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 مقدمه

 

دانشجویان دانشگاه به منظور اعتبارسنجی های اعضای محترم هیات علمی و حجم باالی درخواستبا توجه به 

آموزشی مای راهن، هاکتابخانه مرکزی، و به منظور تسریع در انجام درخواست سنجینشریات توسط بخش علم

در صورتیکه هر یک . تهیه شده است هاو تهیه مستندات آن ی معتبرهادر نمایهعلمی  اتنشری نحوه اعتبارسنجی

-شدن نشریات درخواستی خود در نمایه، مستندات چاپی مبنی بر نمایههنمای حاضررامتقاضیان محترم، طبق  از

سنجی تحویل دهند، موجب را تهیه نموده و به همراه فرم درخواست اعتبارسنجی نشریه، به بخش علمعتبر ی مها

-درخواست آن دسته از که تالش خواهد شد بدیهی است. تبار نشریه خواهد بودتسریع در امر تایید وضعیت اع

 .قرار گیرندانجام بررسی و باشند در اولویت را به طور کامل و صحیح داشته یی که مستندات مربوطه ها

همچنین فایل راهنمای آموزشی حاضر از طریق وبگاه کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد به نشانی 

http://library.shahed.ac.ir قابل دسترسی است. 

توانید با ی فوق میهادر صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام در جستجو و بازیابی نشریه در هر یک از پایگاه

ی هامکاتبه نموده و یا با شماره تلفن library@shahed.ac.irسنجی کتابخانه مرکزی به نشانی بخش علم

 .تماس بگیرید( نژادآقای رمضان) 74141495و  74141445

 

http://library.shahed.ac.ir/
mailto:library@shahed.ac.ir
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 (Web of Science)شرکت تامسون رویترز « وب آو ساینس»نمایه شدن نشریه در پایگاه 

 

« ISI»از محصوالت شرکت تامسون رویترز است که قبال به نام پایگاه « وب آو ساینس»پایگاه استنادی معتبر 

ی استنادی این موسسه هادیگر وجود نداشته و پایگاه ISIشت که امروزه موسسه باید توجه دا. شناخته می شد

نیازمند پرداخت « وب آو ساینس»از آنجا که دسترسی به پایگاه . شوندتوسط شرکت تامسون رویترز تولید می

طمینان شدن یک نشریه در این پایگاه به صورت رایگان اتوان از نمایهاشتراک است، به روش زیر می هزینه

 :حاصل نمود

 Master»وارد صفحه   science.thomsonreuters.com/mjl-http://ipاز طریق نشانی  -4

Journal List »شویموبگاه تامسون رویترز می. 

در . پردازیمیبه جستجوی نشریه مورد نظر م« Search Terms»در وسط صفحه و در قسمت  -1

 Title»گزینه « Search Type»کنیم باید در بخش ای از عنوان نشریه را جستجو میصورتیکه کلمه

Word »کنیم باید در بخش در صورتیکه عنوان کامل نشریه را جستجو می. را انتخاب نماییم

«Search Type » گزینه«Full Journal Title »ره استاندارد را انتخاب نماییم و در صورتیکه شما

را « ISSN»گزینه « Search Type»کنیم باید در بخش را جستجو می( ISSN)بین المللی نشریه 

 .انتخاب نماییم

مرحله یک  در این. کنیمیکلیک م« Coverage»پس از یافت شدن نشریه مورد نظر، بر روی گزینه  -9

 .نماییمپرینت از صفحه تهیه می

 

وبگاه تامسون رویترز الزاما به معنای « Master Journal List»ه در بخش شدن نشرییافت :نکته بسیار مهم

نشریه  Coverageنبوده و برای این منظور حتما الزم است در بخش « وب آو ساینس»شدن آن در پایگاه نمایه

 Social Science Citationو یا  Science Citation Index Expandedی استنادی هایکی از پایگاه

Index  و یاArt and Humanities Citation Index (دی وب آو ساینس هستنهاکه زیرمجموعه ) ذکر

( قساب. آی. اس. آی)« وب آو ساینس»توان اطمینان یافت که نشریه در پایگاه در این صورت می. شده باشد

 .شودنمایه می
 

را در بخش  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی وضعیت نمایه به صورت نمونه، 4شکل 

Master Journal List  دهدمی گاه تامسون رویترز نشانوب. 

