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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

پیش�گفتار�مولف�اول��
نمایه ســازی یــک مجلــه علمــی پژوهشــی بــه زبــان ســاده بــه معنــی قــراردادن آن مجلــه در یــک کتابخانــه 
میباشــد. بطــور قطــع هــدف نهایــی از انتشــار هــر مجلــه “خوانــده شــدن” آن و کمــک بــه حــل مشــکالت 
ــت  ــم و آف ــی” موجــب فســاد در عل ــدرک گرای ــه “م ــه ک ــا، همانگون علمــی اســت. متاســفانه در کشــور م
ــت آرزو  ــده اســت. نهای ــم موجــب فســاد در مجــالت گردی ــا شــده اســت، “نمایه ســازی” ه دانشــمندان م
ــه  ــم” بلکــه “نمایه ســازی” آن مجل ــح عل ــه “نشــر صحی ــه، ن ــه یــک مجل ــات تحریری و هــدف اعضــا هی
ــی و  ــد “تربیــت یــک انســان متعال ــی مانن ــدی کــه بجــای یــک هــدف متعال ــد فرزن میباشــد. درســت مانن
اخــالق مــدار” هدفــی ماننــد دکتــر یــا مهنــدس شــدن آن را آرزو نماییــم. مجــالت فرزنــدان اعضــا هیــات 
تحریریــه و ســردبیر هســتند. آیــا بــه نظــر شــما صحیــح اســت کــه تنهــا آرزوی مــا رســیدن آنهــا بــه نمایــه 
هــا باشــد؟ آیــا هــدف مــا از تولیــد و نشــر یــک مجلــه علمــی پژوهشــی تنهــا نمایــه شــدن آن در نمایــه هایــی 
ماننــد ISI و Scopus و پابمــد اســت؟ آیــا نشــر یــک مجلــه تنهــا بــا رســیدن بــه ایــن نمایــه هــا موفــق و 

پایــدار خواهــد شــد؟
نیــک پیداســت کــه ریشــه ایــن تفکــر اشــتباه در تعییــن هــدف، ناشــی از بیماریهــای دیگــر فکــری در جامعه 
ماســت. یکــی از مهمتریــن مشــکالت کشــور مــا، سیســتم ارزشــیابی غلطــی اســت کــه در وزراتیــن علــوم و 
بهداشــت، هــم نویســنده و هــم دانشــگاه مــا را مجبــور بــه حضــور در ایــن نمایــه هــای “بــه اصطــالح طــراز 
اول!” مجبــور میکنــد. ایــن ادامــه همــان سیاســت اســتعماری “مــدرک گرایــی” در جامعــه ماســت کــه همانند 

یــک ســرطان بدخیــم هــر دو ضلــع دانشــمند و دانشــگاه مــا را درگیــر نمــوده اســت.
هــدف از نــگارش ایــن کتــاب، آشــنایی ســردبیران و هیــات تحریریــه بــا نمایه ســازهای مختلــف و پرکاربــرد 
در دنیاســت. علــت توضیــح بیشــتر برخــی نمایــه هــا، ســواالت متعــدد ســردبیران در مــورد آنهاســت وگرنــه از 
نظــر نگارنــده، نــه نمایــه طــراز اول (!( داریــم و نــه ســطح ســه(!(. همــه نمایــه هــا ماننــد کتابخانــه الکترونیــک 
یــک اهمیــت را در آرشــیو نمــودن و دســته بنــدی مقــاالت علمــی دارنــد. از نظــر نگارنــده، هــدف اصلــی از 
“نشــر” یــک مجلــه تنهــا و تنهــا انتشــار آخریــن مقــاالت علمــی بــرای حــل مشــکالت زندگــی مــردم اســت. 
امیــدوارم روزی برســد کــه محقــق ایرنــی تنهــا بــرای “حــل مشــکالت زندگــی” علــم خــود را منتشــر کنــد و 

بــرای “نــان شــب” یــا “اجبــار” نباشــد. آن روزم آرزوســت.

باتقدیماحترام
دکترسیدمحمدمیری

بهار1399
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

پیش�گفتار�مولف�دوم��
امــروزه نشــر مقــاالت و مســتندات علمــی بــدون نمایــه شــدن معنایــی نــدارد. نمایــه شــدن ســبب دیــده 
ــر  ــی ه ــا ارزیاب ــازها ب ــی از نمایه س ــر در برخ ــی دیگ ــی شــود و از جهت ــی م شــدن بیشــتر مســتندات علم
مقالــه امــکان رتبــه بنــدی مقــاالت و مجــالت وجــود دارد. هــدف از تولیــد یــک مســتند علمــی نمایــه شــدن 
در بانکهــای اطالعاتــی نیســت ولــی نبایــد منکــر اهمیــت ایــن بانکهــای اطالعاتــی در دســته بنــدی و رتبــه 

بنــدی مســتندات علمــی بــود.
باید به فکر ایجاد نمایه ساز های بومی و حداقل قاره ای بود.

ــه امیــد پیشــرفت علمــی  ایــن کتــاب حرکتــی اســت بــه ســوی آگاهــی دادن در مــورد نمایه ســاز هــا ب
کشــور.

باتقدیماحترام
دکترسیدمویدعلویان

بهار1399
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

مفاهیم�پایه�نمایه�سازي��

نمایه�چیست؟�•
ــردن  ــی داللت ک ــه معن ــن Indic ب ــت از واژه التی ــی واژه Index اس ــان انگلیس ــادل آن در زب ــه مع نمای
ــع،  ــان فارســی اصطــالح "فهرســت" اســت. در واق ــرادف آن در زب ــه اســت و مت و نشــان دادن ریشــه گرفت
ــا نشــانی یافتــن آنهــا  نمایــه فهرســتی از موضوع هــا، واژه هــا، نام هــا، عبارت هــا و دیگــر مطالــب همــراه ب
ــان اســم  ــا هم ــن نام ه ــه ای از ای ــاالت علمــی باشــند و نمون ــوان مق ــد عن ــا می توان ــن موضوع ه اســت. ای

مجــالت دانشــگاهی اســت.

نمایه�سازی�چیست؟�•
ــتاری از  ــار نوش ــوا و آث ــواع محت ــناختی ان ــات کتاب ش ــت اطالع ــوم ثب ــازي (Indexing( به مفه نمایه س
ــري  ــاالت و مجــالت علمــی در پایگاه هــاي داده اســت، به طوری کــه موجــب افزایــش رویت پذی ــه مق جمل
ــار بــرای نویســندگان و ناشــران می شــود. بــر همیــن اســاس کــه پــر واضــح اســت داشــتن امــکان  آن آث
ــود  ــه خ ــه به نوب ــد ک ــازها بیفزای ــار نمایه س ــر اعتب ــد ب ــری می توان ــط کارب ــهولت راب ــا و س ــی داده ه بازیاب
موجــب ارتقــاي ارجاع پذیــري مقــاالت و در نهایــت افزایــش ضریــب نفــوذ آثــار علمــی منتشــر شــده در آن 

ــود. ــریه می ش نش

نمایه�ساز�چیست؟�•
  نمایه ســاز ها (Indexing Sources(، پایگاه هــا و مراکــزی هســتند کــه آثــار نوشــتاری از جملــه مجــالت 
ــان  ــترس مخاطب ــرده و در دس ــدی ک ــود، رده بن ــده خ ــی پذیرفته ش ــاس معیارهای ــی را براس ــاالت علم و مق
خــود قــرار می دهنــد. نمایه ســاز ها بــر اســاس ماهیــت، موضــوع تخصصــی و فلســفه وجــودی خــود اقــدام 

بــه تعریــف معیارهــای پذیــرش می کننــد. 

هدف از انتشار یک مجله نمایه سازی نیست.
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اگــر نشــریه ای دارای معیارهــای مــورد نیــاز بــرای نمایه ســاز ها باشــد بعــد از بررســی و ممیــزی توســط 
ــد آن نمایه ســاز درج  ــورد تایی ــام نشــریه در لیســت مجــالت م ــس از آن ن ــد می شــود؛ پ آن نمایه ســاز تایی
ــه در آن  ــل مقال ــن کام ــی گاهــی مت ــده و حت ــوارد چکی ــات کتاب شــناختی، در برخــی م می شــود و اطالع
ــگاه داده آن وارد می شــود به طــوری کــه  ــک( در پای ــا نســخه الکترونی ــل PDF ی نمایه ســاز (به صــورت فای

ــود. ــی خواهــد ب ــل جســت وجو و بازیاب ــران ســایت آن نمایه ســاز قاب توســط کارب
نمایه ســازهای مجــالت علمــی تســهیل کننده ارتبــاط بیــن نویســندگان و مجــالت هســتند. بدیهــی اســت 
ــن  ــد و باالرفت ــش بازدی ــر موجــب افزای ــازهای معتب ــه در لیســت مجــالت نمایه س ــام مجل ــتن ن ــرار داش ق
ــن  ــی بی ــر دسترس ــک راه میان بُ ــاز ی ــع، نمایه س ــود. در واق ــه می ش ــاالت آن مجل ــه مق ــتناد ب ــال اس احتم
ــا اســتفاده کنندگان محتــوای علمــی (نویســندگان و  نشــردهندگان محتــوای علمــی (مجــالت و ناشــران( ب

خواننــدگان( اســت.
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مجالت�یغماگر�چیستند؟��
ــد،  ــی نماین ــی م ــه آن توجه ــردبیران ب ــب س ــه اغل ــی از مواردیک ــی یک ــازی مجالت ــث نمایه س در بح
ــه  ــه دالیــل متعــددی یــک مجل ــه اســت. ب ــه در وب ســایت مجل ــه هــای مجل اهمیــت درج صحیــح نمای
را بــه لیســت غیررســمی مجــالت یغماگــر یــا Predatory وارد میکننــد. قبــل از ورود بــه ایــن بحــث بایــد 
اشــاره کنیــم کــه اصــوال لیســت ســیاه مجــالت لیســتی غیرقانونــی و غیرمنطقــی بــوده و وجاهــت قانونــی 
نــدارد. امــا متاســفانه بدالیــل مختلــف ایــن لیســتها هــم در دنیــای نشــر اهمیــت خــود را دارنــد و ســردبیران 
ــن لیســتها  ــه ای ــه خــود ب ــام مجل ــا شــناختن معیارهــای معــروف، از ورود ن ــد ب مــی بایســت تــالش نماین

جلوگیــری نماینــد. جــای اصلــی ایــن بحــث در مســایل اخــالق در نشــر میباشــد. 
بــه عنــوان مثــال داشــتن دو دامنــه همزمــان از ســوی یــک مجلــه یکــی از دالیــل اصلــی ورود مجــالت 

ایــران بــه لیســت هــای مجــالت جعلــی و یــا یغماگــر (Predatory( مــی باشــد.
تــب انتشــار مقــاالت در مجــالت بــا ایمپکــت بــاال” بــه ســرعت یــک معضــل دیگــر را در دنیــا و بــه ویژه 
در کشــورهای هنــد، پاکســتان و چیــن ایجــاد نمــوده اســت. ایــن بیمــاری جدیــد “کپــی و جعــل مجــالت 
معتبــر” میباشــد. متاســفانه عواقــب و عــوارض بیمــاری جدیــد “مجــالت جعلــی” (علیرغــم بــروز بســیار 

پاییــن در ایــران( دامنگیــر مجــالت معتبــر ایــران نیــز شــده اســت.

بیماری�مجالت�جعلی�یا�یغماگر�و�یا��Predatoryچیست؟�•
در چهــار ســال اخیــر و پیــرو گســترش ایجــاد مجــالت جعلــی و کپــی بــرداری غیرمجــاز، تعریــف رســمی 
ایــن مجــالت بــه شــرح زیــر بیــان شــده اســت: “تقلیــد نــام یــا وب ســایت مجــالت معتبــر”. طبــق ایــن 
تعریــف، داشــتن دو دامنــه همزمــان از ســوی یــک مجلــه یکــی از دالیــل اصلــی ورود مجــالت بــه لیســت 
هــای مجــالت جعلــی(Faked( و یــا یغماگــر (Predatory( مــی باشــد. بــرای مثــال اگــر یــک مجلــه بــا نــام 
ــع  ــط “مناب ــه توس ــن مجل ــام ، ای ــد ن ــل تقلی ــه دلی ــد، ب ــه ABC.com و ABC.ir باش ABC دارای دو دامن

ــی”  ــا جعل ــی و ی ــا تقلب ــر و ی ــه یغماگ ــوان “مجل ــه عن ــا در اصطــالح Watchdog Source هاب ناظــر” و ی
شناســایی و معرفــی مــی شــود.

تعریف مجالت یغماگر به شرح زیر میباشد: (لینک(
1- Complaints that are associated with predatory open-access publishing include
2- Accepting articles quickly with little or no peer review or quality control, including hoax and 

nonsensical papers
3- Notifying academics of article fees only after papers are accepted
4- Aggressively campaigning for academics to submit articles or serve on editorial boards.
5- Listing academics as members of editorial boards without their permission, and not allowing 

academics to resign from editorial boards.
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6- Appointing fake academics to editorial boards.
7- Mimicking the name or web site style of more established journals.
8- Making misleading claims about the publishing operation, such as a false location.
9- Using ISSNs improperly.

10- Citing fake or non-existent impact factors.

چرا�مجالت�ایرانی�در�معرض�اتهام�“یغماگری”�هستند؟�•
متاسفانه و علیرغم معتبر بودن مجالت ، به دالیل زیر این مجالت در معرض اتهام هستند:

متاســفانه در کشــور مــا ، جهــت اخــذ مجــوز نشــر مجلــه از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی داشــتن    1
دامنــه دات آی آر (.ir( الزامــی مــی باشــد.

بــاز هــم متاســفانه ، طبــق قوانیــن قبلــی کمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت (مصــوب ســال 1389(    2
همــه مجــالت موظــف بــه داشــتن یــک ســاب دامنــه تحــت دامنــه دانشــگاه خــود ( ac.ir.( مــی باشــند.

ــات    3 ــه بســیاری از خدم ــکان دسترســی ب ــکا، ام ــه آمری ــای ظالمان ــل تحریمه ــه دلی ــر، ب از ســوی دیگ
تخصصــی نشــر بــرای مجــالت ایرانــی بــا دامنــه هــای .ir فراهــم نمیباشــد. بطــور مثــال خدماتــی ماننــد 
DOI  Crossref  iThenticate  Crossmark  ORCID  Altmetrics و بســیاری از خدمــات تراکنــش 

مالــی ارزی بــرای مقــاالت نویســندگان بیــن المللــی بــا دامنــه هــای .ir فراهــم نمیباشــد.
لــذا از سیاســتگزاران و مســئولین محتــرم نشــریات خواهشــمندیم ضمــن بازنگــری در قوانیــن مربوطــه ، 
اجبــار مجــالت ایرانــی بــه داشــتن دامنــه .ir را حــذف نماینــد. تــا بــا ایــن روش از “درج نــام مجــالت معتبــر 

ایرانــی” در لیســت هــای مجــالت مشــکوک یــا یغماگــر پیشــگیری نماینــد.
ــد. در دانشــگاههای  ــام دامنــه مــی بایســت از قوانیــن ناشــر خــود پیــروی نماین  مجــالت در انتخــاب ن
ــه  ــج انتخــاب دامن ــا کمبری ــا دانشــگاه آکســفورد و ی ــد John Hopkins university و ی ــا همانن ــر دنی معتب
مجــالت اجبــاری نبــوده و دامنــه آنهــا ارتباطــی بــا ســاب دامنــه دانشــگاه آنهــا نیــز نــدارد. بــرای ارتقــا علــم 

ســنجی دانشــگاهها اســتفاده از Repository راه حــل منطقــی میباشــد.
حتــی در کشــور مــا نیــز علیرغــم همــه قوانیــن ذکــر شــده، بســیاری از مجــالت کشــورمان دارای دامنــه 

com. مــی باشــند. بــه طــور نمونــه مــی تــوان بــه مجــالت ذیــل اشــاره نمــود:

مجله هپاتیت از انتشارات کوثر   1
2   BMC مجله غدد درون ریز دانشگاه تهران از انتشارات

لذا زمان بازنگری در این قانون فرا رسیده است.

ویژگیهای�مجالت�یغماگر�•
ــر  ــه Nature منتش ــه در مجل ــاوا ک ــگاه اوت ــی دانش ــه شناس ــز مجل ــه از مرک ــن مقال ــج آخری ــق نتای طب

ــند: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــا Predatory ب ــر ی ــه یغماگ ــخصات مجل ــت، مش ــده اس گردی
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1   open Access معرفی خود به عنوان
ارائه Peer Review سریع   2
بیان ایمپکت فکتورهای جعلی در سایت   3
گرفتن حق چاپ های پایین تا 150 دالر   4
ــه    5 ــا جنب ــد و تنه ــه ندارن ــا مجل ــه کاری ب ــچ رابط ــه هی ــورد ک ــال ب ــت ادیتوری ــرادی در لیس ــود اف وج

ــد ــن دارن ــی دروغی ــا حت ــریفاتی و ی تش
عدم رعایت الزامات Copyright در مقاالت و عدم ذکر کدهای CC صحیح   6
7   ethics policies عدم درج صحیح
درج Pubmed Central به عنوان “نمایه ساز” یا Indexing Source در معرفی مجله   8
درج Google Scholar به عنوان نمایه ساز   9
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برای�سابمیت�در�نمایه�سازها�قدری�تامل�کنیم��
معیارهاینمایهسازهاارتقایافتهاند/زمانانتظاربرایارزشیابیبعدی۵الی1۰سالبعد

تحمــل هزینــه هــای نشــر در یکســال بــرای مراکــز علمــی و دانشــگاهی مشــکل و بــه ویــژه در شــرایط 
بحــران اقتصــادی ایــن روزهــا بعضــا غیــر قابــل تحمــل مــی باشــد. از ســوی دیگــر همــه مجــالت در نهایت 
ــر اســاس یــک بیمــاری قدیمــی ایرانــی در  ــه نمایه ســازهای معتبــر مــی باشــند، زیــرا ب ــه دنبــال ورود ب ب
ــازی  ــه نمایه س ــف ب ــا موظ ــه اعض ــور، هم ــجویان کش ــی و دانش ــات علم ــا هی ــیابی و ارتق ــتم ارزش سیس
مقــاالت خــود در ISI ،Scopus و یــا PubMed مــی باشــند. لــذا مجلــه بــدون نمایــه هــای طــراز اول یعنــی 

عــدم اســتقبال محققــان از مجلــه.
ــد کــه  ــت 92 سیاســت افزایــش مجــالت در وزارت بهداشــت موجــب گردی ــه ســالهای 88 لغای در فاصل
ــدات  ــت تولی ــه ظرفی ــه ب ــدون توج ــف و ب ــن مختل ــراری در عناوی ــادی از مجــالت مشــابه و تک ــداد زی تع
علمــی ایجــاد شــوند. ایــن افزایــش در تعــداد خــود موجــب افزایــش بودجــه عمومــی مــورد نیــاز در نشــریات 

کشــور گردیــد. حــال آنکــه کارشناســی تعــداد مجــالت مــورد نیــاز بــه درســتی صــورت نگرفتــه بــود.
ــد. بــه  در حــال حاضــر کلیــه نمایه ســازهای معتبــر دنیــا معیارهــای ارزشــیابی خــود را بــه روز نمــوده ان
ــدی  ــرای دور بع ــت و ب ــوده اس ــتر نم ــود را بیش ــختگیری خ ــال 2017 س ــکوپوس از س ــال اس ــوان مث عن
ارزشــیابی فرصــت انتظــار 5 تــا 10 ســاله بــرای مجــالت در نظــر میگیــرد. میــزان رد شــدن در اســکوپوس 
ــه بــاالی 97 درصــد در دو ســال اخیــر افزایــش یافتــه اســت. نیــز از 30درصــد در ســالهای 88 الــی 90 ب

