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  مقدمه
بيش از تخصصي  يها رنالژوو  يعلم فاخر در مجالت يپژوهش و يعلم از طبع و نشر آثار د چشمگير اقبال جامعة علمي کشوررونامروزه 

هاي درخور توجه در سطح  کسو، و کسب جايگاهيملي و فراملي از  يها ژورنالدر  پژوهشگران حضور روزافزون. رشد کند يم يپيش خودنماي
اي  جامعه  د بهمقل گذار از کشوري نويدبخش آن است که گاههمه و همه گر، يد يياز سو معتبر سازي ادي و نمايهنهاي است الملل و پايگاه بين

 يا د علم وياثربخش در زمينة تول يحضور يبرا ياتيح ياز ابزارها يکين ميان، يدر ا فرارسيده است. يدانش و فناورتوليد مولد در حوزة 
ل و ناب ياص يها ج پژوهشيجهت نشر نتامعتبر  يها و ژورنال يبه محافل علم سريع و آسان يدسترس ،فنيدانش  يساز يانتقال و بوم

تواند به حضور چشمگير دانشمندان ايراني و گزينش  ها مي کافي از ابعاد کمي و کيفي اين مجموعه دقيق و يقيناً اطالع ژوهشگران است.پ
  کند. يکمک شايان آنهاهاي  ترين تريبون براي نشر يافته مناسب

ک به يمکان يمهندسة از مجل يصفحاتص ييم تا با تخصا هآن شد بر يالملل نيو ب يمعتبر مل يها مجالت و ژورنال يو معرف ييبا هدف شناسا
 هاي کاغذي آينه م.يرا فراهم آور ينة ارزشمند بشرين گنجيخود دربارة ا يها ل دانستهيم اطالعات و تکميتسه ين مهم، بستر مناسب برايا

 يک بحث و اطالعاتيمکان يهندسم يايخوشنام دن يها مجالت معتبر و ژورنال دربارة، بخشي که در آنن بخش نوظهور است. يا نام
گسترش خواهد  را کشور يسندگان و پژوهشگران جامعة علمينو نگاهکه افق  يهدف ارائه خواهد شد؛ اطالعات يها بونيتر دربابمختصر 

  .نمودياري خواهد ثار فاخر خود براي نشر آ خاستگاهن ينش بهتريگزشناسايي و  و آنها را در داد

  ستيکژورنال ارتعاشات و اکو
انجمن مهندسان مکانيک  ١ژورنال ارتعاشات و اکوستيک

اي علمي و تخصصي است که به اهتمام  ، دوماهنامه٢امريکا
انجمن  ٤و طراحي مهندسي ٣کنترل نوفه و اکوستيک يها بخش

]. اين ژورنال طي ۱شود [ مهندسان مکانيک امريکا منتشر مي
شات، اکوستيک، ژورنال ارتعام با عنوان  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۳ هاي سال

]. ۱شد [ چاپ و منتشر مي ٥تنش و قابليت اطمينان در طراحي
هاي ناب و  پژوهش مطالعات و ژورنال ارتعاشات و اکوستيک

کند. گسترة  روز در حوزة صوت و ارتعاش را چاپ و منتشر مي به
اصلي آن ترويج  هدفالملل و  فعاليت آن در سطح بين

ارتعاشات مکانيکي و ارائة در زمينة  يو تخصص هاي علمي نظريه
هاي تجربي و تحليلي پيشرو در حوزة کنترل ارتعاشات و  روش

هاي  مقاله ].۱ي است [پيشرفت اين عرصه از دانش مهندس
هاي پيشرو  شده در اين ژورنال بيشتر دربارة روش چاپ
گيري صدا و کنترل ارتعاشات است و تأثير آنها بر عملکرد  اندازه
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ترين مباحثي که  د. اساسيکاو مهندسي را مياختار ابزارهاي و س
هاي شوک  آزموناز: است  شود، عبارت در اين ژورنال مطرح مي

كوستيك در موسيقي، اكوستيك در معماري، او ارتعاش، 
هاي گسسته و  كوستيك زير آب، آناليز مودال، ارتعاشات سيستما

