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ارشناسیی هیه ریور میی،قدور دترص تت ید        تقریباً همه دانشجویانی که پس از اخذ مدرک ک
هیا  زییاد  در خ یون ان، یاض مو یوع      کنند از همان اه،یدا اهایا   تکمدلی خود را شرتع می

مرتر مطالعیا  پدشید ر ونیوننی نوشی،  پدشیناادیه       ءنامهر جی،جو  مناهع علمیر نتوص پایان
ا  کیار دارنیدر ریشیه    )پرتپوزال( پژتهشیر یاف،  اهداف ت سواال  تتقدق ت همچند  رتش انجی 

گرددر اصلی ای  میئله هه سدی،و آموزشی رایج در اموزش ت پرترش ت آموزش عالی کشور هرمی
سیال را در   61هه نتو  که دانشجو تا پدش از رسیددن هیه دترص تت ید   تکمدلییر لیدا        

میری   سدی،و کام ً آموزش متور گذراندص ت تقریبا فا د هرگونه ماار  در پژتهشر شناخت ت ت
رتش علمیر جی،جو  مناهعر اصول ت  واعد کار تدمیر شدوص ننارش است کیه همیه از المامیا     

رتدر ع تص هر ای ر اغلب دانشجویان )هه جم کیانی که از  بی  فرصیت   کار پژتهشی هه شمار می
لضور در یک تدو تتقدقاتی را داش،ند( تا پدش از رسددن هه مقطع کارشناسی ارشد در نوش،  

ا  ندارنیدر ایی      فنی )از جمله مقالهر پدشناادیهر پایان نامهر گمارش فنی( تجرهه لرفیه یک م،
موارد در کنار میائ  هیدار مامی همچون لمت  شناخت ت رعایت  واهط اخ  ی در نوشی،ارها   

ا  هایی نظدر مرجع نوییییر انندیمص  ها  علمی ت فنی ت ماار فنیر کیب ماار  در ارائه یاف،ه
کد  ژترنال ک ض در دانشکدص ماندسی نفتر گاز ت پ،رتشدمی دانشناص خلدج فارس هیه  هرا  تش

تجود آتردر ایدص ای  هرنامه از تجرهه موفق ژترنال ک ض پژتهشکدص زییت پمشکی دریایی خلدج 
 فارس گرف،ه شدر اجرا  جلیا  ژترنال ک ض هه صور  هتی  آزاد فرصی،ی هیرا  دانشیجویان    

گیر ارائیه تجرهدیا  اسی،ادان     آترد تا از نمدیک ت در یک فضا  جمعی نظیارص تازص تارد فراهو می
پژتهشنر ت دانشجویان کارشناسی ارشد ت دک،ر  پدشرت هاشندر اصالت ه شیی هیه تولدید علیور     
 رتر  فراگدر  رتش علمی در پرداخ،  هه پژتهشر تمری  کیار گرتهیی در پیژتهشر ترددیر     

شر دتر  از دسی،ااونی ت شی،اهمدگی در نوشی،  ت    ننرش هه مقاله از هدف هه مت یول پیژته  
ها  علمی هه مج   ت رتیدادهار پا  هند  هه ارائه کارها  اصد ر میدیریت منیاهع   ارسال یاف،ه

افمارها  مناسب(ر تجمیه ت تتلد  کدفدت مقاال  علمی ویا  شیدص   علمی )از رریق معرفی نر 
 هیا   ت معرفیی ویارک   2ر انیدیس ا  6ردر مج   علمی )از رریق شناسه ها  نظدر  ریب تاثد

ر 4پیرداز ترد ها  اس،فادص از تاژص(ر آشنایی ها تکندکScimagojrهایی نظدر هررسی سایت 6-43
 افمارهیا  آمیار  ماننید   ر آشینایی هیا نیر    5افمارها  مرجع نویییی ماننید انیدنو    آشنایی ها نر 

 هدو نیوی  همچیون ا ، یاد    ا  ت تبدید  مفیا  ر ررح مییای  پاییه  7ت ررالی آزمایش 1مدنی تب
ها  ژترنال ک ض است که ها مشارکت اسی،ادان ت دانشیجویان هیه    ا  از فعالدتدانش هندان پارص

 شودرهت  ت تبادل نظر گذاش،ه می
شودر مو وع ارائه ت ارائیه دهنیدص از   هر جلیه ها ارائه یک مو وع توسط یک س نران شرتع می

در رتند مقاال  وا  شدص مرهوط هه یک لوزص خیان علمیی   رسرریق رایانامه هه ار ع افراد می
شیود ت عنیوان ت   ( توسیط یکیی از لا یری  شیرتع میی     ISIدر تعداد  از مج   مع،بر )غالباً 

