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آبان 69

نمایه شدن نشریه در پایگاه "وب آو ساینس" ()Web of Science
پایگاه استنادی معتبر وب آب ساینس از محصوالت شرکت تامسون رویترز است که قبال به نام پایگاه ISI
شناخته می شد اما امروزه موسسه  ISIدیگر وجود نداشته و پایگاه های استنادی این موسسه توسط شرکت
تامسون رویترز تولید می شوند.
بخش  :1در ابتدا برای آگاهی از نمایه شدن نشریه وارد پایگاه  Master Journal Listبه آدرس
 http://mjl.clarivate.com/می شویم.
 -2در وسط صفحه و قسمت " " Search termsبه جستجوی نشریه مورد نظر می پردازیم در صورتیکه
کلمه ای از عنوان نشریه را جستجو می کنیم باید در بخش" "Search typeگزینه " " Full Journal Title
را انتخاب نماییم و در صورتیکه شماره استاندارد بین المللی نشریه ( )ISSNرا جستجو می کنیم باید در بخش
" " search typeگزینه " "ISSNرا انتخاب نماییم.
پس از یافت شدن نشریه مورد نظر  ،بر روی گزینه "  " coverageکلیک می کنیم  .در این مرحله یک پرینت
از صفحه تهیه می نماییم (شکل . )1

شکل  :1وضعیت نمایه شدن نشریه  JOURNAL OF CRIMINAL LOW & CRIMINOLOGYدر بخش MASTER
JOURNAL LIST
آدرس/http://mjl.clarivate.com :

بخش  ( 2بسیار مهم)  :در صورتی که نشریه در  Master Journal Listیافت شود برای اطمینان در
پایگاه وب آو ساینس نیز جستجو می کنیم (شکل .)2زیرا یافت شدن نشریه در بخش " Master
) " Journal List(Clarivate Analyticsالزاما به معنای نمایه شدن آن در پایگاه " وب آو ساینس "
نبوده و برای این منظور حتما الزم است در بخش  coverageنشریه یکی از پایگاههای استنادی
 Science citation index expandedیا Social science citation index

یا Art and

 Humanities citation indexو یا ( Emerging source citation indexزیر مجموعه های وب
آو ساینس ) ذکر شده باشد .در این صورت می توان اطمینان یافت که نشریه در پایگاه " وب آو ساینس " (
آی  .اس  .آی  .سابق ) نمایه می شود .الزم به توضیح است پایگاه وب آو ساینس نیازمند هزینه اشتراک

است که کتابخانه دانشگاه دسترسی آنالین به این پایگاه را فراهم نموده است .برای جستجو در قسمت
 "ISSN "advance searchنشریه را وارد می کنیم.

Web of  در پایگاهJOURNAL OF CRIMINAL LOW & CRIMINOLOGY  وضعیت نمایه شدن نشریه:2 شکل
Science
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir :آدرس

نمایه شدن نشریه در پایگاه "جی.سی.آر" شرکت تامسون رویترز
()Journal Citation Reports=JCR
پایگاه گزارش های استنادی نشریات ( )Journal Citation Reports=JCRیا "جی.سی.آر" نیز از
محصوالت شرکت تامسون رویترز است که به ارائه اطالعات استنادی نشریات معتبر دنیا می پردازد .شاخص
های ضریب تاثیر ) (IFو ضریب تاثیر متوسط گروهی ) (AIFنشریه را می توان از این پایگاه استخراج نمود.
دسترسی به این پایگاه نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است که کتابخانه دانشگاه دسترسی آنالین به این
پایگاه را فراهم نموده

استhttp://jcr.incites.thomsonreuters.com.ezaccess.ir.