پيوسته، ارتعاشات خطي و غيرخطي، ارتعاشات اتفاقي، پايش 
كوستيك، تحليل ايت ارتعاش و صوت، پردازش سيگنال در وضع

ديناميک ، ي، ديناميک خودرو، ديناميک سازههاي گفتار سيگنال
هاي مكانيكي، فيزيک  ها و سازه شناسايي سامانه ابزار، ماشين

آالت دوار،  صوت، کنترل نوفه و ارتعاش، گسترش امواج، ماشين
نوفه و ارتعاشات  كوستيك، ميرايي فعال و غيرفعال،امهندسي 

و نهايتاً واكنش انسان به  آناليز مودال، آلودگي صوتيريلي، 
  صوت و ارتعاش و موضاعاتي ديگر از اين دست.

دانشکدة برجستة ، استاد ٧استيو شـن ٦در حال حاضر
 ٩الن بارکر، سردبير و ٨اشينگتنومهندسي مکانيک دانشگاه 

ز اعضاي هيئت فهرستي ا]. ۳دستيار سردبير اين ژورنال است [

اندرکاران اين ژورنال در وبگاه رسمي آن موجود  تحريريه و دست
، وضعيت چاپ مقاله ۱در جدول ]. ۳[ استو در دسترس همگان 

، ۲۰۱۱ژوالي  ۲۵لغايت  ۲۰۰۴در اين ژورنال، از يکم ژانوية 
 يها مقاله]. با قدري دقت و توجه در تعداد ۴است [ ذکر شده

توان دريافت  بيرخانة اين ژورنال ميشده و ردشده توسط د چاپ
که اقبال محققان و پژوهشگران حوزة دانش ارتعاشات و 

 داشته يچشمگير هايي از اين دست افزايش اکوستيک به ژورنال
، ١٠هاي پژوهشي مقاله، اعم از  مقالهاست. همچنين روند چاپ 

، گزارش ١٤، مطالعة موردي١٣، نقد و بررسي١٢، گردآوري١١مروري
شده است.  تر در اين ژورنال سخت ١٦و مفهومي ١٥پيشرفت کار

، در کنار پيشرفت کيفي اين ژورنالجالب است بدانيم مسئوالن 
که از چاپ  طوري به ؛اند کار، به گسترش کمي آن نيز انديشيده

اند.  رسيده ۲۰۱۰مقاله در سال  ۱۱۰به  ۲۰۰۴مقاله در سال  ۵۳
شده و تعداد  هاي چاپ اطالعات کمي مرتبط با مقاله ۲در جدول 

  ].۴[ .است آمدهصفحات ژورنال در هر سال کاري 
  

  ]۴[ ۲۰۱۱بيست و پنجم ژوالي  تا ۲۰۰۴يکم ژانوية  رخانة ژورنال ارتعاشات و اکوستيک ازشده به دبي هاي ارائه . وضعيت مقاله۱جدول 

  ۲۰۱۱  ۲۰۱۰  ۲۰۰۹  ۲۰۰۸  ۲۰۰۷  ۲۰۰۶  ۲۰۰۵  ۲۰۰۴  )ي(ميالد سال

  ۳  ۲۷  ۳۵  ۳۰  ۳۷  ۳۹  ۳۷  ۳۹  ١٧شده چاپ يها مقاله درصد

  ۲۴  ۴۵  ۴۵  ۵۰  ۴۱  ۴۲  ۴۴  ۳۹  ١٨ردشده يها مقاله درصد

  ۶  ۱۳  ۱۲  ۱۴  ۱۵  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ١٩درخواست نويسندة مسئول کنار رفته به  يها مقاله درصد

  
  ]۴شده در ژورنال ارتعاشات و اکوستيک و تعداد صفحات اين ژورنال طي هر سال کاري [ هاي چاپ . تعداد مقاله۲جدول 

