
بازیابی اطالعات نشریات علمی 
 در پایگاه های اطالعاتی

 سامانه منبع یاب

   PubMedبازیابی نشریات علمی در

 ISIبازیابی نشریات علمی در 

 Scopusبازیابی نشریات علمی در 

 جستجو در نشریات تخصصی

 سامانه معرفی نشریات جعلی و نامعتبر

 

 فریده اکبرزاده
 

 1399تابستان 
 

 :آنچه گفته خواهد شد



 اهداف کارگاه 

 باز آموزی بازیابی اطالعات تخصصی نشریات علمی در

 پایگاه های اطالعاتی

 باز آموزی جستجو و بازیابی مقاالت در نشریات خاص 



اشترک متمرکز، کشوری خرید با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فنآوری و تحقیقات معاونت 

 پژوهشگران و دانشجویان علمی، هیات اعضای دسترسی امکان علمی معتبر الکترونیک منابع و کتب مجالت،

   .است کرده فراهم را علمی اطالعاتی منابع آخرین به

 

هدف با و بهداشت وزارت اشتراک مورد منابع روز به و کامل فهرست تهیه هدف با منبع یاب سامانه 

  .است شده پیاده سازی و طراحی خاص ناشر یک مجالت بازیابی و جستجو امکان فراهم سازی

 

مجله تا است کرده فراهم پژوهشگران برای را امکان این مجالت، ارزیابی شاخص های ارائه با سامانه این 

 .کنند انتخاب و بازیابی جستجو، را خود مقاله انتشار برای مناسب

 سامانه منبع یاب 



 بهداشت، وزارت اشتراک مورد معتبر علمی مجالت تمام شامل سامانه، در موجود مجالت

 اطالعاتی بانک های در شده نمایه مجالت مختلف، ناشرین از پزشکی آموزش و درمان

Embase، Scopus، PubMed، ISI  رایگان دسترسی با مجالت اضافه به (Open 

Access)  مجموعه و DOAJ  است. 

و  SNIP، SJRمجالت هر هفته یکبار و شاخص های ارزیابی آن ها مانند اطالعات 

CiteScore   و به محض تغییر به روز رسانی می شوندسالیانه. 

 

 سامانه منبع یاب 



 اشتراک= نماد سبز
 دسترسی رایگان= نماد نارنجی

 عدم دسترسی= نماد خاکستری
 

بانک های اطالعاتی = Lبانک اطالعاتی، حرف = Dراهنماها، حرف = Cکتاب، حرف= Bژورنال، حرف = Jحرف 
 رایگان= Fپزشکی مبتنی بر شواهد، حرف = Eمدیا و رسانه های دیداری شنیداری، حرف=  Mداخلی، حرف 

 نمادها در سامانه منبع یاب 



داده نمایش مربوطه مجالت برای سامانه این در مجالت رتبه بندی و ارزیابی شاخص های 

 گروه بهترین در نیز هرمجله چهارگانه (Quartile) چارک ها دیگر، طرف از .می شوند

 .می شوند داده نمایش مربوطه موضوعی

 

مشخصات جزییات، آیکن روی بر کلیک با مجالت لیست در موجود شاخص های بر عالوه 

  و ISI استنادی های پایگاه در بندی رتبه و ارزیابی شاخص های مجله، توصیفی

Scopus است مشاهده قابل. 

 

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  
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 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



مجالت براساس شاخص های ارزیابی آن ها به چهار گروه مساوی از نظر تعداد کل مجالت مربوطه تقسیم  

بدین ترتیب که ابتدا مجالت را براساس یکی از شاخص های فوق به ترتیب نزولی از بزرگ  . بندی می شوند

اول این فهرست مرتب شده براساس شاخص ارزیابی مربوطه را که   %۲۵سپس . به کوچک مرتب می کنند

و به همین ترتیب   Q۲دوم را  %۲۵و  Q۱دربرگیرنده مجالت با بزرگترین مقادیر شاخص مربوطه هستند را 