ــا نحــوه داوری هــای اخیــر مجــالت ایرانــی، جمــالت  بــه منظــور آشــنایی بیشــتر ســردبیران محتــرم ب
زیــر کــه در پاســخ بــه مجــالت ایرانــی (بطــور تکــراری( بیــان میشــود، درج میگــردد. امیدواریــم ســردبیران 
محتــرم بــا تامــل در محتــوای علمــی مجلــه خــود ابتــدا بــا کمــک کارشناســان فنــی بــه ارزشــیابی داخلــی 

یــا Internal Evaluation در مجلــه بپردازنــد.
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

Journal 1: Text of email (Review of a journal in Scopus):
Unfortunately, the quality of the content is poor , and more suited to an institutional 
journal of record than to an internationally competitive journal. This journal is one of a 
very large number of mono-institutional university health journals worldwide, which all 
suffer from the similar constraint of a narrow authorship, readership and editorial base, 
and which struggle to secure sufficient quality and specialisation of content to become 
competitive with their national , regional and international competitors. It is also one 
of a large number of similar journals from Iranian universities which would benefit 
hugely from greater national and regional collaboration and mergers into fewer, more 
specialized journals.
While this journal has improved in presentational terms, the fact that it remains 
primarily an institutional journal continues severely to constrain the quality of content. 
It remains along way short of international competitiveness and of a quality level to 
justify accession to SCOPUS. If in the future these comments are addressed, you may 
decide to submit a new application at any time after the following date: August 2023 (5 
years later)

Journal 2: Text of email (Review of a journal in Scopus):
This is one of the best of a large number of institutional medical journals from iran that 
I have reviewed in recent times. It copublishes in a complex mix of Farsi and English. 
There is much interesting loco-regional clinical material which would be read by a much 
wider international audience if there were co-publication on the web site in English. My 
preference would be to see the many Iranian institutional university general medical 
journals re-organise themselves into a national and regional group of subspeciality 
journals. However, this particular journal will make a strong case for acceptance into 
SCOPUS if it continues with its loco-regional focus and widens its appeal with full co-
publication in Farsi and English.
 If in the future these comments are addressed, you may decide to submit a new 
application at any time after the following date: July 2013 (5 years later)

ــرای ثبــت  ــرای نمایه ســازی ابتــدا از داشــتن معیارهــای الزم ب ــا قبــل از هــر اقــدام  ب شایســته اســت ت
درخواســت آگاه شــویم. بهتــر اســت برنامــه ریــزی هــای مــا در مجــالت 3 ســاله و 5 ســاله باشــند. یکبــار 

ــر دارد. ــری در ب ــران ناپذی رد شــدن در نمایه ســاز نمــرات منفــی جب





فصل دوم2
معرفی نمایه سازها
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

���ISI

ISI یــا Information Sciences Institute در ســال 1960 توســط Eugene Garfield تاســیس شــد. 

موسســه تامســون رویتــرز در ســال 1992 مالکیــت مــادی ایــن پایــگاه را در اختیــار گرفتــه و از آن بــه بعــد 
Web of Science مشــهور شــد. ســرویس ویــژه ایــن پایــگاه علــم شــناختی بــا عنــوان Thomson ISI بــه

ــم  ــس عظی ــکل از 3 دیتابی ــام Web of Science Core Collection و متش ــزی بن ــته مرک ــک هس دارای ی
مــی باشــد.

 } SCIE (Science Citation Index Expanded)

 } SSCI (Social Sciences Citation Index)

 } AHCI (Arts & Humanities Citation Index)

ــوم اجتماعــی و  ــوم زیســت پزشــکی و مهندســی، SSCI جهــت مجــالت عل SCIE جهــت مجــالت عل

ــد. ــی باش ــانی م ــوم انس ــالت عل ــازی مج ــت نمایه س AHCI جه

ــه  ــد ک ــی باش ــام Journal Citation Report م ــه ن ــژه ب ــال وی ــک پرت ــن دارای ی ــگاه همچنی ــن پای ای
ــود. ــی ش ــالم م ــبه و در آن اع ــاله محاس ــک دوره دو س ــالت در ی ــه مج ــوذ هم ــب نف ضری
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Web of Scinces نحوه ورود و ارزشیابی مجالت در گروه
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

��)Emerging�Sources�Citation�Index)�ESCI�
ــش از  ــه پی ــد ک ــی باش ــگاه WOS م ــازی در پای ــای نمایه س ــی از درگاه ه ــتنادی ESCI یک ــگاه اس پای
 Web یــک ویرایــش جدیــد از ESCI شــوند وارد آن مــی گردنــد بــه بیــان دیگــر IF اینکــه مجــالت دارای
 ISI ــه شــده در ــه نمای ــک مجل ــوان ی ــه عن ــه ب ــدت مجل ــن م of Science Core Collection اســت. در ای

محســوب شــده و مقــاالت منتشــره نیــز توســط ISI نمایــه می گردنــد. ایــن نمایــه نامــه کــه شــامل بیــش 
از 2500 مجلــه از سراســر جهــان اســت، از نظــر قابلیــت هــا و اطالعــات ارائــه شــده مشــابه بــا ســایر نمایــه 
ــه منظــور  ــردن شــرایطی ب ــل ایجــاد آن فراهــم ک ــه دالی ــوده و از جمل ــگاه SCIE ب ــن پای ــای ای ــه ه نام
بررســی بیشــتر ایــن مجــالت جهــت انتقــال بــه یکــی از ســه نمایــه نامــه مذکــور و همچنیــن ارتقــاء جایــگاه 
ــت جســتجو،  ــش قابلی ــا افزای ــور ب ــات نوظه ــه خصــوص مجــالت دارای موضوع ــی مجــالت ب ــن الملل بی

کشــف و اســتناد بــه آنهــا مــی باشــد.

طبــق اطالعــات ارائــه شــده از ســوی ISI، هــدف اصلــی ایــن مجموعــه نمایه ســازی تعــداد بیشــتری از 
مجــالت علــوم بصــورت رقابتــی مــی باشــد. ایــن پایــگاه رقابــت بســیار فشــرده مجــالت در پایــگاه هــای 
ــرای  ــی ب ــل ارزیاب ــرز را بصــورت عینــی و آشــکار و قاب SCIE ، SSCI ، AHCI از مجموعــه تامســون رویت

همــه بیــان مــی نمایــد. بدیــن ترتیــب مجــالت مــی تواننــد در یــک فضــای رقابتــی واقعــی نتایــج ارزیابــی 
خــود را در ایــن پایــگاه مالحظــه نمــوده و ســپس طــی یــک فراینــد انتخابــی تنهــا مجالتــی در ســه پایــگاه 

مذکــور وارد شــوند کــه بیشــترین ضریــب نفــوذ را داشــته باشــند.
مجالتی که دارای شرایط ذیل بوده اند در مرحله اول در این پایگاه نمایه شده اند.

 مجالت با کیفیت باال   1
2   Peer review دارای 
 اولویت منطقه ای   3
 منتشر شده توسط افراد تاثیر گذار و بنیان گذاران گروه های علمی   4
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تمامی مقاالت این مجالت از ابتدای سال 2015 وارد این پایگاه شده اند.
 Impact) پــس از ارزیابــی دقیــق تــر و انتقــال ایــن مجــالت بــه یکــی از ســه نمایــه نامــه، ضریــب تأثیــر
Factor(  بــرای آن هــا محاســبه و ارائــه مــی گــردد. مجالتــی کــه در ESCI پذیرفتــه مــی شــوند، حتمــا 

ــرای  ــه SCIE ایجــاد نمی شــود. ضریــب نفــوذ ب ــرای ورود آنهــا ب ــه و الزامــی ب ــرار گرفت تحــت بررســی ق
ــی  ــه در SCIE وارد م ــی ک ــا مجالت ــود و تنه ــبه نمی ش ــوند محاس ــه می ش ــه در ESCI نمای ــی ک مجالت

شــوند دارای IF خواهنــد شــد.
ــالت  ــی مج ــالوه IF نمایش ــد و بع ــات را دارن ــری ارجاع ــت رهگی ــده در ESCI قابلی ــه ش ــالت نمای مج
نمایــه شــده در ESCI در زمــان ارزشــیابی بــرای ورود  بــه SCIE مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. مجــالت 

ESCI مــی بایســت بطــور مرتــب مراقــب ارجاعــات خــود در ایــن پایــگاه باشــند.

The evaluation criteria for coverage in ESCI are focused on consideration of Publishing 
Standards and Editorial Content. These include the following:

 } Peer review: Peer review, as an indicator of the integrity of the scholarly content, must be 

present in all journals accepted for coverage in ESCI.

 } Ethical publishing practices: Evidence of unethical publishing practices (see above) is an 

obstacle to coverage in ESCI.

 } Electronic format: Only journals publishing in electronic formats (XML, PDF) compatible 

with our systems are eligible for coverage in ESCI. No print-only journals are eligible.

 } English language bibliographic information is required for all journals seeking coverage 

in ESCI.

 } Recommendation or request for coverage by Web of Science users: Journals of particular 

importance to Web of Science users are given the highest priority in evaluation and selection 

for ESCI.

برای سابمیت مجله می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

��Scopus

اســکوپوس بــه عنــوان بزرگتریــن پایــگاه نمایه کننــده مطالــب پژوهشــی جهــان، دارای مقاالتــی از بیــش 
ــر اســکوپوس  ــا کارب ــرای میلیون  ه ــا ب ــاالت کنفرانس  ه ــا و مق از 5000 ناشــر می باشــد. نشــریه ها، کتاب  ه
قابــل دسترســی و مشــاهده اســت. کاربــران می تواننــد مطالــب نمایــه شــده در ایــن پایــگاه را مطالعــه و در 
 )CSAB) تحقیقــات و گزارشــات خــود بــه آنهــا اســتناد کننــد. گــروه انتخــاب محتــوا و مشــاور اســکوپوس
بــه منظــور گســترش اســکوپوس بــه صــورت مســتمر در حــال بررســی مطالــب ســامبیت شــده و مطالــب 

ــال انتشــار می  باشــند. درح

�مزایای�اسکوپوس�•
اسکوپوس در موارد زیر می تواند به نشریه کمک کند:

افزایش دسترسی و قابل مشاهده شدن مطالب منتشر شده نشریه ~
امــکان دسترســی داشــتن بــه محققــان و پژوهشــگران دنیــا و همچنیــن  داوران و کارشناســان و ایجــاد  ~

برقــراری ارتبــاط بــا آنها
امکان پیگیری و آگاهی از عملکرد نشریه ~
امکان نظارت بر نشریات رقیبان ~

نمایــه شــدن در اســکوپوس یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای نشــریات در سراســر دنیــا اســت و از دیــدگاه 
افــرادی کــه در جامعــه پژوهشــی فعالیــت می کننــد نوعــی ضمانــت بــرای نشــریه محســوب می شــود. 

شرایط�نمایه�سازی�در�اسکوپوس�•
زمانی که یک نشریه در اسکوپوس نمایه می شود دارای ویژگی های زیر می شود:

به صورت بین المللی قابل بازدید و دسترسی است ~
افزایش احتمال همکاری با پژوهشگران در سراسر دنیا ~
افزایش دریافت استنادهای بیشتر به دلیل دارا بودن دسترسی بیشتر از طریق اسکوپوس ~
ایجاد ارتباط با جامعه علمی بزرگتر در یک رشته علمی خاص ~

ــد کــه نشــریه مذکــور  در حــال حاضــر در اســکوپوس وجــود دارد  ــان یــک نشــریه بدانن اینکــه مخاطب
ــث  ــه باع ــی ک ــد. اهمیت ــا می ده ــه آنه ــت آن نشــریه را ب ــر و اهمی ــی از تاثی ــه ذهن ــش زمین ــر، پی ــا خی ی
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قــرار گرفتــن آن نشــریه در زیــر مجموعــه اســکوپوس شــده اســت عــالوه بــر ایــن  شــاخص مهمــی بــرای 
ــا دیگــر پژوهش  هــای انجــام شــده در همــان  نویســندگان اســت تــا پژوهــش هــای خــود را در مقایســه ب

رشــته علمــی مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.
ــی در  ــن حت ــت. بنابرای ــاالت اس ــده در مق ــه ش ــای ارئ ــس ه ــی از رفرن ــت کامل ــکوپوس دارای لیس اس
صورتــی کــه مجلــه ایــی در اســکوپوس نمایــه نشــده باشــد، افــرد مــی تواننــد از طریــق جســتجو در بــه 

ــد. ــدا کنن ــد دسترســی پی ــه مــورد نظــر اســتناد کــرده ان ــه هــای مجل ــه مقال ــی کــه ب مقاالت

ماندن در اسکوپوس: مهمتر از نمایه شدن است.
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

معیارهای�اسکوپوس�برای�انتخاب�منابع�مختلف�چیست؟�•
بــرای وارد شــدن بــه مرحلــه داوری، همــه ژورنــال  بایــد شــامل همــه معیارهــای تعییــن شــده اســکوپوس 

باشــند. ایــن معیارهــا بــه ایــن شــرح اســت:
دارای ســاختار و محتــوای داوری شــده و دارای یــک شــرح کامــل از فرآینــد بررســی بــرای دسترســی  ~

عمــوم باشــد.
نشریه قبال منتشر شده باشد و دارای کد ISSN معتبر و استاندارد باشد. ~
دارای محتوایــی باشــد کــه بــرای همــه کاربــران از سراســر دنیــا قابــل خوانــدن و اســتفاده باشــد و  ~

رفرنــس آنهــا التیــن باشــد و دارای چکیــده و عنــوان بــه زبــان انگلیســی باشــد.
دارای بیانیــه و فــرم مربــوط بــه اخــالق در نشــر و قصــور در نشــر باشــد و ایــن فــرم بــرای عمــوم  ~

قابــل مشــاهده باشــد.
ــه در حــال  اعضــای گــروه CSAB دارای کارشناســان مجــرب  متخصــص موضوعــی اســت کــه فعاالن
ــت.  ــی اس ــه پژوهش ــتاندارهای جامع ــا و اس ــا نیازه ــق ب ــه مطاب ــتند ک ــی هس ــاب مطالب ــتجو و انتخ جس
نشــریاتی کــه واجــد شــرایط داوری توســط گــروه CSAB هســتند، توســط معیارهــا و شــاخص هایی  مــورد 
ســنجش قــرار می گیرنــد. ایــن معیارهــا بــه پنــج دســته تقســیم بندی می  شــوند کــه در جــدول زیــر شــرح 

داده شــده اســت.

شاخصعنوان

خطمشینشریه
خط مشی قانع کننده سردبیری ½
نوع داوری ½
تنوع در توزیع جغرافیایی سردبیران ½
تنوع در توزیع جغرافیایی نویسندگان ½

محتوا
مشارکت علمی درحوزه تخصصی ½
داشتن چکیده مشخص ½
با کیفیت بودن محتوا و منطبق بودن آنها با اهداف و دامنه نشریه ½
حاوی مقاله های قابل مطالعه ½

به مقاله های نشریه، در اسکوپوس استناد شده باشد ½سابقهمجله
سابقه سردبیر ½

نداشتن تاخیر و یا توقف در روند انتشار مجله ½دورهانتشار

دسترسیبهصورتآنالین
محتوای نشریه به صورت آنالین وجود داشته باشد ½
صفحه اصی سایت مجله به زبان انگلیسی قابل دسترسی باشد ½
صفحه اصلی سایت مجله از کیفیت های الزم برخوردار باشد ½
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مراحل ارزشیابی در اسکوپوس تا دو سال زمان میبرد.
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آیا�نشریات�با�دسترسی�باز�نیز�می توانند�در�اسکوپوس�نمایه�شوند؟�•
تمامــی نشــریات صــرف نظــر از مــدل تجــاری آنهــا، بــه شــرط دارا بــودن حداقــل شــرایط مــورد قبــول 
ــز  ــاز نی ــی ب ــا دسترس ــریات ب ــن نش ــد. بنابرای ــرار گیرن ــکوپوس ق ــه اس ــد در مجموع ــکوپوس، می توانن اس
می تواننــد در اســکوپوس اقــدام بــه ســابمیت کننــد تــا بتواننــد در ایــن مجموعــه کــه حــاوی 2800 نشــریه 

بــا دسترســی بــاز اســت قــرار گیرنــد.

هر سال کمتر از 1% مجالت درخواستی در اسکوپوس نمایه میشوند.

معیارهای�انتخاب�کتاب�در�اسکوپوس�•
ــتنادی  ــای اس ــق فعالیت ه ــا از طری ــرح کنفرانس ه ــا و ش ــاب ه ــریات، کت ــای نش ــیاری از محتواه بس
بــه ارزیابــی کلــی تحقیقــات علمــی می پردازنــد. بنابرایــن الزم اســت کــه ایــن منابــع در اســکوپوس هــم 
ــب علمــی  ــه طــور معمــول، مطال حضــور داشــته باشــند. در حالیکــه ژورنال هــا و مجموعــه کنفرانس هــا ب
ــازه زمانــی مشــخص منتشــر می کننــد، کتاب هــا اطالعــات جامــع تــر و آنالیــز شــده  خــود را طــی یــک ب
تــری را در رابطــه بــا یــک موضــوع تولیــد مــی کننــد. بــا اضافــه کــردن کتاب هــا بــه مجموعــه اســکوپوس، 
همچنــان الگــوی اســتنادی ژورنــال هــا و مجموعــه کنفرانــس هــا ادامــه دارد و در حــال حاضــر ایــن الگــو 

را در رابطــه بــا کتــاب نیــز بــه کار مــی رود.
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هدف�از�نمایه�سازی�کتابها�در�اسکوپوس�•
محققــان در زمینــه هنــر، علــوم انســانی و جامعــه شناســی در مقایســه بــا مجــالت، رغبــت بیشــتری  ~

بــه انتشــار کتــاب دارنــد. بنــا برایــن اســکوپوس بــا اضافــه کــرن کتــاب هــا در ایــن حــوزه موضوعــی، 
مجموعــه کامل تــری را خواهــد داشــت.

اســکوپوس بــا در اختیــار داشــتن محتــوای موجــود در کتاب هــا، آنهــا را بیشــتر از قبــل قابــل بازیابــی  ~
ــد. ــف می کن و کش

ــه  ~ ــتناد ب ــداد اس ــه ، تع ــه مجموع ــا ب ــزودن کتاب ه ــالت، اف ــه مج ــا ب ــاب ه ــتناد کت ــل اس ــه دلی ب
مجــالت را نیــز افزایــش مــی دهــد و ایــن امــر اســکوپوس را قــادر می کنــد تــا تاثیــر آن کتــاب هــا 

ــد. ــدازه گیــری کن را محاســبه و  ان
ــای  ~ ــوزه ه ــان ح ــرای محقق ــه ب ــا در مجموع ــاب ه ــود کت ــان، وج ــی محقق ــن و ارزیاب ــرای تخمی ب

انســانی و هنــر ایــن موقعیــت را فراهــم مــی آورد تــا بروندادهــای علمــی خــود را بــه صــورت کامــل 
تــری بــه اشــتراک بگذارنــد.

