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 های ژورنال یابانواع سامانه

کند تا به مجالتی که بیشترین با بررسی دقیق به پژوهشگر کمک می ،چکیده عنوان و ها یا ابزرهایی هستند که با ارسالسامانه دسته اول:

ناشر ) journalfinderBetaو  (ناشر الزویر)  journalfinderelsevierمانند، ارتباط را با موضوع ارسالی دارد، دست یابد.

 .(وایلی

مشاهده کرد با ورود کلیدواژه ای از  حوزه موضوعی خود، در آن ها می توان لیستی از مجالت را  ها یا ابزرهایی هستند کهسامانه دسته دوم:

  . SJR و... دست یافت. همانند، سامانه منبع یاب و و شاخص های رتبه بندی ارهایمعک ژورنال، مثل به اطالعات اولیه از ی  و

 

 

 

 
 

 برای تحقیق زمینه خاص واژگان و معنایی جستجوی است که با journalfinderelsevierهای ژورنال یاب، سامانهیکی از کامل ترین 

 توصیه را ها ژورنال معتبرترین از عنوان 50 حداکثراین ژورنال یاب   .کندمی استفاده Elsevier مرتبط مجالت با شما مقاله خالصه مطابقت

 .کندمی
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/https://journalfinder.elsevier.com 

 

 

با عدم انتخاب موضوع خاصی جستجوی شما در تمام عنوان ها 
.انجام خواهد شد و نتیجه بازیابی را افزایش می دهد  

1 

نمایش تمام 

برای  جزئیات اولیه

 پذیرش مقاله در 

 مجالت پیشنهادی
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https://journalfinder.elsevier.com/
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توانید عنوان و چکیده خود را ارسال و سپس وایلی است که با این امکان می Journal Finder Beta ناشر وایلییکی از تازه ترین امکانات 

 دهد. ترین ژورنال را با توجه به اطالعات ارسالی ارائه می مناسبمیان مجالت خود از با توجه به حوزه موضوعی شما 

  خود، با نام ژورنال جستجو کنید و اطالعات اولیه آن را بدست آورید.همچنین این امکان را میدهد، که در صورت دانستن نام ژورنال 

 

 

 

 

 

/https://journalfinder.wiley.com 

 

 

 

 

2 

اطالعات مورد نظر را در 

فیلدهای خالی پُر کنید، سپس 

را کلیک    FINDگزینه 
 کنید.

https://journalfinder.wiley.com/
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اطالعات مربوطهامکان جستجو یا نام ژورنال و ارائه ی   

 وارد کردن نام ژورنال
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 اشتراک مورد منابع روز به و کامل فهرست تهیه هدف با را یابمنبع سامانه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فنآوری و تحقیقات معاونت

. است کرده سازیپیاده و طراحی خاص ناشر یک مجالت موضوعی و الفبایی بازیابی لغتی، جستجوی امکان سازیفراهم هدف با و بهداشت وزارت

 مقاله انتشار برای مناسب مجله تا است کرده فراهم پژوهشگران برای را امکان این مجالت، ارزیابی هایشاخص ارائه با سامانه این دیگر، طرف از

 .کنند انتخاب و بازیابی جستجو، را خود

 

 

 

 

/https://rsf.research.ac.ir 
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  Dentistryکلیدواژه مورد نظر خود را در کادر جستجو بنویسید. برای مثال 

 .گزینه مجله کلیک و سپس جستجو انجام شده است. نتایج را دقت بفرمایید

https://rsf.research.ac.ir/
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 دانستن نکات ضروری برای جستجو در این سامانه

 مجالت مانند  یبندو رتبه یابیارز یهاشاخصCiteSore ،SNIP  وSJR داده  شیمجالت مربوطه نما یسامانه برا نیدر ا

داده  شیمربوطه نما یگروه موضوع نیدر بهتر زیمجله ن چهارگانه هر Quartile یهاچارک گر،ی. از طرف دشوندیم

