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روش تحقیق در فیزیک

سید محمدصادق موحد
دانشکده فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی

 گروه کیهان شناسی محاسباتی و آزمایشگاه میان رشته ای ابن سینا
http://faculties.sbu.ac.ir/~movahed

جلسه پنجم

http://faculties.sbu.ac.ir/~movahed
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۱) جستجوی منابع و مجالت

۲) سایر امکانات دانشگاه برای انجام تحقیقات


۳) رتبه بندی مجالت و تعیین کیفیت یک مقاله علمی

Proposal  ۴) ساختار پیشنهادیه


۵) ساختار مقاله علمی



وبسایت های جستجو
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arXiv.org ۱) وبسایت
(http://cdsads.u-strasbg.fr/) ADS ADS   ۲) وبسایت

google scholar  (۳ ( ضمنا برای ارجاع دهی هم از آن استفاده می شود)
kaggle.com (۴

/https://inspirehep.net (۵
http://www.answers.com (۶

http://www.findarticles.com (۷
۸) و سایر وبسایتهای ناشران معتبر که در ادامه آمده است مثل 

http://www.proquest.com

1) PhD dissertation in …
2) Scientific articles in …
3) Books in …

برای جستجو در موضوعات مختلف در قالب تز؛ مقاله و کتاب به صورت زیر جستجو کنید

http://arxiv.org
http://cdsads.u-strasbg.fr/
http://kaggle.com
http://www.answers.com
http://www.proquest.com


4

2018 Powered by Semantak Scientific Group (LTD)
Contact us

Semantak Online Services http://online.semantak.ir/#

1 of 3 3/11/18, 12:03 PM



5

Semantak Online Services http://online.semantak.ir/#

2 of 3 3/11/18, 12:03 PM



6

Semantak Online Services http://online.semantak.ir/#

3 of 3 3/11/18, 12:03 PM



وبسایت های جستجوی لیست مجالت
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1) https://www.scopus.com
2) web of science 
3) SJR Journal ranking 
4) fsc.sbu.ac.ir   در این وبسایت دسته بندی موضوعی و درجه مجالت آمده است
5) http://isef.ir/   سرآمدان

http://isef.ir/


http://online.semantak.ir
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وبسایت دانشکده فیزیک بخش کتابخانه حاوی اطالعات کامل در خصوص این مهم است.-

دسترسی به بانک های اطالعاتی خارجی-

-http://online.semantak.ir  داخل دانشگاه

-http://online.semantak.ir/?menu=sbu خارج از دانشگاه

دسترسی به بانک های اطالعاتی داخلی داخل دانشگاه: ورود به همه پایگاهها امکان پذیر -
است.

- ،User :رایانامه دانشگاهی    http://217.218.74.50:2048/login خارج از دانشگاه
Password :پسورد رایانامه دانشگاهی

-http://library.sbu.ac.ir  (داخل و خارج دانشگاه) دسترسی به منت کامل پایان نامه ها

-www.pub.ac.ir    (پایگاه نشر دانش) سامانه پند

http://online.semantak.ir
http://online.semantak.ir
http://online.semantak.ir/?menu=sbu
http://217.218.74.50:2048/login
http://library.sbu.ac.ir
http://www.pub.ac.ir


کتابخانه دیجیتال خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده

9

192.168.80.180:808
ID: Physics
pass: quantum



خوشه محاسباتی خیام دانشکده فیزیک
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http://khayyam.sbu.ac.ir/doku.php

اطالعات در خصوص خوشه محاسباتی خیام در پیوند زیر در دسترس است:-

http://khayyam.sbu.ac.ir/doku.php


خوشه محاسباتی سرمد
 (سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی)
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http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed/attachments/sarmad.pdf

اطالعات در خصوص خوشه محاسباتی در پیوند زیر در دسترس است:-

http://facultymembers.sbu.ac.ir/movahed/attachments/sarmad.pdf


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه
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http://bit.sbu.ac.ir/