 

 

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


4 

 

  Master Journal Listدر بخش  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی وضعیت نمایه. 4شکل 

 گاه تامسون رویترزوب
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 شرکت تامسون رویترز « .آر. سی. جی»شدن نشریه در پایگاه نمایه

(tion Reports = JCRJournal Cita) 

 

نیز از « .آر. سی. جی»یا ( Journal Citation Reports = JCR)ی استنادی نشریات هاپایگاه گزارش

-شاخص. پردازدی معتبر دنیا میهامحصوالت شرکت تامسون رویترز است که به ارائه اطالعات استنادی نشریه

. توان از این پایگاه استخراج نمودنشریه را می (AIF)و ضریب تاثیر متوسط گروهی ( IF)ی ضریب تاثیر ها

با توجه به اینکه در حال حاضر دسترسی دانشگاه . دسترسی به این پایگاه نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است

-شاهد از طریق کمیته تامین منابع الکترونیک وزارت بهداشت به این پایگاه برقرار شده است، به روش زیر می

 :شدن یک نشریه در این پایگاه اطمینان حاصل نمودتوان از نمایه

وارد  https://jcr.incites.thomsonreuters.comدر محیط دانشگاه و از طریق نشانی مستقیم  -4

 .شویممی. آر. سی. صفحه اصلی پایگاه جی

آن را وارد نموده و  ISSNعنوان نشریه و یا « Master Search»در سمت چپ صفحه و در قسمت  -1

 .کنیمجستجو می

 .نماییمشدن نشریه مورد نظر، یک پرینت از صفحه تهیه میدر صورت یافت -9

 

  :نکته مهم
. نمایه نشود« .آر. سی. جی»، در پایگاه «وب آو ساینس»شدن در پایگاه یک نشریه ممکن است علیرغم نمایه. 4

سال زمان نیاز دارد تا پس از کسب  1به حداقل « وب آو ساینس»یه پس از ورود به پایگاه در واقع یک نشر

را کسب  AIFو  IFی هاشده و شاخص« .آر. سی. جی»شرایط الزم و محاسبه استنادهای مربوطه، وارد پایگاه 

 .نماید

نید با ایجاد یک پروفایل شخصی تواگاه در محیط خارج از دانشگاه، میدر صورت تمایل به استفاده از این پای. 1

و یکبار واردشدن به پایگاه از  (در باالی صفحه اصلی این پایگاه Registerاز طریق گزینه )در این پایگاه 

 .سازی دسترسی خود به این پایگاه در محیط خارج از دانشگاه اقدام نماییدطریق اکانت شخصی، نسبت به فعال

 

 JCRرا در پایگاه  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی یهوضعیت نما ،نمونهبه صورت  1شکل 

 .دهدمی اننش

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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 JCRپایگاه در  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی وضعیت نمایه. 1شکل 
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 (PubMed)مد شدن نشریه در پایگاه تخصصی علوم پزشکی پابنمایه

 

ی تخصصی در حوزه علوم هامریکا بوده و از معتبرترین نمایهمد متعلق به کتابخانه ملی پزشکی آپایگاه پاب

شدن یک نشریه در این برای اطمینان از نمایه. دسترسی به این پایگاه رایگان است. شودپزشکی محسوب می

 :توان به روش زیر اقدام نمودپایگاه می

وارد صفحه اصلی   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalogاز طریق نشانی مستقیم  -4

 .شویمفهرست نشریات کتابخانه ملی پزشکی آمریکا می

نشریه را وارد نموده و جستجو  ISSNعنوان و یا « NLM Catalog»در باالی صفحه و در قسمت  -1

 .کنیممی

 .نماییمه میشدن نشریه مورد نظر، یک پرینت از صفحه تهیدر صورت یافت -9

 

به معنای  الزاماً( NLM Catalog)شدن نشریه در فهرست کتابخانه ملی پزشکی آمریکا یافت :نکته بسیار مهم

شدن نشریه به اطالعات ارائه شده ی این منظور الزم است پس از یافتمد نبوده و براشدن آن در پایگاه پابنمایه

