
 کاانل آموزش مقاهل و پایان انهم نویسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   امید امانی

 امتياز پژوهشي مجالت معتبر علميجستجوی نحوه 

 

كليه مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمي در ارزشيابي ساالنه دانشگاه از نظر ايندكس شدن در نمايه نامه 

 از سوی وزارت متبوع به شرح ذيل بررسي و رده بندی مي شوند:  Impact Factorهای بين المللي و امتياز

 

  Medline, ISI                25 – 1ايندكس نوع 

  Index Medicus, Pubmed                      25 ,– 2ايندكس نوع 

          Biological Abst, EMBase, Scopus, Chemical Abst,     15  -3ايندكس نوع 

        Cinhal, ISC Index Copernicus, IMEMR,    10درسايرسايت های تخصصي ازقبيل   4ايندكس نوع 

   5         مجالت ايندكس نشده معتبر خارجي از نوع كاغذی

    5          پژوهشي  ايندكس نشده داخلي –مجالت علمي 

 امتيازمقاالت چاپ شده در مجالت معتبربراساس نوع مقاله

Original article                     امتيازات كامل  

Review article          رب مي گردد.ض 1/4امتيازدر 

Case report / Research letter       متياز ا سوم يك 

 short communication...          يك دوم امتياز  

Letter to editor                    يك چهارم امتياز  

 درصد امتياز 70         نويسنده دوم و  بعد                      

  ضرب مي گردد 1/1امتيازدر         مقاله برگرفته از پايان نامه
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 ISIيا   THOMSON REUTERSجستجوی مقاله يا مجله در سايت 

با مطلع گرديد به اين منظور مجله مورد نظر  IFپيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله برای چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و 

با ISI  به  سايت  اين دانشگاه فعال مي گردد كتابخانه مركزی طتوسكه مي بايست  INLMنام كاربری ورمز عبور  استفاده از 

قادر به  اين سايت web of Scienceبخش در شما مراجعه فرماييد.  http://apps.webofknowledge.com   آدرس 

 مجله مي باشيد.    نويسندگان، عنوان مقاله و نام بر اساس نامجستجو 
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 Impact Factor (IF)ضريب تاثير جستجوی 

 Journalاین سایت و قسمت Additional Resources  شما مي توانيد  ضريب تاثير مجالت مورد نظر را از بخش      

Citation Reports(JCR) .ضريب تاثير به وسيله اينجين گارفيلد بنيان گذار موسسه اطالعات علمي كه هم  بررسی نمایید

ويكي از گسترده ترين ناشرين امريكايي است اختراع گرديد. ضريب تاثير بنام  Thomsonاكنون بخشي از پايگاه اطالعاتي 

اين مقياس تنها برای مجالت ساالنه توسط موسسه اطالعات علمي در مورد مجالتي كه نمايه مي گردند، محاسبه مي شود. 

ه مقاله هر فرد به عنوان ضريب بكار مي رود و در مورد مقاالت افراد يا پژوهشگران مصداق ندارد. تعداد نسبي استناد ب

شما مي توانيد بر اساس نام مجله ضريب تاثير مجله مورد نظرتان در سال   JCRبا ورود به قسمت  استناد بررسي مي شود.

 يعني آخرين ضريب تاثير محاسبه شده را جستجو نماييد 2010
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و مي توانيد براساس عنوان  شما به بخش زير وارد ميشويد Submitو كليك بر Search for a specific journal با انتخاب 

و در صورتي ضريب تاثير را جستجو نماييد.  ((ISSNكامل مجله، خالصه عنوان مجله، كلمات عنوان و يا شماره شابك مجله 

 View list of full Journal titlesكه نام مجله را فراموش نموده يا عنوان صحيح آنرا بخاطر نداريد مي توانيد با رجوع به 

 نام مجالت را مرور نماييد.

 

 Pubmedسايت جستجوی مقاله يا مجله در
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 وPubmedسايت نيافتيد گام بعدی جستجو در  web of Scienceدر صورتيكه مجله مورد نظر يا مقاله خود را در سايت 

Medline  به آدرسwww.ncbi.nlm.nih.gov  م مجله و موضوع امكان جستجو را كه بر اساس نام نويسنده ، آدرس، نا

 مجله مورد نظر خود را جستجو نماييد.  Journal databaseوشما مي توانيد در بخش  مي باشد فرا هم نموده
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 Scopusسايت جستجوی مقاله يا مجله در

و مي باشيد. كه بر اساس كليد واژه، كشور، نام نويسنده قادر به جستج  www.Scopus.comبه آدرس   Scopusسايت 

 هر فرد نيز در سايت موجود مي باشد.  h-indexالبته امكان دستيابي به 

 

 : تاثير فردی پژوهشگر Hنمايه    

يا عدد هرسچ بوجود آمد كه عبارت از تاثير ومورد استناد قرار گرفتن هر فرد مي  H-Indexبرای ضريب تاثير پژوهشگر 

مي باشد. اين نمايه  nاو   H-Indexبار استناد شود پس  nبه همگي دست كم  مقاله  چاپ كند كه nباشد. اگر دانشمندی 

محاسبه و در دسترس عموم  Scopusبرای توصيف تاثير و استناد پژوهشگر و نه مجالت تالش مي كند. اين نمايه در سايت 

 مي باشد.

 H-Index    ا مي سنجد. اين نمايه بر اساس تعداد نمايه است كه توليدات علمي واقعي و تاثير علمي وعيني يك محقق ر

استنادهايي كه مقاالت پژوهشگردرانتشارات افراد ديگر دريافت كرده اند محاسبه مي گردد. نمايه همچنين مي تواند برای 

 2005سنجش بهره وری و تاثير محققين يك گروه آموزشي يا يك دانشگاه و يا يك كشور بكارگرفته شود. اين نمايه در سال 

جورج ای هرسچ به عنوان ابزاری برای نشان دادن كيفيت نسبي فرضيات فيزيكدانان پيشنهاد شد وجايگزين  توسط

  سيستم های متريك شده است.
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 Index Copernicusسايت جستجوی مقاله يا مجله در 

  باشد.موجود مي   www.journals.indexcopernicus.comبه آدرس   سايتاين  فهرست الفبائي مجالت در

 

، عنوان مجله ، عنوان مقاله، نام نویسنده و Issnمی توانید براساس رشته تخصصی، کشور، Journal Searchو در صورت رجوع به 

 کلمات کلیدی جستجوی خود را انجام دهید.
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تنها در  Cochrane ،Biological Abstract, Embase,، Chemical Abstract, Cinhalاستفاده از  سايت های ضمنا 

 صورت مشترك بودن فرد امكان پذير مي باشد.

به بخش نشريات معتبر  مديريت مي توانيد سالهای گذشته   IFو برای آگاهي پيدا نمودن از آخرين وضيت مجالت داخلي  

 مراجعه فرماييد. http://international.ajums.ac.ir روابط بيت الملل سايت دانشگاه به آدرس
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