاله 120

 2020 سال در مقاله 123

 2021 سال در مقاله 183



24 

 مثال

 336=183+153 :گذشته سال دو مقاالت به استنادات کل تعداد

 306=183+123 :گذشته سال دو در شده چاپ مقاالت کل تعداد

 

 :تأثیر ضریب محاسبه

IF=336/306=1.098 

 
 :2021 سال در فوریت شاخص محاسبه

IF=183/183=1 
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 ضریب تأثیر رشته

 موضوع یا رشته یک در علمی مجالت تأثیر ضریب میانگین از است عبارت متوسط تأثیر ضریب
 می شناسایی دارند، رشته یک در باالیی تأثیر ضریب که مجالت از اندکی تعداد روش این در .خاص
 مورد نظر مورد هسته مقاالت از مجله در مقاله یک که است دفعات تعداد گیری اندازه واقع در .شود

 هم روش این در .است مجالت تأثیر ضریب محاسبه به شبیه آن محاسبه روش .گیرد می قرار استناد
 که مجالتی از تعدادی ابتدا :ضریب این سنجش در شود می گرفته نظر در ساله دو دوره یک معموالً

 که را حوزه همین در دیگر مجالت سپس .شوند می انتخاب است، شده شناخته رشته در آنها اهمیت
 رشته تأثیر ضریب سوم، مرحله در .افزایند می تعداد این به نیست روشن آنها اعتبار و اهمیت

 .شوند می محاسبه هسته مجالت تعیین منظور به مجالت از گروه دو این
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 Qشاخص 

 یا فکتور ایمپکت واقع، در .دارد تفاوت هایی شد، داده توضیح قبلی بخش در که تاثیر ضریب با Q شاخص
  خوبی نسبتا معیار و می کند بررسی را مجله یک مقاالت به استنادات تعداد که است شاخصی تاثیر ضریب
 .دارد هم مشکلی اما می شود محسوب

  پس .کرد کشف آن تخصصی زیرگروه در را مجله یک جایگاه نمی توان تاثیر ضریب کمک به که اینجاست مشکل
 برویم دیگری شاخص تعریف سراغ به باید زیرگروه آن در موجود مجله های تعداد به بنا مجالت رتبه بندی برای

 .می شود گفته  Quartiles یا  Q آن به که

 جایگاه مشخص کردن امکان می شود، تقسیم Q4 و Q1، Q2، Q3 دسته 4 به که شاخص این براساس
  یعنی اول بخش در بتوانید مجله ای اگر .می گردد میسر تخصصی اش زیرگروه در موجود چهارک چهار بین از مجله هر

  قرار خودش زیرگروه تخصصی مجالت میان در جایگاه بهترین در یعنی بگیرد، قرار  Q1 همان و نخست چارک
 .است گرفته

 .می کند تغییر 30 تا هزارم-یک از تاثیر ضریب اما است متغیر چهار تا یک از فقط  Q شاخص که باشد یادتان

 JCR مجالت برای .بود خواهد بیشتر هم مجله ارزش باشد، بیشتر آن اندازه که چقدر هر ضریب تاثیر، برای
 .کنید بررسی را Q شاخص می توانید اسکوپوس و
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 Qشاخص 
 ؟است چگونه Q شاخص به دست آوردن

  به داده تعدادی تقسیم بندی برای .می دانید را چارک ها حساب کردن شیوه خوبی به حتما باشید، آشنا آماری مفاهیم با کمی اگر
 :بگذرانید سر از را زیر مراحل باید قسمت چهار

 کنید؛ تقسیم صعودی ترتیب به را داده ها     

  بخش 4 به بودند شده مرتب قبل قسمت در که اعدادی و کنید تقسیم 4 بر را حاصل عدد و بشمارید را داده ها تعداد    
 .نمایید تقسیم