خدمات

سامانه بیت

حوزهي محیط زیست و آب

مرکز محاسبات

حوزه مواد اپتیکی و لیزري

حوزه آنالیز و شناسایی مواد

حوزهي علوم زیستی

حوزهي انسان و سالمت

مرکز اشعهي ایکس

حوزه نانو و علم سطح

حوزه تکنولوژي هاي اپتیکی و لیزري

خدمات اساس بر تجھیزات لیست | بیت http://bit.sbu.ac.ir/category/index.htm

1 of 1 3/11/18, 1:32 PM



منابع دیجیتال جستجوی پایان نامه ها

13

منابع علمی خدمات

دانشگاه شهید بهشتی

منابع علمی خدمات جستجو پند

پند
پایگاه نشر دانش

!

دانشنامه مشارکتی قرآن از نگاه علم

سامانه مجالت سامانه کنفرانسها

ایوانکتابخانه مرکزي

هرباریوم شبکه دانشگاهی

ورود یکپارچه

سامانه بیت

سامانه سبط

علمی منابع | پند http://pub.sbu.ac.ir/

1 of 1 3/11/18, 1:33 PM

http://pub.sbu.ac.ir/
http://library.sbu.ac.ir/

http://library.sbu.ac.ir/


منابع دیجیتال جستجوی پایان نامه ها

14

http://pub.sbu.ac.ir/
http://library.sbu.ac.ir/

افزاری استاندارد است که با هدف مدیریت منابع  نرم افزار کتابیار پند، یکی از سامانههای زیر مجموعه "پایگاه نشر دانش" است. این محصول نرم
دیجیتال و غیردیجیتال موجود در کتابخانهها و مراکز تحقیقاتی و اطالع رسانی، کامال به صورت تحتوب طراحی و پیادهسازی شدهاست. در عین حال 

با برخورداری از امکانات امنیتی تعبیه شده درآن، امکان کنترل دسترسی به خدمات کتابخانه و منابع موجود درآن، وجود دارد.

مزایای نرمافزار کتابیار پند:

    استفاده از هسته منت باز استاندار فدورا برای آرشیو منابع
    پشتیبانی از استاندارهای (دابلین کور، مود، مارک XML ، پرمیس)

    پشتیبانی از تمام انواع اسناد شامل(کتاب، نشریه، مقاله، پایان نامه، کتابهای اکترونیک، فیلم، صوت، کتاب گویا و نقشه)
    فراخوانی اطالعات بر اساس استاندارد: 

ISO 2709 -    
    - مارک ایران (UNIMARC) مانند کتابخانه ملی و کتابخانههای دیگر

    MARCXML   مانند کتابخانه کنگره امریکا و کتابخانه های دیگر

گیری از قابلیت SSO یا استفاده از تمامی امکانات سیستم بر اساس سطح دسترسی کاربر فقط با یکبار ورود     بهره
    برخورداری از محیط گرافیکی کارآمد و کاربری بسیار ساده

    تعیین سطوح دسترسی و اختیارات هر كاربر و وجود تدابیر امنیتی از نظر ورود و بازیابی اطالعات
    تهیه انواع گزارشهای متنوع مدیریتی (نظیر گزارش اسناد، گزارش عملکرد افراد، گزارش رخدادهای کتابداران، گزارش شلف خوانی، گزارش 

کتابهای امانت نرفته)
    پشتیبانی از طرح غدیر
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رتبه بندی مجالت

SJR ۱) رتبه بندی
۲) رتبه بندی سرآمدان

۳) لیست مجالت معتبر دانشگاه

معیارهای رتبه بندی
۱) افراد متخصص  ( برای مثال JCAP مجله معتبر ولی در نظام رتبه بندی پایین 

است)
IF, SJR, AI and HI   ۲) رتبه بندی نشریه ها بر اساس اندیسهای

۳) پایگاه های استنادی  scopus و ISI-Knowledge اولی گسترده تر و جستجو 
راحت تر است دومی با دقت بیشتری رتبه بندی شده است و جستجو سخت تر 