به روش زیر می توان از نمایه شدن یک نشریه در این پایگاه اطمینان حاصل نمود:
 -1در سمت چپ صفحه و در قسمت  Master Searchعنوان نشریه و یا  ISSNآن را وارد نموده و
جستجو می کنیم.
 -2در صورت یافت شدن نشریه مورد نظر ،یک پرینت از صفحه تهیه می نماییم.
نکته مهم :یک نشریه ممکن است علیرغم نمایه شدن در پایگاه "وب آو ساینس" در پایگاه "جی.سی.آر"
نمایه نشود .در واقع یک نشریه پس از ورود به پایگاه " وب آو ساینس " به حداقل  2سال زمان نیاز دارد تا
پس از کسب شرایط الزم و محاسبه استناد های مربوطه ،وارد پایگاه"جی.سی.آر" شده و شاخص های )(IF
و)(AIFرا کسب نماید .لذا جهت استخراج شاخص های  IFو  AIFحتما بایستی در پایگاه  JCRجستجو را
انجام داد(شکل.)3

JCR  در پایگاهJOURNAL OF CRIMINAL LOW & CRIMINOLOGY  وضعیت نمایه شدن نشریه:3 شکل
http://jcr.incites.thomsonreuters.com.ezaccess.ir :آدرس

نمایه شدن نشریه در پایگاه استنادی اسکوپوس))Scopus
پایگاه معتبر اسکوپوس از محصوالت شرکت الزویر است که همپای پایگاه “وب آو ساینس” به عنوان معتبر
ترین پایگاه استنادی دنیا به شمار می روند .دسترسی به این پایگاه نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است که
کتابخانه دانشگاه دسترسی آنالین به این پایگاه را فراهم نموده است.
/http://www.scopus.com.ezaccess.ir

نکته مهم  :در صورتیکه به طور مثال در قسمت Coverageنشریه بازیابی شده  ،بازه زمانی -1791
تاکنون ،نوشته شده باشد  ،معنای آن این است که نشریه مورد نظر از سال  1791تا سال جاری در پایگاه
اسکوپوس نمایه شده است (شکل.)1

شکل  :4وضعیت نمایه شدن نشریه  JOURNAL OF CRIMINAL LOW & CRIMINOLOGYدر پایگاه Scopus
آدرس/http://www.scopus.com.ezaccess.ir :

برخی داده های پایگاه اسکوپوس را می توان از طریق پایگاه رایگان رتبه بندی نشریات و کشورها
"سایمگو"( )SCIMagoبازیابی نمود .همچنین شاخص های ( ، Qنشریه) H-Indexو  SJRنیز از طریق این
پایگاه قابل دسترسی هستند  .برای جستجو و اطمینان از نمایه شدن یک نشریه در پایگاه سایمگو به صورت
به روش زیر می توان اقدام نمود:
 .1از طریق نشانی مستقیم  http://www.scimagojr.comوارد صفحه اصلی پایگاه سایمگو می
شویم .
 .2در سمت چپ صفحه و در قسمت “ ”journal searchبه جستجوی نشریه بر اساس عنوان  ISSN ،و
یا ناشر آن می پردازیم.
 .3پس از یافت شدن نشریه مورد نظر بر روی سربرگ  Dataدر سمت راست صفحه کلیک می کنیم تا
مقادیر شاخص  SJRنشریه در سالهای مختلف نمایش داده شود .

)ISC MJl(  سی.  اس.نمایه شدن نشریه در فهرست نشریات اصلی آی

(SJR)  در پایگاهJOURNAL OF CRIMINAL LOW & CRIMINOLOGY  وضعیت نمایه شدن نشریه:5 شکل
SCImago
/http://www.scimagojr.com :آدرس سایت

http://www.scimagojr.com :آدرس سایت

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCنیز به عنوان پایگاه استنادی معتبر داخلی و متعلق به مرکز
استنادی علوم جهان اسالم است و به نمایه سازی نشریات معتبر ایران و سایر کشورهای جهان اسالم می
پردازد  .دسترسی به فهرست نشریات اصلی نمایه شده در این پایگاه رایگان بوده و به صورت زیر است :
 .1از طریق نشانی مستقیم  http:// mjl.isc.gov.irوارد صفحه اصلی فهرست نشریات اصلی آی  .اس
 .سی می شویم .
 .2در سمت راست صفحه و در بخش" کلید واژه" به جستجوی نشریه مورد نظر بر اساس عنوان و یا
( ISSNشاپا) می پردازیم.
 .3در صورت یافت شدن نشریه مورد نظر یک پرینت از صفحه تهیه می نماییم (شکل.)6

