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  تشخيص نمايه مجالت معتبر

JCR 

  

منتشر  Clarivate Analyticsتوسط پايگاه  Journal Citation Report (JCR)استنادي مجالت گزارش  هرساله
ارائه  ،هستند (Impact Factor-IF) ريتأثشود. در اين گزارش اطالعات جامعي در مورد مجالتي كه داراي ضريب مي
  فهرست زير است:  دوگزارش استنادي مجالت شامل گردد. مي

Science Citation Index Expanded (SCIE) 
Social Sciences Citation Index (SSCI) 

 
  اقدام نمود.  زيرهاي روش يكي از توان بهمي ،JCRكسب اطالعات در مورد مجالت براي 

  Clarivate Analytics تيساوبدسترسي به اطالعات مختصر از طريق  -روش اول

 Clarivate Analyticsكاربري سايت  حساببهتر با ورود مفصلتر و دقيق نسبتاً دسترسي به اطالعات  -روش دوم

  رايگان) طوربه(

 InCite Journal Citation Reportsاز طريق سامانه  مفصلو  دقيقبسيار  ،دسترسي به اطالعات كامل -روش سوم

  )گانيرا ريغ(

   است. شدهدادهمختصر در ادامه اين راهنما شرح  طوربههر سه روش 

   Clarivate Analytics تيساوباطالعات مختصر از طريق  -اولروش 

   از طريق لينك: Clarivate Analytics  تيساوبدر فهرست مجالت مراجعه به  -١-١

https://mjl.clarivate.com  

  مجله: (ISSN)عنوان يا شاپا جستجوي  -١-٢
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 موردنظرمجله  ردتعيين ك توان، ميWeb of Science Core Collectionدر مقابل  شدهدرجبا بررسي اطالعات  -١-٣
  . در شكل زير) ٤(شماره  شده است فهرست JCR يهاگزارشاز  كيكدامدر 

  

  شود:همچنين اطالعات مختصر ديگري نيز در ارتباط با مجله نمايش داده مي

  : نام مجله١شماره 

  : ناشر و آدرس آن٢شماره 

  كاغذي/الكترونيكيچاپ : اطالعات شاپاي ٣شماره 

  شود:جستجو مشخص مي جهيدرنتقرار دارند كه اين مسئله  JCRبعضي از مجالت در دو گزارش 

  

باشد ولي در  قرارگرفته WOSجالت م) (WOS Core Collectionاصلي در مجموعه ممكن است مجله 
 Emerging نمايه استنادي منابع نوظهور يا در WOS اصلياز مجالت  يتوجهقابلنباشد. تعداد  JCRفهرست 

Sources Citation Index (ESCI)   توسط پايگاه پس از ارزيابي ممكن است كه  اندقرارگرفتهClarivate 

Analytics به فهرست  هاي آتيدر سالJCR  وارد شوند. اما تا زماني كه به فهرستJCR  مجالت ، اندنشدهواردJCR 

  مانند شكل زير:هستند.  ريتأثشود كه فاقد ضريب گفته مي ISIمجالت  هاآنبه  اصطالحاًو  شوندينممحسوب 

 توجه

١ 

٢ 

٣ 

٤ 
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بسيار كلي است و بعضي مواقع الزم است كه اطالعات  ديآيم به دستاطالعاتي كه از اين طريق الزم به ذكر است، 
با  ISIيا  JCRدر مورد مجالت  ترقيدققرار گيرد. دسترسي به اطالعات  يموردبررس JCRدر مورد مجالت  يترقيدق

   است ريپذامكان WOSفعال كردن حساب كاربري رايگان در سايت 

  

 تيساوبدر كاربري  حساببهتر با ورود تر و مفصلدقيق نسبتاًدسترسي به اطالعات  -روش دوم

Clarivate Analytics )رايگان) طوربه  

 كردبر روي                              كليك  توانيمدر مورد مجله جستجو شده اطالعات بيشتر براي به دست آوردن 
براي  .خود وارد اين پروفايل شوندحساب كاربري ز طريق ا اربرانكبراي اين كار الزم است   .و وارد پروفايل مجله شد

اهي براي وي حساب در زمان كوت يسازفعالايميل و  كننديمدر سيستم ثبت را تصري خاطالعات مربر كا يسازفعال
  . گردديمارسال 

پروفايل مجله ، صفحه شوديمانجام  رايگان طوربهكه حساب كاربري  يسازفعالدر سامانه و  نامثبت پس از  
  : شوديمبه شرح زير در مورد هر مجله نمايش داده  يترقيدقاطالعات بدين ترتيب، . گرددمي دسترسقابل
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عمومي در مورد مجله شامل نام مجله، شماره شاپاي چاپ كاغذي/الكترونيكي، نام مجله: ارائه اطالعات درباره  -٢-١
  ناشر، و درباره مجله

  

  

  

  

مجله، اولين سال انتشار، زبان مجله، لينك به  تيساوبلينك به در اين بخش اطالعاتي نظير اطالعات كلي:  -٢-٢
  است.  دسترسقابلناشر، دوره انتشار، كشور محل انتشار و راهنماي نويسندگان  تيساوب

 

 

 

 