است
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مگا نشریه ها

تعریف:
مجالتی که دارای نظام داوری هستند ولی

۱) در تمام موضوعات مقاله منتشر می کنند
۲) دسترسی آزاد دارند

۳) معیارهای صحت را دارا باشند معموال پذیرش می شوند !
۴) تعداد انتشارات آنها سالیانه بسیار زیاد تر از سایر مجالت تخصصی تر است 

مثال 
 Scientific Report

Pols One



International Invention of Scientific Journal
ISSN: 2457-0958
The article submissions open -2018    
Acceptance Notification: within 3-4 days after submission
Publication (Online): within 1-2 days
The manuscript/ paper can be submitted online http://iisj.in/index.php/iisj/
user/register
Or by directly Email:  editor@iisj.in
Visit our Website: www.iisj.in
IISJ is an open access, peer-reviewed, International Journal, that provides 
rapid publication of research articles, review articles and short 
communications.
IISJ provides rapid publication of articles in all areas of Social Science, 
Medical Science, Humanities, Agriculture, Engineering and Technology, 
Human Science, Biotechnology, management and Basic Applied Science.
With Best Regards
IISJ JOURNAL
 

تبلیغات مجالت بی اعتبار

منت ایمیل ارسال شده به من در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۹۶
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نشریه های یغماگر

scholarlyoa.com

 تعالی بسمه
 بهشتی شهيد دانشگاه

 یغماگرهاینشریه
 1983969411  تهران
 29901 :تلفن   اوین

 
 است. پدیده این با درست مواجهه برای تالش و «غماگری یهای نشریه» جدی بسیار مسألۀ به شگرانپژوه توجه جلب متن این از هدف

 

 دهد؟ قرار خطر معرض در را پژوهش اعتبار و انسجام تواند می چگونه و چیست یغماگر نشریۀ الف(

 

 هم نامبارک و منفی نتیجۀ  یک اخیر های سال در پژوهشی دستاوردهای انتشار (درaccess open) آزاد دسترسی سبک روزافزون گسترش

 یک در نامیم. می (journals/publishers predatory) یغماگر /انتشاراتیها نشریه را آنها اصطالحاً که انتشاراتی یا ها هنشری است: داشته

 در علمی اثر کیفیت کردن قربانی موجب (review peer) اتکاء قابل و درست داوری ضعف یا عدم آزاد، دسترسی با یغماگر نشریه/انتشارات

 و کیفیت از مستقل تقریباً اش مقاله کند، تپرداخ را درخواست مورد وجه نویسنده اگر اغلب ها نشریه گونه این در است. مالی منافع کسب پای

 سیستم اعتبار کل نابودی و اضمحالل موجب آینده در توانند می ها نشریه از دسته این .گرفت خواهد قرار چاپ و پذیرش مورد آن محتوای

  شوند. علمی های مقاله نشر و چاپ

 معرض در را خود به وابسته مؤسسۀ نهایت در و خود کنند، می یغماگر های نشریه در مقاله چاپ هب اقدام که پژوهشگرانی

 چاپ برای را زحمت کم و ساده روش این پژوهشگران از زیادی نسبتاً تعداد اگر .دهند می قرار علمی صالحیت عدم و اعتباری بی

 نام، خوش های نشریه بلع  و حذف به قادر مدت بلند در حتی و خود توسعۀ و تقویت به قادر یغماگر های نشریه کنند، انتخاب هایشان مقاله

 که علمی استاندارهای با منطبق و درست کامل، داوری فرآیند فقدان در که است واضح عالوه، به شد. خواهند علمی شدۀ شناخته و معتبر

 خواهند تکثیر و تقویت را همدیگر هایی نشریه چنین و شده افزوده یغماگر های نشریه تعداد بر روز به روز است، پرزحمت و بر زمان فرآیندی

