
 

 

 انواع مجالت علمی

 مجالت علمی مختلف علمی

 مجالت تامسون (ISI, WOS) :   ای اع ایISI"   هَػؼِ اعالػات ػلوی"هخفف ػثاست" (Information 

Institute for Scientific) اػت. تاًه اعالػاتISI  ایي  .یَگي گشفیلذ تاػیغ ؿذُ اػت تَػیلِ 0691هشوضی دسػال
خشیذاسی ؿذ ٍ دسحال حاضش تؼٌَاى هَػؼِ اعالػات ػلوی تاهؼَى ؿٌاختِ  "تاهؼَى ٍ ّلت گیش"هَػؼِ تؼذاً تَػظ آلای 

هی ؿَد. ایي هَػؼِ لؼوتی اص ؿشوت تیلیَى دالسی آلای تاهؼَى اػت. ایي پایگاُ، اعالػات وتاتـٌاختیِ هماالت سا ّوشاُ تا 
 Thomson)آًْا ٍ ّوچٌیي اعالػات وتاتـٌاختی هٌاتغ هَسد اػتفادؿاى اسایِ هی دّذ. هَػؼِ تاهؼَى سٍیتشصچىیذُ 

Reuters) صیش هدوَػِ ّایی داسد وِ یىی اص ایي صیش هدوَػِ ّا پایگاُ اعالػاتی Web of science ُهی تاؿذ، پایگا 

(Web Of Science (WOS  تاهؼَى سٍیتشص تاػیغ ؿذُ اػت وِ خؼتدَی یه ًوایِ اػتٌادی ػلوی اػت وِ تَػظ
 .هؼشٍفٌذ ISI وٌذ. تِ كَست ػاهیاًِ ٍ هتذاٍل هماالتی وِ دس ایي پایگاُ ًوایِ هی ؿًَذ تِ هماالت اػتٌادی خاهغ سا فشاّن هی

WOS  تَدُ ٍ دیگشی تذٍى ایوپىت فاوتَس ّؼتٌذ، تِ هدالتی اص مپکت فاکتورایدٍ ًَع هدلِ داسد وِ یىی داسای WOS 

  ISI Listedًاهیذُ هی ؿًَذ ٍ تِ هدالت تذٍى ایوپىت فاوتَس، هدالت JCRوِ داسای ایوپىت فاوتَس ّؼتٌذ هدالت 

ٌاى اص ایٌذوغ تَدى یه هدلِ دس هَػؼِ تاهؼَى هی تَاًیذ تِ آدسع ػایت صیش هشاخؼِ تشای اعوی .هؼشٍفٌذ
 : science.thomsonreuters.com/mjl-http://ip وٌیذ

خؼتدَی اعالػات دس تواهی  پَؿؾ هَضَػی واهل آى هی تاؿذ وِ آى سا اتضاسی هٌاػة خْت WOS یىی اص ٍیظگی ّای
 ٍ Related References سؿتِ ّا تخلَف هَضَػات تیي سؿتِ ای اػت. تا اهىاًات اػتٌادی ایي پایگاُ ّوچَى

Cited References ِپایگاّْای  دسدیگش وِ داسًذ دػتشػی هشتثظ هماالت هحمك پغ اص خؼتدَی یه هَضَع ت
 .اعالػاتی دیگش ایي ٍیظگی ٍخَد ًذاسد

  اسکوپوسمجالت(Scopus): ِهی تاؿذ وِ اعالػات   ؿذُ  ّای اػتٌادی هؼتثش ٍ ؿٌاختِ اػىَپَع یىی اص ًوای

ّضاس ًاؿش ػلوی سا  ۲اػت. اػىَپَع اعالػات هحلَالت حذٍد   آٍسی وشدُ هیلیَى ػٌذ سا دس خَد خوغ ۵۲ؿٌاختی حذٍد  وتاب

https://isi-isc.com/post/chap-mkalh-isi
https://isi-isc.com/post/chap-mkalh-dr-mjlat-jcr
https://isi-isc.com/post/-chap-mkalh-dr-nshriat-jcr
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl


دس خَد  سا پظٍّـی ػلوی هدلِ ّضاس ٍ پاًلذ 09ع اعالػات اػت. دس هدوَع اػىَپَ  اص ػشاػش خْاى دس خَد خای لشاس دادُ
هی تاؿذ وِ اػتفادُ اص اعالػات آى  (Elsevier)یىی اص هحلَالت ؿشوت الضٍیش (Scopus)داسد. اػىَپَع  ًوایِ وشدُ