شکل  :6وضعیت نمایه شدن نشریه  The Southeast Asian Journal Of English Language Studiesدر فهرست نشریات اصلی
)(ISC
آدرسmjl.isc.gov.ir :

وضعیت نشریه در فهرست های نشریات معتبر و نامعتبر وزارتین علوم و بهداشت
در خصوص نشریات ایرانی  ،از آنجا که عالوه بر نمایه شدن یک نشریه در نمایه های معتبر بین المللی و
ملی  ،وضعیت اعتبار آن در فهرست های نشریات معتبر و نامعتبر وزارتین علوم و بهداشت نیز حایز اهمیت
است  ،در اینجا به نکاتی در این خصوص اشاره می شود:
 .1با توجه به اینکه برخی از نشریه های نمایه شده در نمایه های معتبر در فهرست نشریات نا معتبر وزارت
علوم وارد شده اند ،لذا ضروری است که قبل از بررسی وضعیت نمایه شدن نشریه در نمایه های معتبر،
از وضعیت حضور یا عدم حضور آن در فهرست نشریات نا معتبر وزارت علوم اطمینان حاصل نمود.
 .2جدید ترین فهرست نشریات معتبر ( علمی-پژوهشی و یا علمی -ترویجی ) وزارت علوم  ،همواره از
طریق وبگاه “ مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی”

این وزارت خانه به نشانی

 https://rppc.msrt.ir/faقابل دسترسی است.
 .3جدید ترین فهرست نشریات معتبر ( علمی – پژوهشی ) وزارت بهداشت  ،همواره از طریق وبگاه
کمیسیون نشریات علوم پزشکی” این وزارت خانه به نشانی /http://journals.research.ac.ir
قابل دسترس است.
 .1جدید ترین فهرست نشریات نامعتبر" "Blak listوزارت علوم  ،همواره از طریق وبگاه “ مرکز برنامه
ریزی و سیاست گذاری پژوهشی” این وزارت خانه به نشانی  http://www.msrt.irقابل دسترسی
است.
 .5هر نشریه ای که در سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علوم نمایه می شود ،ازتاریخ ورود به سیاهه تا تاریخ
خروج از سیاهه ،نامعتبر بوده و هیچ گونه امتیازی به مقاله های منتشر شده در آن نشریه در این بازه
زمانی تعلق نخواهد گرفت .بدیهی است که به کلیه مقاله هایی که قبل از تاریخ ورود نشریه به سیاهه
مذکور و یا بعد از تاریخ خروج نشریه از سیاهه مذکور ،در این نشریه منتشر شده اند  ،بر اساس نمایه
های معتبر نمایه کننده نشریه  ،امتیازهای مربوط تعلق خواهد گرفت .
 .6اعتبار ( علمی – پژوهشی ) و یا (علمی  -ترویجی ) وزارتین علوم و بهداشت  ،صرفا در خصوص نشریه
های ایرانی معنا دار بوده و ددر خصوص نشریه های غیر ایرانی  ،تنها مالک تعیین اعتبار نشریه  ،نمایه
شدن آن در نمایه های معتبر بین المللی است.

 .9در صورتی که در خصوص اعتبار سنجی نشریه ای ابهام وجود داشته باشد ،عنوان نشریه مورد نظر
همراه با  ISSNبه کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال تا در اسرع وقت اعتبارسنجی صورت گیرد.
director.lib@birjand.ac.ir

