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 یائیدکتر ض یجناب آقا

  یمحترم آموزش معاون
 

 ثب سالم ٍ احتشام

ًبهِ استقبء اعضبء ّيئت علوي داًشگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصشي ٍ پژٍّشي علَم  سسبًذ آخشيي آئيي ثِ آگبّي هي 

 سسذ. هتعذدي داسد كِ جْت اصالح ًكبت ريل ثِ آگبّي هي( هشكالت 19پضشكي )هْش 

 9ثبشٌذ هبدُ  علوي كِ خَد سشثبصاى ًظبم جوَْسي اسالهي هي ٍ هسئَليت اعضبء ّيئت ًقشسسذ ثب  ثٌظش هي .9

 فشٌّگي شبيستِ است اص حبلت اججبسي ثِ ثٌذ غيشششعي )اختيبسي( تجذيل گشدد.

 ISCشًَذ ٍ فقظ دس  ايٌذكس ًوي ISI, Pubmed, Scopusهبًٌذ ّبي هعتجش  ًبهِ هقبالت داخلي كِ دس ًوبيِ .2

 ّستٌذ هبًٌذ هقبالت علوي پژٍّشي داخلي هحبسجِ گشدًذ.

اص  Short Communication, Communication, (Letter to Editor)  ٍEditorialگشٍُ ًبهِ ثِ سشدثيش  .3

 تَاى اهتيبص يكسبًي ثشاي آًبى دس ًظش گشفت. جٌسي كبهالً هتفبٍتي ّستٌذ ٍ ًوي

 

 ثشاي هثبل ًبهِ ثِ سشدثيش خَد سِ گشٍُ است:

شَد  ًوي Peer Reviewًسجت ثِ يك هقبلِ )هَافق يب هخبلف( كِ ايي گشٍُ  الف: ًبهِ ثِ سشدثيش ثشاي اسائِ ديذگبُ

 ثبشذ. هي 5/0-9الوللي  ثشاي ثييٍ  25/0- 5/0اخلي ٍ اهتيبص پيشٌْبدي ثشاي هقبالت د

 

ثبيست اهتيبص ثخش  شَد كِ هي هي Peer Reviewاست كِ  Case Reportة: ًبهِ ثِ سشدثيش كِ دس حقيقت 

Case Report .سا ثگيشد 

 

شَد ٍ يك كبس تحقيقبتي است  هي Peer Reviewاست كِ  Research Letterج: ًبهِ ثِ سشدثيش كِ دس حقيقت 

 گشدد. اهتيبص پيشٌْبد هي 5/9-5/2الوللي  ٍ ثشاي هجالت ثيي 9-5/9كِ ثشاي هجالت داخلي 

 

كِ يك كبس تحقيقي است ،  Short Communication- Rapid Communication – Brief Reportد: 

Peer Review  َالً اص ًظش علوي ثب كلوِ است كِ اص 2500شَد ٍ حتي دس ثعضي اص هجالت تبOriginal 

Article ثبشذ ثلكِ يبفتِ هغبلعِ هْن است. ثشاي ايي گشٍُ دس هجالت  تفبٍتي ًذاسد. ثعجبستي تعذاد كلوِ هْن ًوي

 گشدد.  اهتيبص( پيشٌْبد هي 6تب  IFاهتيبص )ثش اسبس  5الوللي تب  اهتيبص ٍ ثشاي هجالت ثيي 5/9-3داخلي 

هقبلِ ثٌذ  3ٍ ثشاي استبدي يكي اص  Originalاي ثٌذ ششعي دس داًشيبسي هعبدل گشدد ثش ّوچٌيي پيشٌْبد هي

 شذ.بث Short Communicationششعي ثتَاًذ 

 

ٍ ثشاي هقبالت  5/0-9شَد كِ ثشاي هقبالت داخلي  كِ هعوَالً ثصَست هذعَ ًَشتِ هي Commentaryّـ: 

 گشدد. اهتيبص پيشٌْبد هي 9-5/9الوللي  ثيي
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 :ٍEditorial  ِكِ هعوَالً يك هقبلِ ثب جٌس هشٍسي است كِ گبّي ديذگبُ سشدثيش ٍ گبّي ديذگبُ دسثبسُ يك هقبل

الوللي  ثشاي هقبالت ثيي 2-4ثشاي هقبالت داخلي ٍ  9-2شَد كِ اهتيبص  خبص است ٍ هعوَالً ثصَست هذعَ ًَشتِ هي

 گشدد. پيشٌْبد هي
 

 IFحتوبً يك هقبلِ ثب  Pubmedٍ يب  ISIهقبلِ ثٌذ ششعي دس  3ستبدي اص گشدد ثشاي هشتجِ ا .ّوچٌيي پيشٌْبد هي

 ساسب ثش H-Index8 يشٌْبد هي گشدد ثشاي هشتجِ استبدي حذاقل پ ثعٌَاى ششط لحبػ گشدد. 2هسبٍي ٍ يب ثبالتش اص 

Scopus ثٌذ ششعي ثبشذ 
 

ٍ اهب هْوتشيي پيشٌْبد ثشاي علوي كشدى تشتيت ًَيسٌذگبى: ّوبًگًَِ كِ هستحضشيذ هقبلِ اي كِ اص پبيبى ًبهِ داًشجَ 

هي ثبيست اسن داًشجَ ًفش اٍل قشاس گيشد ٍ ٍجِْ آكبدهيك   ,اٍليِ تَسظ داًشجَ draftاستخشاج هي شَد ثِ ششط ًَشتي 

است لزا پيشٌْبد هي گشدد جْت سفع ايي هشكل اهتيبص ًَيسٌذُ هسئَل ثب ًفش  ثشاي استبد ًفش آخش ٍ ثعٌَاى ًَيسٌذُ هسئَل

 .اٍل يكسبى شَد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


