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کشور دنیا 24کارمند در 7000بیش از 

نویسنده همکاری می کند600000با حدود 

.ژورنال است2728ناشر 

.کتاب چاپ کرده است20393

میلیون دانشمند، دانشجو و متخصص30به حدود ارائه خدمات

استScopusو ScienceDirectدارای زیر مجموعه هایی از جمله 





جزئی از شرکت الزویر است

میلیون مقاله کامل و فصل کتاب11حاوی بیش از 

ودهر سال تقریباً نیم میلیون مقاله و فصل کتاب به آن افزوده می ش

.عرضه می گرددScienceDirectدرصد از تولیدات علمی دنیا توسط الزویر بوده و در 25حدود 



کتاب11000ژورنال و بیش از 2500حاوی بیش از 

ژورنال روانشناسی107

ژورنال شیمی268

ژورنال آموزش46

ژورنال ایمونولوژی97

ژورنال دندانپزشکی و پزشکی1151

ژورنال سیاست50

ژورنال حقوق30

ژورنال نوروساینس171

ژورنال فیزیک180



کلید واژه ها

انتخاب عکس یا مقاله اطالعات اضافی



انتخاب منبع

کلید واژه اول

دانتخاب فیل
کلید واژه دوم

انتخاب حوزه

انتخاب سال

هکتاب یا مقال

منابع مورد عالقه یا خریداری شده



فقط چکیده یا مقاله کامل

سرچ در بین نتایج

محدود کردن یا حذف کردن

1000: تعداد نتایج 20: تعداد صفحات



انتخاب چکیده





 موسسه از سراسر جهان راه اندازی شد21توسط الزویر با همکاری 2004در سال.

انتشارات بین اللملی5000ژورنال از 18500حاوی حدود 

میلیون صفحه کنفرانس5دسترسی به بیش از 

میلیون رکورد50

 دانشمندانثار کیفیت مقاله، مؤثرترین کشورها، نشریات، مؤسسات علمی و آتعیین

محاسبه تعداد استنادات و ارائه چکیده مقاالت



انتخاب فیلد

کلید واژه

انتخاب فیلد

انتخاب سال

انتخاب حیطه علمی

جدیدافزودن کلید واژه



تعداد استنادها به 
این مقاله

تعداد نتایج



RISانتخاب فرمت  انتخاب چکیده



پاب مد و گوگل اسکوالر رایگان هستند

 درصد گسترده از وب آف ساینس است20اسکوپوس

گوگل اسکوالر از صحت ناکافی برخوردار است

پاب مد در حوزه بیومدیکال بی همتاست

 درحالی که ( 1996)به قبل تر با محدودیت روبروست 1995اسکوپوس برای سال

رسدنیز می1945وب اف ساینس تا 

ای کابران تازه تر است حتی برسان استفاده از اسکوپوس نسبت به وب آف ساینس آ

کار

تواند از نظر ارجاعی به جلو و عقب بروداسکوپوس می







اسپرینگرجولیوستوسط1842سالدر(Julius

Springer)شدریزیپایه.

هبسپسولیبودفروشیکتابیکفقطاولدر
.شدتبدیلانتشارات

150اندتهداشهمکاریاسپرینگربانوبلجایزهبرنده.

داردقراربرلیندرآناصلیمقر.
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Springer Science+Business Media
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میلیون رکورد دارد7حدود 