تِ آدسع ػایت ًیاص تِ اؿتشان ٍ پشداخت ّضیٌِ داسد. تشای اعویٌاى اص ایٌذوغ تَدى یه هدلِ دس هَػؼِ اػىَپَع هی تَاًیذ 
 :  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php صیش هشاخؼِ وٌیذ

 مجالت ISC: پایگاُ اػتٌادی ػلَم خْاى اػالم(ISC)  ٍ ِیه ػاهاًِ اعالع سػاًی ػلوی هی تاؿذ وِ دس كذد تدضی

تاؿذ. پغ اص تاهؼَى ٍ اػىَپَع،  تحلیل هدالت ػلوی وـَسّای اػالهی تش اػاع هؼیاسّای ػلن ػٌدی هؼتثش اػالهی هی
ISC (ػَهیي پایگاُ اػتٌادی تشای ػٌدؾ ٍ اسصیاتی پظٍّـی وـَسّا هحؼَب ه )ی ؿَد پایگاُ اػتٌادی ػلَم خْاى اػالم

وـَس دس آى حضَس داسًذ. تشای اعویٌاى اص ایٌذوغ تَدى یه هدلِ دس پاب هذ هی تَاًیذ تِ آدسع ػایت صیش هشاخؼِ  ۲٧وِ 
 : http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=enوٌیذ

 مجالت پاب مذ(PubMed): هِذ  پاب(PubMed) ُ(ّای آصاد )دیتاتیغ هْوتشیي اتضاس تشای خؼتدَی پایگاُ داد 

ؿٌاػی ّؼت. ایي دیتاتیغ  ٍ صیؼتعلوم پزشکی ای  هذالیي اػت، وِ حاٍی اعالػات تیثلیَگشافی پظٍّـی تشای توام سؿتِ

ای اص اعالػات  گشدد. پاب هذ هدوَػِ تاص هی 0۲9۲هیلیَى ػٌَاى تَد وِ لذیوی تشیي آًْا تِ ػال  0٧ حاٍی ۵11۲تا ػال 
ّای دٍلتی حَصُ ػالهت ایاالت هتحذُ آهشیىا اػت. ایي  فٌاٍسی ٍ ػایش ًْادّای ٍ ػاصهاى ویفی هشوض هلی اعالػات صیؼت

عویٌاى اص ایٌذوغ تَدى یه هدلِ دس پاب هذ هی تَاًیذ تِ دیتاتیغ تغَس سایگاى تشای خْاًیاى لاتل دػتشع اػت. تشای ا
 :  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalogآدسع ػایت صیش هشاخؼِ وٌیذ

 ػلوی آًْا اص ػَی یىی اص دس حالت ولی دس ایشاى ػِ ًَع هدلِ داسین وِ اػتثاس ٍ دسخِ  :پژوهشی داخلی-مجالت علمی

ػِ اسگاى ٍصاست ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍسی، ٍصاست تْذاؿت، دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی، ٍ حَصُ ػلویِ تؼییي هی ؿَد ٍ تِ تشتیة 
پظٍّؾ ّش همالِ ای وِ تِ دًثال خؼتدَی حمایك ٍ تشای وـف تخـی اص هؼاسف ٍ ًـش آى  -هدالت ػلوی :اػتثاس ػثاستٌذ اص
ٍ تِ للذ حل هـىلی یا تیاى اًذیـِ ای دس هَضَػی اص هَضَ ع ّای ػلوی، اص عشیك هغالؼِ ای ًظام هٌذ، تشای دس هیاى هشدم 

یافتي سٍاتظ اختواػی هیاى پذیذُ ّای عثیؼی تِ دػت آیذ ٍ اص دٍ خللت اكالت ٍ اتذاع تشخَسداس تاؿذ ٍ ًتایح آًْا تِ واستشدّا، 
 پظٍّـی –ػلوی تا ّذف پیـثشد هشصّای ػلوی ٍ في آٍسی هٌدش گشدد، ػلوی  سٍؿْا ٍ هفاّین ٍ هـاّذات خذیذ دس صهیٌِ

 .للوذاد هی ؿَد

 ایي هدالت هؼوَال ٍاتؼتِ تِ تشخی ػاصهاًْا ٍ ًْادّای خاف تَدُ ٍ هثاحث تخللی دس یه  :تخصصی-مجالت علمی

