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کارگاه آموزشی بررسی مقاالت و نشریات بین المللی

معاونت علم سنجی

اداره کل برنامه ریزي و نظارت پژوهشی

13952آذرماه 



مقدمه•
ورود به بانک هاي اطالعاتی•
ورود به وب آف ساینس•

انواع جستجو•
جستجو براساس نام تایید شده ي سازمانی•
تحلیل نتایج و گزارش استنادي•
مجالتIFنحوه ي بدست آوردن •
JCRها در  Qنحوه به دست آوردن •
یک نشریه خاص Qنحوه پیدا کردن •
اساتید و پژوهشگران H Indexنحوه ي یافتن •
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scopusبانک اطالعاتی •
جستجو بر مبناي فیلدهاي مختلف•

نحوه مرور استنادي نویسنده مورد نظر•

هر پژوهشگر H Indexنحوه ي محاسبه •

مقایسه مجالت و کیوها در اسکوپوس•
همپوشانی مجالت در دو بانک اطالعاتی•
ها در مورد یک مجلهQهمپوشانی •
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مقدمه

شریاتنشناساییساالنه،ترفیعوگرنتجدیدهاينامهآیینبهتوجهبا•
درQ4تاQ1نشریاتسطوحباآشناییلذا.رسدمینظربهضروريمعتبر
تمقاالارزیابیمنظوربهاسکوپوسوساینسآفوباطالعاتیبانک

.رسدمینظربهضروري
وجالتماعتبارشناساییينحوهیادگیريومعرفیهدفباکارگاهاینلذا•

.شودمیبرگزارپژوهشگرانایندکساچشاخصآوردنبدستنیز
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ورود به بانک هاي اطالعاتی
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web of scienceورود به 
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توجه
ر برخی مجالت در وب آف ساینس نمایه شده است اما لزوما داراي رتبه در جی سی آ•

.نمی باشد

11



12



web of science
انواع جستجو
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انواع  جستجو در وب آف ساینس

وانواع فیلدهاي جستج
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جستجو براساس نام تایید شده ي سازمانی
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اه یا جستجوي نام پذیرش شده ي دانشگ
موسسات

استفاده از 
نمایه براي 
انتخاب یا 

جستجوي نام
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اهانتخاب نام اول حرف موسسه یا دانشگ
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جستجوي نام کامل یا قسمتی از نام
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بازیابی اسامی

یافتن نام 
دانشگاه مورد 

نظر و اد کردن 
آن
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ا امکان محدود یا گسترش دادن جستجو ب
استفاده از این گزینه
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ی تعداد بازیاب
شده
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امکان محدود کردن موضوع در نتایج
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امکان محدود کردن موضوع در 
نتایج
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امکان محدود کردن 
نوع مدرك
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امکان تحلیل نتایج
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امکان تحلیل نتایج
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انتخاب نحوه ي نمایش نتایج
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ده نتیجه ي اول تحلیل
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استناديگزارش 
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گزارش استنادي
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دهگزارش استنادي  موضوع انتخاب ش

تعداد کل استنادها

تعداد کل استنادها بدون خوداستنادي تعداد مقاالت استناد کننده
ناديمقاله هاي استنادکننده بدون خود است

تممیانگین استنادها به هر آی
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مجالت  IFنحوه بدست آوردن 
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مدرقسمت مستطیل خالی نام مجله مورد نظر را تایپ می کنی
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چک نمودن 
شاپاي مجله
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JCRها در  Qنحوه به دست آوردن 
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Qانتخاب 
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تیک زدن
کیو مورد

نظر
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impact factorضریب تاثیر یا 
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impact factorضریب تاثیر یا  امکان دانلود اطالعات
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یک نشریه خاص Qنحوه پیدا کردن 
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Basic searchانتخاب 

publication nameانتخاب 
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هاستفاده از نمایه براي یافتن نام مجل
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ب تاثیرکلیک بر نام مجله و یافتن رتبه و ضری

45



اساتید و پژوهشگرانH Indexنحوه ي یافتن 

46



Author searchانتخاب 
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امکان انتخاب نام هاي متفاوت از 
یک فرد
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امکان خلق گزارش استنادي 
نویسنده خاص
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Scopusبانک اطالعاتی 
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Scopus
جستجو بر مبناي فیلدهاي مختلف

53



54



نحوه مرور استنادي نویسنده مورد نظر•
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وارد کردن نام نویسنده
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تیک زدن نام انتخابی

انیتوجه به وابستگی سازم
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مرور استنادي فردي خاص
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مرور استنادي فرد خاص

59



60



هر پژوهشگر H Indexنحوه ي محاسبه •
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چ کلیک بر روي گراف ا
ایندکس
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از این  H Indexامکان یافتن 
قسمت
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مقایسه مجالت و کیوها در اسکوپوس
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مراجعه به سایت سایمگو به آدرس
http://www.scimagojr.com/
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اي کیومقایسه ي رتبه بندي مجالت بر مبن
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انتخاب موضوعی خاص
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همپوشانی مجالت در دو بانک اطالعاتی
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ab imperio 4 q1s
abacus 22 q2s

abacus-a journal of accounting finance and 
business studies 1.058 q2w
abdominal imaging 60 q2s
abdominal imaging 2.189 q2w q3w

abhandlungen aus dem mathematischen 
seminar der universitat hamburg 12 q2s

abhandlungen aus dem mathematischen 
seminar der universitat hamburg 0.667 q2w
academic emergency medicine 2.537 q1w
academic medicine 4.194 q1w

S= Scopus
W= Web of Science

70



ها در مورد یک مجلهQهمپوشانی 
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جستجوي نام مجله
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انتخاب عنوان مجله
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یافتن نام مجله در دو کیو در دو 
سطح موضوعی
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