ــای  ــینه ه ــی و پیش ــم و اصل ــات مه ــل، تحقیق ــای کام ــس ه ــه دارای رفرن ــی را ک ــکوپوس کتابهای اس
ــد. ــی ده ــند را پوشــش م پژوهــش باش

ــوم ~ ــن عل ــانی و همچنی ــوم انس ــر و عل ــه شناســی، هن ــوم جامع ــر عل ــز ب ــی: تمرک ــوزهموضوع ح
ــت. ــکی اس ــوژی و پزش تکنول

پوششزمانی: از سال 2003 درتمامی رشته ها~

تعدادکتاب ها: تا سال 2016 شامل 120000 کتاب می باشد . (هر سال 10000 کتاب(~

ــاب هــای ~ ــاب هــای مراجــع مهــم، کت ــا: جــزوات، نســخه هــای ویرایــش شــده، کت ــوعکتاب ه ن
درســی در مقطــع فــوق لیســانس

ــن ~ ــای درســی پایی ــا، کتاب ه ــود: پایان نامه ه ــکوپوسنمی ش ــوزهاس ــاملح ــهش ــواردیک م
ــروف،  ــی مع ــای علم ــاب ه ــا، کت ــی ه ــا، بیوگراف ــه ه ــال نام ــا، س ــر از مقطــع لیســانس، اطلس ه ت

دفترچــه هــای راهنمــا

نمایــه کتــاب هــا در اســکوپوس تنهــا از طریــق ناشــران اصلــی آنهــا انجــام مــی پذیــرد ( و نــه از طریــق 
افــراد دیگــر بــه صــورت جداگانــه(.

پژوهشــگران بــرای بهبــود کار خــود نیــاز دارنــد تــا  بــه به روزتریــن و بــا کیفیــت تریــن محتــوا مطالــب 
در رشــته هــای مختلــف علمــی دسترســی داشــته باشــند
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بــه همیــن دلیــل اســکوپوس یــک سیاســت قانونمنــد و شــفاف را  بــرای دسترســی محتوایــی پایــگاه خــود 
 Content پیــاده کــرده اســت ایــن پایــگاه همچنیــن دارای یــک کمیتــه انتخــاب متخصــص و ماهــر بــه نــام
ــا  ــی شــود. اســکوپوس ب ــده م ــه اختصــار CSAB خوان ــه ب ــی باشــد ک Selection & Advisory Board م

کمــک  ایــن گــروه، ایــن اطمینــان را بــه محقــق مــی دهــد کــه می توانــد در ایــن پایــگاه بــه اســتاندارد 
تریــن مطالــب دسترســی پیــدا کنــد.در رونــد ارزیابــی نشــریات توســط اســکوپوس، متخصصــان موضوعــی 

ــد. ــی را  می گیرن ــات نهای CSAB تصمیم

از آنجــا کــه انتخــاب بــر مبنــای ارزیابــی هــر کتــاب اســت بنابرایــن کمیتــه CSAB در ایــن رونــد دیگــر 
ــا تحصیــالت  نقشــی نــدارد و بــرای ایــن کار، گروهــی اختصــاص داده شــده اســت کــه شــامل افــرادی ب
بــاال مــی باشــند و آنهــا مســئولیت رونــد انتخــاب ناشــران را بــر عهــده دارنــد. تمــام کتاب هــای ناشــرین 
منتخــب کــه شــامل حــوزه و قلمــرو اســکوپوس باشــند بایــد بــرای مجموعــه اســکوپوس در نظــر گرفتــه 

شــود. مقدمــات و انتخــاب لیســت کتاب هــا از یــک ناشــر خــاص بــه مــوارد زیــر بســتگی دارد:



28

اعتبار ناشر ~
سایز و موضوع لیست کتاب ها ~
فرمت و موجودیت محتوای کتاب ~
سیاست های نشر و ماموریت هیأت تحریریه ~
کیفیت محتوای کتاب چاپ شده ~
معیارهای�انتخاب�مجموعه�مطالب�کنفرانس�ها�در�اسکوپوس�•

مطالــب ارائــه شــده در کنفرانــس هــا یکــی از مهم تریــن اجــزاء مطالــب علمــی در هــر رشــته محســوب 
ــی  ــک و ریاض ــر، فیزی ــی، کامپیوت ــته های مهندس ــاص در رش ــور خ ــه ط ــت ب ــوان گف ــا می ت ــود. ام می ش
دارای اهمیــت بیشــتری اســت. کنفرانس هایــی بــرای ســامبیت شــدن واجــد شــرایط هســتند کــه مقــاالت 
ــد حداقــل  ــی منتشــر می شــود و همچنیــن بای ــد منظــم زمان ــه صــورت ســریالی و طبــق یــک رون آنهــا ب

شــرایط الزم بــرای وارد شــدن بــه اســکوپوس را دارا باشــد.
ــال حاضــر حــدود 7٫2  ــد و در ح ــا را پوشــش می ده ــن کنفرانس ه ــام مت ــاالت تم ــا مق اســکوپوس تنه
ــه  ــاب مجموع ــد. انتخ ــود می باش ــگاه موج ــن پای ــس در ای ــزار کنفران ــس از 88 ه ــه کنفران ــون مقال میلی
مقــاالت کنفرانس هــا بــر اســاس کیفیــت و ارتبــاط آن کنفرانس هــا بــا موضــوع رشــته مــورد نظــر اســت. 
اولویــت بــا مجموعــه مقــاالت کنفرانــس هایــی اســت کــه توســط یــک ســازمان معتبــر و یــک ناشــر در 
زمینــه موضوعــی مرتبــط منتشــر شــده باشــد. اســکوپوس نمایه ســازی مجموعــه مقــاالت کنفرانــس هــا از 
طــرف افــراد بــه صــورت مســتقل قبــول نمــی کنــد. مجموعــه مقاالتــی کــه بــه صــورت ســریالی منتشــر 

مــی شــوند و دارای ISSN هســتند مــی تواننــد در اســکوپوس بــا رونــد ارزیابــی نشــریات، نمایــه شــوند.
اخالق�در�نشر�و�اهمیت�آن�در�اسکوپوس�•

ــای  ــوزه  ه ــام ح ــداد در تم ــن رخ ــت. ای ــم اس ــای عل ــایند در دنی ــداد ناخوش ــک رخ ــر ی ــور در نش قص
ــتند.  ــه دور هس ــده ب ــن پدی ــا از ای ــریات و کتاب ه ــی از نش ــداد کم ــا تع ــد و تنه ــی رخ می ده موضوع
ــک از نویســندگان، ســردبیران،  ــر ی ــری ه ــه مســئولیت پذی ــوط ب ــوع قصــور در نشــر من پیشــگیری از وق
داوران، ناشــران و موسســات می باشــد. هــر نشــریه ای کــه در اســکوپوس نمایــه مــی شــود، دارای بیانیــه 
اخــالق در نشــر و قصــور در نشــر مــی باشــد و ایــن بیانیه هــا در درســترس عمــوم اســت. بیانیــه اخــالق در 
نشــر و قصــور در نشــر مشــخص می کنــد کــه ناشــر  بــه یــک کــد مشــخص و رفتــار اخالقــی در کارهــای 
خــود در نشــریه پایبنــد اســت. ایــن بیانیــه بایــد شــامل اصــول اخالقــی کــه  توســط ســازمان هایــی نظیــر 
COPE مطــرح شــده اســت باشــد. اصولــی کــه بــرای تمــام نویســندگان، ســردبیران، تیــم تحریریــه نشــریات 

و داوران مســاوی اســت. تقلــب در نشــر، اصیــل بــودن محتــوا و ســرقت علمــی، نقــش نویســندگی و تضــاد 
منافــع بــه عنــوان مــواردی اســت کــه در ایــن بیانیــه قــرار مــی گیــرد.
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اسکوپوس و اخالق در نشر

ــا ایــن سیاســت هــا در پایــگاه  اســکوپوس همــه ناشــران را بــا توجــه بــه عملکــرد آنهــا و تطبیقشــان ب
لیســت می کنــد. اســکوپوس خــود بــه تنهایــی هیــچ گونــه بیانیــه ایــی بــرای اخــالق در نشــر و یــا قصــور 
ــر  ــه یکــی از روش هــای زی ــوان ب ــی ت ــات بیشــتر م ــت اطالع ــرای دریاف ــا ب ــد  ام در نشــر حکــم نمی کن

اقــدام کــرد.
1  در حال حاضر ناشران بزرگ بیانیه های کاملی را در وب سایت خود منتشر میکنند. مانند سایت الزویر 

2  تعــدادی از ســازمان هــای صنعتــی راهنماهــای کاملــی را بــرای بــرای ناشــران منتشــر مــی کننــد کــه 
بــه راحتــی قابــل دسترســی اســت. بعضــی از ایــن ســازمان هــا بــه ایــن شــرح اســت:

~ http://publicationethics.org در آدرس )COPE) کمیته اخالق در نشر
~ http://www.wame.org در آدرس )WAME) انجمن جهانی سردبیران حوزه پزشکی
~ http://www.icmje.org در آدرس )ICMJE) کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی
~ http://www.consort statement.org در آدرس )CONSORT) ثبت استانداردهای آزمایشات گزارش شده
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راهنماهایی مبنی بر اینکه بر چه بیانیه هایی در اخالق در نشر و قصور در آن باید وفادار ماند. 
(PEMS) به آدرس

 https://www.elsevier.com/__data/assets/word_doc/0018/116082/pems_june15.docx

 بــرای اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا اهمیــت اخــالق در پژوهــش و نشــر مــی توانیــد بــه
http://www.ethics.elsevier.com مراجعه کنید

عنوان�نشریه�برای�نمایه�شده�در�اسکوپوس�از�چه�درجه�اهمیتی�برخوردار�است؟�•
ــه اهــداف  ــرای دســتیابی ب ــرای پژوهشــگران دیگــر کــه ب ــر نویســندگان، ب ــوان نشــریه ها عــالوه ب عن
علمــی خــود از اســکوپوس اســتفاده مــی کننــد نیــز بســیار بــا اهمیــت اســت. عنــوان یــک نشــریه می توانــد 
ــده  ــد نشــان دهن ــی توان ــن م ــک نشــریه همچنی ــوان ی ــد. عن ــر کن ــی نشــریه را متاث ــن الملل ــت بی وضعی
اهــداف و دامنــه نشــریه و همچنیــن نشــان دهنــده یــک پیــش زمینــه کلــی از مقالــه هــا ی موجــود در آن 
نشــریه باشــد. بــه عنــوان مثــال اگــر عنــوان نشــریه ای The French journal of information باشــد ایــن 
تصــور را بــه محقــق مــی دهــد کــه کــه اهــداف و دامنــه نشــریه در زمینــه اطالعــات در فرانســه اســت و 
ممکــن اســت قســمتی از مقــاالت ایــن نشــریه بــه زبــان فرانســوی نوشــته شــده باشــد. ایــن تفــاوت بــه 

طــور واضــح در قســمت اهــداف و دامنــه نشــریه مشــخص اســت.
اگــر قصــد ســابمیت یــک مجلــه بــا نــام منحصــر بــه خــودش را داریــد بســیار مهــم اســت کــه  بررســی 
کنیــد آیــا مجــالت دیگــری بــا اســامی مشــابه وجــود دارد یــا خیــر؟ تــا مطمیــن شــوید کــه هیــچ گونــه 
ــگاه هــای  ــا نشــریات دیگــر در پای ــل تشــابه اســمی، ب ــه دلی ــن لحــاظ کــه ب ــه از ای ــرای مجل مشــکلی ب
اطالعاتــی  پیــش نمــی آیــد. از دیــدگاه برخــی ســردبیران و یــا اعضــاء هیــأت تحریریــه، داشــتن عنــوان 
مشــابه بــا عناویــن دیگــر نشــریات ایــده ایــی مناســب بــرای دسترســی آســان نویســندگان دیگــر بــه نشــریه 
آنهــا و بــه تعبیــری کســب اعتبــار بالقــوه می داننــد. امــا داشــتن عنــوان مشــابه بــا اســامی دیگــر نشــریات، 

از لحــاظ قوانیــن اخــالق در نشــر(COPE(، نوعــی تخلــف محســوب مــی شــود.

برای�نشریاتی�که�در�عنوان�خود�کلمه��internationalرا�دارند�چه�تدابیری�وجود�دارد؟�•
برخــی از نشــریات، بــه دلیــل داشــتن کملــه international در عنــوان شــان، نشــریه خــود را بــد جلــوه 
داده  انــد. وجــود ایــن کلمــه در عنــوان، ایــن انتظــار را بــه وجــود مــی آورد کــه تمــام گــروه هیــأت تحریریــه، 
اهــداف، دامنــه و فلســفه وجــودی نشــریه دارای بازتابــی بین المللــی چــه از نظــر تعــداد مقــاالت و چــه از 
نظــر کیفیــت بیــن المللــی اســت. عنــوان بیــن المللــی  بدیــن معنــی نیســت کــه فقــط یــک یــا دو نفــر از 
اعضــای هیــأت تحریریــه از کشــوری دیگــر هســتند. در نشــریه هــای بیــن الملــی اعضــای هیــأت تحریریــه  
ــد.  ــه  ســزایی دارن ــن خــط مشــی نشــریه نقــش ب ــت و تعیی ــه در مدیری ــی هســتند ک ــن الملل ــی بی اعضای
تمــام اســامی کــه در نشــریه بــه عنــوان نقــش خاصــی نــام بــرده مــی شــوند بایــد همــراه نــام آنهــا بایــد 
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وابستگیشــان بــه نشــریه نیــز عنــوان شــود. مــدل هــای متفاوتــی بــرای نمایــش بیــن المللــی بــودن یــک 
 International Council , International Advisory Board  مجلــه وجــود دارد. ماننــد وجــود عباراتــی ماننــد
ــه چشــم  ــه ب ــأت تحری ــراد اعضــای هی ــام اف ــی در ن ــن الملل ــن ممکــن  اســت اســامی بی ــره همچنی و غی

بخــورد. حتمــا بایــد مشــخص شــود کــه ســردبیر اصلــی و مدیــر ســردبیران چــه شــخصی اســت.

زمان پذیرش مقاالت در مجالت مختلف

چگونه�یک�نشریه�در�اسکوپوس�سابمیت�و�ارزیابی�می�شود؟��•
http://suggestor.step.scopus.com/ آدرس  در  ســابمیت   فــرم  یــک  از  بایــد  ژورنال هــا  تمامــی 
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suggestTitle/step1.cfm کــه بــه صــورت آنالیــن در پایــگاه وجــود دارد اســتفاده کننــد. هنگامــی کــه وارد 

صفحــه ابتدایــی فــرم مــی شــوید، اســکوپوس  از نمایه ســاز ســوال مــی کنــد کــه آیــا مطمئــن هســتید کــه 
ــر؟  ــا خی ــه اســکوپوس اســت ی ــن شــرایط و مجــوز ورود ب ــه حاضــر دارای اولی مجل

زمانــی کــه ایــن مرحلــه تمــام مــی شــود اســکوپوس فرمــی را بــرای تکمیــل اطالعــات جزئــی و کلــی 
مجلــه ارائــه مــی دهــد. تکمیــل تمامــی ســواالت در ایــن فــرم اجبــاری اســت و بــرای ادامــه تکمیــل فــرم، 
ــه آپلــود کنــد. زمانــی کــه فــرم را بــه صــورت کامــل  ــه از مجلــه را بــرای نمون نمایه ســاز بایــد چنــد مقال
تکمیــل کردیــد، بــه صــورت اتوماتیــک یــک ایمیــل مبنــی بــر تاییدیــه ســابمیت ژورنــال و وارد شــدن آن 
بــه مرحلــه داوری از اســکوپوس دریافــت مــی کنیــد. محتــوای ایــن نامــه ذکــر مــی کنــد کــه نشــریه شــما 
در اســکوپوس ســابمیت شــده اســت و ممکــن اســت بــرای مرحلــه داوری در نظــر گرفتــه شــود ولــی ایــن 

بــه معنــی موافقــت بــرای پذیرفتــن نشــریه شــما در اســکوپوس نیســت.

پــس�از�ســابمیت�در�اســکوپوس،�چــه�مــدت�زمــان�الزم�اســت�تــا�از�نتیجــه�وضعیــت��•
نشــریه�خــود�در�اســکوپوس�مطلــع�شــویم؟

ــک  ــه ی ــد، بالفاصل ــه شــدن، ســابمیت کردی ــه منظورنمای ــس از اینکــه نشــریه ای را در اســکوپوس ب پ
ایمیــل جهــت تاییدیــه ســابمیت خوددریافــت مــی کنیــد کــه بــه اطــالع شــما مــی رســاند کــه نشــریه شــما 
ســابمیت شــده اســت و ممکــن اســت بــرای ورود بــه مرحلــه داوری در نظــر گرفتــه شــود. هرچنــد ایــن نامــه 
بــه هیــچ عنــوان ضمانــت نمــی کنــد کــه نشــریه شــما حتمــا در اســکوپوس نمایــه مــی شــود. زیــرا قبــل 
از اینکــه هرگونــه تصمیمــی بــرای مجلــه شــما اخــذ شــود، نشــریه متقاضــی حتمــا بایــد مراحــل انتخــاب 
نشــریه و داوری را توســط گــروه CSAB طــی کنــد. بــا توجــه بــه تعــداد نشــریه هایــی کــه در اســکوپوس 

ســابمیت شــده انــد، حــدود 6 تــا 12مــاه زمــان الزم اســت تــا ایــن مرحلــه طــی شــود.

پس�از�اینکه�یک�نشریه�سابمیت�میشود�چه�اتفاقی�می�افتد؟�•

بعــد از ســابمیت، اســکوپوس مجلــه را از لحــاظ اعتبــار بررســی میکنــد تــا تشــخیص دهــد کــه مــی توانــد 
وارد مرحلــه داوری شــود یــا خیــر. اگــر مجلــه در ایــن مرحلــه مــورد قبــول واقــع نشــود و نتوانــد وارد مرحلــه 
داوری شــود، نتیجــه مــردودی بــا دالیــل کافــی بــه نمایــه کننــده اصلــی اطــالع رســانی میشــود. اگر نشــریه 
دارای اعتبــار اولیــه باشــد، تمــام اطالعــات مــورد نیــاز مجلــه کــه در فــرم پــر شــده اســت بــه تیــم ارزیابــی 
اســکوپوس داده مــی شــود. در صــورت نیــاز از ناشــر درخواســت مــی شــود کــه فــرم اطالعــات ناشــر را بــه 
منظــور تهیــه اطالعــات درســت و صحیــح بــرای مجلــه، تکمیــل کنــد. زمانــی کــه تمــام اطالعــات مجلــه 
کامــل باشــد و ســابمیت مجلــه کامــل و بــدون نقــص باشــد، بــا توجــه بــه موضــوع نشــریه، بــرای بررســی 

بیشــتر بــه متخصــص موضوعــی کــه عضــو گــروه CSAB اســکوپوس اســت فرســتاده میشــود.
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فرآیند�ارزیابی�منابع�مختلف�برای�ایندکس�شدن�در�اسکوپوس�•

ــر  ــه اســت و ب ــه بررســی مســتقل اســکوپوس بســیار شــفاف و ماهران ــی کمیت مراحــل انتخــاب و ارزیاب
ــوند! ــم می ش ــکوپوس تحری ــرف اس ــابمیت از ط ــرای س ــریات ب ــی از نش ــاس برخ ــن اس همی

کارشناســان  بیــن المللــی CSAB بــه صــورت  مســتمر مطالــب جدیــد را از لحــاظ معیار هــای کمــی و کیفــی 
ــه صــورت مســتمر و طبــق  بررســی می کننــد. تنهــا ژورنال هــا، کتاب هــا و مقــاالت کنفرانــس هایــی کــه ب
برنامــه زمانــی مشــخص  و منظمــی چــاپ می شــوند می تواننــد در اســکوپوس ســابمیت و توســط  ایــن گــروه 
برســی شــوند تــا در نهایــت  بتواننــد بــه اســکوپوس راه پیــدا کننــد. ســابمیت ممکــن اســت توســط ناشــر یــا 
هیــأت تحریریــه  یــک مجلــه صــورت بگیــرد. محققــان  و کتابــدارن نیــز مــی تواننــد  بــه صــورت مســتقل 

یــک مجلــه را در اســکوپوس ســابمیت کننــد امــا ایــن کار اجــازه ناشــر یــا ســردبیران را الزم دارد.