صهیٌِ سا هغشح هی وٌٌذ ٍ ًَیؼٌذگاى هختلف هی تَاًٌذ هغالة خَد سا تشای ایي هدالت اسػال وٌٌذ. ًىتِ لاتل تَخِ دس هَسد 
ص ػلوی سا اص اسگاًْای صیشتظ هثل ٍصاست ایي ًَع هدالت ایي اػت وِ ایي هدالت هؼوَال ّیچ گًَِ اهتیاص ٍ هدَ

ػلَم،تحمیمات ٍ فٌاٍسی، ٍصاست تْذاؿت،دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿىی یا حَصُ ػلویِ دسیافت ًىشدُ اًذ ٍ كشفا تِ هٌظَس اعالع 
سػاًی ٍ تاال تشدى آگاّی ّای لـش خاكی اص افشاد خاهؼِ دس صهیٌِ ّای تخللی تِ چاج هغالة هی پشداصًذ.هثل هدلِ ػلوی 

 .دس صهیٌِ هثاحث آهَصؿی پشداختِ هی ؿَد فؼالیت تِ ٍ تَدُ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ٍصاست تِ ٍاتؼتِ وِ سؿذ تخللی –

 یه همالِ ػلوی تشٍیدی یا هشٍس ادتیات، اعالػات هٌتـش ؿذُ دس حَصُ یه هَضَع تخلَف دس  :ترویجی -مجالت علمی

ػلوی تشٍیدی)هشٍس ادتیات( هی تَاًذ خالكِ ای اص هماالت ٍ یه هحذٍدُ صهاًی سا هَسد تحث ٍ تشسػی لشاس هی دّذ. همالِ 
وٌذ ٍ اعالػات سا دس ػاختاسی ًَ  ّا سا تشویة هی هٌاتغ هَخَد تاؿذ اها هؼوَال ػاصهاًذّی خاف خَد سا داسد ٍ خالكِ ٍ اػتٌتاج

دّذ یا اعالػاتی خذیذ سا تا تفاػیش اسائِ هی دّذ. همالِ ػلوی تشٍیدی هی تَاًذ تفؼیشی خذیذ اص هماالت ٍ واسّای لثلی اسائِ 
لثلی دس ّن آهیضد، یا ػیش خشیاى پیـشفت فىشی حَصُ هَسد تحث ٍ هثاحثات هشتَط تِ آى سا تشػین وٌذ. همالِ ػلوی تشٍیدی 

تؼتِ تِ هَلؼیتف هوىي اػت هماالت ٍ هٌاتغ سا هَسد اسصیاتی لشاس دّذ ٍ هٌاػة تشیي ٍ هشتَط تشیي هٌاتغ سا تِ خَاًٌذُ 
خایی، تلفیك ٍ تشویة داًؾ هَخَد تْیِ هی ؿًَذ ٍ هؼوَالً تِ سٍؿي ؿذى صٍایای  پیـٌْاد وٌذ. ایي هماالت تش پایِ خاتِ

 .ای، تحلیلی اؿاسُ داسد تَاى تِ هماالت هشٍسی، تذٍیٌی، تشخوِ ًوایٌذ، اص ایي گًَِ هماالت هی ای ووه هی هؼالِ

 تاثیش ضشیة تا هؼتثش ًـشیات دس هماالت چاج ػال ػاتمِ دس صهیٌِ ۲تا تیؾ اص  اشراق وسسه علمی پژوهشیم

 .خذهت پظٍّـگشاى تضسگَاس اػت دس سایگاى تخللی ّای هـاٍسُ ٍ  شفِ ای ٍ تخللیح خذهات اسائِ تا ّوَاسُ هثثت

اسصؿوٌذ خَد دس هدالت هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم سا هَػؼِ اؿشاق حاكل تالؽ پظٍّـگشاى ٍ هحممیي تشای چاج هماالت 
تتَاًٌذ هماالت خَد سا دس هدالت هَسد  پظٍّـگشاى تا ّوَاس هی ػاصد ٍ خذهات تشخوِ، فشهت تٌذی ٍ هـاٍسُ سا اسائِ هیذٌّذ

 .تاییذ ٍصاست ػلَم چاج وٌٌذ

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=en
https://isi-isc.com/post/akspt-o-chap-mkalh-rshth-pzshki
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog
http://www.isi-isc.com/