ابمیلیون و نیم فصل کت2حدود 

میلیون مقاله5حدود : شامل

ژورنال2775

ژورنال در زمینه علوم رفتاری155هزار کتاب56حدود 

ژورنال در زمینه مواد و شیمی235

ژورنال در زمینه پزشکی657

ترژورنال در زمینه علوم کامپیو123

ژورنال در زمینه مهندسی172

ژورنال در زمینه زمین و محیط196

ژورنال در زمینه پزشکی657





انتخاب موضوعی جستجوی ساده رفتهجستجوی پیش



نوع رکورد
تعداد نتایج

شاخه



زیر شاخه
مجله

زبان









CAMBRIDGE JOURNALS



یژورنال در حوزه روانشناسی، روان درمانی و روانپزشک31

ورنال در بیولوژیژ5

ژورنال در علوم کامپیوتر17

ژورنال در حوزه نوروساینس8

ورنال درباره زمین و اتمسفرژ13

ورنال در حوزه بیولوژی مولکولیژ10

ژورنال در حوزه پزشکی20

ژورنال در حوزه محیط12

CAMBRIDGE JOURNALS

Cambridge University Press کندژورنال دانشگاهی را چاپ می300در حال حاضر بیش از

 سایتدر هزار مقاله 630حدودCAMBRIDGE JOURNALSقابل دسترسی هستند



CAMBRIDGE JOURNALS

انتخاب محتوا
کلید واژه ها



CAMBRIDGE JOURNALS

فقط ژورنال یا ژورنال و 
کتاب

کلید واژه

دقیقاً همین واژه ها

فقط فول تکست

تاریخ



CAMBRIDGE JOURNALS

تیک زدن



CAMBRIDGE JOURNALS

آیا چکیده را می خواهید؟

انتخاب فرمت





پنجمین انتشارات بزرگ مجالت علمی در جهان است

 مجله علمی در رشته های مختلف است700شامل بیش از

یک موسسه انتشاراتی خصوصی بین المللی است

به خاطر کیفیت و نوآوری شهرت دارد

 مجلهPersonality and Social Psychology Review با

8/19اینپکت فاکتور 

94مجله در حیطه روان شناسی دارد



SCimago

Journal & Country

Rank



مقر اصلی ان در اسپانیا قرار دارد

از اطالعات اسکوپوس استفاده می کند

ه بندی و توان بسیار باالیی در ارائه تولیدات علمی کشورها و رتب

مقایسه آن ها دارد

 به بعد را پوشش می دهد1996از سال

ا این موسسه عملکرد ساالنه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات ر

ارزیابی می کند











 و نیم میلیون 3سایک اینفو شامل چکیده ها و نمایه های بیش

است17رکورد در حیطه روان شناسی حتی تا قرن 

 مجله را پوشش می دهد2543در حال حاضر

به طور ماهانه به روز رسانی می شود

در صورت موجو بودن، به فول تکست مقاالت لینک دارد







بانک های اطالعاتی ایرانی



شودمیادارهمستقلصورتبهوخصوصیبخشتوسط

کردکاربهشروع1380سالاز

دهدمیپوششرانشریه1500ازبیش

همچونامکاناتیدارای:

نشریاتالفباییراهنمای

نشریاتموضوعیراهنمای

علمیاعتبارداراینشریاتفهرست



کشورپژوهشیعلمینشریاتسازینمایه

مقاالتکاملمتنومقاالتچکیدهبهرایگاندسترسی

اخصشاثر،ضریب)پژوهشیعلمینشریاتاستنادیهایگزارشسرویس

(آنی

دانشگاهیجهادپژوهشیهایطرحچکیدهبهدسترسی

ایرانینشریاتسازینمایهومعرفیISI



(1347از)سابقهسال40ازبیشپژوهشگاه

میعلمداركمدیریتواطالعاتفناوریوعلومحوزهدرتخصصیگرایش

اطالعاتیرکوردهزار615ازبیشبا

،دتولیدولتیگزارش هایومقاله  هاهمایش ها،پژوهشی،طرحهایپان نامه ها

کشورداخلدرشده

پایان نامههزار260ازبیشمتنتمامنسخه



فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه

علمیدادههزار300ازبیشدارای

225متنتمامدادههزار

باشدمیمتنتماممقالههزار110حدوددارای

نشریه1000ازبیشباهمکاری

شناسیرواندرداده26000دارای



برمعتسنجیعلممعیارهایاساسبراسالمیکشورهایعلمیمجالتتحلیلوتجزیه

استنادینظامتولیددرامریکاوهلندازبعددنیاکشورسومین

ملیهمایشاولینبرگزاریISC1385سالدر

تصویبISCرباطدراسالمیکشورهایپرورشوآموزشوزاریعمومیمجمعنهمیندر

2007سالدرمراکش–

فرانسهوانگلیسیعربی،فارسی،هایزبان

63500می گیردبردرراعلمیمقاله هایازرکورد

کنونتا1378سالازداده ها



health.barakatkns.com
بانک مقاالت : مدکسایران 

سالمت

noormags.com

مرکز تحقیقات : نور مگز
اسالمیکامپیوتری علوم 

مقاالت علوم انسانی و علوم
اسالمی

medlib.ir
بانک جامع مقاالت : مدلیب

پزشکی



66: نشریات ایرانی در بین مستر ژورنالز

127: نشریات ایرانی در اسکوپوس

 نشریات ایرانی در آی اس آی بخشJCR :42



 ژورنال تایید شده در 66ایرانISIدارد

قیقات باالترین ضریب تاثیر را ژورنال دانشگاه آزاد واحد علوم و تح
(3/05)دارد 

ISC :نظام استنادی علوم کشورهای اسالمی

 پس ازTHOMSON REUTERS اسکوپوسو،ISC  سومین
پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب

.کشور در آن مشارکت دارند57شود که می



هزار مقاله282 آمریکا. 1

هزار مقاله197 چین. 2

هزار مقاله81 انگلستان.3

هزار75 آلمان. 4

هزار60 ژاپن. 5
.
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هزار مقاله19 ایران. 16