قبل�از�انجام�هر�گونه�سابمیت�برای�اسکوپوس�باید�به�نکات�زیر�توجه�شود�•

ابتــدا ژورنــال مــورد نظــر را در اســکوپوس جســتجو شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن ژورنــال  ~
قبــال در اســکوپوس نمایــه نشــده باشــد

قوانین مربوط به اسکوپوس مطالعه شود ~
معیارهای مشخص شده اسکوپوس برای انتخاب منابع مختلف بررسی شود ~
~ http://suggestor.step.scopus.) از فــرم مربــوط بــه ســامبیت ژورنــال در اســکوپوس اســتفاده شــود

com/suggestTitle/step1.cfm)

از مطالب ارائه شده در قسمت پرسش و پاسخ (FAQs( مربوط به سردبیران استفاده شود. ~
افــراد و یــا ناشــرانی کــه اقــدام بــه ســابمیت ژورنــال خــود مــی کننــد، پــس از دریافــت یــک کــد پیگیــری 
ــد در صفحــه Title Evaluation Tracker از مراحــل ســابمیت  ــردن آن ک ــا وارد ک ــد ب 16 رقمــی، می توانن

مجلــه و نتایــج آن مطلــع شــوند:
http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker

همچنیــن ســردبیران نیــز قبــل از هرگونــه اقــدام ســابمیت نشــریه دارای وظایفــی هســتند . آنهــا ابتــدا 
بایــد بررســی کننــد کــه آیــا نشــریه دارای شــرایط الزم بــرای قــرار گرفتــن در مجموعــه اســکوپوس مــی 
باشــد یــا خیر.اگــر نیســتند بایــد در آن قســمت از مجلــه کــه معیارهــای الزم را نــدارد تجدیــد نظــر شــود. 

قبــل از انجــام مراحــل ســابمیت پیشــنهاد می شــود کــه مــوارد زیــر مــورد بررســی قــرار گیــرد:
آیا مقاالت نشریه Peer review شده است؟ ~
آیا نشریه کد ISSN دارد؟ ~
آیا چکیده و عنوان مقاالت نشریه زبان انگلیسی هستند؟ ~
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آیا رفرنس های ارایه شده در مقاالت به زبان التین هستند؟ ~
آیــا مجلــه دارای بیانیــه اخــالق در نشــر و قصــور درنشــر بــه صــورت آنالیــن و قابــل دســترس در  ~

ســایت مجلــه مــی باشــد؟ بــرای اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا اخــالق در نشــر میتوانیــد بــه بیانیــه 
کمیتــه اخــالق در نشــر ( COPE( و یــا برنامــه اخــالق در پژوهــش پژوهــش و نشــر الزویــر بــه آدرس 

http://www.elsevier.com/ethics/home  مراجعــه کنیــد.

الزم اســت بررســی شــود کــه عنــوان نشــریه عنوانــی مفهومــی تنهــا منحصــر بــه همــان نشــریه اســت 
و دارای تشــهابات اســمی بــا عنــوان نشــریات دیگــر نیســت. ایــن موضــوع مهمــی اســت کــه حتمــا بایــد 
ــه تغییــر عنــوان  توســط هیــأت تحریریــه و ناشــر بررســی گــردد. نتیجــه ایــن کار ممکــن اســت منجــر ب
شــود و یــا منجــر بــه دریافــت یــک کــد ISSN جدیــد شود.داشــتن عنــوان مشــابه و مســاوی بــا عناویــن 
ــدم  ــوان مشــابه, ع ــد داشــتن عن ــتباه کن ــار اش ــدگان را دچ نشــریا دیگــر ممکــن اســت نویســنده و خوانن

رعایــت قوانیــن اخــالق در نشــر اســت
ــر منتشــر شــده اســت؟ توجــه داشــته باشــید کــه نشــریاتی کــه دارای  ~ ــا نشــریه در دو ســال اخی آی

ــاه هســتند، از طــرف داوران مرجــوع مــی شــوند. ســابقه نشــر بســیار کوت
در مراحــل ســابمیت مجلــه بایــد ســه ایشــو اخیــر نشــریه و یــا نــه مقالــه آن دارای جــدول فهرســت  ~

آمــاده شــده بــرای آپلــود باشــد.
مشــخص شــود کــه چــه کســی بــه عنــوان ســردبیر اصلــی معرفــی مــی شــود. ایــن شــخص در تمــام 
فرآیندهــای داوری و اداراه نشــریه مســئول اســت. حداکثــر ســه نفــر را مــی توانیــد بــه عنــوان ایــن نقــش 

معرفــی کنیــد.
ــخصی،  ــی ش ــه اینترنت ــا، صفح ــه کاری آنه ــد رزوم ــردبیران، مانن ــه س ــه حرف ــوط ب ــات مرب ــا اطالع آی
ــر. ــا خی ــت ی ــاهده اس ــل مش ــن قاب ــورت آنالی ــه ص ــده و... ب ــت ش ــای دریاف ــداد جایزه ه ــین، تع افلیش

بــه ناشــران و ســردبیرانی کــه مایــل هســتند نشــریه خــود را در اســکوپوس بــه ثبــت برســانند پیشــنهاد 
ــرای  ــا قســمت SCOPUS info site در تمــاس باشــند و مطالبــی کــه توســط  CASB ب مــی شــود کــه ب
ــا تشــخیص  ــود  ت ــع ش ــد واق ــد نفی ــی شــخصی می توان ــرای ارزیاب ــز ب ــده اســت نی ــته ش ــی نوش راهنمای
دهیــد کــه نشــریه شــما دراری الویــت هــا و شــرایط اولیــه بــرای ســابمیت شــدن در اســکوپوس هســتند یــا 
خیــر. و ممکــن اســت  تصمیمــات اخــذ شــده،  بــا نظــرات داوران جهــت حمایــت از تصمیــم گرفتــه شــده، 
همــراه باشــد. در مــواردی کــه نشــریه از طــرف اســکوپوس مــردود اعــالم  مــی شــود، بــرای نشــریه تاریــخ 

ســابمیت مجــدد تعییــن مــی شــود.

داوری�نشریات�در�اسکوپوس�چگونه�است؟��•
ــه  ــن مجل ــه ای ــار اولی ــابمیت شــد ، جهــت بررســی اعتب ــک نشــریه در اســکوپوس س ــه ی ــس از اینک پ
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بــرای داوران اســکوپوس ارســال مــی شــود. تمامــی نشــریاتی کــه تمایــل بــه ایندکــس شــدن در پایــگاه 
اســکوپوس را دارنــد،  بایــد شــامل حداقــل و کوچکتریــن معیارهــای اســکوپوس بــرای نمایــه شــدن  باشــند 

و نشــریه ایــی کــه هــر یــک از ایــن معیارهــا را نداشــته باشــد، بــرای داوری انتخــاب نمــی شــود.

سابمیت�مجدد�چیست؟�•
مجلــه هایــی کــه از نظــر گــروه اســکوپوس مــردود  بــه حســاب مــی آینــد تــا  یک زمــان خاصــی از ســابمیت 
مجــدد نشــریه خــود در اســکوپوس محــروم هســتند و بعــد از آن تاریــخ مــی تواننــد دوبــاره اقــدام بــه ســابمیت 

نشــریه خــود کننــد. ایــن زمــان ممکــن  اســت یــک ســال، 18 مــاه،2 ســال، 3ســال و یــا 5 ســال باشــد.

گروه�اسکوپوس�بر�اساس�چه�معیارهایی�تاریح�تحریم�برای�سابمیت�مجدد�را�تعیین��•
می�کنند؟

ــت نشــریه مشــخص می شــود و بســتگی دارد  ــرای اعــالم مردودی ــل داوران ب ــار براســاس دلی ــن معی ای
کــه چــه زمانــی ممکــن اســت طــول بکشــد تــا نشــریه مــورد نظــر،  نواقــص اعــالم شــده را رفــع کنــد. بــر 

اســاس تخمیــن ایــن زمــان، تاریــخ  محرومیــت  را تعییــن می کننــد.

نتایج ارزشیابی مجدد 2016 اسکوپوس



36

ــه  ــی دارد ک ــالت ایران ــه مج ــی ب ــکوپوس توصیه های ــی، اس ــالت ایران ــورد از رد مج ــن م ــازه تری در ت
بررســی آنهــا بــه ویــژه بــرای مســوولین و معاونیــن پژوهشــی دانشــگاهها یــا وزارت بســیار مهــم میباشــد. 

ــه روزرســانی شــوند. ــا بیــان ایــن توصیــه هــا، سیاســتهای ملــی در بحــث نشــریات نیــز ب امیدواریــم ب

اسکوپوس�و�مجالت�ایرانی�•
در پاسخ به یکی از مجالت ایرانی اسکوپوس توصیه می کند که:

ــد ~ ــاmono-institutionalهســتند. از ایــن موضــوع بای ــبتــکموسســهی ــیاغل مجــالتایران
پرهیــز شــده و بجــای آن چندیــن موسســه بــا هــم اقــدام بــه راه انــدازی یــک مجلــه معتبــر نماینــد. 

ــر ادغــام شــوند. حتــی توصیــه می شــود کــه مجــالت کوچکتــر در مجــالت بزرگت
نویســندگانباریــکیــاnarrowauthors: اغلــب مقــاالت از یــک گــروه خــاص از نویســندگان بــا  ~

افیلیشــن واحــد یــا متعلــق بــه همــان منطقــه و یــا کشــور میباشــند. اســکوپوس بدنبــال مقــاالت از 
کشــورهای مختلــف و یــا international diversity of authors میباشــد.

تغییر�معیارهای�اسکوپوس�و�اعمال�سختگیری�های�علمی�بیشتر�برای�نمایه�شدن�در�آن�•
در ســالهای اخیــر شــرایط داوری مجــالت در نمایه ســاز اســکوپوس تاحــدی تغییــر نمــوده اســت بطوریکــه 
برخــی از مجــالت کشــورمان در ایــن ارزشــیابی موفــق بــه احــراز شــرایط الزم نگردیــده انــد. بــا اهــداف 

آموزشــی بــرای ســردبیران گرامــی برخــی از معیارهــای ارزشــیابی د رلینــک زیــر ارائــه شــده اســت:
https://sites.kowsarpub.com/scinews/articles/88043.html
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�CiteScoreچیست�و�مزایای�آن�نسبت�به��Impact�Factorچه�هستند؟�•

CiteScore یــک محصــول جدیــد (2016( از الزویــر اســت کــه از اطالعــات ارجاعــات Scopus اســتفاده 

 SNIP و SJR (Scimago Journal Rank) مــی دهــد. ایــن محصــول اطالعــات Rank نمــوده و بــه مجــالت
ــه مــی کنــد. ایــن آمــاره اطالعــات  (Source Normalized Impact per Paper) را نیــز در یــک محــل ارائ

22000 مجلــه نمایــه شــده در همــه محصــوالت Scopus را دربــر مــی گیــرد. 
ــته  ــال گذش ــه س ــال را در س ــاالت یکس ــه مق ــات هم ــاره ارجاع ــن آم ــبهCiteScore: ای روشمحاس

ــد. ــی ده ــدرت بیشــتری نشــان م ــا ق ــه را ب ــک مجل ــر ی ــاره اث ــن آم ــی کند.ای ــبه م محاس
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اهمیت�وب�سایت�نشریات�سابمیت�شده�در�روند�قبول�شدن�آنها�در�اسکوپوس�•
ــی  ــع اصل ــت از مناب ــم  اینترن ــی می کنی ــوژی زندگ ــر تکنول ــا در عص ــروزه م ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه شــده در رابطــه  ــه اطالعــات ارائ ارتباطــات محســوب مــی شــود.  بســیار ضــروری اســت کــه هــر گون
بــا مجلــه و محتــوای آن بایــد بازتابــی از کیفیــت آن باشــد. در رونــد داوری اســکوپوس، وب ســایت مجلــه 
ــد.  ــی کنن ــه م ــا مراجع ــه آنج ــود ب ــای خ ــی معیاره ــرای ارزیاب ــه داوران CSAB ب ــت ک ــی اس ــن جای اولی
ــه از طریــق وب ســایت آن موفــق  ــب مراحــل داوری، در یافتــن اطالعــات مجل اگــر داوران در تمــام جوان
نشــوند، ممکــن اســت نشــریه را بــه دلیــل پاییــن بــودن کیفیــت، از تحــت پوشــش قــرار گرفتــن اســکوپوس 
معــاف کننــد. بســیار مهــم اســت کــه وب ســایت مجلــه واضــح باشــد و بــه راحتــی قابــل دســترس باشــد و 
همچنیــن ترکیبــی از  دیگــر محصــوالت ناشــر نباشــد. بــه عنــوان مثــال نشــریه یــک دانشــگاه یــک صفحــه 

وب جداگانــه داشــته باشــد و در صفحــه اصلــی دانشــگاه نباشــد.
وب سایت ها باید شامل اطالعات زیر باشد:

اطالعاتــی در بــاره ســردبیر/ مدیــر هیــأت تحریریــه و همچنیــن اســامی اعضــای هیــأت تحریریــه و  ~
یــا اعضــا گــروه مشــاور بیــن المللــی

راهنمــای نویســنده کــه شــامل توضیحــات مراحــل ســامبیت مقــاالت و همچنیــن معیارهــای مجلــه  ~
بــرای ســابمیت اســت

اطالعاتی در باب چگونگی روند داوری تخصصی مقاالت ~
راهنمــای اخــالق در نشــر کــه بایــد تخلفــات مربــوط بــه اخــالق در نشــر را بــه صــورت شــفاف بــرای  ~

نویســندگان و ســردبیران توصیــف کند
اطالعاتی دقیق در رابطه با معیارها و ارزش های منابع دسترسی باز ~
اطالعاتی در رابطه با نحوه دسترسی به مقاالت تمام متن نشریه ~
اطالعاتی در رابطه با نقش ناشر و سازمان مادر آن نشریه ~

بــرای خواننــدگان نشــریه، دسترســی بــه صفحــات وب ســایتی کــه بــه راحتــی در دســترس قــرار مــی گیرند 
 CSAB امــری ضــروری اســت و داشــتن ایــن امکانــات نشــان دهنــده تخصصــی بــودن نشــریه اســت. داوران.
نیــز بایــد همیــن دسترســی را در طــول زمــان داوری خــود داشــته باشــند. بــه خصــوص زمانــی کــه اطالعــات 
نشــریه از زمــان ســابمیت تغییــر میکنــد دسترســی بــه آپدیــت آن هــا از ایــن طریــق حائــز اهمیــت اســت. روز 
آمــد نگــه داشــتن اطالعــات در وب ســایت نشــریه بســیار مهــم اســت و نشــان دهنــده تعهــد مجلــه به توســعه 
و پایــداری اســت. یکــی از موضــوع هــای مهــم دیگــر اطمینــان از درســت بــودن لینــک هــای موجــود در وب 
ســایت اســت. هــر لینــک عملکــرد مخصــوص بــه خــود را دارد. ســردبیران بایــد اطمینــان حاصــل کننــد تمامی 

اطالعــات مربــوط بــه هیــأت تحریریــه، افــراد نشــریه، و ناشــران دقیــق هســتند.
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

بــا توجــه بــه اهــداف و دامنــه نشــریه و اینکــه آیــا ایــن نشــریه فقــط مخصــوص نویســندگان داخلــی و 
مــرزی اســت یــا خیــر، ترجمــه وب ســایت مجلــه بــه زبــان انگلیســی میتوانــد حائــز اهمیــت باشــد زبــان 
انگلیســی بــه عنــوان زبــان اصلــی و رایــج در ارتباطــات علمــی بیــن الملــی اســت و دسترســی بلنــد مــدت 
بــه مقــاالت و محتــوای نشــریه بــرای محققــان بیــن المللــی از جملــه مزایــای نشــریه محســوب مــی شــود.
ترجمــه انگلیســی وب ســایت نشــریات در اولیــن قــدم باعــث بــه اشــتراک گــذاری بیــن المللــی آن میشــود و 
نشــریه را قــادر میســازد تــا بــا جوامــع علمــی بــرون مــرزی نیــز ارتبــاط برقــرار کنــد و همچنیــن منجــر بــه 

افزایــش دریافــت اســتنادهای مقالــه و بــه طبــع نشــریه مــی شــود.
بســیاری از نشــریات غیــر انگلیســی زبــان، در وب ســایت خــود لینکــی دارنــد کــه بــا کلیــک بــر روی آن 
تمــام محتــوای وب ســایت بــه انگلیســی نشــان داده مــی شــود البتــه قابــل ذکــر اســت کــه ایــن ترجمــه 
ــه ایندکــس شــدن در اســکوپوس را  شــامل مقــاالت نمــی شــود. هــر چنــد تمــام نشــریاتی کــه تمایــل ب
دارنــد، عنــوان و چکیــده مقــاالت آن هــا حتمــا بایــد بــه زبــان انگلیســی باشــد. ایــن امــر بــه بــه نویســندگان 
کمــک مــی کنــد تــا بــا افزایــش دسترســی بــه مقــاالت آن هــا ، اســتنادهای خــود را نیــز افزایــش دهنــد. 
شــایان ذکــر اســت کــه بســیاری از نشــریات حداقــل برخــی از مقــاالت خــود را عــالوه بــر زبــان اصلــی، بــه 

زبــان انگلیســی نیــز منتشــر مــی کننــد.
تا�چه�زمانی�یک�نشریه�در�اسکوپوس�باقی�می�ماند؟��•

آیااسکوپوساجازهداردنشریهشماراپسازمدتیازپایگاهخودحذفکند؟
ــوای آنهــا از  ــرای ایندکــس شــدن در اســکوپوس انتخــاب مــی شــود، محت ــال ب ــی کــه یــک ژورن زمان
ــد در اســکوپوس  منتشــر مــی شــود. و نشــریاتی کــه دارای ســه ســال ســابقه نشــر  ــه بع همــان ســال ب
هســتند مقــاالت آنهــا از اولیــن شــماره در اســکوپوس ایندکــس مــی شــوند. در مــواردی کــه آرشــیو کامــل 
مقــاالت در ســایت نشــریه آرشــیو شــده باشــد، ناشــران ممکــن اســت از اســکوپوس درخواســت کننــد کــه 
ــه شــدن در  ــرای نمای ــی کــه ب ــال های ــد. ژورن ــز وارد مجموعــه اســکوپوس کنن ــی را نی شــماره هــای قبل
اســکوپوس انتخــاب مــی شــوند، ممکــن اســت بــه صــورت مســتمر در اســکپوس حضــور داشــته باشــند و 
ایــن عملکــرد نشــریه اســت کــه تعییــن می کنــد کــه تــا چــه زمانــی حضــور آنهــا در ایــن پایــگاه ادامــه 
ــه  ــه کاهشــی داشــته باشــند، ممکــن اســت از مجموع ــد رو ب ــا رون ــه عملکــرد آنه ــی ک دارد. نشــریه های
اســکوپوس حــذف شــوند. اســکوپوس ایــن اجــازه را دارد کــه نشــریات را مجــددا مــورد ارزیابــی قــرار دهــد 

و آنهــا را از مجموعــه حــذف کنــد.
اقدامات�الزم�برای�ماندن�در�اسکوپوس�•

ســردبیرانوناشــرانبــرایاطمینــانحاصــلکــردنازایــنموضــوعکــهنشــریهآنهــادارایکیفیــت
الزمبــرایادامــهمانــدندراســکوپوساســتچــهاقداماتــیرابایــدانجــامدهنــد؟
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ــا اســکوپوس از طریــق اینترنتــی در تمــاس  ــد ب ــرای ایــن کار ســردبیران و تیــم پشــتیبانی نشــریه بای ب
باشــند و همچنیــن بایــد کیفیــت وب ســایت خــود را بــرای ارتباطــات گســترده تــر علمــی افزایــش دهنــد. 
هنگامــی کــه تعــداد اســتنادهای یــک نشــریه یــا مقالــه افزایــش پیــدا کنــد، انگیــزه و عالقمنــدی نشــریه 
ــده از  ــن ش ــای تعیی ــه معیاره ــد. هم ــی کن ــم م ــه نشــریه فراه ــداف و دامن ــاء اه ــش و ارتق ــرای افزای را ب
طــرف اســکوپوس بایــد در طــول مــدت حضــور نشــریه همچنــان پابرجــا باشــد و حفــط شــود امــا مهــم 
تریــن نکتــه ای کــه نشــریات بــرای گســترش خــود بایــد رعایــت کننــد، افزایــش خواننــدگان و نویســندگان 
نشــریه اســت. ســردبیران در اطمینــان حاصــل کــردن از ایــن موضــوع کــه ایندکــس بــودن نشــریه آنهــا در 

اســکوپوس ادامــه دارد یــا خیــر نقــش مهمــی دارنــد.
کنتــرل منظــم اســتنادهای نشــریه و اینکــه چــه نویســندگانی و چــه مجالتــی بــه نشــریه اســتناد کــرده 
انــد، ابــزار کنتــرل موفقــی اســت کــه نشــان مــی دهــد حضــور آن نشــریه در اســکوپوس موفقیــت آمیــز 
ــا شــاخص هــای نشــریه کــه  ــق اســکوپوس و ی ــر را از طری ــن ام ــد ای ــوده اســت. ســردبیران مــی توانن ب

توســط اســکوپوس معرفــی شــده انــد کنتــرل کننــد.

