دانشگاه علوم پزشکی گیالن
واحذ کتابخانه دانشکذه داروسازی

معیارهای انتخاب مجله برای چاپ مقاالت
در اوتخاب مجلٍ تٍ مًارد ریل تًجٍ کىیذ:
 وًع مجلٍ از وظر محتًا:

 ػمًمی
 تخصصی


وًع مجلٍ از وظر وًع محتًا:

 ػلمی پضيَشی Original research
 مزيری Review article
 مطالؼٍ مًردی Case study
 کارآسمایی بالیىی Clinical trial

َ سیىٍ اشتراک

 پزداخت حق اشتزاک ي آبًومان
 رایگان
 اوًاع مجالت از وظر سطًح دسترسی

 دستزسی محذيد
 دستزط آساد

 چُار ماَاوٍ
 ديفصلىامٍ
 تًجٍ تٍ حًزٌ مًضًػی مجلٍ
 مرير مقاالت چاج شذٌ مجلٍ مًرد وظر تٍ لحاظ ساختار
 مريری تر ياتستگی سازماوی وًیسىذگان مقاالت چاج شذٌ
در مجلٍ مًرد وظر (آیا در سالُای اخیر از ایران مقالٍ ای چاج
شذٌ است ؟)

سال)


در وظر گرفته  SJRمجلٍ

َ زچقذر مقاالت یك مجلٍ در مجالت با کیفیت دیگز

سمان ممکه

بیشتز مًرد استىاد ياقغ شًوذ ،میشان  SJRآن مجلٍ باال

 تًجٍ تٍ ومایٍ مجلٍ در پایگاٌ َای:

میريد(ارسش مجالتی کٍ بٍ مقاالت ایه مجلٍ استىاد می

ISI 
Scopus 
Pubmed 
ي...

کىىذ).

 ترتیة اوتشار مجلٍ:

 فصلىامٍ

بز مجمًع مقاالت قابل استىاد مىتشز شذٌ در َمان سٍ

 تًجٍ بٍ فزایىذ دايری ي پذیزش مقاالت در کًتاٌ تزیه

 شاخض پایگاٌ  ISIاست( .میشان استىادَا بٍ یك مجلٍ

 ماَىامٍ

سال مًرد وظز بٍ مقاالت مىتشز شذٌ در  3سال گذشتٍ

 اس شاخض َای پایگاٌ  Scopusاست.

 ي...

 ديَفتگی

 شاخض پایگاٌ  Scopusاست(.تقسیم فزاياوی استىادَا در

 سرػت دايری

 تًجٍ تٍ ضریة تاثیر مجلٍ )IF( Impact Factor

َ فتگی

 در وظر گرفته  SNIPمجلٍ

 تًجٍ بٍ رتبٍ بىذی مجالت در )Q1.Q2.Q3.Q4(Scopus
 اتسارَای اوتخاب مجلٍ
RICeST https://journalfinder.ricest.ac.ir/
Springer https://journalsuggester.springer.com/
Elsevier https://journalfinder.elsevier.com/
Ednaz https://www.edanzediting.com/journal-

خاص طی دي سال تقسیم بز تؼذاد مقاالت مىتشز
شذٌ(مزيری ،پضيَشی ي فىی) طی دي سال اخیز)
 تًجٍ تٍ شاخص گسارشات استىادی مجلٍ ))JCR

 ایه پایگاٌ دادٌ ای َز سالٍ بزای مجالت دارای ضزیب
تاثیز  Impact Factorمجالت ي صيروال َای ومایٍ شذٌ
در  ISIگشارش می شًد
 در وظر گرفته  CiteScoreمجلٍ(تاثیر استىادی مجالت)

 اس شاخض َای پایگاٌ  Scopusاست( .تقسیم استىادات
سٍ سال اخیز بز تؼذاد مقاالت(هر نوع مقاله) سٍ سال اخیز).

selector

Journals Hub http://jhub.ir/

***

ساماوٍ مىثغ یاب يزارت تُذاشت ،درمان ي آمًزش

پسشکی کشًر
http://rsf.research.ac.ir/
*** تاوک اطالػات وشریات ػلًم پسشکی کشًر
http://journals.research.ac.ir/

***

فُرست مجالت وامؼتثر ي جؼلی

http://blacklist.research.ac.ir
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