 

مجالت واقعي  تيساوبدنبال كردن لينك موجود در اين صفحه، روشي مطمئن براي تشخيص        

JCR  جعلي است. تقلبي و  يهاتيساوباز  

امكان جستجوي  عالوهبهدر آن نمايه شده است  موردنظركه مجله  WOS يهامجموعه: فهرست WOSمجموعه  -٢-٢
 مجله. در  منتشرشدهمقاالت عناوين در 
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  : شوديمبه شكل زير نشان داده  flipped instructionنتيجه جستجو براي عبارت  مثالعنوانبه

  

  سال قبل.  ريتأثگزارش استناد مجله: شامل ضريب -٢-٣

 روش سوم در اين راهنما عنوانبهكه ( JCRكاربري غير رايگان  حساببهجديد الزم است  ريتأثبراي مشاهده ضريب 
  ) مراجعه نمود. شوديمذكر  در ادامه و

  

  اطالعات جزئي در مورد مجله و شفافيت عملكرد/اطالعات آن معيارها و شفافيت اطالعات علمي:  -٢-٤
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نشر مقاالت -هاي پيشنسخه يا استناد به يگذاراشتراكبه  قبالمجله در  يهااستيسشامل  :نشر-اطالعات پيش -٢-٥
  و حقوق نويسندگان  شدهرفتهيپذ

  

  Publonsها از طريق سامانه هاي داوري و به اشتراك گذاشتن داورياطالعات داوري: شامل سياست-٢-٦

  

 دانشگاهو هر نيست استفاده كرد كه رايگان  JCRمجالت، بايد از حساب كاربري  ترقيدقبراي دسترسي به اطالعات 
 . كنديمفراهم  ياگونهبهن را براي كاربران خود آيا مركز آموزش عالي دسترسي به 

 InCites Journalاز طريق سامانه كامل، بسيار دقيق و مفصل اطالعات دسترسي به  -روش سوم

Citation Reports  (غير رايگان)  

سپس شد و  InCites Journal Citation Reportsه مركزي وارد حساب كاربري انالزم است از طريق كتابخدر ابتدا 
 كرد.نام مجله را جستجو 

وارد پروفايل بسيار يا عالمت جستجو مجله با كليك بر روي نام  توانيم، و مشاهده آن در سامانه نام مجله از درجپس  
  شد. مفصل مجله 
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در مورد مجله است. در صفحه اول جستجو اطالعات زير  مفصلنتايج جستجو شامل اطالعات بسيار دقيق و 
  است:  مشاهدهقابل

  اطالعات عمومي مجله شامل عنوان، شاپاي، ناشر، .....

  

آخرين  ريتأثبر روي ضريب  فرضشيپگذشته. تنظيمات  يهاسالدر سال جاري و  ريتأثمربوط به ضريب اطالعات 
با كليك بر روي هر سنوات گذشته نيز دسترسي داشت.  يرهايتأثبه ضريب  توانيم، ي زيرسال است. از طريق منو

  . فتايدست موردنظربه اطالعات  توانيميك از موارد زير، 

  

  . شوديمارائه سال آخر و نحوه محاسبه آن  ريتأثدر ادامه اطالعات مفصلي در مورد ضريب 
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  : گردديمدهد، نمايان را نمايش مي Source dataاطالعات  فرضشيپ طوربهدر بخش بعدي، منوي زير كه 
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  .آورد به دستاطالعات مفصلي در مورد مجله  توانيم موارد زيربر روي هريك از  كيكلبا 

  

 توانيم Rankاست. با كليك بر روي  چارك كيفي مجلهاطالعاتي كه در اين بخش الزم است، مشاهده  نيترمهم

  را مشاهده نمود.قبل)  يهاسال(و چارك كيفي مجله در آخرين سال گزارش استنادي 

  
  

وزارت علوم، تحقيقات  يهانامهنيئآمطابق  JCRو چارك كيفي مجالت  ريتأثمرجع رسمي تعيين ضريب    
 يهاتيساتوسط  شدهارائهو موارد  باشديم  InCites Journal Citation Reportsو فناوري فقط سايت 

گردد،  مي خاطرنشان. باشدينمغير مرتبط با مجموعه وزارت عتف مالك عمل معاونت پژوهش و فناوري 
   InCites Journal Citation Reports يهادادهبر اساس همواره بانك مجالت سامانه پژوهشي گلستان 

  براي مجله تم پژوهشي گلستان سدر سينمونه نتيجه جستجو بانك مجالت  عنوانبه گردد.مي يروزرسانبه

Computers & Education  گردد: رائه ميا  

  

  

  

 

 

 

 

  

 InCites Journal Citation تيساوببراي معاونت پژوهش و فناوري  JCRمجالت مالك تعيين چارك كيفي        

Reports  تيساوبدر مجالت كه  و چارك كيفياست Scimago رديگينممالك عمل قرار ، شدهارائه .  
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 Key Indicators ،Metricاطالعات مربوط به  ،InCites Journal Citation Reports در در ادامه پروفايل مجله

Trend ،Open Acess Policy ،Contributions by country/region و Contributions by organizations 
   است.  مشاهدهقابل

  

 


