
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجالت  
PubMed  

  Medline و یا Pubmed ایندکس کننده مجالت NCBI موسسه 

گاه اهی پابمد و مدالین یکی از مهمترین  هب شمار می رود. گاه اه ربای  پای پای

ی هب شمار اطالعات ژپوهشی و تحقیقات رشته اهی زپشکی و زیست شناس 

گان ربای تمامی محقق  گاه اه بصورت کامال رای ین گروه می روند. این پای

 .زپشکی و علوم پاهی زپشکی رد دسترس هستند
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog 

مجالت    
SCI 

گاه استنادی جهان اسالم یا یک ساماهن اطالع رسانی علمی و  ISC پای

تحلیل مجالت و ژورانل اهی ع 
لمی ژپوهشی هب شمار می رود و هب دنبال 

گاه. بطور کشوراهی اسالمی رب مبنای علم سنجی معتبر اسالمی است  کلی پای

ISC  گاه اهی مهم ژپوهشی ربای ارزیابی عملکرد ژپوهش ی یکی از پای

 .کشوراهی اسالمی هب شمار میرود
http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx 

 

 اهی معتبر علمینماهی

 اهمقایسه  نماهیمعرفی و -1

 اهمقایسه ایندکس

المللی، الزم است ات نیباهی معتبر اکنون پس از ربرسی اجمالی ایندکس

از بهترین  اه دکساه رد اریان آشنا شویم، اینبا ارزش و اعتبار این ایندکس

 .شوندمی بندیمیسقت Cو  Bو  Aو  +Aهب چهار سطح هب بدرتین، 
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دکتر سوده شهسواری تهیه کننده :  
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 اتمسون رویترز

 اسکوپوس

مد    پاب  

 

 جهان اسالم

JCR 

ISI Listed 

A+ 

B 

A 

C 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog
http://mjl.isc.gov.ir/Default.aspx


 

ی کنیم، بایستی اگر بخواهیم مجالت نیب اللملی را از نظر ردهج و اعتبار ربرس 

ن   یم. تفاوت موسسات اصلی نماهی کننده)ایندکس( مجالت را بدا

وم مختلف رد حالت کلی چهار ایندکس کننده معتبر نیب المللی رد عل 

، (Thomson  Reuters)رویترز اتمسونعبارتند از شرکت 

گاه استنادی علوم جهانپ ،(Scopus)اسکوپوس      ماسال ای

(ISC)    پاب مدو رد زمینه زپشکی هم(PubMed)  مهمترین ازبار

گاه داده اهی  .است مدالین (دیتابیس) آزاد ربای جستجوی پای

 

 (ISI, WOS)       مجالت اتمسون

یک شرکت   (Thomson Reuters)شرکت اتمسون رویترز

 از این زری اهی گروهی است هک زری مجموهع اهیی دارد هک یکیچندملیتی رساهن

گاه  است. Web of science  مجموهع اه پای

گاه نماهی می ش    ول مقاالتی هک رد این پای  وند هب مقاالتهب صورت عامیاهن و متدا

ISI  شهرت یافته اند. 

 WOS   دو نوع مجله دارد هک یکی دارای ایمپکت افکتور بوده و دیگری 

 .بدون ایمپکت افکتور هستند

گفته    JCR هک دارای ایمپکت افکتور هستند مجالت  WOS هب مجالتی از 

  ISI         Listed   هب مجالت بدون ایمپکت افکتور، مجالت و   شودمی 

 .گویند

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

مجالت      
Scopus 

است هک اطالعات شدهاهی استنادی معتبر و شناختهاز نماهیاسکوپوس یکی 

ت. اس آوری کردهمیلیون سند را رد خود جمع ۵5شناختی حدود کتاب

زهار انشر علمی را از سراسر 5اسکوپوس اطالعات محصوالت حدود 

زهار و  16است. رد مجموع اسکوپوس اطالعات جهان رد خود جای داده

. استرا رد خود نماهی کردهپانصد مجله علمی ژپوهشی 

 (Elsevier)یکی از محصوالت الزوری (Scopus)اسکوپوس

است هک استفاده از اطالعات آن نیاز هب اشتراک و رپداخت زهینه 

 .دارد

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