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JCR 

 

 

 خصوصیات ساله هر  Science Web of توسط پایگاه اطالعاتی (ISI) 1کالریویتمؤسسه اطالعات علمی 

 موسسه مشروط به اینکه این مجالت در( تماعی سراسر دنیا رااج و علمی های زمینه در نشریات و ها ژورنال

ISI  استنادی گزارش عنوان تحت را مجالت رتبه سپس کرده، ارزیابی و بررسی )دباشن شده نمایه یا ایندکس 

 رساند. ال به اطالع عموم میس هر اواخر  JCR (Journal Citation report) یا مجالت

JCR ود. کار برده میشبه  مجالت مقایسه برای ابزاری بعنوان که است سنجی علم های پایگاه معتبرترین از

( منتشر می شود. Social Sciences)اجتماعی علوم و  (Sciences)این گزارش استنادی در دو نسخه علوم

 – Cited Half گیرد: شاخصهای گزارش استنادی مجالت بر اساس چند شاخص مورد بررسی قرار می

Life  Immediately index, IF, یتاثیرگذار ضریب شاخص حاضر حال در که(IF) و مهمترین از 

 .دشومی محسوب علمی مجالت علمی اعتبار برای هاآن اصلیترین

بسیار سخت  JCR نمایه می شوند، اما ورود مجالت به JCR معتبرترین مجالت علمی، مجالتی هستند که در

 تعیین گردیده است، رعایت نمایند. ISI است. آنها باید قوانین و استانداردهای بسیاری را که از سوی موسسه

 

 

                                                           
1 Clarivate 

http://www.isi.edu/home
https://login.webofknowledge.com/error/Error?PathInfo=%2F&Alias=WOK5&Domain=.webofknowledge.com&Src=IP&RouterURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Error=IPError
http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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ارزیابی قرار می گیرند و در صورتی که قوانین و استانداردهای نیز مورد  JCR مجالت پس از ورود به

 حذف می شود. JCR زا آنها نام باشد، نشده رعایت آنها توسط آی اس آی  موسسه

  چیست؟ در مجالت استنادی گزارش اهمیت

JCR  ارزیابی تاثیرگذاری یک مجله علمی در جامعه و میزان استنادی که به  برای معتبر و مناسب شیوه یک

آن می شود، است. مجالت و ژورنال های منتشر شده به زبانهای غیر از انگلیسی کمتر در دسترس محققان 

گیرند و این مورد بر روی الگوهای استناد شده به آنها اثر گزار است اما در تحلیلهای  سرتاسر دنیا قرار می

 حوزه در را مجالت توان می JCR ارزیابی و مقایسه ای مجالت باید به آن توجه نمود. از طرفی با استفاده از

 ترتیب بدین داد، قرار ارزیابی مورد را آنها بندی رتبه های شاخص و کرده بندی طبقه تخصصی، های

از بین آنها مجله مناسب و  و دهند قرار بررسی مورد را خود رشته مجالت توانند می راحتی به پژوهشگران

 و مجالت در را  ISI مقاله مرتبط را برگزینند. دانستن این مفاهیم و اطالعات برای هر فردی که قصد چاپ

 تاس را دارد بسیارضروری  Web of Sciencو ISI رد شده نمایه یها ژورنال

ذخیره می گردد. بنابراین، با انتخاب یک سال  JCR به صورت جداگانه در سیستمهر سال طالعات مجالت ا

وط به مجالت همان سال را مشاهده نمایید. زمانی که شما وارد خاص می توانید تمام اطالعات مرب

 این در. میشود ظاهر ای صفحه ، http://jcr.incites.thomsonreuters.com میشوید JCR پایگاه

 مجله اطالعات شما اگر مثال، عنوان به. کنید انتخاب خودرا نظر مورد نشریه و سال توانید می صفحه

Allergy  دهید، اطالعات مربوط به  از بخش گزارش استنادی علوم مورد جستجو قرار 1016 را برای سال