 .نام گذاری می کنند Q۴و  Q۳سوم و چهارم را  ۲۵%

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 شاخص های ارزیابی اسکوپوس



 شاخص های ارزیابی اسکوپوس



  در علمی نشریات رتبه بندی و مقایسه ارزیابی، برای که است کمی شاخص (IF) تأثیر ضریب

 .می شود گرفته کار به بین المللی سطح در مجله ها مقایسه برای یا ملی سطح در مختلف رشته های

  ساله دو زمانی دوره یک طول در که است استنادهایی فراوانی نشان دهنده شاخص این

   .می شود داده نشریه یک در و چاپ مقاله یک به مشخص

 

 

IF(2020)=
تعداد استناد در سال 2019,2018
 تعداد مقاالت در سال 2019,2018

 

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 (  CiteScore)سایت اسکور 
 

است ساله چهار زمانی دوره در مجالت استنادی تاثیر اندازه گیری برای ساده شاخص یک.   

تعداد محاسبه در را (فنی و پژوهشی و مروری) مقاالت از خاصی انواع که تاثیر ضریب خالف بر 

 نظر در خود محاسبه در را مقاالت انواع همه شاخص این می گیرد، نظر در کسر مخرج در مقاالت

 .می  گیرد

مقاالت In press  از اجتناب برای bias که مقاالتی استنادی، شاخص این محاسبات در 

  .نمی گیرد نظر در نشده اند، وارد مجله از شماره ای در هنوز

CiteScore(2019)=
تعداد استناد  در سال 2019,2018,2017,2016
 تعداد مقاالت در سال  2019,2018,2017,2016

 

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



این  . از سایت اسکور برای مقایسه حوزه های موضوعی استفاده نمی شود

نشده است و رفتار انتشار و استناد متفاوت محققان در نرماالیز معیار 

 . بر مقادیر و همچنین تفاوت در عملکرد تأثیر می گذاردحوزه های مختلف 

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



   SNIP( سنیپ)شاخص اسنیپ یا 

Source-Normalized Impact per Paper 

 میان در ژورنال ها مقایسه آن هدف  و شد ایجاد الیدن دانشگاه توسط شاخص این

 با را متنی استنادهای تاثیر .است ای رشته بین ژورنال های ارزیابی ویژه به و رشته ها

 گیری اندازه موضوعی حوزه یک در استنادها کل تعداد اساس بر استنادها به وزندهی

   .کند می

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 :پذیرد می تأثیر ذیل عوامل از شاخص این

استناد رویکرد) دهنده استناد مقاالت رفرنس های سیاهه به دادن اهمیت :مخاطب عامل  

   (کننده

آن در استفاده مورد رفرنس های میزان گرفتن نظر در دهنده، استناد مجله به دهی وزن 

  برابر ارزشی دریافتی استناد باشد رفرنس m دارای مقاله یک اگر مثال عنوان به مجله

۱/m داشت خواهد. 

رفرنس های میانگین با را مجله یک استنادات میانگین اسکوپوس در منبع سازی نرمال در  

 .دهند می قرار توجه مورد کننده استناد مجله

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 :روش محاسبه

 کل . ساله محاسبه می شود ۳مقاله چاپ شده در مجله در بازه زمانی هر داده های ابتدا

 . شوداستنادات دریافتی مقاله بر مقاالت قابل استناد تقسیم می 

 

 های موجود در رابطه با پتانسیل مجله در دریافت استناد در دیتابیس برای یک بازه داده

 .  شودشود و سپس میانگین رفرنسهای مقاالت نیز محاسبه می محاسبه می ساله  ۱۰زمانی 

 

  از تقسیم عدد به دست آمده از گزینه های یک بر دو عدد نرمال مورد نظر به دست می آید

SNIP= RIP/DCP 

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 (Immediately index) فوریت شاخص فرمول
 
 

 استناد سرعت تعیین منظور به هرسال پایان در :فوریت شاخص فرمول 

 در مشخص مجله بک استنادات میزان .شود می استفاده مجله یک مقاالت

 همان طی در مجله این در شده منتشر مقاالت تعداد بر تقسیم آخر سال

 .سال

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 اچ شاخص

 
 وی مقاالت از تعداد h از است عبارت پژوهشگر یک h شاخص تعریف طبق
 مقاالت کل از مقاله h اگر .باشد شده استناد بار h کم دسته کدام هر به که