 اص سا خَد دسخَاػت یا ٍ ؿَیذ هٌذ تْشُ آًْا هـاٍسُ اص ٍ ًواییذ حاكل تواع هَػؼِ واسؿٌاػاى تا هیتَاًیذ ػفاسؽ ثثت تشای
 .اسػال ًواییذ تا هـاٍس ّای هَسد ًیاص تشای ؿوا اسائِ ؿَد  isiisc2011@gmail.com  ایویل عشیك
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 وٌٌذ   ؿؾ ًَع همالِ ای وِ هدالت ػلوی آًْا سا چاج هی

ؿایذ یىی اص پشتىشاستشیي ػَاالتی وِ هحمماى تا آى دس فشآیٌذ پزیشؽ ٍ چاج همالِ سٍتشٍ ّؼتٌذ ایي اػت وِ چِ ًَع 
تَاًیذ تا ًگاسؽ ػلوی آًْا  ؟ اًَاع هختلفی اص هماالت ٍخَد داسد وِ ؿوا هیوٌٌذ ای سا هماالت پزیشؽ ٍ چاج هی همالِ

خْت پزیشؽ ٍ چاج تِ هدالت هختلف اسػال وٌیذ. دس ایٌدا للذ داسین ؿؾ ًَع همالِ ای وِ هدالت ػلوی آًْا سا 
اص ٍخَد تشخی اص آًْا وٌٌذ سا هؼشفی ًوایین. یىی اص هضایای هؼشفی اًَاع هماالت آى اػت وِ ؿایذ هحمماى   چاج هی

اٍج  چاج همالِػاصی ٍ اسػال تِ همالِ الذام وٌٌذ. تا ٍب ػایت  اعالع ًذاؿتِ تاؿٌذ ٍ تا آؿٌایی تا آًْا خْت آهادُ
 .داًؾ ّوشاُ تاؿیذ

 همالِ خَد سا دلیك تشخوِ وٌیذ   (Native paper)گشٍُ هتشخواى ًیتیَ پیپشاص عشیك  +

 تضویٌی  isiپزیشؽ ٍ چاج همالِ +

 وٌٌذ  ؿؾ ًَع همالِ ای وِ هدالت ػلوی آًْا سا چاج هی

ایي هماالت ؿاهل فشضیِ، خاهؼِ ٍ ًوًَِ، سٍؽ پظٍّؾ،  .(Original research)همالِ ػلوی پظٍّـی  -0
ّاػت. هماالت ػلوی پظٍّـی حدن تاالیی   ّا، تفؼیش یافتِ ٍ تحث ٍ ًتیدِ گیشی ٍ روش واستشدّا ٍ هحذٍدیت یافتِ

اػت. اًدام ولوِ ًیض عثیؼی  9111ّا تاالی  گیشًذ. دس تشخی سؿتِ ولوِ سا دس تشهی 9111تا  ۰111داسًذ ٍ هؼوَالً تیي 
  .چٌیي هماالتی صهاًثش ٍ دس تؼیاسی اص هَالغ ّضیٌِ تش اػت

هماالت هشٍسی تیـتش تِ تشسػی ادتیات پظٍّؾ هَخَد دس یه حیغِ  .(Review article)هماالت هشٍسی  -۵
دام پشداصد. ایي ادتیات پظٍّؾ هؼوَالً تشگشفتِ اص هماالتی ّؼتٌذ وِ دستاسُ یه هـىل ٍ صهیٌِ خاف اً خاف هی

ؿًَذ. هماالت هشٍسی  اًذ. هماالت هشٍسی خَد تش ػِ دػتِ هشٍس ادتیاتی، ػیؼتواتیه سیَیَ ٍ فشاتحلیل تمؼین هی ؿذُ
تخَاًیذ: چگًَِ تیـتش )ؿًَذ  ولوِ ٍ دس تشخی هَاسد تیـتش ًیض ًگاسؽ هی ۲111تا  ۰111هؼوَالً عَالًی ّؼتٌذ ٍ تیي 

 .(تٌَیؼین؟  (systematic review)همالِ هشٍسی ًظاهٌذ

هغالؼات هَسدی خضییاتی اص یه تیواس ٍالؼی سا دس حیغِ دسهاًی ٍ پظؿىی اسایِ  .(Case study)هغالؼِ هَسدی  -۰
ؿًَذ. اًذاصُ ایي  ّا، ػالین تیواسی، تـخیق ٍ دسهاى تیواسی اًدام هی دٌّذ. ایي هغالؼات تا ّذف تحث تش ًـاًِ هی