 شوندیم

  ها مانند آن یابیارز یهاو شاخص کباریاطالعات مجالت هر هفتهSNIP ،SJR  وCiteScore به  رییو به محض تغ انهیسال

 .شوندیم یروز رسان

 به  یمنظور در مورد همه منابع، آدرس دسترس نی. به همکندیم تیرا رعا یالمللنیب تیرا یکپ نیقوان اب،یسامانه منبع

 یو رو دیکشور باش یعلوم پزشک یهادانشگاه نترنتیمنبع مذکور در سامانه مربوطه قرارداده شده است. اگر شما در شبکه ا

شد و از  دیخواه ییبه صفحه مربوطه راهنما مایبه منبع موردنظر فراهم باشد، مستق یو دسترس دیکن کیآدرس مذکور کل

 یعلوم پزشک یهادانشگاه نترنتیخارج از شبکه ا ایصورت  نیرایدرخواست نخواهد شد. در غ یشما شناسه و رمز عبور

 به منبع مذکور وجود ندارد. یدسترس ایو  دیکشور هست

 

 

 صفحه نتایج جزئیات شرح

 در ستون یو خاکستر یسبز، نارنج یهانماد Detailsکشور  یعلوم پزشک یهاکاربران دانشگاه یدسترس تیوضع انگری، ب

 :که بیترت نیبه منبع مذکور است. بد

 .به منبع مذکور است ینماد سبز، نشان برقرار بودن دسترس

 .منبع مذکور است (Open Access) بودن گانینشان را ،ینماد نارنج

 نشان از عدم پوشش منبع مذکور در مجموعه منابع مورد اشتراک وزارت بهداشت است. ،ینماد خاکستر

  ،۵، %۱ نیدر ب بیمربوطه به ترت یمجله مربوطه در گروه موضوع کنندیاعداد مشخص م نیااعداد در مقابل هر مجله% ،

 و ... مجالت مربوطه قرارگرفته است. ۱۰%

  مفهومQuartile  در برگه رتبه بندی Scopusها مانند آن یابیارز یهامجالت براساس شاخصSNIP ،SJR  ایو 

CiteScore شوندیم یبند میکل مجالت مربوطه تقس %۲۵چهار گروه شامل  یعنیاز نظر تعداد  یبه چهار گروه مساو .

. سپس کنندیاز بزرگ به کوچک مرتب م ینزول بیفوق به ترت یهااز شاخص یکیکه ابتدا مجالت را براساس  بیترتنیبد

شاخص  ریمقاد نیمجالت با بزرگتر رندهیمربوطه را که دربرگ یابیفهرست مرتب شده براساس شاخص ارز نیاول ا ۲۵%

 .کنندیم ینام گذار Q۴و  Q۳چهارم را  سوم و %۲۵ بیترت نیو به هم Q۲دوم را  %۲۵و  Q۱مربوطه هستند را 
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 چیست؟ (SCImago) سایمگو بندیرتبه

 تاثیر ضریب همان یا آی اس آی مجالت بندیرتبه معیار به نسبت را اسکوپوس مجالت بندیرتبه تا کرده تالش الزیویر موسسه

 اعتبار به تواننمی ژورنال، یک به شدهانجام ارجاعات تعداد گرفتن نظر در با صرفا که نکته این ذکر با الزویر موسسه. کند متمایز

 از گرفتهانجام استنادات است ممکن آنالیتیکس کالریوِیت موسسه سیستم در که شبهه این بیان با نیز و زد تایید مهر ژورنال یک

 وزنی میانگین ،(SCImago) سایمگو بندیرتبه سیستم اندازیهرا با گرفت تصمیم بگیرد، صورت نیز معتبر کمتر مجالت سمت

 رتبه نظام. بگیرد نظر در ساله سه بازه در را اندرسیده ثبت به Scopus اطالعاتی بانک در که مجالتی به گرفته انجام استنادات