 مجله به صورت زیر ارائه خواهد شد. مثال: 1016سال 

 1016 تعداد مقاله های منتشر شده مجله در سال  

 1016دیگر در سال  تعداد استناد های دریافت شده از مقاله های 

  1016محاسبه ضریب تاثیر براساس دیتاهای سال 

 ...اطالعات پایه کتابشناختی از ناشر، خالصه عنوان، زبان و شماره استاندارد بین المللی پیایندها و 

http://printisi.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-isi/
http://printisi.ir/web-of-science-%DB%8C%D8%A7-wos-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
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می توان مجله مورد نظر را در 

master search جستجو کرد * 

می توان مجالت و موضوعات ایندکس شده 

 را با رتبه بندیهای مورد نظر مرور کرد

در این صفحه می توان عنوان مجالت منتخب را با رتبه  

بندی بر اساس استنادات ، شاخص ایمپکت فاکتور و ایگن 

 فاکتور مشاهده کنید

شما در این صفحه امکان مقایسه نشریات مختلف با شاخصهایی که 

و با تفکیک سال ، ایندکس مورد نظر و رده موضوعی که  وجود دارد

 دارد، ناشر و محل نشر و نیز تغییرات عناوین مجالت را مشاهده کنید
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 بعد از جستجوی مجله مورد نظر وارد صفحه پروفایل مجله می شوید :*

 

 

استاندارد بین المللی در صفحه پروفایل مجله اطالعاتی همچون عنوان کامل و عنوان اختصاری مجله، شماره 

(، رده موضوعی، نمایه نامه ای که مجله در آن ایندکس شده است، ناشر، زبان و محل نشر آن را ISSNآن )

ر برای مجله مورد نظنشریات ادواری اولریخ  راهنمای پایگاه. در این صفحه همچنین لینکی به مشاهده کنید 

 وجود دارد تا در آنجا تمام اطالعات درباره مجله را مشاهده بکنید. 
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در ادامه نمره این مجله را در شاخصهای موجود در این پایگاه به تفکیک سال می توان مشاهده کرد. شاخص 

 های علم سنجی که این پایگاه ارائه می دهد عبارتند از:

(، ایمپکت فاکتور بدون خود استنادی، Impact Factorین مجله، ایمپکت فاکتور)کل استنادات به مقاله های ا

(، آیتم های استناد پذیر، نیمه عمر، نمره Immediacy Indexایمپکت فاکتور پنج ساله، شاخص فوری )

 ( و شاخصهای دیگر مرتبط با موارد مذکور.Eigenfactor Scoreایگن فاکتور )

Impact Factor  

شامل ارزیابی می باشد و  مجالتکه مهمترین و معمول ترین شاخص اندازه گیری اهمیت  تاثیر( ضریب)

 می باشد.  ISIنمایه های سه گانه   درمجالت 

گذار یاننتوسط گارفیلد ب 1۹۹۱برای اولین بار در سال  Impact Factor شاخص ضریب تاثیر یا همان

این شاخص به صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام شده به برای ارزیابی نشریات تعریف شد.  ISI  موسسه

مقاالت منتشرشده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین دوساله تعریف شده است که برای 

 101۱هر مجله به تعداد مقاالت منتشرشده آن در سالهای  1016آن، در واقع تعداد استنادات  1017ویرایش 

ترجمه شده است، فقط درمورد نشریات « ضریب تاثیر»این شاخص که در فارسی تقسیم شده است.  1014و 

در ماه ژوئن و یا ژوالی هرسال محاسبه  ISI و توسط موسسه web of Science شده در بانک اطالعاتی نمایه

 شود. و منتشر می

ده در یک مجله هر مقاله منتشر ش ر متوسط،بیانگر آن است که به طو Impact Factorدر یک نمای ساده، 

 چند بار مورد ارجاع قرار گرفته است. )در یک بازه زمانی دو ساله(

 جذب بهترین مقاله ها نشان می دهد.این فاکتور در حقیقت توانایی مجله و هیأت تحریریه آن را در 

رزش و ا مقایسهتوان فرایند های مشابه در اختیاردارید میکه چندین ژورنال در زمینهایمپکت فکتور هنگامی

دهد. این شاخص مختص مجالتی ها را ساده سازد و ارزیابی قابل قبولی را از هر ژورنال ارائه میاعتبار آن

دهند. الزم به ذکر است که های گوناگون انتشار میهایی( است که مقاالت معتبر علمی را در زمینه)ژورنال

مقایسه با همان زمینه علمی است و فقط قابلبرای یک نشریه پزشکی،  Factor Impact  عدد شاخص

 .مجله فنی و مهندسی مقایسه کرد IF مجله پزشکی را با IF تواننمی
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