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 1394 ماه مهر 25، 11ماهنامه، سال اول، شماره 

 اسکوپوس پایگاه هاي شاخص با مجالت علمی سطح ارزشیابی اطالعات به دسترسی شیوه چهار

 مفید بسیار خدمات از یکی و کند می استنادي سازي نمایه را علمی مجله هزار 22 مقاالت اکنون هم اسکوپوس استنادي پایگاه

 :است دسترس قابل طریق چهار به علمی مجالت ارزشیابی اطالعات که است علمی مجالت مقایسه و سنجش پایگاه این

 مجله عنوان جستجوي و "Browse sources" آیتم انتخاب -1

 پایگاه در Compare journalsابزار  طریق از مجله عنوان ده نمودارهاي ترسیم با معیارها سنجش و تاریخی اطالعات -2

 اسکوپوس

 سال بین SNIPو SJR،IPP( و یافتن میزان شاخص هايPublic Title List) عمومی مجالت عناوین فهرست دانلود -3

  G-Oهاي ستون در 2014 تا 2012 هاي

 تمام  1999سال از و نموده جستجو را اسکوپوس پوشش تحت مجالت تمام journalmetrics.com.wwwسایت  -4

 نمود. مشاهده را ارزیابی معیارهاي

 Elsevier  (Journal Finder) ژورنال یاب

 در ژورنال ترین مناسب تا دهد می امکان را این نویسندگان به که است Elsevier انتشارات جالب ابزارهاي از یکی یاب ژورنال

 در مقاله آنالین ثبت امکان نویسندگان به ابزار این .بیابند Elsevier هاي ژورنال مجموعه در را شان مقاله موضوعی زمینه

 .کند می فراهم نیز شده را یافت ژورنال

 وارد Elsevier یاب ژورنال در سایت مربوطه هاي جعبه در را آن چکیده و مقاله عنوان ستا کافی افزار نرم این با کار براي

 خود قدرتمند Elsevier Fingerprint Engine اختصاصی لغات فرهنگ و و اختصاصی موتور از استفاده با افزار نرم این .کنید

http://www.journalmetrics.com/
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://medsab.research.ac.ir/&ei=mWmMVKHLMdCUuQSzzYKICg&psig=AFQjCNEbiFpEVbrU-QiOj5Tt6cLU5jLWEg&ust=1418574618075962


 

 زمینه مجالت در و دهد تشخیص می را شما چکیده واژگان و کند می ارزیابی را شما مقاله اطالعات علمی، رشته نام هر به

 .دهد می پیشنهاد شما به را تان مقاله چاپ براي ترین ژورنال مناسب و پردازد می آنها جستجوي به شما پژوهشی

  Elsevier یاب ژورنال افزار نرم اصلی صفحه

http://journalfinder.elsevier.com/ 

 

 .کنید مشخص وارد فیلدهاي در را خود مقاله موضوعی حیطه و چکیده ، عنوان است کافی فقط

 :می دهد ارائه را زیر اطالعات پیشنهادي هاي ژورنال از کدام هر مورد در پایگاه این

 پذیرش، میزان ، Impact Factor، (اولیه ارزیابی تا ارسال) مقاله اولیه بررسی زمان مدت دسترسی، نوع، موضوعی ربط میزان

 (.رانتشا تا پذیرش ( مقاله چاپ زمان مدت

 ویرایش تخصصی افزار نرم: ویراستیار

 براي را متعددي قابلیتهاي که است( Microsoft Wordورد ) مایکروسافت براي اي فزونها "ویراستیار"نرم افزار 

 ویندوز و ورد مایکروسافت متفاوت هاي نسخه از پشتیبانی امکان افزار نرم این .کند می فراهم زبان فارسی کاربران

 .است دارا را

http://journalfinder.elsevier.com/
http://journalfinder.elsevier.com/


 

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان ویراستیار قابلیتهاي از

 امالیی یاب غلط

  .است برخوردار مناسبی سرعت و باال کارایی از ویراستیار امالیی یاب غلط

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان یاب غلط کارکرد موارد از

 واژه چسبیدن گذاري، فاصله هاي غلط انواع اصالح پیشنهادي، صحیح هاي واژه از لیستی ارائهاصالح امالي واژه ها، 

 کلمه میان اشتباه فاصله درج و هم به متوالی هاي

 متن هاي نویسه اصالح

فاصله، اصالح  0.5فارسی، اصالح نویسه   معادل به عربی ارقام تبدیل، "ي"، اصالح انواع حرف "ک"اصالح انواع حرف 

  تکراري هاي فاصله 0.5اعراب و حذف 

 گذاري نشانه اصالح

 .کند می اصالح و داده تشخیص را گذاري نشانه هاي غلط افزار، نرم از بخش این

 :آیند می پدید زیر عالئم نمادگذاري در اشتباه براثر غلطها این

 گیومه و پرانتز قول، نقل تعجب، عالمت سؤال، عالمت ویرگول، نقطه ویرگول، نقطه،

 .ببینید ویراستیار قابلیتهاي صفحه در میتوانید را ویراستیار قابلیتهاي کامل فهرست

 .شود می عرضه باز متن و رایگان صورت به ویراستیار

http://www.virastyar.ir/ 

 

 

 1394گزارش علم سنجی اعضاي هیات علمی دانشگاه در شش ماهه اول سال 

، آقاي دکتر 1394بر طبق آخرین گزارش علم سنجی اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در شش ماهه اول سال 

را در بین اعضاي هیات علمی دانشگاه داراست، آقاي دکتر نعمت اهلل  H-indexهفت باالترین  H-indexمحمد محمدزاده با 

http://www.virastyar.ir/
http://www.virastyar.ir/


 

آقاي  ار دارند، خانم دکتر بهاره امین،پنج در رتبه هاي دوم و سوم قر H-indexشموسی و خانم دکتر فروغ السادات مرتضوي با 

 ، ششم و هفتمجمپن به ترتیب رتبه چهارم،چهار  H-indexبا  ، خانم زینب بیدل و آقاي دکتر رحیم گل محمديمیالد نظرزاده

 را به خود اختصاص دادند.

http://medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5342&newsview=2658 

 نیاز سنجی 

 
 

 .هاي رفع آن نیازهاست راهآوري  نیازسنجی فرایند شناسایی نیازهاي مهم و فراهم

به مطالب علم سنجی، نظرات و   دسترسی هرچه بهتر و آسان تر همکاران ارجمندو به منظور رسیدن به اهداف واالتر 

 .صورت گیرد اقدامات الزمها خود را در این زمینه مطرح نموده تا نیاز ها شناخته شده و در جهت رفع آن  پیشنهادات

 . مطرح نمایید Haghighifaezeh2012@yahoo.comدرخواست با ایمیل اینجانب  در صورت هرگونه سوال یا

 با تشکر

 حقیقی

http://medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5342&newsview=2658
http://medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5342&newsview=2658
mailto:Haghighifaezeh2012@yahoo.com