دالیل�خروج�از�اسکوپوس�•
آیــاایــنامــکانوجــودداردکــهنشــریهایــیبــاوجــودافزایــشمســتمرعملکــردوکیفیــتخــود

پــسازایندکــسشــدندراســکوپوس،ازمجموعــهخــارجشــود؟
ــرای برقــراری کیفیــت نشــریات و مقــاالت موجــود در اســکوپوس تشــکیل  گــروه CASB اســکوپوس ب
شــده اســت. قبــول یــک نشــریه در اســکوپوس بــه معنــی مانــدن آن تــا زمــان نامحــدود نمــی باشــد. بــرای 
اینکــه حضــور یــک نشــریه در ایــن پایــگاه مســتمر باشــد، ســردبیران و عوامــل هیــأت تحریریــه نشــریه 
ــرای ادامــه حضــور در اســکوپوس اطمینــان حاصــل کننــد. ناشــران مــی تواننــد  بایــد از کیفیــت نشــریه ب
ــا اطمینــان حاصــل کــردن از رعایــت همیشــگی مــوارد  ــار نشــریه خــود محافظــت کننــد و آن را ب از اعتب
ــت آن را حفــظ  ــد، کیفی ــره و کار آم ــه خب ــأت تحریری اخــالق در نشــر و داشــتن ســردبیران و اعضــای هی

کننــد. ایــن یــک معیــار ضــروری بــرای ادامــه رونــد مانــدن در اســکوپوس اســت.

دالیل�موفقیت�یکی�از�مجالت�ایران�در�اسکوپوس��•
Open Peer Review رعایت الزامات اخالق در نشر و اجرای صحیح سیستم داوری باز یا

ــرای آمــوزش  ــان یکــی از مدلهــای موفــق ب ــان موفقیتهــای مجــالت در اســکوپوس بی هــدف مــا از بی
ــه منســجم  ــک برنام ــد ی ــی اســت. راه نمایه ســازی در اســکوپوس بســیار ســخت و نیازمن ســردبیران ایران
ــد. در  ــال می باش ــا ده س ــار دو ت ــان انتظ ــه، زم ــن نمای ــاله اســت. در صــورت ریجکــت در ای ــل 5 س حداق
ســالهای اخیــر اســکوپوس بــه تعــداد انگشــت شــماری در هــر ســال از کشــور مــا مجــالت را نمایــه میکنــد 
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ــی  ــای غیرعلم ــری ه ــت گی ــا جه ــوارد ب ــی م ــختگیرانه و در برخ ــیار س ــکوپوس بس ــای اس ــرا معیاره زی
همــراه بــوده اســت. متاســفانه در ســال 2019 حداقــل 15 مجلــه ایرانــی نمایــه شــده در اســکوپوس تعلیــق 

ــدن در آن. ــه مان ــگاه مســیر ســاده ای دارد و ن ــن پای ــه شــدن در ای ــه نمای ــذا ن شــده اند. ل
نکات مثبت در ارزشیابی علمی این مجله به شرح زیر میباشند:

عضویــت مجلــه در COPE: کــوپ از ســال 2018 بــرای عضویــت مجــالت شــروطی را اعمــال نمــوده    1
اســت. (لینــک خبــر(

رعایت کلیه استانداردهای اخالق در نشر در مقاالت   2
افزایش تعداد مقاالت منتشره در هر شماره   3
افزایش تعداد مقاالت بین المللی منتشره   4
عدم انتشار مقاالت بیش از اندازه از دانشگاه علوم پزشکی سمنان   5
انتشار مقاالت فقط در Scope مجله   6
چکیده هایی از مقاالت که کامال بیان کننده محتوای مقاله می باشند   7
رعایت اصول نگارش صحیح انگلیسی در مقاالت   8
ارجاع مناسب به مقاالت   9

رعایت استاندارد Single Blind Peer Review در سایت مجله   10
ــان واضــح و رعایــت الزامــات Open Peer Review (جدیدتریــن و شــفاف تریــن    11 اجــرای دقیــق و بی

ــه مــدل داوری( در مجل
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ویکی�کامل�تجربیات�اسکوپوس�برای�سردبیران�ایرانی�•
بــرای آمــوزش اعضــا محتــرم هیــات تحریریــه مجــالت ایرانــی لیســت کامــل مقــاالت آموزشــی کــه از 

ابتــدا تــا کنــون در ســای نیــوز منتشــر گردیــده اســت، بیــان میکنیــم.

لینکمقاله عنوانمطلب

http://scinews.ir/articles/99677.html ارزیابی نشریات التین علوم پزشکی ایران از نظر معیارهای الزم برای نمایه شدن در 
اسکوپوس

http://scinews.ir/articles/92386.html توصیه اسکوپوس به ادغام مجالت ایرانی | دلیل رد یکی از مجالت کشور از نظر 
اسکوپوس: مجله رقیبان قویتری در ایران دارد

http://scinews.ir/articles/91183.html تعلیق 15 مجله ایرانی از اسکوپوس در سال 2019 | سردبیران مجالت در ریجکت 
مقاالت کم کیفیت علمی تردید نکنند | اسکوپوس هر سال مجالت را ارزیابی میکند

http://scinews.ir/articles/91015.html تقدیر اسکوپوس از انتشارات کوثر بدلیل نشر استاندارد و حرفه ای مجالت ایرانی | 
نمایه سازی موفق 11 مجله دیگر انتشارات کوثر در اسکوپوس در فوریه 2019

http://scinews.ir/articles/89739.html نمایه شدن مجله انجمن کودکان ایران در اسکوپوس

http://scinews.ir/articles/89685.html اهمیت وب سایت نشریات سابمیت شده در روند قبول شدن آنها در اسکوپوس

http://scinews.ir/articles/89684.html تا چه زمانی یک نشریه در اسکوپوس باقی می ماند؟

http://scinews.ir/articles/89683.html چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

http://scinews.ir/articles/89682.html داوری نشریات در اسکوپوس چگونه است؟

http://scinews.ir/articles/89681.html عنوان نشریه برای نمایه شده در اسکوپوس از چه درجه اهمیتی برخوردار است؟

http://scinews.ir/articles/89679.html برخی از نشریات برای سابمیت از طرف اسکوپوس تحریم می شوند!

http://scinews.ir/articles/89678.html شما به مطالبی با کیفیت نیاز دارید و اسکوپوس این نیاز شما را برآورده می کند

http://scinews.ir/articles/89676.html معیارهای اسکوپوس برای انتخاب منابع مختلف چیست؟

http://scinews.ir/articles/89669.html نمایه شدن در اسکوپوس یکی از مهم ترین دستاوردهای نشریات در سراسر دنیا است

http://scinews.ir/articles/89659.html موفقیت مجله بیماریهای پرخطر و اعتیاد از انتشارات کوثر در اسکوپوس

http://scinews.ir/articles/88043.html تغییر معیارهای اسکوپوس و اعمال سختگیری های علمی بیشتر برای نمایه شدن 
در آن

http://scinews.ir/articles/87859.html مقایسه نمره ارجاعات اسکوپوس یا CiteScore مجالت کوثر در سالهای 2016 
و 2017

http://scinews.ir/articles/85304.html
اسکوپوس مجالت ایرانی را به دلیل “نداشتن نویسندگان بین المللی” و یا “تک 

mono- موسسه ای” رد میکند/ پرهیز از انتشار مجالت تک موسسه یا
institutional و تجمیع مجالت با یکدیگر

http://scinews.ir/articles/84294.html بازبینی مجالت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس: آیا صرفا یک بازبینی علمی است یا به 
محدود سازی پیشرفتهای علمی ایران مرتبط است؟ 
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��Medlineو��PubMed�Central؛�PubMed

دیــده شــدن در PubMed در میــان مجــالت علــوم پزشــکی و زیســتی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
آنچــه حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان در ایــن بانــک اطالعاتــی مهــم و معتبــر دیــده 
ــه  ــد چ ــده شــدن در پابم ــرای دی ــح اســت؟ ب ــه شــدن در PubMed صحی ــج نمای ــا اصطــالح رای شــد؟ آی

راههائــی وجــود دارد؟ پاســخ بــه ایــن ســواالت را میتوانیــد در ایــن بخــش بــه دســت آوریــد.
مدالیــن، پابمــد و پابمــد ســنترال ســه اصطالحــی کــه اکثــر محققیــن و اعضــا هیــات تحریریــه مجــالت 
را بــه اشــتباه مــی انــدازد. برخــی مدالیــن و برخــی دیگــر پابمدســنترال را بهتــر میشــمارند. واقعیت چیســت؟ 

و چــه تفاوتــی بیــن ایــن ســه مــورد وجــود دارد.

•�)Medline)مدالین�
 Journal Citation) از ســال 1960 بعنــوان یــک بانــک اطالعاتــی ارجــاع مجــالت )Medline) مدالیــن
Database( توســط کتابخانــه ملــی آمریــکا (National Library of Medicine( از مجمــوع 20 میلیــون منبــع 

ایجــاد شــده اســت. ایــن تعــداد منبــع از بیــش از 5600 مجلــه دانشــگاهی گــردآوری شــده انــد. ناشــرین 
میتواننــد مجــالت خــود را از طریــق کمیتــه LSTRC پذیــرش نماینــد تــا بــرای پذیــرش در مدالیــن بررســی 
شــوند. جلســات ایــن کمیتــه هــر شــش مــاه یکبــار برگــزار میگــردد. ایــن کمیتــه تنهــا بــه بررســی کیفیــت 
علمــی مقــاالت و مجــالت می پــردازد. بانــک اطالعاتــی مدالیــن از طریــق درگاه پابمــد قابــل دسترســی 
ــتم  ــن، سیس ــه مدالی ــرای ورود ب ــالت ب ــی مج ــت علم ــش و رقاب ــر گزین ــالوه ب ــد. ع ــتجو میباش و جس
ــم  ــای مه ــی از مزای ــز یک ــا MeSH نی ــکی (Medical Subject Headings( ی ــی پزش ــرفصلهای موضوع س

مدالیــن میباشــد.
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•�)PubMed)پابمد�
پابمــد (PubMed( از ســال 1996 بالــغ بــر 22 میلیــون منبــع را پوشــش می دهــد کــه از طــرق مختلــف 
منجملــه بانــک Medline جمــع آوری شــده انــد. عــالوه بــر منابــع موجــود در مدالیــن، ارجاعــات دیگــری 

نیــز در پابمــد وجــود دارنــد:
ارجاعات در حال انجام: قبل از کنترل کیفی ~
ارجاعات در مجالت خارج از موضوع پزشکی ~
~ )Ahead of print) ارجاعات در مجالت با مقاالت پیش از چاپ
~ NCBI ارجاعات به کتب

ــن  ــند. مدالی ــر می باش ــایت ناش ــه در وب س ــه اصــل مقال ــک ب ــک لین ــب دارای ی ــد اغل ــات پابم ارجاع
ــد. ــد می باش ــه از پابم ــن زیرمجموع بزرگتری

•�)PMC�or�PubMed�Central)پابمدسنترال�
پابمدســنترال (PMC or PubMed Central( در ســال 2000 بعنــوان یــک آرشــیو رایــگان از متــن کامــل 
ــال  ــت بخــش دیجیت ــد. PMC در حقیق ــی میباش ــوم طبیع ــکال و عل ــاالت مجــالت بیومدی (full text( مق
کتابخانــه ملــی آمریــکا میباشــد. ایــن بانــک اطالعاتــی در حقیقــت بعنــوان یــک Repository در جمــع آوری 
مقــاالت منتشــر شــده از ســوی ناشــرین و مقاالتــی اســت کــه از ســوی موسســه ملــی ســالمت آمریــکا 
ــت  ــا رعای ــد ب ــه میباشــند. ناشــرین میتوانن ــز نمای ــن نی منتشــر می شــود. بعضــی مجــالت PMC در مدالی
قوانیــن مقــاالت خــود را در ایــن بانــک نمایه ســازند. تمامــی مجــالت کاندیــد بایــد از نظــر علمــی مقبــول 
ــاز  ــاز (free access( یــک نی ــکا NLM باشــند. اگرچــه سیاســت دسترســی ب ــی پزشــکی آمری ــه مل کتابخان
اولیــه بــرای نمایــه شــدن در PMC محســوب میگــردد، امــا ناشــرین میتواننــد بــا تاخیــر کوتاهــی مقــاالت 
 Book) ــاب ــرور کت ــد م ــات PMC همانن ــی محتوی ــازند. برخ ــی نمایه س ــک اطالعات ــن بان ــود را در ای خ

ــوند. ــه نمی ش ــد نمای Review( در پابم
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 ارجاعات پابمد از سه محل تامین می شود: 
1( مجالت مدالین، 
 ،PMC 2( مجالت

 .NCBI 3( کتب
هر دو بانک مدالین و PMC دارای لینک به تمام متن مقاالت میباشند.

ــالت  ــوند. مج ــتجو میش ــاهده و جس ــده و مش ــد دی ــن و PMC در پابم ــورد مدالی ــر دو م ــوع ه در مجم
نماهــی شــده در PMC بدلیــل وجــود متــن کامــل مقــاالت بــا فرمــت اســتاندارد، ارجــاع (citation( بیشــتری 
نســبت بــه مقــاالت مجــالت نمایــه شــده در مدالیــن بــه خــود اختصــاص میدهنــد. از ســوی دیگــر دریافــت 
 )Impact Factor) رایــگان متــن کامــل مقــاالت یکــی از مهمتریــن دالیــل افزایــش چشــمگیر ضریــب نفــود

مجالتــی اســت کــه در PMC نمایــه میشــود.
بــر خــالف تفکــر بســیاری از محققیــن علــوم پزشــکی؛ پابمــد یــک بانــک اطالعاتــی بــرای نمایــه کــردن 
 PubMed Central مقــاالت نیســت بلکــه خــود یــک موتــور جســتجو می باشــد کــه مقــاالت نمایــه شــده در
و Medline را جســتجو کــرده و نمایــش می دهــد. همچنیــن عــالوه بــر ایــن دســته از مقــاالت، اطالعــات 
دیگــری نیــز از طریــق PubMed قابــل جســتجو هســتند، از جملــه اطالعــات مربــوط بــه مجــالت مختلــف، 
ــل جســتجو باشــند؛  ــد قاب ــاالت شــما در پابم ــرای اینکــه مق ــره. ب ــتاندارد و غی ــای اس ــا، کلیدواژه ه ژنوم ه

ــوان از دو طریــق اقــدام نمــود: می ت
~ PMC یا PubMed Central

~ Medline

ــوم زیســتی  ــه اختصــار PMC آرشــیوی از مقــاالت چــاپ شــده در مجــالت عل ــا ب PubMed Central ی
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  XML ــه ایــن موسســه بایــد در قالــب ــر پایــه XML اســتوار اســت. مقــاالت ارســال شــده ب اســت کــه ب
تهیــه و بــه همــراه تصاویــر بــا کیفیــت بــاال، فایــل pdf مقــاالت، و در صــورت وجــود فایل هــای ضمیمــه ای 
 PubMed ــدن در ــه ش ــت نمای ــی قابلی ــان انگلیس ــه زب ــاالت ب ــا مق ــر، تنه ــال حاض ــوند. در ح ــال ش ارس
ــان  ــه زب ــاالت ب ــه کــردن مق ــرای نمای ــی ب ــن مؤسســه در حــال ایجــاد پروتوکل ــا ای ــد، ام Central را دارن

ــز میباشــد. غیر انگلیســی نی
نمایه شدن در PubMed Central شامل پنج مرحله است:

1   PMC و وبسایت مجله از طریق ایمیل به ، ISSN ارسال مشخصات مجله شامل نام کامل ؛
2   PMC بررسی کیفیت علمی مجله توسط هیئت داوران
ــه از آخریــن مقــاالت چــاپ شــده مجلــه و بررســی فنــی    3 ــر حداقــل 50 مقال ارســال پکیــج مشــتمل ب

PMC ــت داوران ــج توســط هیئ پکی
مرحلــه پیــش نمایــش کــه در صــورت پذیرفتــه شــدن مجلــه اســت و شــامل تکمیــل فــرم قــرداد، تهیــه    4

آرم مجلــه میباشــد. همچنیــن در ایــن مرحلــه ناشــر بایــد شــماره هــای جدیــد مجلــه از آخریــن شــماره 
ارســال شــده بــه PMC تــا زمــان ارســال مــدارک را نیــز بــه فرمــت XML ارســال نمایــد.

5   PubMed آنالین شدن مقاالت مجله در سایت
برای پذیرفته شدن در PMC هر مجله باید حداقل ویژگی های الزم را داشته باشد:

پکیج هــا بایــد کامــل بــوده و تمــام فایل هــای مــورد نیــاز هــر شــماره بــا نامگــذاری صحیــح در پکیــج    1
مربوطــه موجــود باشــد. 

