
ژورنال های بررسی نمایه شدن
پایگاه های داده  الکترونیک در 



PubMedایندکس بودن یک مجله در 

برای اطمینان از ایندکس بودن یک مجله در پاب  
:مد می توانید به آدرس سایت زیر مراجعه کنید

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/





https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/







یافتن اطالعات در مورد ژورنالی که مقاله بازیابی شده در آن 
چاپ شده است







راههای جستجو در خصوص ژورنال های موجود 
:thomsonreuters.comدر 

راه اول  
جستجوگر واردGoogleمی شویم:

"Journal Name" site:thomsonreuters.com

 مثالبرای
“Fertility and Sterility" site: thomsonreuters.com



:راه دوم

می   Googleمجله را واردجستجوگر ISSNبه جای نام مجله، 
:کنیم

"ISSN: 0378-4266“ site:thomsonreuters.com







ایندکس بودن یک مجله در موسسه تامسون

Master Journal List: Thomson Scientific

 موسسه در مجله یک بودن ایندکس از اطمینان برای
:کنید مراجعه زیر سایت آدرس به توانید می در و تامسون

 The Master Journal List includes all journal 

titles covered in Web of Science.

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

http://scientific.thomson.com/mjl/

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://scientific.thomson.com/mjl/








View Journal List



View Journal Changes



Journal Changes





مقدمه

اهمیت نگارش مقاله در کارهای تحقیقاتی

اهمیت رعایت اصول و نکات فنی در نگارش مقاله













دارد یا خیر؟ Impact factorآیا

توجه :
ژورنال یک است ممکنISI،یادار هنوز اما باشدImpact

factor نباشد.  
Impactدارای که هایی ژونال فقط factorلیست در هستند

JCR دارند وجود.
 تا است الزم زمان سال۱ حداقل که است این امر این دلیل

 در شده منتشر مقاالت اساس بر رویترز تامسون ی موسسه
.کند محاسبه را فکتور ایمپکت ژورنال،



How to Find Impact Factors?

 Directly from Journal Citation Report 

Database through ISI. 

    https://jcr.incites.thomsonreuters.com









ایمپکت فکتور ژورنال  مبفهمیچگونه 
ند می باشد؟مورد نظر چ

Web توسط شده ارایه PDF یا اکسل فایل در جستجو -2 of science 

 reportscitationJournalsیاJCR آن به که

ژورنال خود سایت بررسی  -3

4- com/if/.bioxbio.//www:http

5-http://www.scijournal.org/

JCRFullCovlist-2014.pdf
JCRFullCovlist-2014.pdf
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.bioxbio.com/if/
http://www.bioxbio.com/if/








www.scijournal.org



www.scijournal.org



خود وارد  URLبرای استفاده از این پایگاه آدرس زیر را در 
:نمایید

www.scopus.com

و یا از طریق منوی دسترسی به منابع علمی در دانشگاه یا 
خارج از دانشگاه و انتخاب            

.وارد شوید



 موسسه در مجله یک بودن ایندکس از اطمینان برای
:کنید مراجعه زیر سایت آدرس به توانید می اسکوپوس

1. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

2. Scopus.com(ISSN OR Source title)

3. https://journalmetrics.scopus.com/ OR 

Scopus.com and Souces

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
https://journalmetrics.scopus.com/






Four quartiles

The set of journals have been ranked according

to their SJR and divided into four equal

groups, four quartiles. Q1 (green) comprises

the quarter of the journals with the highest

values, Q2 (yellow) the second highest

values, Q3 (orange) the third highest values

and Q4 (red) the lowest values.







https://journalmetrics.scopus.com/



Search for a source



Browse source



How to see where a journal is 
indexed?

Genamics JournalSeek is the largest completely categorized

database of freely available journal information available on

the internet. The database presently contains 105032 titles.

Journal information includes the description (aims and

scope), journal abbreviation, journal homepage link,

subject category and ISSN. Searching this information

allows the rapid identification of potential journals to

publish your research in, as well as allow you to find new

journals of interest to your field.

http://journalseek.net/

http://journalseek.net/information.htm
http://journalseek.net/information.htm
http://journalseek.net/information.htm
http://jake.openly.com/
http://journalseek.net/










https://scirev.sc

مورد ژورنال در مقاالت داوري فرآيند تقريبي زمان دانستن  
: نظر

  حاضر حال در كه بيسي ديتا اندازي راه باSciRev پايگاه
  تقريبي زمان اين ميشه، شامل رو مقاله ارسال تجربه 3٥٠٠

  اين بر و داده قرار دسترس در گوناگون ژورنالهاي براي رو
.كرده بندي رتبه رو ژورنالها پايه

 https://scirev.sc/ 



Search for a scientific discipline to 
compare journals



Search for a scientific discipline to 
compare journals



Search for a journal to review or get 
information on



پیدا کردن ژورنال مناسب

مقاله، عنوان کردن وارد با توانید می زیر های سایت در 
 به نزدیک و مرتبط های ژورنال ها واژه کلید و چکیده
.کنید پیدا را خود موضوع

http://journalfinder.elsevier.com/#results

http://journalsuggester.springer.com/ 

https://www.edanzediting.com/journal-selector

http://journalfinder.elsevier.com/
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector


http://journalfinder.elsevier.com/#results



http://journalsuggester.springer.com/ 



https://www.edanzediting.com/
journal-selector

https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector


https://www.edanzediting.co
m/journal-selector

https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.edanzediting.com/journal-selector


پیدا کردن ژورنال مناسب بر اساس موضوع
http://www.sjfinder.com/journals/home

http://www.sjfinder.com/journals/home