 مجله هر تاثیرهای ضریب همان کار، این در نظر مورد داده های و دارد کاربرد هم ژورنال ها تقسیم بندی برای روش این
  به آن تخصصی زیرگروه در را مجله هر رتبه باید روش این در .دارد وجود مجالت تقسیم بندی برای هم دیگری روش  .هستند
  را مجله جایگاه زیر تقسیم بندی های به توجه با و بگیرید نظر در را حاصل عدد و .کنید تقسیم زیرگروه در موجود مجالت کل تعداد

 :نمایید مشخص

 .می شود Q1 مجله باشد، 25/0 و 0 بین عدد اگر     

 .می شود Q2 مجله باشد، 5/0 و 25/0 بین عدد اگر     

 .می شود Q3 مجله ،باشد 75/0 و /5 بین عدد اگر     

 .می شود Q4 مجله باشد،  75/0 از بیش عدد اگر     

 .باشند می توانند مجله هر تاثیرهای ضریب یا استنادها همان واقع در داده ها هم روش این در
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 شاخص های علم سنجی پژوهشگران

 یک می دهد نشان که است عددی شاخص یک H-Index  یا H  شاخص یا ایندکس اچ
 .است بوده مؤثر خود رشته در علم پیشرفت بر چقدر و داشته بازدهی اندازه چه تا پژوهشگر

 معیاری به عنوان مجله، یک یا پژوهشگر یک مقاالت به استنادات تعداد ایندکس، اچ ابداع از پیش
 یک بود ممکن که بود این می شد، ایجاد که مشکلی اما .بودند مجله آن یا محقق آن ارزیابی برای

 آن اینکه وجود با و کند دریافت زیادی استناد های که برساند چاپ به مورد توجه مقاله یک پژوهشگر
 .می گردید محسوب تأثیر گذار محقق یک به عنوان اما نداشت، چندانی مقاالت فرد
 و کند منتشر را زیادی بی کیفیت مقاالت پژوهشگر یک که داشت وجود امکان این دیگر سوی از

 شرایطی، چنین در .کند جمع آوری را قابل توجهی استناد های تعداد خود، مقاالت باالی تعداد به واسطه
 و می گرفت نظر در را آن ها به ارجاعات تعداد و مقاالت تعداد هم زمان که شد خلق H  شاخص

 .بود مجالت و محققان سنجش برای دقیق تری معیار

H index 
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H index 

 این .است ساده بسیار ایندکس اچ محاسبه نحوه
  منتشرشده علمی آثار تعداد با است برابر شاخص
 به اندازه حداقل آن ها از یک هر که محقق یک توسط
   .باشند گرفته قرار استناد مورد او آثار تعداد

 باشد، 8 برابر پژوهشگری  H شاخص اگر :مثال
 به علمی اثر 8 پژوهشگر که معناست بدان این

 بار 8 حداقل آن ها از یک هر که رسانده است چاپ
 .گرفته اند قرار استناد مورد
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H index 

 زیر جدول .کنید مشاهده را زیر جدول است، گنگ شما برای مطلب این هنوز اگر
 پژوهشگر مقاله های که است استناد هایی تعداد و مقاالت تعداد نشان دهنده

 زیرا می شود، 6 برابر پژوهشگر H شاخص آن اساس بر و کرده اند دریافت
 استناد 6 حداقل پژوهشگر، مقاله 10 بین از مقاله 6 می کنید مشاهده که همان طور
 .کرده اند دریافت
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H index 

 از یکی زیر مثال در .است پراستناد مقاالت گرفتن نادیده اچ، شاخص ضعف
 (گرفته قرار استناد مورد بار11) کرده دریافت استناد مقاالت سایر از بیشتر مقاالت

 اچ شاخص اما اند شده واقع استناد مورد بار 3 حداکثر مقاالت سایر که حالی در
 نمی هم پایین استناد با مقاالت به توجهی البته و کند نمی اختالف این به توجهی