  ۲۰۱۰  ۲۰۰۹  ۲۰۰۸  ۲۰۰۷  ۲۰۰۶  ۲۰۰۵  ۲۰۰۴  لسا

  ۸۲۰  ۸۰۰  ۸۰۰  ۸۰۷  ۸۰۲  ۶۰۷  ۵۸۴  شده تعداد صفحات چاپ

  ۱۱۰  ۹۱  ۸۳  ۹۳  ۹۳  ۵۸  ۵۳  شده چاپ يها مقالهتعداد 

  
  م ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰هاي  طي سالانجمن مهندسان مکانيک امريکا  ضريب تأثير ژورنال ارتعاشات و آکوستيک رروند تغيي. ۳جدول 

  ۲۰۱۱  ۲۰۱۰  ۲۰۰۹  ۲۰۰۸  ۲۰۰۷  ۲۰۰۶  ۲۰۰۵  ۲۰۰۴  ۲۰۰۳  ۲۰۰۲  ۲۰۰۱  ۲۰۰۰  )سال (ميالدي

  ۰۲/۱  ۳۹/۰  ۷۱/۰  ۵۵/۰  ۵۵/۰  ۵۶/۰  ۳۸/۰  ۶۹/۰  ۴۸/۰  ۳۲/۰  ۵۱/۰  ۴۲/۰  ضريب تأثير
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  م ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۰هاي  طي سال انجمن مهندسان مکانيک امريکا کوستيکضريب تأثير ژورنال ارتعاشات و ا رتغيي نمودار. ۱شکل 

  
شده در وبگاه رسمي منابع  روزرساني انجام هآخرين ب براساس

، اين ۲۰۱۴ديجيتال انجمن مهندسان مکانيک امريکا در سپتامبر 
برخي  شود که هاي استنادي متنوع نمايه مي پايگاه ۴۲در  ژورنال

  اند از: از آنها عبارت
 ٢٠نماية استنادي اسکوپوس .۱

 ٢١پايگاه استنادي کامپندکس .۲

 ٢٢وري و علوم پيشرفتهسازي فنا پايگاه نمايه .۳

 ٢٣نماية استنادي علوم .۴

 ٢٤آو ساينس .يافته، وب نماية استنادي علوم توسعه .۵

 ٢٥پايگاه نقد و بررسي مجله .۶

 ٢٦سازي شوک و ارتعاشات پايگاه نمايه .۷

 ٢٧مد پايگاه دادة پاب .۸

 ٢٨پايگاه متادکس .۹

 ٢٩ونقل مهندسي مکانيک و حمل مقاالتپايگاه چکيده  .۱۰

 ٣٠نماية استنادي علم مواد .۱۱

 ٣١هاي نو و مهندسي در فناوري هايي چکيده هپايگا .۱۲

 ٣٢مهندسي زلزله يها مقالهپايگاه چکيده  .۱۳

 ٣٣حوزة الکترونيک و ارتباطات يها مقالهپايگاه چکيده  .۱۴

 ٣٤پايگاه تحقيقات مواد .۱۵

 ٣٥تي. او. سي. پريمير .۱۶

 ٣٦هاي فناوري پايگاه پژوهش .۱۷

 ٣٧حالت جامد و ابررسانايي يها مقاله  پايگاه چکيده .۱۸

 ٣٨اينسپک .۱۹

 ٣٩تحقيقات مهندسيپايگاه  .۲۰

 ٤٠منبع مهندسي .۲۱

 ٤١مديريت آلودگي و محيط زيست .۲۲

  ٤٢پايگاه دادة هوافضا .۲۳
  

  سخن پاياني
گونه که در مقدمة اين نوشتار نيز بيان شد، برآنيم تا با  همان

المللي،  هاي معتبر ملي و بين هدف شناسايي و معرفي ژورنال
بخشي از مجلة مهندسي مکانيک را به اين مهم اختصاص دهيم 

براي تسهيم اطالعات و تکميل  مساعدبستر  ترتيب بدين و
هاي خوانندگان دربارة اين گنجينة ارزشمند بشري را  دانسته

ترين  هاي کاغذي کار خود را با يکي از مطرح فراهم آوريم. آينه
: ه استهاي انجمن مهندسان مکانيک امريکا آغاز کرد ژورنال

