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 ستان و بلوچستانيدر داوشگاه س يخارج يمقاالت علم يابيه وامه ارزييآ

 مقدمه

ض تش آى يداًطگاُ ً ياستشاتژ يستاى ٍ تلَچستاى است کِ دس تشًاهِ ّاياص اّذاف هْن داًطگاُ س يکي، يهقاالت ػلو يفيٍ ک يگستشش کو

 91//1/7خيتاس ياست اص اتتذا ين ضذُ ٍ ضشٍسيداًطگاُ تٌظ يات ػلويّ ياػضا يهقاالت خاسج ياتياسص يي ًاهِ حاضش تشاييآ ذ ضذُ است.يتاک

 شد.يػول قشاس گ يهثٌا

 بىدشدٌ در  يمعرف) يي الولليت يشد کِ اص ًظش ضاخع ّايگ ياص تؼلق هياهت ي، تٌْا تِ هقاالتيپژٍّط يّا ياتيدس توام اسص -1بىد 

 ذ.ٌداًطگاُ هَثش تاض يگاُ پژٍّطياػتثاس تَدُ دس استقاء ستثِ ٍ جا ي( داساه وامٍييه آيا الف ي ب -2

کطَسّا  يػلَم ٍ فٌاٍس يتشٍى داد يي ضاخػْاياص هْوتش ي، تخطيي الولليِ ضذُ دس سغح تيًوا يذات ػلويٌکِ تَليتا تَجِ تِ ا -2بىد 

تِ سَي حشکت جْت اعالػات الصم سا دس  ياديص ٍدتَاًذ تا حذ يهؼتثش ه يي الولليت يػلو يضاخع ّا يضَد، هؼشف يهحسَب ه

 يػلو يقشاس دّذ. ضاخع ّا ، دس اختياس اػضاي ّيات ػلوي داًطگاُيي الولليهؼتثش ت ياستٌاد يِ ّايدس ًوا ٍ اسائِ آى يذات ػلويتَل

 يهؼشف يگاّْاياص پا يکياص تؼلق خَاّذ گشفت کِ حذاقل دس ياهت يضًَذ ٍ تِ هقاالت يف هيتؼش يلک يهؼتثش دس دٍ دستِ تٌذ يي الولليت

 ِ ضذُ تاضذ:يّا ًوا يي دستِ تٌذيدس اضذُ 

 يمعتبر جُاو يٍ سازيوما يگاَُايپا -2-1

 ي ًاهِ آهذُ است.ييآ ييَست ايپتِ آًْا دس  يهختػش ٍ آدسس دستشس يهؼشفگاّْا تِ ّوشاُ يي پايست ايل

ست هجالت کن اػتثاس يا دس لي، يقات ٍ فٌاٍسيهػَب ٍصاست ػلَم، تحق يي الولليات ًاهؼتثش تيکِ ًام آًْا دس فْشست ًطش يهجالت -1تبصرٌ

ي هجالت ياص هقاالت چاج ضذُ دس ايي اهتيتاضٌذ. تٌاتشا يداًطگاُ آهذُ اًذ، فاقذ اسصش ه يت هؼاًٍت پژٍّطيا فاقذ اػتثاس هَجَد دس ٍب ساي

 گشدد. يغفش هٌظَس ه

سا داسًذ، ّشگًَِ  هؼتثش يگاّْايِ ضذى دس پايًوا يش ٍاقغ ادػايا فاقذ اػتثاس تػَست غياص هجالت کن اػتثاس  يٌکِ تؼضيتا تَجِ تِ ا -2تبصرٌ

گاُ هؼتثش يخَاّذ تَد ٍ هستٌذات هشتَط تِ پا يقاتل تشسس ،هؼتثش هَسد ادػا يِ ساصيگاُ ًواين تِ ساهاًِ پايپس اص هشاجؼِ هستقهقاالت  ياتياسص

 ت آى استخشاج ٍ اسائِ ضَد.يواً اص ٍب سايذ هستقيتا

 يمعتبر جُاو يواشران ي مًسسات اوتشارات -2-2

 يػلو يک ٍ هجالت تخػػيآکاده يّستٌذ کِ کتاتْا يي الولليهؼتثش ت يضاهل آى دستِ اص ًاضشاى ٍ هَسسات اًتطاساتايي ًاضشاى ٍ هَسسات 

ي ييي آيا َستيپي هَسسات دس يا ياساهکٌٌذ.  يگاّْا اسائِ هياص پا يهؼتثش، هٌتطش ٍ دس قالة هجوَػِ ا يٍ پژٍّط يذ هٌاتغ ػلويسا تا ّذف تَل

 ًاهِ آهذُ است.