هماالت تمشیثاً هـاتِ هماالت ػلوی ٍ پظٍّـی اػت. اًدام ایي ؿىل اص هماالت هؼوَالً تِ تدشتِ تؼیاس تاالیی ًیاص داسًذ 
  .آًذ گضیٌِ هٌاػثی ًیؼت ٍ تشای هحمماًی وِ واس دسهاى ٍ پظٍّؾ سا تِ تاصگی ؿشٍع وشدُ

ّای اًؼاًی  ىی اص اًَاع هغالؼات پضؿىی اػت وِ تش سٍی خوؼیتی .(Clinical trial)همالِ واسآصهایی تالیٌی  -۴
ّای دسهاًی خذیذ اػت. ٌّگاهی  ّای تالیٌی دس هغالؼِ اثشات داسٍّا ٍ ؿیَُ واستشد هْن واسآصهایی .ؿَد اًدام هی

ص ویفیت ایي ای ا وٌٌذُ ؿَد وِ اعالػات لاًغ ّا اًدام هی واسآصهایی تالیٌی تشای یه فشاٍسدُ داسٍیی تش سٍی اًؼاى
آٍسی ؿذُ تاؿذ، ٍ تاییذیِ هماهات تْذاؿتی یا وویتِ اخالق پظٍّـی دس وـَسی وِ  فشاٍسدُ ٍ ایوٌی غیشتالیٌی آى خوغ

  .ؿَد، وؼة ؿذُ تاؿذ ایي پظٍّؾ دس آى اًدام هی

http://www.sciencepeak.com/?p=5764
http://www.sciencepeak.com/
http://www.nativepaper.ir/
http://www.sciencepeak.com/?page_id=5153
http://www.sciencepeak.com/?page_id=5153
http://www.sciencepeak.com/?p=5781
http://www.sciencepeak.com/?p=5781


 Perspective, opinion, and)همالِ اص ًَع روش دیذگاُ، ًظش ٍ تفؼیش دستاسُ یه سٍیذاد یا هفَْم  -۲

commentary).   ُهماالت روش دیذگا(Perspective)ُای دس  ، دیذگاُ ػلوی ٍ یه فشد سا دس هَسد هفَْم یا ایذ
داسد. هؼوَالً اص لحاػ حدن  ػاصد. چٌیي هماالتی دیذگاُ ؿخلی فشد یا افشادی سا تیاى هی یه صهیٌِ خاف هغشح هی

هٌظش ًگاسًذُ همالِ سا دستاسُ تفؼیش، تحلیل یا  (Opinion)هماالت روش ًظش   .گیشًذ ولوِ سا دس تش هی ۵111حذٍد 
وٌذ. ایي هماالت ًیض اص ًظشحدوی ؿثیِ  ّا سا هٌؼىغ هی هتذٍلَطی خاف تِ واس سفتِ دس یه پظٍّؾ یا پظٍّؾ

 0111هماالتی ّؼتٌذ وِ هؼوَالً  (Commentaries)هماالت تفؼیشی  .(Perspective)هماالت دیذگاُ ّؼتٌذ 
ؿًَذ ٍ ػوذتاً ًمذی تش یه همالِ یا وتاب یا گضاسؿی وِ اخیشاً دس یه حیغِ ػلوی هٌتـش  سا ؿاهل هیٍاطُ  0۲11یا 

  .وٌذ ؿذُ اػت ٍاسد هی

ؿًَذ. ّذف اص  هشٍس وتاب دس تؼیاسی اص هماالت هؼتثش ٍ ػلوی خْاى چاج هی .(Book review)هشٍس وتاب  -9
ْای اخیشاً چاج ؿذُ دس یه فیلذ خاف اػت. ایي ًَع همالِ حدن هشٍس وتاب فشاّن وشدى تیٌـی دستاسُ وتاب یا وتات

  .پاییٌی داسد. ایي ًَع همالِ تشای پظٍّـگشاًی وِ دس آغاص ساُ ّؼتٌذ هٌاػة اػت

 .لیٌىْای هفیذ دیگش سا هغالؼِ وٌیذ

 ٍ اػىَپَع  ISIهؼتثش پزیشؽ همالِ دس هدالت

 ثثت همالِ دس هدالت ػلوی پظٍّـی
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