 در صورتیکه به طور مثال در این صفحه . در صفحه مشخصات نشریه توجه نمود

توان مطمئن شد که نشریه مورد نظر از شماره درج شده باشد، می -In: PubMed: v13n2, 2011عبارت 

 .شودمد نمایه میبه بعد در پایگاه پاب 1044دهم، سال سیزدوم، دوره 

را در پایگاه  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی به صورت نمونه، وضعیت نمایه 9ل شک

PubMed دهدمی شانن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PubMedدر پایگاه  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی وضعیت نمایه. 9شکل 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
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 (Scopus)شدن نشریه در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه

 

به عنوان معتبرترین « وب آو ساینس»ر اسکوپوس از محصوالت شرکت الزویر است که همپای پایگاه پایگاه معتب

-برخی داده. دسترسی به این پایگاه نیازمند پرداخت هزینه اشتراک است. دنروپایگاه استنادی دنیا به شمار می

 «سایمگو»و کشورهای بندی نشریات توان از طریق پایگاه رایگان رتبهی پایگاه اسکوپوس را میها

(SCImago) ی هاهمچنین شاخص. بازیابی نمودQ ،H-Index  وSJR  نیز از طریق این پایگاه قابل دسترسی

شدن یک نشریه در پایگاه اسکوپوس و سایمگو به صورت رایگان، به برای جستجو و اطمینان از نمایه. هستند

 :روش زیر می توان اقدام نمود

-وارد صفحه اصلی پایگاه سایمگو می http://www.scimagojr.comاز طریق نشانی مستقیم  -4

 .شویم

و  ISSNبه جستجوی نشریه بر اساس عنوان، « Journal Search»در سمت چپ صفحه و در قسمت  -1

 .پردازیمیا ناشر آن می

کنیم تا در سمت راست صفحه کلیک می Dataشدن نشریه مورد نظر بر روی سربرگ پس از یافت -9

 .ی مختلف نمایش داده شودهانشریه در سال SJRمقادیر شاخص 

 .نماییمدر این مرحله از صفحه در حال نمایش یک پرینت تهیه می -1

 

نوشته  1040-1047نشریه بازیابی شده، بازه زمانی  Coverageدر صورتیکه به طور مثال در قسمت  :نکته مهم

در پایگاه اسکوپوس نمایه شده  1047تا سال  1040عنای آن این است که نشریه مورد نظر از سال م  شده باشد،

 .است

 

پایگاه را در  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی وضعیت نمایهبه صورت نمونه،  1شکل 

SCImago دهدمیشان ن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/
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 SCImagoدر پایگاه  Cell Journal (Yakhteh)وضعیت نمایه شدن نشریه ایرانی . 1شکل 
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 (ISC MJL. )سی. اس. شدن نشریه در فهرست نشریات اصلی آینمایه

 

نیز به عنوان پایگاه استنادی معتبر داخلی و متعلق به مرکز استنادی علوم ( ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

دسترسی به . پردازدر کشورهای جهان اسالم میسازی نشریات معتبر ایران و سایجهان اسالم است و به نمایه

 :فهرست نشریات اصلی نمایه شده در این پایگاه رایگان بوده و به صورت زیر است

. اس. وارد صفحه اصلی فهرست نشریات اصلی آی  http://mjl.isc.gov.irاز طریق نشانی مستقیم  -4

 .شویممی. سی

 ISSNبه جستجوی نشریه مورد نظر براساس عنوان و یا « کلیدواژه»مت راست صفحه و در بخش در س -1

 .پردازیممی( شاپا)

 .نماییمشدن نشریه مورد نظر یک پرینت از صفحه تهیه میدر صورت یافت -9

 

 ISCشدن نشریه در فهرست نشریات دارای ضریب تاثیر مصوب شورای راهبری نمایه

از طریق نشانی مستقیم  ISCمصوب شورای راهبری ( IF)ضریب تاثیر فهرست نشریات دارای 

http://www.isc.gov.ir/NASHRIYAT-ELMI-MOSAVAB/page1.htm  در این . قابل دسترسی است

د نظر باید فهرست مربوطه را دانلود و نشریه مورد نظر را در این صفحه، با توجه به سال انتشار مقاله در نشریه مور