 يخارج يمجالت علم -3بىد 

 :ّستٌذ يعثقِ تٌذقاتل ش يص يي هجالت دس دستِ ّايا
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 :شًود يف ميتعر يکل يکٍ خًد در دي دستٍ بىد ISIمجالت  -3-1

I.  هجالتISI (Web of Science تغَس هخفف( )WOS): ي هجالت دس فْشست هجالت ياISI يٍاسد ضذُ ٍ داسا IF 

(Impact Factor )هؼاًٍت پژٍّطي ٍ فٌاٍسي / هؼاًٍت ّا» يکيالکتشًٍ يق ًطاًيي هجالت اص عشيّستٌذ فْشست ا 

www.usb.ac.ir/» است. يقاتل دستشس 

II.  هجالتISI (Listedهجالت .)َفق ضذُ اًذ دس فْشست ّستٌذ کِ ه يISI يٍاسد ضًَذ، اها ٌَّص داسا IF ًستٌذ.ي 

 

 ISIمقاالت مىتشر شدٌ در مجالت  يابيارز
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Full PaperLetterTechnical 

CommunicationRapid Publication Case Report

 .ضًَذ يتشخَسداس ه 5/1ة ياص اص ضشيسسٌذ دس هحاسثِ اهت يتِ چاج ه ISIهَجَد دس فْشست  يشاًيکِ دس هجالت ا يهقاالت  -8تبصرٌ

 

  ISIر يغ يخارج يمجالت علم -3-2

 2ضذُ دس تٌذ  يهؼتثش دستِ تٌذ يٍ هَسسات اًتطاسات ي استٌاديگاّْاياص پا يکيّستٌذ کِ حذاقل دس  ي، هجالتISIش يغ يخاسج يهجالت ػلو

 ِ ضذُ تاضٌذ.يي ًاهِ، ًواييي آيا

 ISIر يمقاالت مىتشر شدٌ در مجالت غ يابيارز

هٌذسج دس  يگاّْايهؼتثش اص پا يي الولليِ تيک ًوايحذاقل  يٍ داسا ISIش يغ يي الولليت يچاج ضذُ دس هجالت ػلو يپژٍّط يتِ هقاالت ػلو

 شد:يگي هاص تؼلق يش اهتيي ًاهِ تِ ضشح صييي آيا 2تٌذ 

 اص.ياهت 5/4حذاکثش  يهٌْذس يٍ ػلَم فٌ يِ، ػلَم کطاٍسصيػلَم پا يسضتِ ّا يتشا 

 اصياهت 5ٍ ٌّش حذاکثش  يػلَم اًساً يسضتِ ّا يتشا. 

 Short Communication ،Short Note ، ،Short يکِ تِ ضکل ّا ISIش يغ يخاسج يتِ آى دستِ اص هقاالت کَتاُ ػلو -9تبصرٌ

Report يٌذ داٍسيکِ فشا يٍ ... چاج ضًَذ، دس غَست ( سا هاًٌذ هقالِ کاهلFull Paper )ISI  ياص تؼلق هي% اهت80، تا سقف گزساًذُ تاضٌذ 

 شد.يگ

 برتر )برجستٍ( يخارج يمقاالت علم -3-3

% اٍل 10است کِ اص ًظش ستثِ دس  يدس هجالت يات ػلويػضَ ّ يدس سضتِ تخػػ يپژٍّط يهالک اًتخاب هقاالت تشتش، چاج هقالِ ػلو

ٌکِ چاج هقالِ يا ايذ ٍ ٌ( تاضImpact Factorش )ية تاثيدس ّش ضاخِ تش اساس ضش يثثت اعالػات ػلو يي الولليهؼتثش ت يگاّْايفْشست پا

 ش هثثت داضتِ تاضذ.يجْاى تاث يي داًطگاّْايداًطگاُ، دس ت يواً دس ستثِ تٌذيهَسد ًظش هستق

دس  ESIگاُ يي هقاالت تَسظ پايٌکِ ايح ايق هقاالت تشتش ّستٌذ )تَضي، اص هػادضذُ اًذشفتِ ٍ چاج يش پزيص ياص غَستْا يکيکِ تِ  يهقاالت

ISI ضًَذ(: يه يهؼشف 

  ( تحقيقات پيطتاص يا جثِْ ّاي پژٍّصResearch Fronts ِگشٍّي اص هقاالت تا تيطتشيي اسجاػات هي تاضٌذ ک : ) ٍهقاالت جض