 استناد بار h حداقل هرکدام علمی، کار سال n طی محقق یک شده منتشر
 .است h شاخص دارای محقق آن باشد، کرده دریافت

 
 تنهایی به پژوهشگران از یک هر که دهدمی پاسخ پرسش این به اچ شاخص

 دانش مختلف هایحوزه در علوم مرزهای گسترش و پیشبرد در نقشی چه
 کار حاصل به استنادها شمارش از استفاده با H شاخص اصل در دارند؟ بشری

   .دهدمی امتیاز وی حیات طول در پژوهشگر یک

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 Cited Half Life استناد عمر نیمه

 

از که است هایی سال تعداد استناد، عمر نیمه یا ارجاعات عمر نیمه 

 ارجاعات کل درصد پنجاه شاهد تا برگشت عقب به باید ارزیابی سال

   .باشیم ارزیابی مورد سال در مجله به

 

صورت مجله آن به استنادات کل از نیمی که زمانی مدت شاخص این 

 میزان کاهش سرعت حقیقت در و دهد می نشان را باشد پذیرفته

   .کند می بیان را مجله به ارجاعات

 

ارزش باشد، بیشتر مجله یک به ارجاعات عمر نیمه هرچه مجموع در 

 رود می باالتر مجله

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 حوزه همان در مشابه مقاالت به نسبت سریع خیلی که مقاالتی

 مقاالت عنوان به کنند می دریافت استناد زمانی بازه همان و موضوعی

  .شوند می شناخته داغ

 

 ماه 2 بازه در اخیر سال 2 انتشارات .نیست انتشار تاریخ محاسبه مالک

 2 زمانی بازه این در که انتشاراتی و گیرند می قرار بررسی مورد اخیر

 قرار استناد دارای مقاالت %0.1 در و گرفته را استناد بیشترین ماهه

 2 کل نه شود می شمارش را قبل ماه 2 استنادات فقط) .باشد گرفته

 (سال

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 Article Influence مقاله تاثیر میانگین

 

مورد مجله یک اعتبار در (انتشارش اول سال ۵ در) را مقاله یک تاثیر میانگین 

 این .شود می استخراج آر سی جی از مربوط های داده .دهد می قرار سنجش

 .شود می شناخته نیز مقاله نفوذ شاخص عنوان با شاخص

نشریه یک مقاالت سایر میان در مقاله هر تاثیر میانگین مقاله نفوذ شاخص  

 یک اعتبار در (انتشارش اول سال ۵ در) را مقاله یک تاثیر میانگین که است

 می استخراج آر سی جی از مربوط های داده .دهد می قرار سنجش مورد مجله

 و ارزش ویژه عامل که تفاوت این با است ویژه عامل با مشابه نوعی به .شود

 .سنجد می را مجالت اعتبار

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 متیو ارزش -

 شکل واقع در .شد معرفی ۲۰۰6 سال در موییج توسط که است سنجی علم شاخصهای از یکی

 محاسبه خاص موضوعی در و ساله پنج دوره یک در را آن که است تأثیر ضریب شده اصالح

  پنج دوره یک در مجله یک های مقاله به استنادها تعداد تقسیم آن محاسبه نحوه .کند می

 همین با را حاصل عدد که .است زمانی دوره همان در مجله همان های مقاله تعداد بر ساله

 .کند می گیری اندازه پژوهش مورد حوزه کل در هانسبت

   

A= مجله یک در ساله ۵ دوره یک در استنادات جمع 

B= مجله یک در ساله ۵ دوره یک در منتشره مقاالت جمع 

C=   ساله ۵ دوره یک در نظر مورد موضوعی حوزه استنادات کل تعداد 

D= ساله ۵ دوره یک در موضوعی حوزه آن در منتشره های مقاله کل تعداد 

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 (Eigen factor) ارزشی جامع ضریب