، يهاي آت ر شماره. اميدواريم دژورنال ارتعاشات و اکوستيک
قابل توجه در دنياي مهندسي معتبر و  هاي تمامي ژورنالمرور،  به

را معرفي  يو فرامل يمل يها ، اعم از مجالت و ژورنالمکانيک
 يدين رهگذر پژوهشگران و مهندسان کشور با ديتا از ا کنيم

ند. قطعاً يهدف اقدام نما يها نش ژورناليجامع نسبت به گز
فعال موجود  يها ژورنال يفيو ک يکم يها نبهکامل از ج يآگاه

 يها بونيکشور را در تر يپژوهش يها تينة ظهور و بروز فعاليزم
  .تر فراهم خواهد آورد ت مطرحيبغا
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  نوشت يپ
  

  

                                                             
1. Journal of Vibration and Acoustics (J Vib Acoust) 
2. American Society of Mechanical Engineering, 

https://www.asme.org (accessed Jul 10, 2013) 
اي  کميته هندسان مکانيک امريکاانجمن مو اکوستيک  نوفه. بخش کنترل ٣

تخصصي است که در نشست ساالنة انجمن مهندسان مکانيک امريکا 

، ۱۹۸۱نوامبر  ۱۹سال بعد؛ در  تأسيس و حدود يک ۱۹۸۰مارس  ۱۶مورخ 

هاي فني اين انجمن مطرح شد. اين  ترين کميته عنوان يکي از مهم هب

عنوان سي و دومين کميتة فني انجمن، امروز جزئي از  کميتة تخصصي، به

ونقل انجمن مهندسان  شوراي مهندسي محيط زيست و گروه فني حمل

هاي چشمگيري در حوزة  مکانيک امريکاست و تا به امروز منشأ پيشرفت

اصلي اين  هدفو اکوستيک بوده است.  نوفهات و کنترل ارتعاش يتخصص

 نوفهکميته گسترش و پيشبرد مرزهاي دانش در حوزة اکوستيک و کنترل 

در عضو رسمي فعال،  ۵۰۰با و ارتعاشات است. در حال حاضر، اين کميته 

هاي  و نمايشگاه المللي انجمن مهندسان مکانيک امريکا هاي بين همايش

هاي  ها و سازمان ر دارد. همچنين با انجمنيمرتبط حضوري چشمگ

اي  نهاد علمي فعال در حوزة اکوستيک و ارتعاشات تعامالت سازنده مردم

المللي  هاي بين جوايز و نشان يپيدا کرده است. اين کميته متولي اهدا

مطرحي همچون جايزة پـر ويلهلم بروئل در عرصة اکوستيک و کنترل 

ساله به پژوهشگران و  اي که همه ايزهو ارتعاشات است؛ ج نوفهصدا، 

 نوفهمحققاني که صاحب آثار برجسته در عرصة اکوستيک و کنترل صدا، 

بخش کنترل نوفه و اکوستيک انجمن  ].۲شود [ و ارتعاشات باشند اهدا مي

                                                                                        
مهندسان مکانيک امريکا توسط کميتة اجرايي و فني انجمن مديريت 

متخصص است که براي پنج سال شود. اين کميته متشکل از پنج عضو  مي

کنند. بخش کنترل نوفه و اکوستيک متشکل از  در اين سمت فعاليت مي

اي و  سه زيرمجموعة فني است: کنترل فعال و غيرفعال، اکوستيک سازه

تر دربارة  براي دسترسي به اطالعات دقيق ارواکوستيک و هيدرواکوستيک.

انجمن مهندسان اين کميتة فني به صفحة اختصاصي آن در وبگاه 

 ].۴مکانيک امريکا مراجعه کنيد [

4. Design Engineering Division 
5. Journal of Vibration, Acoustics, Stress, and Reliability 

in Design 
معتبر است. ، ۱۳۹۶ تير ۳، مطابق با ۲۰۱۷ژوئن  ۲۴شده تا  . اطالعات ارائه٦