 کار به تبدیل متقلب پژوهشگر از صادق پژوهشگر تشخیص  و کیفیت بی پژوهش از باکیفیت پژوهش تشخیص زودی به که بسا چه و کرد

 بزودی یغماگر های نشریه دارند، نام صاحب و بزرگ /انتشاراتیها نشریه که باالیی سطح و دقیق معیارهای کسب بدون شود. دشواری بسیار

 مقیاس یک در هم اکنون هم که نامیمونی اتفاق ،جاکنند هم SCOPUS و ISI چون المللی بین های نمایه در را خود که بود خواهند قادر

 است. کرده تر پیچیده را کنونی غیرشفاف و مبهم وضعیت و داده رخ کوچک

 فهرست به موسوم فهرستی یغماگرانه، ضد فعالیت ترین شده شناخته شاید شد.نبا ای ساده کار است ممکن یغماگر /انتشاراتیها نشریه شناسایی

  شود. می روزرسانی به کنون تا 2011 سال از و است شده تهیه (.Beall Jeffery Dr) بیل جفری دکتر توسط که باشد (list Beall’s) بیل

 عموم دسترس در scholarlyoa.com آدرس به وبگاهی در و ستا یغماگر نتشارات/اهای نشریه از توجهی قابل تعداد نام شامل فهرست این

 سبک به علمی های مقاله انتشار پیگیر و جدی نتقدانم از یکی وی آمریکاست. دنور در کلرادو دانشگاه دانشیار و کتابدار بیل آقای دارد. قرار

 تالش هر مانند نیز بیل فهرست که است پرواضح است. انایش ابداعات از نیز «یغماگر» اصطالح است. پول پرداخت مقابل در و آزاد دسترسی

 /انتشاراتهای نشریه شناسایی برای ها روش ترین عملی و مؤثرترین از یکی حالاین با نیست؛ انتقاد و اشکال از خالی زمینه این در دیگری

 است. فهرست این به رجوع المللی بین یغماگرِ

 

 باشد؟ چگونه باید علمی های مؤسسه و ها دانشگاه واکنش ب(

 تعداد کمیت باالبردن و آسان انتشار هدف با صرفاً که را یغماگر های نشریه در مقاله انتشار حتم طور به باید علمی های مؤسسه و ها دانشگاه

 کنند، چاپ معتبر های نشریه در و باال کیفیت با های مقاله هک کنند تشویق را خود محققان باید عالوه به کنند. محکوم شود، می انجام مقاالت

 صرفاً نباید ها دانشگاه هدف یقیناً بپردازند. مقاله چاپ به چگونه و هایی نشریه چه در که کنند کمک و راهنمایی را آنان باید همچنین

 باید اصلی هدف بلکه اند، کرده اقدام هایی نشریه چنین در مقاله چاپ به ناآگاهانه اغلب و تاکنون که باشد افرادی کردن محکوم
http://www.sbu.ac.ir/Adj/RESVP/Pages/default.aspx

http://www.sbu.ac.ir/Adj/RESVP/Pages/default.aspx
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نشریه های یغماگر

scholarlyoa.com

 تعالی بسمه
 بهشتی شهيد دانشگاه

 یغماگرهاینشریه
 1983969411  تهران
 29901 :تلفن   اوین

 یک .دارند درستی و دقیق داوری که باشد ییها نشریه در آنها چاپ و ها مقاله کیفیت بردنباال جهت در سازی فرهنگ و توصیه

 شود. نجاما سریع و کوتاه نه مناسب زمان در و برجسته متخصصان توسط که داوری فرآیند

 هایی نشریه چنین در مقاله چاپ خطر از گیری پیش برای ادامه در و پردازیم می یغماگر /انتشاراتهای شریهن های نشانه برخی مرور به اکنون

 شویم. می یادآور را نکته چند

 