ــرای    2 ــده ب ــف ش ــتم (DTD )document type definition تعری ــا سیس ــد ب ــای XML بای ــام فایل ه تم
ــق باشــند. ــه توســط PMC منطب مقال

تصاویر با کیفیت باال و نامگذاری صحیح بطور مجزا در پکیج موجود باشند.   3
در صورتیکــه فایل هــای ارســالی حداقــل ویژگــی الزم را نداشــته باشــند، مجلــه از لیســت بررســی توســط 
ــت  ــه درخواس ــر اصالحی ــا، از ناش ــی در فایل ه ــکاالت جزئ ــود اش ــورت وج ــود. در ص ــارج می ش PMC خ

ــرای  ــه شــده و ب ــه پذیرفت می شــود و درصورتیکــه فایل هــا تمــام ویژگی هــای الزم را داشــته باشــند، مجل
ــه قابلیــت برگشــت  ــا دو مرحل ــه تنهــا ت ــن، هــر مجل ــاده می شــود. همچنی ــن شــدن در PubMed آم آنالی

ــه از ادامــه فرآینــد حــذف می شــود. دارد و درصــورت اســتمرار اشــکاالت، مجل
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

•�PMCبرخی�موارد�مهم�در�ارزشیابی�مجالت�در�
 } Conclusions that were over-stated and/or not supported by data.
 } Research objectives that were not clearly defined in some articles, and results that were 
confusing and not well-organized in others.
 } An article that failed to reference and discuss articles with opposing findings that were 
germane to the topic.
 } The journal’s human rights policies were not consistently enforced in the articles examined.
 } Problems with English usage (grammar, diction, typos) that made some content difficult to 
read.
 } Concerns with the design and execution of research studies, including studies that did not 
account for obvious sources of variability, the use of small sample sizes without sufficient 
rationale and/or power analyses, and a study in which missing data was incorrectly 
compensated for by inserting the means of other time points.
 } Figures that were poorly constructed and/or missing error bars.
 } Conclusions that over-stated the results and were not supported by the data.
 } A paucity of recent literature in the reference sections of articles.
 }Methods that were not described in sufficient detail to enable reproducibility.
 } Concerns with some original research articles, including one in which the stated objectives 
did not match the study design, and another that was confusing and poorly presented with 
minimal reporting of the data and relevant statistics.
 } A case report that failed to reference and discuss an article germane to the case.
 } The journal’s human rights policies were not consistently enforced in the articles examined.
 } Statements that were made without appropriate parenthetical citations, and abbreviations that 
were not defined on first use or at all.
 } Concerns with the design and execution of some studies, including a meta-analysis that 
excluded a study without proper rationale and another that reviewed articles from only one 
journal.
 }Methods that were not described in sufficient detail to enable reproducibility.
 } Figures that were confusing and/or poorly constructed.
 } Statements consistent with the journal’s human rights policies were not found in all articles 
examined.
 } Discussion sections that were not found to be critical and comprehensive.
 }Methods that were not described in sufficient detail to enable reproducibility and/or to 
understand the results.
 } Problems with the reporting of data in some articles, including inconsistent usage of 
significant figures and incomplete reporting of data and statistics.
 } Conclusions that over-stated the results and/or were not supported by data.
 } Editorial problems, including inconsistent use of abbreviations, tables and figures that were 
redundant, tables that were poorly constructed, and frequent grammatical errors.
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��DRJI

Directory of Research Journal Indexing یــا همــان DRJI یکــی از بزرگتریــن موتورهــای جســتجوی 

دنیــا خصوصــا جهــت دسترســی آســان بــه منابــع علمــی آنالیــن مــی باشــد. DRJI مجموعــه ای دیجیتــال 
از پژوهــش هــای آموزشــی و اطالعاتــی اســت کــه هــر مجموعــه آن شــامل داده هــای فهرست شناســی 
ــده مــی باشــد. اگــر مقــاالت توســط  ــره( و چکی ــوان، نویســنده، ISSN و ISBN، اطالعــات ناشــرو غی (عن

ناشــر انتشــار یابنــد، DRJI لینــک هــای متــن کامــل مقالــه و یــا ســایت ناشــر را منتشــر می نمایــد.

مزایا:
~ )Open Access) افزایش بازدید و سهولت در استفاده از مجالت علمی و پژوهشی با دسترسی آزاد
در ایــن بانــک اطالعاتــی مــا بــا ایجــاد شــرایط مناســب بــرای نمایه ســازی مطالــب علمــی در زمینه های  ~

مختلــف؛ شــرایطی بــرای دسترســی کاربرهــا بــه منابــع علمی بیــن المللــی فراهــم می آوریم.
ــه آن  ~ ــه نمایه ســازی و متدهــای وابســته ب ایــن منبــع مشــوق گروه هــا و ســازمان هایی اســت کــه ب

عالقمنــد هســتند.

•�DRJIمزایای�
~ DRJI افزایش استفاده از مقاالت موجود در مجالت الکترونیکی توسط
افزایش اطالعات در مورد سایر نمایه سازها ~
دسترسی به منابع آموزشی که شما را قادر به نمایه سازی میکند. ~
حمایت از استانداردهای نمایه سازی ~
همکاری با سایر سازمان ها در علوم مختلف ~
دسترسی به ناشران، مشترکین و نویسندگان جدید ~
افزایش دسترسی به وب سایت مجالت توسط لینک هایی که در فهرست DRJI وجود دارد. ~
شناسایی بیشتر در مجامع بین المللی. ~
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منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

•�DRJIپوشش�محتوایی�
DRJI تنهــا شــامل مجــالت پژوهشــی مــی باشــد کــه نمایه ســازی در آن بصــورت رایــگان صــورت مــی 

گیــرد. ایــن منبــع ناشــران را تشــویق مــی کنــد تــا مشــتریان خــود را از رونــد نمایه ســازی مطلــع ســازند. 
 DRJI .را همــراه بــا لینــک وب ســایت آن ، در ســایت خــود قــرار مــی دهنــد DRJI برخــی از ناشــران، لوگــو
اقــدام بــه تاســیس بخــش جدیــدی نمــوده اســت کــه در آن مجــالت را بــا نــام  DRJI رتبــه بنــدی مــی 
نمایــد . ایــن رتبــه بنــدی بــر اســاس تکنیــک هــای نشــر مــی باشــد و باعــث افزایــش خالقیــت و کیفیــت 
 Impact Factor مجــالت مــی شــود کــه حضــور مجــالت را در دنیــای نشــر نشــان مــی دهــد. ایــن موضــوع

را بیــان نمیکنــد بلکــه یــک معیــار ســنجش در DRJI مــی باشــد.
عالقمندان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه ذیل مراجعه نمایند:

http://www.drji.org
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�� Ulrichs�Web

ــای تحــت  ــه پایگاه ه ــخ Ulrichs Web از مجموع ــازی اولری ــگاه نمایه س ــی پای ــه معرف ــن بخــش ب درای
ــم. ــه پژوهشــگران می پردازی ــرز ب پوشــش تامســون رویت

پایــگاه اولریــخ Ulrich یــک وب ســایت اطالعاتــی بــرای ارائــه ی اطالعــات کامــل و کافــی نســبت بــه 
مجــالت علمــی، پژوهشــی و متعلــق بــه شــرکت Proquest می باشــد. ایــن پایــگاه در برگیرنــده اطالعــات 

بیــش از 300000 عنــوان نشــریه ادواری، مجــالت علمــی، پژوهشــی و نیــز روزنامه هــای جهــان اســت.
اطالعــات پایــگاه مذکــور شــامل عنــوان مجلــه، ISSN، موضــوع مجلــه، آدرس اینترنتــی و پســتی مجلــه، 
ــه  ــده مجل ــی نمایه کنن ــای اطالعات ــت و بانک ه ــار، قیم ــل انتش ــور مح ــار، کش ــاوب انتش ــت و تن وضعی

مربوطــه اســت.
ــهمناســب ــداری، یکــی از کارکردهــای مهــم ایــن پایــگاه، انتخــابمجل ــر کارکردهــای کتاب عــالوه ب
بــرایانتشــارمقــاالتپژوهشــگرانواعضــایهیــاتعلمــیاســت بــه نحــوی کــه همــکاران می تواننــد 
در بخــش جســتجوی پیشــرفته،  موضــوع مقالــه موردنظــر را وارد کــرده و بانــک اطالعاتــی نمایــه کننــده 
مجلــه را نیــز مشــخص نماینــد و بدین ترتیــب فهرســت کامــل مجــالت جهــان، نمایــه شــده در آن بانــک 

و در آن موضــوع را دریافــت نماینــد.

•�Ulrichs�Webکارکردهای�
دریافــت لیســت مجــالت موضوعــی در حــوزه هــای خــاص بــا فیلترهــای فعــال بــودن یــا تعطیــل  ~

شــده، نــوع منبــع، زبــان مجلــه، محــل نشــر، ویژگــی هــای خــاص، چاپــی، آنالیــن، تعــداد در ســال، 
رایــگان، هزینــه ای و...

اطالعات کتابشناختی و خاص هر نشریه ~
لیست مجالت یک ناشر خاص بر اساس جستجو ~
پایگاه های ایندکس کننده یک مجله ~
پایگاه های دارای فول تکست مجالت ~
تاریخچه ی نشریه ~
سال های موجودی آنالین و دیجیتال یک مجله ~
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•�Ulrichs�Webشیوه�های�جستجو�در�

جســتجوی ســاده: در صفحــه اول ایــن پایــگاه شــرایط جســتجو بــا عنــوان یــا ISSN بــرای یافتــن  ~
مجــالت و نشــریات فراهــم شــده اســت.

جســتجوی پیشــرفته: در بخــش Advanced Search ایــن پایــگاه شــرایط جســتجو بــا انــواع اطالعــات  ~
ــان، کلیــدواژه، موضــوع، ســال  ــرای مثــال جســتجوی عنــوان، زب مجــالت وجــود خواهــد داشــت. ب

شــروع و پایــان نشــر، محــل نشــر، چکیــده، قیمــت و ...
پــس از انجــام جســتجو، مــی تــوان اطالعــات دریافتــی را دســته بنــدی کــرده و بــه صــورت هــای  ~

مختلــف ذخیــره یــا از طــرق مختلــف ارســال نمــود.
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�� Worldcat

پایــگاه Worldcat پرمراجعه تریــن پایــگاه اطالعــات در حــوزه آمــوزش عالــی اســت. امــروزه بــا پــی بــردن 
روز افــزون بــه اهمیــت صنعــت نشــر علمــی در کشــور در کنــار افزایــش چشــم گیــر تعــداد مجــالت علمــی، 
ــن  ــه وجــود آمــده اســت. ای ــداد انتشــار مقــاالت ب ــرای افزایــش تع رقابتــی تنگاتنــگ در بیــن مجــالت ب
رقابــت امــا در کنــار تمــام مزایــای خــود، ســردرگمی عجیبــی در بیــن نویســندگان را حاصــل کــرده اســت. 
ایــن ســردرگمی بــه دلیــل عــدم شــناخت کامــل نویســندگان از درجــه بنــدی متــداول و کیفیــت مجــالت 
ــه اســتاندارهای  ــن ســردرگمی، رجــوع ب ــرای خــروج از ای ــن ب ــن بی ــن راهــکار در ای ــده اســت. بهتری برآم
مجــالت اســت کــه در بیــن آنهــا پایــگاه هــای نمایه ســاز را مــی تــوان بــه عنــوان بهتریــن معیــار بــرای 

اســتاندارد ســازی و قیــاس مجــالت در نظــر گرفــت.

ــرد کیلگــور تشــکیل شــده  ــت ف ــا مدیری ــتاندارد OCLC در ســال 1967 ب ــگاه WorldCat تحــت اس پای
ــی  ــارد دارای ــر 2 میلی ــغ ب ــی بال ــون ســند ثبــت شــده و دارای ــن 330 میلی ــا دربرگرفت ــگاه ب ــن پای اســت. ای
فیزیکــی و دیجیتــال تــا ســال 2014، بزرگتریــن منبــع فهرســت شناســی (Bibliographic Database( جهان 
ــا  ــن کتابخانه ه ــی بی ــری همــکاری جهان ــه رهب ــن چشــم انداز ک ــن ای ــا درنظرگرفت ــوده اســت. OCLC ب ب
را بــه دســت خواهــد گرفــت، فعالیتهــای خــود را جهــت می دهــد و بــا فراهــم  آوردن دسترســی اقتصــادی 
ــاری می رســاند. ــردم ی ــه م ــات ب ــه خدم ــا را در ارائ ــوآوری و مشــارکت، کتابخانه ه ــق ن ــش از طری ــه دان ب

ایــن خدمــت ســمبل ایده آلــی از همــکاری بیــن کتابخانه هاســت کــه دسترســی بــه مجموعــه ای مجــازی 
را فراهــم مــی آورد کــه هیــچ کتابخانــه ای بــه تنهایــی قــادر بــه داشــتن چنیــن مجموعــه ای در خــود نیســت. 
ــان  ــر جه ــا در سراس ــده کتابخانه ه ــام ش ــت های ادغ ــده فهرس ــه دربرگیرن ــن مجموع ــر، ای ــال حاض در ح
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ــال  ــد. در ح ــاب می  آی ــه حس ــناختی ب ــات کتابش ــگاه اطالع ــن پای ــن و غنی تری ــع بزرگتری ــت و در واق اس
حاضــر ایــن پایــگاه پرمراجعه تریــن پایــگاه اطالعــات در حــوزه آمــوزش عالــی بــه شــمار مــی رود.
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بزرگتریــن پایــگاه اســتنادی علــوم زیســت پزشــکی در دنیــا اســت. یکــی از پایــگاه هــای اســتنادی علــوم 
پزشــکی و علــوم دارویــی اســت کــه از ســال 1947 و توســط عــده ای از پزشــکان هلنــدی تاســیس گردیــد. 
ــال حاضــر از 30  ــرد در ح ــی گی ــرار م ــا در ســطح دو ق ــیابی ه ــر ارزش ــه در اکث ــتنادی ک ــگاه اس ــن پای ای

میلیــون مقالــه از مجمــوع 8500 مجلــه از 90 کشــور دنیــا تشــکیل شــده اســت.

انتشــارات الزویــر بــه عنــوان مالــک مــادی اثــر بــا هــدف ردیابــی آخریــن یافتــه هــای مرتبــط بــا داروهای 
جدیــد، ایــن پایــگاه را تاســیس نمــود. تمامــی مجــالت نمایــه شــده در ایــن پایــگاه Peer review بــوده و 
ــی بایســت از  ــگاه م ــن پای ــه ای ــی باشــند. جهــت اتصــال ب در آدرس www.Embase.com در دســترس م
ســرویس هــای پولــی، اشــتراک تهیــه نمــود. یکــی از خصوصیــات برجســته Embase دسترســی انحصــاری 
بــه 2800 مجلــه ای اســت کــه در Medline وجــود نــدارد. هــر روز 5000 رکــورد جدیــد بــه ایــن پایــگاه 
افــزوده مــی شــود. بیشــترین موضــوع علمــی نمایــه شــده در ایــن پایــگاه تحقیقــات علــوم دارویــی و ســم 
شناســی مــی باشــد. در  واقــع Embase جامــع تریــن بانــک اطالعاتــی بین المللــی بــرای محققیــن علــوم 
ــع  ــن منب ــی و پزشــکی می باشــد کــه توســط Elsevier Life Science Solution منتشــر می شــود. ای داروی
بیــش از 25 میلیــون نمایــه ی ثبــت شــده از هــزاران مجلــه ی علمــی معتبــر را از ســال 1974 شــامل شــده و 
بــا دارا بــودن بــه روزتریــن منابــع، قابلیــت ردیابــی و بازیابــی اطالعــات دقیــق در زمینــه ی دارو و بیماری هــا 
را از انــواع طیــف مطالعــات اعــم از مطالعــات بالینــی تــا داده هــای ارزشــمند در زمینــه ی میــزان ســمیت مــواد 

ــرد. ــف دربرمی گی مختل
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 Embase ابــزار ارزشــمندی جهــت مدیریــت اطالعــات و Pharmacovigilance یــا امنیــت دارو می باشــد 
کــه خــود موضــوع بســیار حائــز اهمیتــی بــوده و بــه مفهــوم علــم جمــع آوری، ردیابــی، بررســی، پایــش و 
پیگیــری اثــرات متنــوع محصــوالت دارویــی و بهداشــتی می باشــد. بــا رجــوع بــه Embase میتــوان الزامــات 
ــه ی  ــاالی 7600 مجل ــی، ب ــک اطالعات ــن بان ــود. ای ــی نم ــای مجــاز را ردیاب ــی اخــذ شــده در داروه قانون
ــن  ــق تامی ــن از طری ــورت آنالی ــش داده و بص ــان پوش ــف جه ــور مختل ــی را از 90 کش ــکی و داروی پزش
ــه  ــه دلیــل پوشــش اطالعاتــی جامــع و منحصــر ب کننــدگان اطالعاتــی در دســترس می باشــد. Embase ب
فــرد، بــه روز شــدن مــداوم و نمایه ســازی قــوی داروهــا قابلیــت ردیابــی تمامــی اخبــار و وقایــع مرتبــط بــا 

ــد. ــه ایجــاد می نمای ــون انتشــار یافت صنعــت دارو را در مت

•�Embaseاصول�نمایه�سازی�
حتما مقاله ی کامل مورد بررسی قرار می گیرد (نه عنوان یا چکیده(.   1
مراحــل نمایه ســازی بــا Emtree Thesaurus مطابقــت داده می شــود کــه موجــب پوشــش دهــی کامــل    2

ــم میگردد. مفاهی
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ــه پیوســتگی و    3 ــرد ک ــف شــده صــورت میگی ــق و تعری ــای دقی ــق دســتورالعمل ه ــر طب نمایه ســازی ب
ــد. انســجام داده هــا را فراهــم مینمای

•��Embaseروند�نمایه�سازی�
ــران  ــه گ ــه توســط نمای ــوآل اســت ک ــد من ــک فراین ــازی در Embase ی ــتثنا، نمایه س ــک اس ــز ی ــه ج ب

ــوم زیســتی و پزشــکی انجــام میشــود. ــابقه ی عل ــده ی دارای س ــوزش دی آم

•�Emtree�Thesaurus

Emtree کــه بــا نــام Elsevier Life Science Thesaurus نیــز شــناخته می شــود، شــامل بیــش از 6000 

ــامل  ــه ش ــد ک ــی می باش ــدی 15 بخش ــه بن ــا طبق ــواده ب ــم خان ــکال و 170000 ه ــح بیومدی واژه ی ارج
ــت  ــم مراقب ــکال، مفاهی ــای بیومدی ــکال، رونده ــای بیومدی ــم ها، عملکرده ــا، ارگانیس ــی، بیماری ه آناتوم
ــیمیایی و  ــواد ش ــش آن، م ــن بخ ــیع تری ــد. وس ــی می باش ــق جغرافیای ــات و مناط ــواع مطالع ــالمت، ان س
ــا اســتفاده از آن  ــاور کلیــدی در نمایه ســازی اســت کــه ب ــزار جســتجو و ی داروهــا اســت. Emtree یــک اب

ــد. ــز دهن ــه تمی ــم موجــود در مقال ــرای مفاهی ــد واژگان ارجــح و مناســبتر را ب ــه گــران قادرن نمای

واژگان�اصلی�و�فرعی�•
ــان حاصــل می کننــد کــه هــر مفهــوم مرتبطــی در  ــه گــران اطمین ــه، نمای ــدن یــک مقال در زمــان خوان
ــه روی  ــا یــک واژه ی نمایــه مشــخص شــده اســت. بعــالوه لغاتــی کــه تمرکــز اصلــی متــن مقال ــه ب مقال
آنهاســت Major و بقیــه Minor نــام می گیرنــد. مقــاالت بــا حــدود متوســط 4   3 لغــت اصلــی و تــا حــدود 

ــه می شــوند. ــی نمای ــت فرع 50 لغ

•�Embaseکنترل�کیفی�در�
یکی از مباحث مهم نمایه سازی در Embase کنترل کیفی است که در دو مرحله انجام می شود:

اعتبــار ســنجی در طــول نمایه ســازی: نمایــه گــران در صــورت نمایــه کــردن واژگان در مبحــث اشــتباه    1
و یــا بــه کار بــردن واژگان خــارج از Embase مــورد اخطــار قــرار میگیرنــد.