قابل  تعاشات و اکوستيکژورنال ار رسمي روزتر در وبگاه هاطالعات ب

  ].۳دسترسي است [
7. Steve Shen 
8. University of Washington 
9. Ellen E. Barker 
10. research papers 
11. review papers 
12. collected works 
13. book review 
14. case study report 
15. work-in progress report 
16. conceptual papers 
17. published papers 
18. rejected papers 
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19. withdrawn papers 

  شده   معتبر و شناخته هاي استنادي نمايهجمله  از) Scopus( اسکوپوس .٢٠

 کرده يآور ون سند را جمعيليم ۶۰حدود  ياست که اطالعات کتابشناخت

را از سراسر جهان  يناشر علم ۵۰۰۰ اطالعات محصوالت حدود و ]۵[

 ۱۶۵۰۰ اطالعات زه، اين نماية استناديامرواست.   داده يدر خود جا

اسکوپوس محصولي از شرکت است.   ه کردهيرا نما علمي پژوهشية مجل

و  حساب کاربري ايجاد از بهياست که استفاده از اطالعات آن نر يالزو

ک و يزيف علوم شامل هاي ي حوزهتمام اسکوپوس. نه دارديپرداخت هز

  .رديگ يم ربررا د علوم اجتماعي و علوم زيستي ،يميش

و  استناديگاه يک پايالکترون ة) نسخCompendex. کامپندکس (٢١

 يها مقالهکه در آن مستندات علمي و است  يمهندسکتابشناختي علوم 

مهندسي نمايه  علوم هاي گوناگون حوزة دانشگاهي شاخه يتخصص

ة ينمام، با نام  ۱۸۸۴شود. اين پايگاه استنادي در اوائل سال  مي
کار کرد. چندي بعد گسترش يافت،  گذاري و آغاز به هپاي يمهندس

صورت الکترونيک درآمد و به کامپندکس تغيير نام داد. امروه اين  به

کس در ندشود. نام کامپ مي مديريتپايگاه استنادي توسط شرکت الزوير 

 COMPuterizedنوشتي از عبارت نماية مهندسي کامپيوتري ( واقع کوته

ENgineering inDEXژواليآمار منتشرشده، تا  براساسست. ) ا 

منبع  ۵۰۰۰ميليون مدخل متنوع و  ۱۸، کامپندکس بيش از ۲۰۱۵

هاي تخصصي را نمايه کرده  المللي شامل مجالت علمي و ژورنال بين

است. جالب است بدانيم که ساالنه يک ميليون مدخل جديد از بيش از 

شود. محتواي  حوزة متنوع مهندسي به اين پايگاه اضافه مي ۱۹۰

اي، مهندسي  هايي چون فناوري هسته شده در اين پايگاه در حوزه  نمايه

ونقل، شيمي، اپتيک، کشاورزي، کامپيوتر، فيزيک  زيستي، حمل

کاربردي، الکترونيک و ارتباطات، کنترل و اتوماسيون، عمران، مکانيک، 

هاي  مواد، نفت، هوافضا و خودرو و چندين موضوع فرعي در تمامي حوزه

 ].۶شود [ هاي دانش مهندسي مي مذکور و ديگر حوزه

22. Applied Science & Technology Index (AP & TI) 
 SCIا به اختصار ي )Science Citation Indexعلوم ( ينماية استناد .٢٣

م ايجاد  ۱۹۶۰توسط يوجين گارفيلد در سال است که  ياستناد يگاهيپا

وليد شده است. اين پايگاه ت) ISI( يتوسط مؤسسة اطالعات علمو 

اکنون  هم. ه استکرد غازم آ ۱۹۶۴ي از سال طور رسم بهفعاليت خود را 

نماية شود.  عنوان مالک آن شناخته مي تامسون رويترز بهشرکت نيز 

و ژورنال تخصصي را در خود  علمي مجلة ۶۵۰۰ بالغ بر علوم ياستناد

دليل  يگاه استنادي، بهشده در اين پا هاي نمايه جاي داده است. ژورنال

                                                                                        
 هاي معتبر و گيرانه و دقيق، از جمله ژورنال فرايند گزينش سخت

  شوند. وب ميساستناد حوزة کاري خود محپر
24. Science Citation Index Expanded/Web of Science 