 داد؟ تشخیص را یغماگر /انتشاراتهای هنشری توان می چگونه ج(

 افراد طرف از )اغلب گوناگون های کنفرانس در شرکت یا ها نشریه در چاپ برای برانگیز پرسش دعوت (؛mails-e spam) ها هرزنامه -1

 را افرادی معموالً یغماگر انتشارات  ناشناس. نشریۀ یک (board editorial) ویراستاران فهرست در عضویت برای مشکوک دعوت ناشناس(،

 ای مقاله یا اند کرده دفاع خود رسالۀ از زگیتا به که کسانی )مثالً باشند مقاله چاپ برای احتمالی نویسندگان دنبال به که کنند می استخدام

  شوند. می انتشار و چاپ برای مقاله ارسال خواستار و گیرند می تماس آنها  با سپس و اند( کرده منتشر

 نباشد، ممکن سادگی به هم از آنها دادن تمیز اول نگاه در که طوری معتبر، و شده شناخته های عنوان با مشابه بسیار های عنوان از استفاده -2

 بسیار های عنوان با ییها نشریه یا و of Journal International …   یا of Journal World … چون هایی عنوان با ییها نشریه مثالً

  غیره.  و  Research World of Journal International… مانند کلی بسیار

 ویراستاران فهرست در مطرح و اول طراز دانشمندان نام گرفتن قرار ساختگی، و سطحی داوری فرآیند یک داشتن یا داوری فرآیند نداشتن -3

 آنان. خود اطالع بدون مجله یک

 های پژوهش جریان در اهمیتی بی و ناچیز تأثیر و باشند پایین بسیار علمی ارزش دارای نشریه یک های مقاله از دیزیا بسیار تعداد کهاین -4

 باشند. داشته علمی

 از پس اندکی فاصلۀ به و باشد تیدرخواس مبلغ پرداخت روی بیشتر أکیدت شود، موافقت ها مقاله پذیرش با عادی غیر شکلی به کهاین -5

 شود. چاپ مقاله بالفاصله یا پرداخت

 نشریه. در علمی شدۀ شناخته استانداردهای نبودن -6

 باشیم. روبرو آنالین فرم یک یا یمیلا یک با صرفاً مثالً نشریه، با تماس نحوۀ و آدرس جزئیات نبودن -7

 

 پژوهشگران به پیشنهاد چند د(

 وجدان و حس از کنید. مشورت ه/انتشاراتنشری آن مورد در خود همکاران با کنید، می انتخاب خود علمی کار انتشار برای را جایی وقتی -1

 باشید. محتاط و هشیار بسیار رسد، می مشکوک شما نظر به ای نشریه اگر و کنید استفاده خود علمی

 ERIH نمایۀ در انسانی علوم های نشریه مورد در یا ISI، SCOPUS چون المللی بین های نمایه در نشریه این آیا که کنید بررسی -2
 Humanities) the for Index Reference (European است شده ثبت. 

 نفرستید.  مقاله است،  کرده مقاله ارسال به دعوت و فرستاده ایمیلی شما برای اکنون ولی شناختید نمی قبالً که ای نشریه به هرگز -3

 ببینید. را نشریه آن از مقاله چند کنید سعی اینترنت(. در )مثالً کنید تحقیق شده شناخته تر کم های نشریه مورد در -4

 بهتری جاهای قطعاً کنید؛ خودداری نامعتبر اعتبار/انتشارات کم های هنشری فهرست در مندرج /انتشاراتهای نشریه در مقاله انتشار از -5

  دارد! وجود شما مقاله چاپ برای

 به وین دانشگاه همکاری با و چک جمهوری در (Masarykova) ماساریکووا دانشگاه توسط که متنی از است اقتباسی و ترجمه متن این *

http://www.sbu.ac.ir/Adj/RESVP/Pages/default.aspx است. شده منتشر و هیهت 2016 ژانویۀ 7 تاریخ

http://www.sbu.ac.ir/Adj/RESVP/Pages/default.aspx
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عنوان
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۱) حتی املقدور کوتاه باشد
۲) قابل انجام باشد

