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 معرفی کتاب

این  بسیار تراژدیک اما بسیار زیبا و عالی که برای همیشه در ذهن خواننده باقی خواهد ماند کتابی است سمفونی مردگان
ای که نمادی از یک جامعه در اردبیل زندگی می کنند. خانواده ای است که در زمان جنگ جهانی دوم،داستان خانوادهکتاب 

منحصر  سمفونی مردگان نوع روایت معروفی در.شودزند و به ندرت روشنفکری در آن پیدا میاست که خفقان در آن موج می
هایی ود. در بخشبه فرد است. راوی داستان چندین بار عوض می شود و هر بار داستان از دید یک شخص متفاوت بیان میش

 کند.از داستان یک واقعه از زاویه دید دو نفر مختلف بیان شده است و خواننده احساس و افکار دو نفر را درک می

 

 علمی عمومی پایگاهچند معرفی 

 ساینس دایرکت (ScienceDirect) 

 کتابخانه آنالین وایلی (Wiley Online Library) 

 اسپرینگرلینک (SpringerLink) 

 ژورنالزِسیج (SageJournals) 

 آکسفورد (Oxford)(؛)اغلب مخصوص کتاب و دانشگاه است 

 کمبریج (Cambridge)(؛)اغلب مخصوص کتاب و دانشگاه است 

 تیلور اند فرانسیس آنالین (Taylor&Francis Online). 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://link.springer.com/
https://journals.sagepub.com/
https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals


 

 را بفهمیم؟ SCImago و SCI ، SCIE ن مجالتچگونه فرق بی

 :نحوه تمایز آنها در زیر شرح داده شده است  سردرگمی وجود داشته است. SCImago و SCI  ، SCIE همیشه بین مجالت

 SCI استناد علوم است و توسط موسسه اطالعات علمی به عنوان شاخص (ISI) گارفیلد ، ایجاد  گرفت و توسط یوجینشکل

 .ل حاضر تامسون رویترز مالک آن استشد. در حا

SCIE   شاخص استناد علوم توسعه یافته و یک پایگاه داده کتابشناختی است که توسط یوجین گارفیلد ساخته شده و متعلق به

 .تامسون رویترز است

ه اسکوپوس نامگذاری شده است. این فهرست بر اساس پایگاه داد (SJR) بندی ژورنالبراساس شاخص رتبه SCImago مجله

 .ساخته شده است

 Impact Factor جستجویروش  – ایمپکت فکتور ژورنال نحوه تشخیص

چندین سایت  .های معتبر استفاده کنیدکاری شده، بهتر است از سایتایمپکت فاکتورهای دست برای جلوگیری از انتشار شاخص اشتباه یا

 ها استفاده کنید. برخی ازتوانید از این سایتمقاالت آن ژورنال می معتبر در این زمینه وجود دارند که برای اگاهی از اعتبارسنجی
 :مختلف آگاهی پیدا کنید عبارتند از هایژورنالImpact Factor ها ازتوانید با استفاده از آنمیهایی که سایت

 www.scimagojr.com. 

 https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 www.bioxbio.com 

 www.citefactor.com 

 

 فاکتور ایمپکت کاربرد

 بندی طبقه روش ترین استفاده پر عمال پارامتر این و میشود استفاده خاص زمینه یک در مختلف مجالت مقایسه برای فاکتور ایمپکت از

 شوند می بندی طبقه بهتر مجالت عنوان به باالتر فاکتور ایمپکت با مجالت که ای گونه به. باشد می آکادمیک، و علمی مجالت ارزش

 در فاکتور ایمپکت برای نیاز مورد حداقل مقادیر دانشجویان یا اساتید بندی رتبه در مقاله دادن دخالت برای ها دانشگاه از بسیاری و

 تک تک بندی رتبه برای تنهایی به گیرد، می انجام مقاالت کل گرفتن نظر در با فاکتور ایمپکت محاسبه چون البته. گیرند می نظر

 ایمپکت پارامتر ها آن برای و کرده نمایه را اجتماعی علوم و علمی مجله هزار۱۱ از بیش ساینس آو وب پایگاه. نیست کافی مقاالت

 .است کرده منتشر و محاسبه را فاکتور

 

https://mehrdadcivil.com/blog/259/impact-factor%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%da%a9%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7/
https://mehrdadcivil.com/blog/259/impact-factor%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%da%a9%d8%aa-%d9%81%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7/
http://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.bioxbio.com/
http://www.citefactor.com/