، این بخش های جستجو و بازیابی نشریه در این فهرستهابه دلیل مشکالت و پیچیدگی. فهرست جستجو کرد

 .سنجی بررسی خواهد شدنیازی به تهیه پرینت نداشته و توسط واحد علم

فهرست را در  Cell Journal (Yakhteh)شریه ایرانی شدن نوضعیت نمایهبه صورت نمونه،  7شکل 

 .دهدمی اننش ISC نشریات اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 ISC فهرست نشریات اصلیرا در  Cell Journal (Yakhteh)شدن نشریه ایرانی وضعیت نمایهوضعیت . 7شکل 

http://mjl.isc.gov.ir/
http://www.isc.gov.ir/NASHRIYAT-ELMI-MOSAVAB/page1.htm
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 های نشریات معتبر و نامعتبر وزارتین علوم و بهداشتوضعیت نشریه در فهرست

، المللی و ملیهای معتبر بینشدن یک نشریه در نمایهاز آنجاکه عالوه بر نمایهنشریات ایرانی،  در خصوص

های نشریات معتبر و نامعتبر وزارتین علوم و بهداشت نیز حائز اهمیت است، در وضعیت اعتبار آن در فهرست

 :شوددر این خصوص اشاره میاینجا به نکاتی 

از  ، هموارهوزارت علوم( ترویجی –پژوهشی و یا علمی  –علمی ) فهرست نشریات معتبرجدیدترین  .4

این وزارتخانه به نشانی « گذاری پژوهشیریزی و سیاستمرکز برنامه»طریق وبگاه 

lications.aspxhttp://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPub  و یا وبگاه

 .قابل دسترسی است http://library.shahed.ac.irکتابخانه مرکزی به نشانی 

وزارت بهداشت، همواره از طریق وبگاه ( پژوهشی –علمی )جدیدترین فهرست نشریات معتبر  .1

 http://journalportal.research.ac.irخانه به نشانی این وزارت« کمیسیون نشریات علوم پزشکی»

 .و یا وبگاه کتابخانه مرکزی قابل دسترسی است

-مرکز برنامه»وزارت علوم، همواره از طریق وبگاه ( Black List)جدیدترین فهرست نشریات نامعتبر  .9

این وزارتخانه به نشانی « هشیگذاری پژوریزی و سیاست

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx  و

 .یا وبگاه کتابخانه مرکزی قابل دسترسی است

از تاریخ ورود به سیاهه تا تاریخ شود، یات نامعتبر وزارت علوم نمایه میای که در سیاهه نشرهر نشریه .1

های منتشر شده در آن نشریه در این بازه زمانی بوده و هیچگونه امتیازی به مقاله نامعتبر، خروج از سیاهه

و یا  هایی که قبل از تاریخ ورود نشریه به سیاهه مذکورکلیه مقالهبه بدیهی است . تعلق نخواهد گرفت

-های معتبر نمایهاند، بر اساس نمایهبعد از تاریخ خروج نشریه از سیاهه مذکور، در این نشریه منتشر شده

 .گرفت دخواهتعلق کننده نشریه، امتیازهای مربوطه 

های شده در فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، در نمایههای نمایهبا توجه به اینکه بسیاری از نشریه .7

های ها در نمایهشدن آنها، نمایهاین دسته از نشریهشوند، لذا در خصوص المللی نمایه مینمعتبر بی

شدن نشریه در بنابراین ضروری است که قبل از بررسی وضعیت نمایه. نیستمعتبر، مالک معتبر بودن 

اطمینان  فهرست نشریات نامعتبر وزارت علومهای معتبر، از وضعیت حضور یا عدم حضور آن در نمایه

 .حاصل نمود

-وزارتین علوم و بهداشت، صرفا در خصوص نشریه« ترویجی –علمی »و یا « پژوهشی –علمی »اعتبار  .6

شدن های غیرایرانی، تنها مالک تعیین اعتبار نشریه، نمایهایرانی معنادار بوده و در خصوص نشریههای 

 .المللی و ملی استهای معتبر بینآن در نمایه

 پایان

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx
http://library.shahed.ac.ir/
http://journalportal.research.ac.ir/
http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx

