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  تشخيص نمايه مجالت معتبر

Scopus 

  

مجله  ٤٠،٠٠٠به حدود  ٢٠١٩اند. اين تعداد در سال نمايه شده Scopusاز مجالت علمي در پايگاه  يتوجهقابلتعداد 
از مجالت از  يتوجهقابلاين پايگاه براي نمايه نمودن مجالت، هرساله تعداد  رانهيگسخت. عليرغم معيارهاي رسديم

 Scopusدر مورد مجالت نمايه شده در  اعتمادقابل. بنابراين دسترسي به اطالعات گردنديمحذف  Scopusفهرست 
  برخوردار است.  ياژهيوبراي پژوهشگران از اهميت 

 
  اقدام نمود.  زيرهاي روش يكي از توان بهمي،  Scopusشده در  نمايه كسب اطالعات در مورد مجالتبراي 

  اكسل مجالت (رايگان) يهاليفاآخرين دسترسي به  -روش اول

  (رايگان) Source Title Page Scopusاز طريق تر مفصلتر و دسترسي به اطالعات دقيق -روش دوم

   است. شدهدادهمختصر در ادامه اين راهنما شرح  طوربهروش دو هر 

   اكسل مجالت  يهاليفابه آخرين  دسترسي -اولروش 

به آدرس زير  Elsevierبه سايت  توانيم Scopusاكسل مجالت نمايه شده در  يهافهرستبراي دسترسي به آخرين 
  مراجعه كرد. 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content  

  و دانلود است.  مشاهدهقابلدر انتهاي صفحه سه فهرست اكسل 

  

براي اطمينان بيشتر، بهتر است عناوين مجالت است.  مشاهدهقابلكرسر بر روي آن  داشتننگهتاريخ هر فهرست با 
   شود. نيز چك  Source Title Page Scopusپس از بررسي در فايل اكسل مجالت در  موردنظر
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    Scopus Source Title Pageاز طريق  ترمفصلو  ترقيدقدسترسي به اطالعات  -دومروش 

   شد. وارد   Scopus Source Title Page به توانيماز طريق لينك زير 

https://www.scopus.com/sources  

 

 

  امكان جستجوي مجالت بر اساس حوزه موضوعي، عنوان، ناشر، و شاپا وجود دارد. 

 

  . ديآيدرمپس از يافتن نام مجله، و كليك بر روي آن اطالعات مختصري در مورد مجله به نمايش 

  

  به پروفايل آن وارد شد.   توانيمبا كليك بر روي عنوان مجله 
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  است. دسترسقابلدر بخش اول پروفايل، اطالعات كلي مجله 

  

  است. دسترسقابلهمچنين اطالعات ديگري از طريق منوي زير 

  
 

  Scimagoاست. سايت  دسترسقابلنيز   Scimago تيساوبدر  Scopusاطالعات مجالت نمايه شده در        

  . رديگيمقرار  مورداستفادهآن  hو شاخص  Scopusبيشتر براي بررسي چارك كيفي مجالت 
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  سايت وب ،اندنمايه شده Scopus  پايگاه و هم در JCRكه هم در علمي  كيفي مجالتمعيار تعيين چارك 

InCites Journal Citation Reports .است    

 

 

نمايه شده است.  Scopusقرار گيرد، به معني آن نيست كه در سايت  Scimagoدر سايت  يامجلهچنانچه  
   معتبر است. ،قبل توضيح داده شد صفحاتي كه در فقط يكي از دو روشمجله  Scopusبراي تشخيص نمايه 

  

معاونت پژوهش ) مالك عمل  impactfactor.ir(نظير  لميمعتبر ع يهاهينماغير مرتبط با  يهاتيساوب 
 . باشدينمقابل استناد  انو فناوري نيست و اطالعات آن

  

آن قابل  مجالت شود و اطالعات بانكبه روز مي Scimagoبانك مجالت سامانه پژوهشي گلستان مطابق با وب سايت 
  اعتماد است. 

  

  

    