به  يعلم ي، مستند)Referativnyi Zhurnal( پايگاه نقد و بررسي مجله .٢٥

منتخب، خالصه و مرور اطالعات  و اطالعات اخبارشامل ، يزبان روس

ک، يالکترون يها در حوزه يعلم يها قات و پژوهشيدربارة تحق يعلم

ات، ياضيک، ريک، انفورماتيزي، ژئوفيستيز يوتر، هوافضا، فناوريکامپ

ت و يري، اقتصاد و مديميک و شيزيونقل، ف ک، حمليمکان يمهندس

  .است يانرژ

) Shock and Vibration Digest(تعاشات ار و شوک استنادي پايگاه .٢٦

مرکز اطالعات شوک و ارتعاش و  به همت اي استنادي است که نمايه

استنادي تا  پايگاه. اين تأسيس شده استهمکاري انستيتو ارتعاشات 

هاي علوم ارتعاشات و  رکورد در حوزه ۹۷۱۰۰بر  بالغم  ۲۰۱۶سال 

ة ارتعاشات را با حوز عات کليدي مرتبطوو موض ها نهميشوک و ديگر ز

 است.داده  يدر خود جا

 آزاد هاي پايگاه داده يجستجو ين ابزار برايمهمتر ،)PubMed( مد پاب .٢٧

و  يعلوم پزشکحوزة هاي  پژوهش يکتابشناختاطالعات  يمدالين، حاو

ون يليم ۱۷ يحاوم  ۲۰۰۸تا سال  گاه دادهيپان ياست. ا يشناس ستيز

د م پاب. شتگ يبازمم  ۱۸۶۵نها به سال ن آيتر يميعنوان بود که قد

ر يو سا فناوري مرکز ملي اطالعات زيست يفياز اطالعات ک يا مجموعه

ن يا. مريکاستا ةاياالت متحد سالمت ةحوز هاي دولتي سازمان نهادها و

  .]۷[ قابل دسترس است همگان يگان برايطور را هب گاه دادهيپا

مشتمل بر  ياستناد يا هينما، )METADEX( متادکس يگاه استناديپا .٢٨

و   ساخت يها روش هايي چون هدر حوز يمرجع متنوع علم ۱۴۲۵۰۰۰

ها و مباحث  تيکامپوززساختارها، يفوالد، رشامل  يمواد مهندسد، يتول

 ست است.يط زيو مح يمنيا

 ياستناد يگاهيونقل پا مهندسي مکانيک و حمل يها مقالهپايگاه چکيده  .٢٩

ي ها در حوزه تخصصي يها مقالهچکيده  يزسا هينما مسئوليتبا 

، از مهندسي هوافضا تا مهندسي خودرو، ونقل ک و حمليمکان يمهندس

هايي چون  تخصصي در حوزه يها مقالهسازي  است. اين پايگاه نمايه

آهن،  فرايندهاي ساخت و توليد، مهندسي خودرو، دريا، هوافضا، راه

رتبط را در خود جاي داده هاي م انرژي، طراحي کاربردي و ديگر رشته

عنـوان بخـشي از پايگاه دادة تحقيقات  است. اين پايگاه استنـادي، که به

) و پايگاه دادة تحقيقات Engineering Research Databaseمهندسي (

شود، از  ) نيز محسوب ميTechnology Research Databaseفناوري (

سط ناشري معتبري کار بوده است و تو م تاکنون مشغول به ۱۹۹۶سال 
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شود. براي  ) چاپ و هر ماه بروزرساني ميProQuestچون پروکوئست (

] مراجعه ۸کسب اطالعات بيشتر دربارة اين پايگاه استنادي به مرجع [

  کنيد.
30. Materials Science Citation Index (MSCI)
31. Abstracts in New Technology and Engineering
32. Earthquake Engineering Abstracts (EEA)
33. Electronics & Communications Abstracts
34. Materials Research Database
35. TOC Premier
36. Technology Research Database
37. Solid State and Superconductivity Abstracts
38. Inspec
39. Engineering Research Database
40. Engineering Source
41. Environmental Science and Pollution Management
42. Aerospace Database
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