


آشنایی با مفاهیم نظری در سرچ

آشنایی با نقاط قوت و ضعف بانک های اطالعاتی

استفاده از بانک های اطالعاتی و سایت های مرتبط



آشنایی با اصطالحات





تعداد مقاله های چاپ شده در آن دو سال

تعداد مرتبه هایی که در سال جاری به 
دهمقاالت دو سال قبل آن ژورنال استناد ش

دهباالترین ضریب اثر ثبت ش

101.78

Ca-A Cancer Journal 
for Clinicians

153.459



کیبرایگذاراثرعاملباالترین
2005سالدرپرستارینشریه

1/28

آیا پرستاری ارزش چندانی ندارد؟

 کمتر علمی است؟20آیا این ژورنال نسبت به ژورنالی با ضریب اثر



ی رجوع به رشته هایی که تخصصی هستند مراجعه کم اما ژورنال های بین رشته ای
.کننده بسیاری دارد

انگلیسی ها بیشتر ضریب اثر دارند.

عث می در برخی رشته ها سرعت پژوهش باالست نظیر بیولوژی مولکولی و این با
ن است اما در برخی علوم بخصوص علوم انسانی  ممک. شود ضریب اثر آنها باال باشد

5اثر به همین دلیل در برخی رشته های ضریب. یک مقاله چند سال بعد مطرح شود
.ساله مناسب تر است

دسترسی الکترونیکی رایگان ضریب اثر را باال می برد.



سال5تعداد مقاله های چاپ شده در آن 

تعداد مرتبه هایی که در سال جاری به 
دهسال قبل آن ژورنال استناد ش5مقاالت 



Xسالدرمجلهآنمقاالتتعداد

در تعداد استنادها به مقاالت یک مجله
Xسال 





شوندمیکهنهسرعتیچهبامجلهیکمقاالت.

کلصددرپنجاهشاهدتابرگشتعقببهبایدارزیابیسالازکههاییسالتعداد

باشیمارزیابیموردسالدرمجلهبهارجاعات

هرچه نیمه عمر ارجاعات به یک مجله بزرگتر باشد ، ارزش مجله باالتر می رود.



توسطHirschشدابداع2005سالدربودفیزیکدانیککه.

گذارتاثیرمحققانونویسپرمحققان

قابلدانشگاهیامرکزمحققان،ازگروهیمحقق،یکبرایایندکساچ

استمحاسبه

Scopus،ISIوGoogle Scholar

دارندزیادیرتاثیآنرویندرتبهاستنادکمواستنادپربرجستهمقاالت

h1-index









17561 ژورنال در حال حاضر تحت پوششThomson Reutersاست

435مجله در شاخه روان شناسی

 سود داشتهمیلیون دالر 900میلیارد و 12معادل 2011سال در

60 داردکشور جهان 100هزار کارمند در بیش از

علمیتمام خدماتThomson Reutersشودمییافتت در سای



 (گذاری و تجارت، بازار، سرمایه)مالی...

مالیات و حسابداری

حقوقی

خدمات خبری

 مالکیت معنوی  و علوم(Intellectual Property & science)

مالکیت معنوی

دارو و علوم زیستی

 نند اند کمک در تحقیقات، ارائه نرم افزاهایی ما)پژوهشگر و تحقیق علمی

(WoKو WoSنوت، 

دهدتولید یا خدمات ارائه میچند نوع تامسون رویترز 



جستجوبرای...وکتابعلمی،هایپژوهشبهدسترسی

MASTER JOURNAL LIST

فاکتورایمپکتتهیه(JCR)

مجالتJCRدرWoSشوندمینمایه.



 در داخل و بطنWoKقرار دارد.