۳) جالب و جذاب باشد
۴) منحصر به فرد باشد

بررسی؛ مطالعه  ….) استفاده نشود  ۵) از واژه هایی همچون (
۶) در عنوان از پرانتز استفاده نمی شود

۷) واژه های التین در عنوان استفاده نشود
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شامل
۱) مطالعه پژوهشهای گذشته    Literature review   همراه با استنادات (اسالیدهای بعدی)

۲) تبیین مساله و فقدان موجود در نتایج کنونی و مشکالت مربوط به آن
۳) انگیزه مطالعه 

۴) مشکالت و محدویت های موجود



وجوه تمایز و یکتایی
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باید در چند جمله نشان داد که چرا مسیر تحقیق یکتا و جدید است 

اهداف اصلی
Proposal

اگر به عنوان به صورت وسیله ای بنگریم در آن صورت حاصل عملکرد آن در یک یا چند جمله 
یا حتی یک پاراگراف هدف یا اهداف اصلی را نشان می دهد.
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۱) از نظر زمینه علمی چه موضوعاتی را در بر می گیرد؟
۲) از حیث دامنه مکانی چه محدوده ای؟

از حیث  زمانی؟  (۳
۴) از حیث سایر کمیتهای مرتبط
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Title                                                    ۱) عنوان
 Abstract                                             ۲) چکیده
Introduction                                        ۳) مقدمه

   Methods and materials       ۴) معرفی ابزار و روشها
 Findings                                             ۵) یافته ها
Discussion                                   ۶) بحث و نتایج

Summary and conclusion      ۷) جمع بندی و خالصه
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الف: ساختار یافته

ب: بدون ساختار

Background.  Previous research with structured abstracts has taken place in mainly medical
          contexts. This research indicated that such abstracts are more informative, more readable,
          and more appreciated by readers than are traditional abstracts.

Aim.  The purpose of this study was to test the hypothesis that structured abstracts might also be
          appropriate for a particular psychology journal.

Method.  24 traditional abstracts from the Journal of Educational Psychology were re-written in a
          structured form.  Measures of word length, information content and readability were made
          for both sets of abstracts, and 48 authors rated their clarity.

Results.  The structured abstracts were significantly longer than the original ones, but they were also
         significantly more informative and readable, and judged significantly clearer by these
         academic authors.

Conclusions.  These findings support the notion that structured abstracts could be profitably introduced
         into many journals.
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۱) این بخش باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

یک پاراگراف در خصوص کلیات موضوع-

یک پاراگراف در خصوص کارهایی که انجام شده و نتایجی که حاصل شده-

یک پاراگراف در خصوص نواقصی که وجود دارد -

یک پاراگراف در خصوص روشی که در مقاله در پیش می گیرید-

یک پاراگراف در خصوص نوآوری هایی که در مقاله دارید-

یک پاراگراف در خصوص بخش بندی هایی که مقاله دارد-
۲) در برخی موارد و باعنایت به مجله ای که مقاله برای آن ارسال می شود اشاره کوتاهی به اهم نتایج به دست آمده 

نیز در مقدمه می شود
۳)  نکته برای مجالتی که محدودیت تعداد صفحه وجود دارد موارد فوق با خالصه ترین شکل ممکن آورده می شود.

۴) بنا به سلیقه می توان از عبارت های اختصاری نیز استفاده کرد. به این ترتیب که در اولین جایی که آن را معرفی 
می کنیم به طور کامل می آوریم و درون پرانتز خالصه را می نویسیم و بعد از آن فقط خالصه را بکار می بریم مثل

Fourier Transform (FT)
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۱) ابتدا بخشهای مربوط به روش تحلیل و نتایج نوشته می شوند
۲) در صورت نیاز به نوشنت پیوست می پردازیم

۳) سپس به مقدمه می پردازیم
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۱) جستجوی منابع و مجالت

۲) سایر امکانات دانشگاه برای انجام تحقیقات
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