گدردر م اربد  اس،تضار دارند که هررسی مقیاال    وکددص مقاال  مورد تجمیه ت تتلد   رار می
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ماو شناسایی میائ  علمی  اه  پیژتهش در  ها  هه رتز وا  شدص در مج   علمی یکی از راص
توان مو وعا  هومی ماو را از دل آنایا  لوزص ت   ی است که در صور  تام  ت غرهالنر  می

شناسیر کارهردها  صنع،یر ررر مورد تجمیه ت تتلد  هدش،ر  یرار دادر  اس، راج کرد ت هرا  رتش
نشجویان تت د   تکمدلیی پدشیرت   در هرخی جلیا ر ساخ،ار پدشناادیه )پرتپوزال( یکی از دا

شودر تبادل نظر ها دانشیجویان  گدرد ت هه هت  گذاش،ه میمورد تجمیه ت تتلد  اساسی  رار می
هیا   ها  ژترنال ک ض است که در سالها  خارج از کشور یکی دینر از فعالدتدک،ر  دانشناص

جمله هریو  تا  اسیکاتلند ت  ها  مطرح از  ب  ها لضور دانشجویان دک،ر  ت اس،ادان دانشناص
ها  دینر دانشناص ت سیایر  کلنر  کانادا انجا  گرفتر هه ع تصر اساتدد ت پژتهشنرانی از دانشکدص

ها  کشور مامان هرخی جلیا  ژترنیال کی ض هیودص ت دانیش ت تجرهدیا  خیود را هیا        دانشناص
 گذارندر دانشجویان ت اس،ادان ای  ک ض هه اش،راک می

هیا  کلدید  پیژتهشر شیناخت     لمی ها یاف،  ت پرداخ،  هه هدان میالهر پرسشتمری  رتش ع
ا  اسیت( از ررییق معرفیی    ها  کلدد  تدتی  یک پدشناادیه لرفیه اهداف پژتهش )که مولفه

 هییا  عدنییی توسییط دانشییجویان پدشییرت ت همچنیید  هررسییی مقییاال  سییادص ت جییذاض تجرهییه
هیا  صینع،ی ت فنیاتر  هیومی     وعه اعضا از میالهپذیردر هه ع تصر ها شناخ،ی که مجم انجا  می

هیا  صینایع   ساز  پژتهش ت تمرکم هر تعریف ت ل  میالههه صنایع کشور دارندر هر هومی مب، 
ها  نیوآتر ت توسیعه فنیاتر  هیا     ها  ماندسیر ارائه ررحایرانیر درک صتدح یکاارونی میاله

 شودر سی شدمی ت نفت تاکدد میهدف تجار  ساز  ت توسعه فناتر  مب،نی هر دانش ماند
نک،ه ماو ای  جلیا ر لضور همممان دانشجویان ماندسی شدمی ت ماندسیی نفیت ت هتی  ت    

 انجامیدر هیا  م ،لیف میی   تبادل نظر مدان آنااستر ای  تعامی  هیه شیناخت ریرفد  از لیوزص     
نظدیر   ا  ماندسی شدمی ت ماندسی نفتر فرص،ی کوها  مدان رش،ههه ع تصر ها معرفی لوزص

-فیراهو میی   8ا رش،هافمایی ای  دت شاخه ماو ماندسی ت تعریف مو وعا  مدانت ماو در هو

آیدر فضا  هت  ت گفت ت گو در ای  جلیا  آزاد استر لیدک  دانشیجویانی کیه درس سیمدنار     
هاشند مکلیف هیه لضیور    نامه می اند یا در لال انجا  پایانخود را در ندمیال تت دلی اخذ کردص

هاشیندر در  هیا ت ارائیه سیمدنار خیود در ژترنیال کی ض میی         جلیا  ت مشارکت در هت در ای
 هیا در ژترنیال کی ض لا یر ت از مطالیب     هیا ت دانشیکدص  مقارعی ندم دانشجویانی از سایر رش،ه

 شوندر  مند میارائه شدص هارص
رسمی ماننید   ها  غدرننارندص هر ای  هاتر است که ررح مبال  ک ن علمی ت فناتر  در متدط

گان داردر گردش ار عا  از رریق تبادل نظیر هیا   ژترنال ک ض تاثدر ماندگار  هر شرکت کنندص
 سییازد ت دانشییجویانافییراد پدشییرت ت اسیی،ادان هییه تییدریج فضییا  اهاییا  پییژتهش را شییفاف مییی

ص ها  انیانی پژتهشنر ت توسعه دهندص فناتر  در دانشناتت د   تکمدلی را هه عنوان سرمایه
 کنییدر در همیید  جلیییا  دانشییجویان هییا سییبد دسیی،اتردها  ت جامعییه صیینع،ی ترهدییت مییی

ها  علمی ت فناتر  یکدینر )شام  مقاال  علمی پذیرش/وا  شدصر اخ،راعا  ثبت شدصر ررح
هیا   هیا  موفقدیتر راص  تگو در خ یون شیدوص  ها  صنع،ی( ت ها هت  ت گفتنوآتر ر همکار 
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