Core ٌِدس صهي  ( ّاي خاظ تَدُ تا آًاليض خَضِ ايCluster  ٍ تؼييي هي ضًَذ ) ضذُ ضاخِ اغلي هؼشفي  22دس حال حاضش دس

 (. ISIتشاتش تاالتشيي سقف اهتياص هقاالت  5/1. )تا اًذ

 ( هقاالت داؽHot Paper هقاالت : )ي يطتشيًسثت تِ هقاالت ّواى هَضَع ٍ ّواى سال ت ،ّستٌذ کِ تالفاغلِ تؼذ اص چاج ي

 (. ISIاص هقاالت يي سقف اهتيتشاتش تاالتش 2)تا اص حذ هتؼاسف تاضذ.  آى تيصتؼذاد اسجاػات  داضتِ تاضٌذ ٍتؼذاد اسجاع سا 

  هقاالت هٌتطش ضذُ تا ًسثت
  

   
 (. ISIتشاتش تاالتشيي سقف اهتياص هقاالت  2)تا  .   

 (هقاالت پشاستٌاد Highly Cited Paperهقاالت :)يِ ساصيگاُ ًوايّستٌذ کِ تٌا تِ گضاسش پا ي ESI  دسISI  سال قثل اص  10دس

تا  يهختلف هتفاٍت است( ٍ حت يي هقذاس دس سضتِ ّايدس ّش سضتِ تاضٌذ )ا يص اص هقذاس هطخػيت يياستٌادّا يسال هشجغ داسا

 (. ISIت اص هقااليي سقف اهتيتشاتش تاالتش 5/2)تا  ضَد. يض تِ آًْا اسجاع هيگزضت صهاى ً
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 اٍل گشٍُ هَضَػي هي تاضٌذ. )هقالِ دس هجلِ 10 ٍهقاالت هٌتطش ضذُ دس هجالتي کِ تش اساس ضشية تاثيش جض %ISI  تا

 (. ISIتشاتش تاالتشيي سقف اهتياص هقاالت  3)تا  (.ذُ تاضذيتِ چاج سس             

  ِهقاالت هٌتطش ضذُ دس هجلNature ( ٍ هجلِ 0028-0836) يتا ضواسُ ضاپاScience 5)تا  ( .0036-8075) يتا ضواسُ ضاپا 

 (. ISIاص هقاالت يي سقف اهتيتشاتش تاالتش

 

اى هجلِ يش هجلِ هَسد ًظش دس هية تاثياًگش ضشيًوا JRKدٌّذ.  يًطاى ه JRK ي( سا تا ػالهت اختػاسJournal Rankهجلِ )  يتٌذ ستثِ *

 ضَد. يسٍص هِ داًطگاُ ت يي فْشست ّش سال تَسظ حَصُ هؼاًٍت پژٍّطياست کِ فْشست ضذُ اًذ. اعالػات ا يى سضتِ ػلواّو يّا

تاضذ ٍ دس  دس آى يات ػلويػضَ ّ يکِ سضتِ تخػػخَاّذ تَد  يا ِِ گشدد، هثٌا ضاخيکِ هقالِ دس چٌذ ضاخِ ًوا يدس غَست -11تبصرٌ

 ضذُ تاضذ. يهؼشف ياى سضتِ ايک هجلِ دس حَصُ هيا هجلِ تِ ػٌَاى يهجلِ ػٌَاى سضتِ رکش ضذُ تاضذ ٍ  يغفحِ هؼشف

ا يٍ  Natureداًطگاّْا، چاج هقاالت دس هجالت  يي الولليت يهْن دس ستثِ تٌذ ياص ضاخػْا يکيٌکِ يتا تَجِ تِ ا -11تبصرٌ

Science گش هقاالت تشتش يسِ تا ديژُ دس هقاياص ٍياهت يضَد ٍ داسا يهحسَب ههقالِ ي يي هجالت، دس صهشُ تشتشياست، هقالِ چاج ضذُ دس ا

 خَاّذ تَد.

 يهؼشف Hot Paperاص عشف دفتش هجلِ هزکَس تِ ػٌَاى  ،Scienceا ي Natureاص هجالت  يکيهٌتطش ضذُ دس  ِچٌاًچِ هقال -12تبصرٌ

 ضَد. يي هقاالت هحسَب هيضَد، دس صهشُ تشجستِ تش
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