 
در نشریه یک اعتبار و اهمیت دهنده نشان .است نشریات مخصوص ویژه عامل 

 .است علمی جامعه
 
 به نشریه ارجاع فاکتور ایمپکت خالف بر آن محاسبه در اینکه توجه قابل نکته  

  .شود می متمایز مختلف، نشریات توسط ارجاع و خود
 
یک استنادات وزن از بیشتر باالتر رتبه با مجله یک استنادهای وزن فاکتور ایگن در 

  .است ضعیف تر مجله
 
ارجاع آنها به مهم مجالت توسط تناوب به که هستند مهم مجالتی فاکتور ایگن در 

 شود می داده

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 DIF یا  MIF شاخص های
MIF: Mean Impact Factor  
 ضریب تاثیر متوسط مجله در یک رشته
 
DIF: Discipline Impact Factor 
 ضریب تاثیر رشته

 
هدف از تعیین ضریب تاثیر رشته، مطالعه اهمیت مجالت اصلی و کلیدی در یک رشته  

روش محاسببه نیبز   . علمی به کمک مقاالتی است که در حوزه آن رشته منتشر می شود
 .مثل محاسبه ضریب تاثیر است

   

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



  آر جی اس شاخص
 

اندازه اساس بر سازی نرمال خود درون در اما است فاکتور ایگن شبیه 
   .است شبیه مقاله تاثیر شاخص به بیشتر و گیرد می نظر در بیشتر را
 
کلیه و کند نمی اکتفا مجله یک استنادات تعداد به تنها شاخص این 

 حوزه بلکه گیرد، نمی نظر در مساوی وزن یک دارای را استنادات
 تأثیر تواند می کننده استناد مجله شهرت و پرستیژ کیفیت، موضوعی،

   .باشد داشته استناد ارزش بر مستقیم
 
پایگاه در شاخص این .شود می محاسبه ساله 3 زمانی بازه یک در 

   .است مشاهده قابل اسکوپوس

 شاخص های ارزیابی و رتبه بندی  



 جستجوی ساده و بازیابی مجالت



 و بازیابی مجالتپیشرفته جستجوی 



 موضوعی مجالتجستجوی 



 مشاهده نتایج
 مشاهده نتایج بر اساس رتبه بندی اسکوپوس

 ISIمشاهده نتایج بر اساس رتبه بندی 

 Scopusرتبه بندی 



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

   PubMedبازیابی نشریات علمی در

 از ژورنال ها جستجوی برای
 نمایید استفاده پیشرفته جستجوی



  PubMedبازیابی نشریات علمی در

 .فیلد ژورنال را انتخاب نمایید1.

 .کلیدواژه مورد نظر را وارد نمایید2.

 .کلیلک نمایید ADDروی آیکون 3.

 . روی آیکون جستجو کلیک نموده و نتایج را مشاهده نمایید4.



 .نتایج  تمام مقاالت موجود در ژورنال انتخاب شده را نشان می دهد

  PubMedبازیابی نشریات علمی در



 . کلی نمایید Journalsدر صفحه اصلی  بر روی لینک 

  PubMedبازیابی نشریات علمی در



در صفحه جستجو، ژورنال  ها  بر اساس موضوع، عنوان و 
 .  نام مختصر ژورنال قابل  جستجو هستند

  PubMedبازیابی نشریات علمی در



  PubMedبازیابی نشریات علمی در



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 

 جستجوی مقاله در ژورنال خاص

 از طریق انتخاب فیلد نام انتشارات در صفحه جستجو. ۱  
 انتخاب نام ژورنال از نمایه ژورنال ها. ۲



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 

 صفحه جستجوی نام ژورنال از نمایه ژورنال ها  

 تفاوت این دو؟ 



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 

نتایج  مقاالت بازیابی شده در 
 ژورنال خاص 



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 

از طریق فیلتر نتایج . ۳جستجوی مقاله در ژورنال خاص 
 جستجو به عنوان منبع

نتایج  مقاالت بازیابی شده در 
 ژورنال خاص 



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 

 جستجوی نام ژورنال

تورق بر اساس ژورنال، 
 گروه



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 

 جستجوی نام ژورنال



 clarivate analyticsدربازیابی نشریات علمی 



 بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور 



 بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور 



 سپاسگزارم