 تقسیم کیفیت گروه چهار به را علمی مجالت گانه،هفت هایشاخص ارائه و Scopus اطالعاتی بانک بر تکیه با SCImago بندی

  .کندمی

 گذشته، سال سه و یک طی در گرفتهصورت ارجاعات گذشته، سال سه و یک طی در شدهچاپ مقاالت تعداد سایمگو بندی رتبه

. شودمی لحاظ سایمگو بندیرتبه در کندمی کمک ما به مقاالت و هاژورنال دادن تمایز به که هاییالمان سایر و ایندکس اچ شاخص

 .ببینید الزیویر موسسه دیدگاه از را کشورها علمی رتبه توانیدمی حتی سایت این در. پردازیم می هاشاخص این معرفی به ادامه در

 

 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php 
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 SJR شاخص ای SCImago Journal Rank شاخص

 تیفیرا به چهار گروه ک یگانه، مجالت علمهفت یهاو ارائه شاخص Scopus یبر بانک اطالعات هیبا تک SCImago ینظام رتبه بند

شاخص با شاخص  نیکند. تفاوت ا یم یسه ساله بررس یرا در گذار زمان ریویالز یهااعتبار ژورنال زانیشاخص م نیا .کندیم میتقس

JCR را که به آن  یو اعتبار مجالت کندیمشخص لحاظ نم یبازه زمان کیژورنال را در  کیگرفته به آن است که تنها ارجاعات انجام

 کیارجاعات انجام گرفته به مقاالت  یوزن نیانگیم توانیشاخصه را م نیا لیدل نیشود. به همیم درنظر گرفته زیاند ناستناد کرده

 ژورنال دانست.

H index ادیاست که صرفا مقاالت ز یاز کسان یحوزه علم کیپژوهشگران موفق و اثرگذار  صیتشخ یبرا یابزار :شاخص اچ 

 .دانشمندان کنند یبعد قاتیو اساس تحق هیتوانسته باشند مقاالت خود را پا آنکهیاند، بچاپ کرده

 h حداقل یعنیاست  h محقق به مقدار کی ندکسیاچ ا شودیگفته م یوقت م،یکن فیرا توص ندکسیاچ ا میزبان ساده اگر بخواه به

 .مورد استناد قرار گرفته است گریمحققان د لیاص یهاتوسط پژوهش بار h مقاله چاپ شده دارد که

مقاله در آن چاپ شده  5حداقل  یعنیاست،  5عدد  ندکسیژورنال بر اساس اچ ا کی یعلم یاثرگذار ندیگویم یطور مثال وقت به

 مورد استناد قرار گرفته است. گریبار توسط محققان و مقاالت مجالت د 5که هر کدام 

 مگویسا یبندرتبه یهاشاخص ریسا

 (Total Docs Current year) دهدیژورنال را نشان م کیسال در  کی یشده در طتعداد کل مقاالت چاپ. 

 (Total Docs 3 years) دهدیژورنال را نشان م کیسه سال گذشته در  یشده در طتعداد کل مقاالت چاپ. 

 (Total References Current year)  ها استناد شده در آن ژورنال به آنسال در مقاالت چاپ کی یکه در ط یمنابعتعداد کل

 .دهدنشان میشده 

 (Total Cites 3 years)  دهدیساله نشان م 3 یژورنال را در بازه زمان کیتعداد کل ارجاعات انجام گرفته به مقاالت. 

 (Citable Docs 3 years) دهدیرا نشان م شدهژورنال چاپ کیساله در  3 یکه در بازه زمان یتعداد کل مقاالت. 

 (Cites/Docs 2 years)  دهدیژورنال را نشان م کینرخ تعداد استنادات صورت گرفته به مقاالت چاپ شده در. 

( (Ref/Docs Current year ژورنال را نشان  کیاستناد شده در هر مقاله به تعداد مقاالت چاپ شده در  ینرخ تعداد رفرنس ها

 .دهدیم
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