 نددیتابیس بزرگ است که دو تا از ان ها کنفرانس ها هست5خود شامل

 زبان مختلف را پوشش می دهد45حدود

12000دهدش میمجله با باالترین ایمپکت فاکتور از سه دیتابیس را پوش

 صورت امکان به متن کامل مقاله لینک دارددر

 1900پوشش علوم، علوم از سال

 1956علوم اجتماعی از

 1975هنر و علوم انسانی از



ارزیابی ژورنال های علمی در سرتاسر جهان

محاسبه تعداد استنادها به هر ژورنال

محاسبه تعداد استنادها به هر مقاله و هر فرد

محاسبه تولیدات علمی کشورها و موسسات



Thomsonتوسط چگونگی ارزیابی ژورنال ها Reuters

در هر سال

درصد12تا 10
تعداد پذیرفته 

شده

2000



معیارهای انتخاب ژورنال ها

استاندارد های پایه چاپ 

محتوا

المللیبینتنوع 

تحلیل استنادها



کردتحلیلراژورنال7621رویترزتامسونشرکت2008سالدر.

ژورنال300درصد استنادها 50

ژورنال7321درصد استنادها50



استفاده. (1پیوست)شدهچاپفهرستاز1

جستجو در سایت . 2Thomson Reuters

جستجو. گوگلدر2



Master journal list



نام ژورنال یا خالصه نام 
issnژورنال یا 



“journal name” site:thomsonreuters.com



نام دقیق 
ژورنال



جستجو نویسنده یک رفرنس خاص تهجستجوی پیشرف



سال

دیتابیس

رتنظیمات دیگ



محدود کردن نتایج

مشخصات
مقاله

استخراج 
سایتیشن

تحلیل 
نتایج



نوع تحلیل تعداد تحلیل





.                                                     شودعلم زیباست وقتی هزینه گذران زندگی از آن تامین ن





مشخصات مؤلف، مجله، نام مقاله، و به طور کلی مشخصات استنادی ژورنال های
پزشکی

 کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM ) انتشار آن را آغاز کرد و به صورت ماهانه 1879از
.چاپ می شود

هر شماره آن شامل دو بخش موضوعی و مؤلف است.

 ژورنال را نمایه می کند5600مقاله و بیش از 2500000در هر سال حدود.

MEDLINE MEDLARS INDEX MEDICUS



MEDLINE MEDLARS INDEX MEDICUS

Medical Literature Analysis And Retrieval System

سیستم بازیابی و تحلیل متون پزشکی

 1963در سالindex medicusبه صورت الکترونیکی عرضه شد



MEDLINE MEDLARS INDEX MEDICUS

 عرضه آنالینMEDLARS



زیستوپزشکیحوزهدرمقاالتچکیدهومجالتاستنادهایشامل
جهانسرتاسردرشناسی

آمریکاپزشکیملیکتابخانهدیتابیس(NLM)است

علومحوزهدرهاژورنالمقاالتبهرفرنسمیلیون19ازبیشحاوی
زیستی

مقالهمیلیون14ازبیششامل



حالتا 1946از سال : پوشش زمانی

: منابع موجود
5627 کشور81زبان و 39ژورنال از
 ایالت متحدهدرصد از مقاالت 45حدود
 درصد به زبان انگلیسی91حدود

: پوشش موضوعی
 شامل علوم بیومدیکال و سالمتی
ی    شامل علوم زیستی، علوم رفتاری، علوم شیمی و مهندس

زیستی مورد نیاز متخصصان سالمت

:  به روز رسانی
 رفرنس جدید 4000تا 2000روز هفته، هر روز بین 5در
 هزار رفرنس700در سال حدود



بیوتکنولوژیاطالعاتبرایملیمرکزوسیلهبهمدپاب(NCBI)مجموعهزیرازیکی
.شداندازیراه(NLM)آمریکاپزشکیملیکتابخانههای

کندمیفراهممدالینبهرایگاندسترسیمدپاب.

کندمیبرقرارلینکنآبامقالهتکستفولوجودصورتدر.

شودمیرسانیروزبههفتهروز5در.

ودشمیهستندمدالینحیطهازخارجکهمقاالتبرخیشاملمدالینبرعالوهمدپاب.
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