ــت    2 ــاخص، کیفی ــای ش ــتفاده از نمونه ه ــا اس ــه ب ــای ماهیان ــی ه ــازی: در بررس ــی نمایه س ــت کل کیفی
ــود. ــزارش می ش ــران گ ــه گ ــه نمای ــت ب ــای کیفی ــرای ارتق ــورد کار ب ــود. بازخ ــرل می ش کنت

منابع بیشتر جهت مطالعه:

Elsevier (solutions embase biomedical research)
Elsevier (Solutions Embase Fact Sheet DIGITAL)
En.Wikipedia (Embase)
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���EBSCO

ــل شــد و  ــارغ التحصی ــا ف ــوق از دانشــگاه آالبام Elton Bryson Stephens در ســال 1936 در رشــتۀ حق

پــس از فــارغ التحصیلــی، رشــتۀ حقــوق را رهــا کــرد و بــه مدیریــت فــروش مجــالت کــه شــغلی بــه مراتــب 
پرســودتر بــود روی آورد. بعــد از یــک دهــه فعالیــت، او کــه صاحــب کمپانــی هــای مختلــف شــده بــود آنهــا 
ــه  ــت. ب ــا گذاش ــام (EBSCO )Elton Bryson Stephens Company را برآنه ــرد و ن ــق ک ــم ملح ــه ه را ب
تدریــج EBSCO بــه یکــی از دویســت شــرکت بــزرگ ایــاالت متحــده تبدیــل شــد بطوریکــه اکنــون افــزون 
 EBSCO بــر ســی نــوع تجــارت مختلــف را انجــام میدهــد کــه از آن جملــه میتــوان ســرویس اطالعاتــی
را نــام بــرد. ایــن کمپانــی در 1997 بیــش از یــک میلیــارد دالر و در ســال 2006 بیــش از دو میلیــارد دالر 

فــروش داشــت.

ــک  ــاب الکترونی ــن و کت ــتجوی آنالی ــای دادۀ جس ــگاه ه ــدۀ پای ــه دهن ــتازان ارئ ــی از پیش EBSCO یک

بــرای کالــج هــا، دانشــگاه هــا، کتابخانــه هــای عمومــی، بیمارســتان هــا، موسســات درمانــی، شــرکت هــا، 
موسســات دولتــی و مدارســی اســت کــه دسترســی آن را خریــداری کــرده انــد. ایــن شــرکت به بیــش از 375 
پایــگاه دادۀ جســتجو از جملــه مدالیــن و 42 هــزار کتــاب الکترونیــک و کتــاب صوتــی، ســرویس مدیریــت 
اشــتراک مجــالت بــرای 355 هــزار مجلــۀ الکترونیــک، سیســتم هــای پشــتیبان تصمیــم گیــری تشــخیصی 
ــال  ــرای کارشناســان آمــوزش و توســعه، و آرشــیوهای دیجیت ــد ب ــع آموزشــی هدفمن ــرای پزشــکان، مناب ب
تاریخــی مجهــز اســت. EBSCO از طریــق بســتر هــای نــرم افــزاری (ســکوی( جســتجوی EBSCOhost و 
EBSCO Discovery Service امــکان جســتجو در ایــن پایــگاه هــا را بــرای کاربــران خــود فراهــم میکنــد.
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کاربرانــی کــه ســرویس EBSCOhost را بــرای جســتجوی خــود انتخــاب میکننــد میبایســت پــس از ورود 
بــه ایــن ســرویس، پایــگاه مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و براســاس نیازشــان از یکــی از جســتجوهای 
ابتدایــی یــا پیشــرفتۀ ســرویس بهــره منــد شــوند. از ویژگیهــای جالــب ایــن ســرویس میتــوان بــه قدرتمندی 
ایــن ســرویس در پیــدا کــردن مقاالتــی کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا موضــوع مــورد بررســی دارنــد اشــاره 
کــرد. نمایشــگر Relevancy میــزان ارتبــاط مقــاالت را بــا عبــارت جســتجو مشــخص میکنــد. همچنیــن پس 
از نمایــش نتایــج جســتجوی مقــاالت، از طریــق گزینــۀ “Related Information” یکســری منابــع تکمیلــی 
ــه  ــری مایــل ب ــر معرفــی میکنــد. چنانچــه کارب ــه کارب ــار اینترنتــی را هــم ب ــر، وبــالگ و اخب ماننــد تصوی
ذخیــره کــردن نتایــج جســتجوی خــود بــرای اســتفاده هــای آتــی باشــد میبایســت در ایــن ســرویس بــرای 
ــه ای  ــود را در پوش ــج جســتجوی خ ــه myEBSCOhost نتای ــا ورود ب ــاخته و ب ــود حســاب شــخصی س خ

ذخیــره کنــد و هــر زمــان کــه بخواهــد آنهــا را بازیابــی کنــد.
 از دیگــر نقــاط قــوت ایــن ســرویس میتــوان بــه شــیوه هــای مختلــف آموزشــی و پشــتیبانی کاربــران 
http://support.ebsco.com :اشــاره کــرد کــه بــه زبــان هــای مختلــف از جملــه فارســی تهیــه شــده انــد



59

منایه سازی  مجالت  دانشگاهی

��CINAHL

پایــگاه نمایــه CINAHL یــا Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature یــک 
پایــگاه اســتنادی بــرای نمایــه نمــودن مقاالتــی بــه زبــان انگلیســی و یــا زبانهــای منتخــب از رشــته هــای 

Nursing, Allied Health, Biomedicine And Healthcare اســت.

اولیــن بــار ایــن مجموعــه از ســال 1940 توســط ســه کتابــدار ایجــاد و ســپس در ســال 1977 بــا ایــن 
اســم وارد مرحلــه جدیــدی از فعالیــت خــود شــد. در نهایــت در ســال 2003 ایــن مجموعــه یکــی از پرتــال 

هــای EBSCO قــرار گرفــت.

 

لینک:
https://health.ebsco.com/products/the-cinahl-database

ــرای  ــن ب ــه پایگاهــی مطمئ ــش از 3100 مجل ــورد از بی ــون رک ــش از 4 میلی ــا داشــتن بی ــگاه ب ــن پای ای
ــژه و پرســتاری و بهداشــتی اســت. ــای وی ــا مراقبته ــط ب ــاالت مرتب ــول تکســت مق جســتجوی ف
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���Index�Copernicus

ــال 1999  ــر وب، در س ــی ب ــازمانی مبتن ــم س ــی نامی ــار آن را IC م ــه اختص ــه ب Index Copernicus ک

میــالدی بــا هــدف در اختیــار گذاشــتن ابزارهــای ضــروری بــرای محققیــن، مدیــران پژوهشــی و ســازمان 
هــای دولتــی تأســیس شــد.

IC دارای یــک سیســتم ارزیابــی پژوهشــگران مــی باشــد کــه بــرای آنالیــز جنبــه هــای مختلــف فعالیــت 
ــی از فعالیــت هــای  هــای حرفــی طراحــی شــده اســت و یــک گــزارش عملکــرد ســاالنه فــردی و تحلیل
انتشــاراتی محقــق بــه زبــان ریاضــی ارائــه مــی دهــد. ایــن سیســتم هــم چنیــن قــادر بــه انــدازه گیــری 

پتانســیل یــک فــرد یــا گــروه تحــت یــک پــروژه پیشــنهادی مــی باشــد.

IC یــک پلــت فــرم عالــی بــرای در ارتبــاط بــودن محقیقــن و دانشــمندان و اجــرای طــرح هــای پژوهشــی 
مشــترک اســت. ایــن پلــت فــرم همــکاری کــه گــروه هــای پژوهشــی مجــازی (VRG( نامیــده مــی شــود 
بــا هــدف افزایــش عملکــرد پژوهشــی طراحــی شــده اســت بــه طوریکــه مجموعــه ای از ابزارهــای ضــروری 

بــرای ترویــج پژوهــش بیــن المللــی را در اختیــار مــی گــذارد.

تفاوت��ICبا�دیگر�سیستم�ها�•

Index Copernicusسایرسیستمها

توانایی ارزیابی ملی و بین المللی به صورت یکپارچهبرای ارزیابی محلی، منطقه ای، ملی طراحی شده است

انعطاف پذیریعدم انعطاف پذیری

IC قادر به ارزیابی در دو سطح ملی و بین المللی می باشدتوانایی بازتاب نیازها و اولویت های مناطق دیگر را به راحتی ندارد
سیستم های موجود تنها قادر به ارزیابی یکی از سه گزینه مقاالت، محققین و 

مؤسسات می باشند
IC از فرمول ریاضی برای ارزیابی مقاله، محقق و مؤسسه استفاده 

می کند

تغییرات در مقاالت، محققین و یا مؤسسات به صورت جداگانه انجام میشود و 
تأثیر یکی بر دیگری مشخص نمی شود

تغییرات در یکی از مؤلفه های سیستم به صورت اتوماتیک بر مؤلفه 
های دیگر اثر می گذارد

گزارشات و اطالعات تحلیلی به صورت آنالین و در محیطی ایمن تهیه گزارشات و اطالعات تحلیلی به زمان نیاز دارد
قابل دسترسی است

تصمیم گیری آسانتر، سریع و در زمان مناسب است.تصمیم گیری به دلیل پایگاه داده های مجزا سخت می باشد
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�ارزیابی�تحت�یک�پارامتر�•
تــا بــه حــال، متــداول تریــن روش ارزیابــی علمــی، ارزیابــی بــر مبنــای اســتنادات (Citations( بوده اســت. 
در ایــن روش حــوزه هــای دیگــر فعالیــت هــای حرفــه ای کــه بــه انــدازه اســتنادات بــه یــک مقالــه مهــم 
ــال هــای  ــه حســاب نمــی آیــد. یکــی از ضعــف هــای ایــن روش اســتنادات منفــی هســتند. ژورن اســت ب
نامناســب و غیــر معتبــر بــه دلیــل خــود اســتنادی و یــا نقــد نویســندگان بــر آنهــا، بــه تعــداد زیــادی مــورد 
اســتناد قــرار مــی گیرنــد. هــم چنیــن اســتفاده از ضریــب نفــوذ (Impact factor( بــرای ارزیابــی جایــگاه یــک 
محقــق نشــان دهنــده اســتفاده اشــتباه از ایــن پارامتــر عــددی اســت. ایــن پارامتــر بــرای ارزیابــی ژورنــال 

مــی باشــد و نــه محقــق.

ارزیابی�چند�پارامتری�•
ایندکــس کوپرنیکــوس در ارزیابــی خــود 16 حــوزه فعالیــت حرفــه ای را در نظــر میگیــرد کــه هــر یــک از 

ایــن 16 مــورد در محاســبه ارزش ایندکــس کپرنیکــس کلــی (ICV( دارای وزنــی مــی باشــد.
این ارزش دارای سه زیر شاخه می باشد:

پتانیل پژوهشی ~
شاخص نوآوری ~
فعالیت های آموزشی ~
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��DOAJ

ــی جهــت نمایه ســازی مجــالت  ــگاه هــای بین الملل Directory of Open Access Journals یکــی از پای

رایــگان (Open Access( مــی باشــد کــه امــکان دسترســی و جســتجوی مقــاالت نمایــه شــده را بــه صــورت 
ــد. DOAJ تمامــی موضوعــات علمــی و پژوهشــی را پوشــش می دهــد. مجــالت  ــگان فراهــم مــی کن رای
 DOAJ ــند. در ــترس می باش ــت، در دس ــدون محدودی ــن و ب ــام مت ــگان و تم ــورت رای ــه ص ــگاه ب ــن پای ای
مقــاالت بــه روز شــده نمایــش می یابنــد و مجالتــی کــه دیگــر منتشــر نمــی شــوند، از ایــن پایــگاه حــذف 

می شــوند. مزیــت اینــکار اطــالع از مجــالت فعــال و بــا دسترســی رایــگان اســت.

 شــاید از ســال 2009 کــه DOAJ تــازه بــه عرصــه نمایه ســازها وارد و خــود را معرفــی نمــوده بــود، کمتــر 
کســی تصــور مــی کــرد کــه تنهــا 9 ســال بعــد (در ســال 2018( یکــی از برتریــن نمایه ســازهای دنیــا شــود. 
ــی بدســت آورده اســت.  ــه خوب امــروزه در بیــن مجــالت Open Access ایــن نمایه ســاز جایــگاه خــود را ب
دفتــر مرکــزی ایــن نمایه ســاز در فنالنــد مســتقر اســت و طبــق بررســی هــای اخیــر حساســیت فــوق العــاده 
ای نســبت بــه Peer Review در مجــالت دارد. در مــواردی حتــی ایــن نمایه ســاز بــا بررســی یــک مجلــه از 
یــک ناشــر و احــراز مــوارد خــالف اقــدام بــه حــذف و تعلیــق ســایر مجــالت هــم مــی نمایــد. البتــه اقــدام 

اخیــر DOAJ  در رد کل مجــالت یــک ناشــر جــای ســوال و شــبهه دارد.
معیارهــای ذیــل بــرای داوری در DOAJ مــی بایســت بــه دقــت توســط مجــالت و ناشــر مــورد ارزشــیابی 

قــرار گیرنــد:
 }Monitoring the performance of the editorial board

 }Monitoring and keeping track of the practices of their journal

 } Adequate peer review process

 } Verify all editorial board members

 } Check all data in indexing source and display correct sources

پیشــنهاد مــی گــردد قبــل از ســابمیت در DOAJ معیارهــای بــه روز شــده آن بررســی و مــورد توجــه قــرار 
. ند گیر
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��Google�Scholar

گــوگل اســکالر (Google Scholar( پورتــال ویــژۀ کاوش در مطالــب علمــی و پژوهشــی شــرکت گــوگل 
اســت کــه از نوامبــر ســال 2004 توســط شــرکت گــوگل رونمایــی شــد. شــما بــا ایــن کاوشــگر می توانیــد 
ــون  ــا و مت ــا، چکیده ه ــاله های دانشــگاهی، کتاب ه ــاالت، رس ــع دانشــگاهی و پژوهشــی شــامل مق در مناب
حقوقــی و قضایــی بــه جســت وجو بپردازیــد. بــر خــالف موتــور جســت وجوی همگانــی گــوگل، در گــوگل 
اســکالر مرتــب کــردن یافته هــا بــر اســاس میــزان ارجــاع بــه آن توســط دیگــر مولفــان اســت و نــه صرفــا 
دفعــات بازدیــد یــا پیونــد بــه آن در اینترنــت (1(. گــوگل اســکالر هماننــد دیگــر موتــور هــای جســتجو بــرای 
یافتــن صفحاتــی کــه دارای محتــوای علمــی هســتند از متاتــگ هــای موجــود در صفحــه اینترنتــی مقــاالت 
(HTML( اســتفاده میکنــد. ایــن موتــور بــا اســتفاده از ربوتهــای خــود بــه نــام Crawler هــا بــه طــور دوره 
ای صفحــات اینترنتــی را بازبینــی و صفحاتــی را کــه دارای متاتــگ هــای علمــی باشــند را در خــود نمایــه 

میکنــد.

متاتگ�های�مورد�نیاز�در�اسکوالر��•
ــه  ــد (آن را ب ــد آن را فهرســت کن ــد. بای ــی کن ــدا م ــما را پی ــور جســتجو صفحــه ش ــک موت ــه ی زمانیک
بانــک اطالعاتــی قابــل جســتجوی خــود اضافــه کنــد( البتــه همــراه بــا اطالعاتــی از ســایت شــما. اکنــون 
ــی  ــازه م ــه شــما اج ــه ب ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــادی از برچســبهای <META> اس ــای جســتجوی زی موتوره
 head دهــد کلمــات کلیــدی و توصیفــی صفحــه خــود را در آن قــرار دهیــد. متاتــگ هــا را بایــد داخــل تــگ

نوشــت . در صفحــه هایــی کــه از چنــد فریــم درســت شــده بایــد در تمــام صفحــات متاتــگ را نوشــت.
آدرســی کــه در تــگ نشــان دهنــده فایــل PDF مقالــه نوشــته میشــود بایــد بــه .pdf ختــم شــود وگرنــه 

ایــن موتــور جســنتجو قــادر بــه شناســایی و نمایــه کــردن فایــل پــی دی اف نمیباشــد.

�چرا�برخی�مجالت�در�گوگل�اسکوالر�دیر�مشاهده�و�یافت�می�شوند؟�•
برخــی بــه اشــتباه علــت دیــر ظاهــر شــدن مقــاالت در Google Scholar را بــه تاخیــر شــش تــا دوازده 

ماهــه رباتهــای گــوگل نســبت می دهنــد. آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد؟ چــاره واقعــی چیســت؟
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ــایت  ــی در س ــالت ایران ــیاری از مج ــریع بس ــانی س ــه روز رس ــدوم ب ــی از ع ــع حاک ــق جام ــک تحقی ی
دانشــگاهی گــوگل (Google Scholar( میباشــد. در ایــن تحقیــق کــه در مرکــز توســعه و تحقیــق انتشــارات 
ــا  ــی ی ــدود 56% مجــالت ایران ــده اســت، ح ــزار Publish or Perish انجــام ش ــرم اف ــا کمــک ن ــر و ب کوث
ــوند. ــر میش ــاه ظاه ــه م ــا ن ــش از شــش ت ــر بی ــا تاخی ــا ب ــوند و ی ــده نمیش ــگاه دی ــن پای ــور کل در ای  بط
برخــی اظهارنظرهــا حاکــی از طبیعــی بــودن ایــن زمــان طوالنــی (9 6 مــاه( و یــا تحریمهــای علمــی ایــران 
بــوده انــد. حــال آنکــه در بررســی کارشناســی ســایت برخــی مجــالت نمونــه مشــاهده شــد کــه تمامــی ایــن 

مــوارد ناشــی از عــدم رعایــت اصــول صحیــح انتشــار آنالیــن مجــالت میباشــد.
ــات  ــق عملی ــده و طب ــالم ش ــردود اع ــی م ــن بررس ــی در ای ــه و غیرعلم ــل متفرق ــت دالی ــی اس بدیه
تکمیلــی، هــر مقالــه حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از انتشــار آنالیــن مــی بایســت در ایــن پایــگاه مشــاهده 
و جســتجو گــردد. البتــه بــاال بــودن رتبــه ســایت ایــن زمــان را حتــی بــه ســه روز نیــز کاهــش داده اســت. 
ــن کــه باعــث  ــح انتشــار آنالی ــگاه اصــول صحی ــن پای گــروه پشــتیانی فنــی گــوگل در ســایت رســمی ای

نمایــه شــدن ســریع مقــاالت میشــود را شــامل مــوارد زیــر اعــالم نمــوده اســت:
~ HTML با فرمت )full text) درج متن تمام مقاالت
وجود یک لینک دایم و مستقل برای مقاله ~
~ DOI داشتن
~ pdf. و با پسوند PDF وجود لینک بدون نقص فایل تمام متن مقاله با فرمت
داشتن عنوان واضح مقاله با تگ های مشخص ~
~ )site map) داشتن نقشه کامل سایت
وجود تیترها و سوتیترهای مشخص و ترجیحا شماره دار در متن تمام مقاالت ~
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��ProQuest

 CSA یــا پایــگاه چکیــده هــای علمــی کمبریــج مبنــی بــر Ann Arbor, Michigan یــک پشــتیبان آنالیــن 
ــوده کــه خــود بخشــی از  ــگاه ProQuest ب ــن پای ــون یکــی از بخــش هــای مهــم ای مــی باشــد. هــم اکن
منابــع کمبریــج مــی باشــد. ایــن شــرکت، تعــداد زیــادی پایــگاه هــای  فهرســت شناســی در زمینــه هــای 

مختلــف هنــر، علــوم انســانی ، علــوم طبیعــی و اجتماعــی و فنــاوری را تولیــد نمــوده اســت. 
نشریات چگونه میتوانند در ProQuest ثبت شوند؟

نشــریات مــی تواننــد بــا پــر نمــودن فرمــی کــه در لینــک زیــر موجــود مــی باشــد در ایــن پایــگاه تقاضــای 
ــت نمایند: ثب

http://www.proquest.co.uk/en-UK/site/forms/pub-eff.shtml
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ــه شــدن در پابمــد، شــاهد ارســال ایمیل هــای اطــالع  ــب نمای ــن ت ــا شــدت گرفت ــر و ب در ســالیان اخی
ــر  ــه خب ــم ک ــوده ای ــالت ب ــه مج ــات تحریری ــرم هی ــران محت ــردبیران و مدی ــی س ــوی برخ ــانی از س رس
درج اطالعــات نمایــه شــناختی مجــالت خــود در NLM catalog را معــادل نمایــه شــدن در PubMed بــه 

ــردازد. ــان واقعیــت مذکــور میپ ــه بی ــد. نوشــتار مذکــور ب همــگان اطــالع رســانی نمــوده ان
MEDLINE پابمــد یــک پایــگاه داده رایــگان اســت کــه مجــالت و مقــاالت تائید شــده از طریــق سیســتم

و یــا PMC را در اختیــار محققــان و پژوهشــگران قــرار میدهــد. نمایــش مقــاالت در ایــن پایــگاه بــه صــورت 
Abstract بــوده و از طریــق لینــک وب ســایت مجلــه و یــا PMC متــن کامــل مقــاالت در دســترس میباشــد. 