 .کند
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G index 

 نتیجه بر استناد کم و پراستناد های مقاله تأثیر از تا دارد سعی خود، ضرایب از استفاده با شاخص این
 رتبه باالترین با است برابر  g شاخص .نماید برطرف را  H شاخص نواقص از یکی و بکاهد گیری

 کرده دریافت استناد  g^2 تعداد حداقل اول مقاله  g که ترتیبی به مقاالت نزولی لیست در
 g شاخص بنابراین .باشد  g^2 مساوی یا بزرگتر ، g تا ها مقاله استنادهای مجموع و باشند

 که باشیم داشته ارجاع 64 یعنی 2 توان به 8 مجموعاً باید ، 8 با بود خواهد برابر زیر مثال در نویسنده
 .است 64 از بزرگتر که داریم 73 عدد هشت جمع با
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 مثال



34 

M index 

 M-Index شاخص یا  M تقسیم با که است دقیق علم سنجی معیار یک 
  به دست (مقاله اولین انتشار تاریخ) او پژوهشی عمر بر محقق یک H  شاخص
 .می آید
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i10 index 

 ارائه شده مقاالت اعتبار سنجش برای شاخصی ، (I10-index 10آی شناسه
 در و گوگل شرکت توسط 1390 سال تیرماه از که است نویسنده یک توسط

 .است شده رونمایی اسکالر گوگل زیرمجموعه

 

 ارجاع 10 حداقل دارای نویسنده یک از مقاله چند که می دارد بیان شناسه این
  .می باشد
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 پایگاه های داده ارائه کننده اچ ایندکس

Scopus 
 گزینه روی و مراجعه اسکوپوس سایت به باید اسکوپوس، سایت در H شاخص به دسترسی برای

Author search   کنید کلیک. 
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 پایگاه های داده ارائه کننده اچ ایندکس

 نام و نام باید مشخص شده قسمت در که شد خواهید هدایت صفحه ای به شما
 در .کنید وارد را خود مورد نظر نویسنده تحصیل یا کار محل همچنین و خانوادگی

 .کنید کلیک Search گزینه روی انتها
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 پایگاه های داده ارائه کننده اچ ایندکس

 دارند، مطابقت شما توسط وارد شده مشخصات با که نویسندگانی از فهرستی باز شده صفحه در
 .می شوند داده نمایش

 ما مورد نظر نویسنده نام فقط دارد، مطابقت نفر یک با تنها اطالعات تمام چون اینجا در
 که است شده داده نشان او به مربوط H شاخص او نام مقابل در که است شده داده نمایش

 .است 13 برابر
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 پایگاه های داده ارائه کننده اچ ایندکس

Google Scholar 
 مقاالت از فهرستی .کنید وارد را خود مورد نظر نویسنده مقاله عنوان باید اسکالر گوگل در شما

 پیدا آن ها میان از را مد نظر مقاله باید که شد خواهند داده نمایش شما به اسکالر گوگل توسط
   .کنید
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 پایگاه های داده ارائه کننده اچ ایندکس

 آن روی می توانید باشد، داشته وجود خط شما مورد نظر نویسنده نام زیر اگر مقاله، یافتن از پس
  شاخص و H شاخص که شد خواهید منتقل صفحه ای به نویسنده نام روی کلیک با .کنید کلیک

i10 شده اند داده نمایش او توسط منتشر شده مقاالت همچنین و فرد. 
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 سامانه اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان
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 سامانه اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان
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 سامانه اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان
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 سامانه اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان
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 سخن پایانی

شاخص ها و اصطالحات علمی دیگری نیز وجود دارند که هر محققی برای نگارش یا 
 ISIچاپ مقاله خود باید به آن ها واقف باشد، به ویژه اگر هدف، تولید یک مقاله 

 .باشد

پیشرفت روز افزون شما محققان و دانشگاهیان ارجمند در عرصه علم انشااهلل شاهد 
 .و پژوهش باشیم