ایــن پایــگاه متعلــق بــه کتابخانــه ملــی پزشــکی ایــاالت متحــده(NLM( و موسســه ملی بهداشــت میباشــد.
ــت.  ــالت در PubMed اس ــازی مج ــهای نمایه س ــر از روش ــی دیگ ــا (PMC( یک PubMed Central و ی

ــی از  ــته 50 تای ــال بس ــیله ارس ــه وس ــاه و ب ــق، شــش م ــن طری ــازی مجــالت از ای ــان نمایه س ــدت زم م
آخریــن مقــاالت چــاپ شــده بــه PMC میباشــد. پــس از ارســال بســته پنجــاه تایــی، فایلهــای ارســال شــده 
از نظــر فنــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و پــس از تاییــد بــه صــورت Full Text در PMC نمایــه میشــوند.

NLM catalog بروشــور داخلــی کتابخانــه ملــی آمریــکا اســت. این بروشــور حــاوی اطالعات کتابشــناختی 

همــه کتــب، مجــالت، آرشــیو مولتــی مدیــا، نــرم افــزار و همــه منابعــی اســت کــه بــه نحــوی در کتابخانــه 
ملــی آرشــیو میشــوند. جملــه ذیــل عینــا از ســایت NLM catalog نقــل میشــود:

“The NLM Catalog provides access to NLM bibliographic data for journals, books, 
audiovisuals, computer software, electronic resources and other materials. Links to the 
library’s holdings in LocatorPlus, NLM’s online public access catalog, are also provided.”

لزوم�ارایه�اطالعات�صحیح�به�نویسندگان�در�صفحه�نمایه�سازی�هر�مجله�•
ــه شــدن در پابمــد، شــاهد آن هســتیم کــه  ــب نمای ــن ت ــا شــدت گرفت ــر ب متاســفانه و در ماههــای اخی
 NLM catalog برخــی از ســردبیران محتــرم بــه اشــتباه ثبــت یــک اطالعــات کتابشــناختی یــک مجلــه در
ــه  ــل نمای ــه اصــوال در مراح ــال آنک ــد. ح ــی نماین ــی م ــد (Indexing( تلق ــه شــدن در پابم ــادل نمای را مع
شــدن یــک مجلــه در پابمــد ایــن تنهــا خــوان دوم اســت. بــرای آگاهــی بیشــتر الزم بــه توضیــح اســت کــه 
تاکنــون اطالعــات کتابشــناختی بیــش از 135 مجلــه از ایــران در ایــن بروشــور درج شــده اســت و حــال آنکه 
تعــداد مجــالت نمایــه شــده در پابمــد کمتــر از 26 مجلــه میباشــد. لــذا شایســته اســت اعضــا محتــرم هیــات 
تحریریــه مجــالت بــا درک درســت از مفهــوم NLM catalog راهنمایــی صحیــح بــه نویســندگان خــود ارایــه 
دهنــد. بــدون شــک ارایــه اطالعــات نادرســت از نمایــه شــدن مجلــه بــه نویســندگان و هیــات تحریریــه بین 

المللــی مجلــه تنهــا باعــث بــی اعتمــادی آنهــا خواهــد شــد.
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هفت�خوان�لیست�شدن�در�پابمد�چیست؟�•
ــل  ــرح ذی ــه ش ــوان( ب ــت خ ــه شــدن در Pubmed (هف ــل نمای ــر مراح ــق ت ــات دقی ــه اطالع ــرای ارای ب

ــوند: ــح داده میش توضی

مرحله اول  تهیه بسته 50 تایی مقاالت توسط ناشر با شرایط زیر:
متن کامل کلیه مقاالت دارای خروجی با فرمت XML و مطابق معیارهای PMC DTD XML باشند. ~
تمامی تصاویر باید مطابق استانداردهای PubMed و به صورت High Quality تهیه شوند. ~
فایل PDF مقاالت با کیفیت باال تهیه شود. ~

NLM catalog و ثبت نام مجله در PMC مرحله دوم  بررسی کیفی فایلهای ارسال شده توسط
مرحله سوم  بررسی و اصالح فایل در صورت نیاز توسط ناشر

PMC مرحله چهارم  بررسی نهایی و تایید
مرحله پنجم  ارایه پیش نمایش از اطالعات مقاالت

مرحله ششم  زنده شدن و نمایه شدن عمومی (Public( در پابمد سنترال
Pubmed مرحله هفتم  نمایه شدن در

آیا�نمایه�شدن�در�پابمد�همه�راه�است؟�•
نکتــه مهــم در ایــن بیــن ادامــه مراحــل نمایه ســازی در پابمــد اســت زیــرا کــه هــدف تنهــا نمایه ســازی 50 
مقالــه از یــک مجلــه نمیباشــد. ایــن کار مهــم از ایــن بــه بعــد ادامــه خواهــد داشــت. امیدواریــم ســردبیران و 
مدیــران مســوول محتــرم بــا دوراندیشــی بــه فکــر تدویــن برنامــه مــدون و دقیقــی بــرای مجلــه خــود باشــند.
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��)IranMedex( ایران مدکس
ایــن نمایــه در آدرس https://www.iranmedex.com قابــل دســترس اســت. ایــران مدکــس کــه در حــال 
ــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره(  ــه ســامانه دانــش گســتر برکــت و وابســته ب حاضــر متعلــق ب
ــران مدکــس در  ــه چــاپ مــی رســاند. ای ــی اســت کــه مقــاالت علمــی ب ــک اطالعات می باشــد ، یــک بان
ــرفته  ــتجوی پیش ــام جس ــا انج ــد ب ــی توانن ــران آن م ــه کارب ــته ک ــت داش ــکی فعالی ــوم پزش ــه ی عل زمین
مقــاالت مــورد نظــر خــود را بــه فارســی و انگلیســی جســتجو کننــد (1(. ایــن پایــگاه اطالعاتــی در نظــر 
ــر و  ــه، کشــاورزی، هن ــوم پای ــی مهندســی، عل ــه ســالمت، فن دارد کــه در بخش هــای مختلفــی مــن جمل
معمــاری، دامپزشــکی و علــوم انســانی اطالعــات  مــورد نیــاز کاربــران را فراهــم آورد امــا در حــال حاضــر 
تنهــا بخشــی کــه در ایــن پایــگاه بــه روزآوری میشــود، بخــش ســالمت آن مــی باشــد. بانــک اطالعــات 
ــده ی “مقــاالت مجــالت و همایش هــای علمــی پژوهشــی حــوزه ســالمت ...، بانــک  ســالمت در برگیرن
ــای  ــده فیلم ه ــس ش ــی ایندک ــک اطالعات ــالمت ...، بان ــا س ــط ب ــری مرتب ــای دکت ــی پایانامه ه اطالعات
ســالمت، بانــک اطالعاتــی کتاب هــا و مســتندات حــوزه ســالمت، بخــش تبلیغــات و شــبکه های اجتماعــی 
ــد ســرطانی ها،  ــاران مانن ــه مجــازی بیم ــان ...، جامع ــران و جه ــه مجــازی پژوهشــگران ای همچــون جامع
ام اس، گوارشــی، دیابتــی، فشــارخونی” اســت. ایــران مدکــس همچنیــن خدمــات ویــژه ای نظیــر “رزومــه 
ــی  ــاالت خارج ــه مق ــش، مجموع ــتم م ــتفاده از سیس ــا اس ــم ســالمت ب پژوهشــگران، ایندکســینگ مفاهی
نویســندگان ایرانــی، مشــاوره آنالیــن پژوهشــی و آموزشــی و راه انــدازی بخــش وبینــار” بــه پژوهشــگران و 

ــه مــی دهــد. ــه ســالمت ارائ ــوط ب اســاتید رشــته های مرب
بــرای نمایــه شــدن در ایــن بانــک اطالعاتــی کافیســت چکیــده و متــن کامــل مقــاالت چــاپ شــده در 
ــد.  ــل نمائی ــه info@barakatkns.com ایمی ــه شــدن را ب ــه درخواســت نمای ــراه نام ــه هم ــه خــود را ب مجل
ــا مســئولین ســایت  همچنیــن شــما مــی توانیــد از طریــق ایــن ایمیــل info@manuscriptonline.com  ب

مکاتبــه و ســئواالت خــود را مطــرح ســازید.
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��)Magiran( مگ ایران
مــگ ایــران  بــه عنــوان یکــی ازبرجســته تریــن بانک هــای جامــع اطالعــات داخلــی در ســال 1380 و 
بــا “هــدف جمع آوری مجالت و تهیه یک مرجع کامل ازنشریات ایرانــی” پایــه گــذاری شــده اســت. تمرکــز 
ایــن پایــگاه اطــالع رســانی صرفــا نشــریات و مقــاالت پزشــکی نبــوده اســت بلکــه مقــاالت بــا موضوعــات 
ــا طیف هــای وســیعی در ایــن پایــگاه گــرد آوری مــی شــوند. البتــه الزم بــه ذکــر  عمومــی و تخصصــی ب
اســت کــه “دراین مجموعه فقط  نشریات چاپ شده با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمــی عرضه میشــود” 
کــه تنهــا چکیــده ی 30% تــا 40% از آنهــا در مــگ ایــران موجــود اســت. بــه منظــور دسترســی بــه اطالعــات 
پایــگاه، عضویــت در ســایت الزامــی مــی باشــد. عضویــت در مــگ ایــران شــامل دو نــوع اشــتراک: اشــتراک 

رایــگان و اشــتراک پولــی اســت.

نمایه�شدن�در�مگ�ایران�•
 data@magiran.com بــرای نمایــه شــدن در مــگ ایــران الزم اســت مــدارک زیــر را تهیــه و بــه آدرس
ارســال نمائیــد. شــایان ذکــر اســت کــه پــس ازارســال مــدارک الزم از طریــق ایمیــل، ظــرف کمتــر از 24 
ســاعت بــرای متقاضــی یــک ایمیــل تاییــد ارســال مــی شــود مبنــی بــر اینکــه مــدارک در پروســه ی کاری 

و ثبــت قــرار گرفتــه اســت.
مدارک الزم برای نمایه شدن در مگ ایران به شرح زیر می باشد:

تنظیــم نامــه ای از طــرف ســردبیر مجلــه مبنــی بــر اعــالم موافقــت بــه منظــور نمایــه شــدن در مــگ  ~
ن یرا ا

ــی ازوزارت  ~ ــی ترویج ــی پژوهش ــه ی عمل ــا رتب ــاد ی ــی از وزارت ارش ــار دریافت ــوز انتش ــر مج تصوی
ــوم ــا عل بهداشــت ی

~ )*.jpg) طرح جلد مجله
~ )*.Doc) چکیده ی تمام مقاالت آرشیو
~ )pdf.*) متن کامل مقاالت
~ )pdf.*) لیست اعضای هیئت تحریریه به فارسی
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� )SID( پایگاه اطالعات علمی
ــا SID  نیــز یکــی دیگــر از پایگاه هــای برجســته ی اطالعــات داخلــی مــی  پایــگاه اطالعــات علمــی ی
باشــد کــه تحــت نظــارت شــورای علمــی و از مــرداد 1383 شــروع بــه فعالیــت خــود کــرده اســت. هــدف 
ــه  ــان، ســرعت بخشــیدن ب ــه محقق ــا خدمــات اطالعــات رســانی ب ــگاه “گســترش و ارتق ــن پای ــی ای اصل
ــطوح  ــگاه در س ــن پای ــت. ای ــور” اس ــات در کش ــی تحقیق ــش اثربخش ــا افزای ــی و نهایت ــای علم کاوش ه

مختلــف خدمــات رســانی مــی کنــد کــه از مهمتریــن آنهــا ” بانــک مقــاالت نشــریات” اســت.
ــق کمیســیون نشــریات وزارت  ~ ــه از طری ــاالت نشــریات علمــی پژوهشــی کشــور ک نمایه ســازی مق

علــوم تحقیقــات و فنــاوری و کمیســیون نشــریات وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی صاحب 
مجــوز مــی شــوند.

نمایه سازی مقاالت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسالمی و نشریات علمی دانشگاه پیام نور ~
دسترسی به چکیده و متن کامل مقاالت به صورت رایگان ~
ارائــه اطالعــات هــر نشــریه در صفحــه مجــزا همــراه بــا دسترســی بــه شــماره های منتشــر شــده از  ~

ســال 1379 بــه بعــد
امکان جستجوی مقاالت و نویسندگان بر اساس عنوان مقاله، نشریه و چکیده ~

سایر سرویس های مهمی که SID عهده دار آن می باشد به ترتیب شامل:
امکان سفارش مقاالت، نشریات و کتاب های الکترونیک بین المللی از طریق کتابخانه الکترونیک ~
دسترسی به چکیده طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست اجرای جهاد دانشگاهی ~
نمایه سازی چکیده مقاالت محققان ایرانی در نشریات بین المللی ~
~ )Online Submission) سیستم ارسال الکترونیکی مقاالت علمی
برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف علمی ~
~ ISI معرفی و نمایه نشریات ایرانی نمایه شده در

و در آخر، نحوه ی نمایه سازی در این بانک اطالعت داخلی بدین طریق است:
تهیــه تفاهــم نامــه ای از طــرف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی کــه در آن صالحیــت  ~

علمــی و تحقیقاتــی مجلــه را تاییــد کنــد.
تنظیــم نامــه ای توســط ســردبیر مجلــه کــه در آن موافقــت بــه نمایــه شــدن درSID بــه امضــا و تاییــد  ~

ایشــان رســیده باشد.
~ )pdf.*) ارسال تمام شماره های چاپ شده ی مجله

اگــر مقــاالت بــه فارســی نــگارش و نوشــته شــده باشــد، یــک کپــی از چکیــده ی آنهــا بــه انگلیســی الزم 
اســت کــه بــه مــدارک ضمیمــه شــود.
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���Google�Scholarو�یا��ISI،�Scopusکدام�بانک�اطالعاتی�معتبرتر�است؟�
ضریــب نفــوذ (Impact Factor( مجــالت هــر ســال توســط ISI ارائــه میشــود. مقالــه حاضــر بــه بررســی 
صحــت آمــار ارایــه شــده در ISI در مقایســه بــا ســایر منابــع ماننــد Scopus و Google Scholar میپــردازد.

ضریــب نفــوذ (Impact Factor( یکــی از شــاخص هــای مهــم علــم ســنجی در دنیاســت کــه هــر ســاله در 
مــاه May توســط Thomson Rheuters و بــا عنــوان JCR یــا Journal Citation Report ارائــه میشــود. آیــا 
میتــوان بــه ایــن شــاخص اعتمــاد کامــل داشــت؟ در مقابــل آن، آمــار ارایــه شــده توســط ســایر بانکهــای 

اطالعاتــی ماننــد Scopus و Google Scholar چگونــه ارزیابــی میشــوند؟
تهیــه گــزارش از تعــداد ارجاعــات بــه هــر مقالــه یکــی از ابزارهــای اصلــی بــرای بــه دســت آوردن ضریــب 
نفــوذ مجــالت میباشــد. تاکنــون ISI، Scopus و Google Scholar ســه منبــع مهــم بــرای تهیــه گــزارش 
تعــداد ارجاعــات بــه هــر مقالــه شــناخته شــده انــد. امــا ســوال اینســت کــه تــا چــه حــد ایــن منابــع قابــل 

اعتمــاد میباشــند؟
ــه  ــه و در مجل ــر تهی ــن در انتشــارات کوث ــی از محققی ــه در ســال 2012 توســط گروه ــه ای ک در مطالع
Hepatitis Monthly چــاپ شــد؛ گــزارش حاصــل از ارجــاع بــه مقــاالت در ایــن ســه منبــع بــا هــم متفــاوت 

بودنــد. در ایــن مقالــه ابتــدا ISI بــه عنــوان اســتاندارد مطالعــه در نظــر گرفتــه شــد و ســپس دو منبــع دیگــر 
 Google بــه چالــش کشــیده شــدند. بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه ISI در مقایســه بــا
ــه ترتیــب 96 و 87٫5 درصــد ارجاعــات را صحیــح گــزارش کــرده بودنــد. همچنیــن  Scholar و Scopus ب

ــالف  ــن اخت ــه ای ــود. در نتیج ــراه ب ــرآورد هم ــای ب ــا 4% خط ــز ب ــط ISI نی ــده توس ــزارش ش ــات گ ارجاع
ضریــب نفــوذ حاصــل از ایــن ســه منبــع نیــز بــا هــم تفاوتهایــی را نشــان دادنــد.

ــه  ــک مقال ــه ی ــح ارجاعــات ب ــه تشــخیص صحی ــادر ب ــع ق ــن ســه منب ــک از ای ــب هیچی ــن ترتی ــه ای ب
نیســتند. از ایــن میــان Scopus کمتریــن و ISI بیشــترین دقــت و حساســیت را در تشــخیص ارجاعــات بــه 
ــا حساســیت  ــا وجــود اینکــه Google Scholar تعــداد ارجاعــات را ب ــه دارا می باشــند. همچنیــن ب هــر مقال
 Google ــی ــرا توانائ ــت، زی ــاد نیس ــل اعتم ــر قاب ــع دیگ ــا دو منب ــه ب ــد، در مقایس ــان میده ــتری نش بیش

ــد. ــل نمیکن ــوده و اختصاصــی عم ــف ب ــه گزارشــات ضعی ــع آوری و ارائ Scholar در جم
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  هدف از نشر مجله بیشتر خوانده شدن
 و حل مشکالت مردم است و نه صرفا 

نمایه سازی.

با تقدیم احترام
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