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نمایه شده در بانک اطالعاتی  2014)ضریب تاثیر( مجالت سال Impact Factor مقادیر شاخص 

ISI منتشر شد. 

 

ام ماه ژوئن سال جاری میالدی  19در تاریخ  2014کشور مربوط به سال  ISIمجالت   Impact Factorمقادیر  جدیدترین

برای اولین بار در سال  Impact Factorمنتشر شد. شاخص ضریب تاثیر یا همان  Thomson Reuter (ISI)توسط موسسه 

تعریف شد. این شاخص به صورت میانگین تعداد ارجاعات  نشریات برای ارزیابی ISIموسسه گذار بنیان توسط گارفیلد 1995

است که برای ویرایش   شده  ساله تعریف دو  معین انجام شده به مقاالت منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی

 2012و 2013های هر مجله به تعداد مقاالت منتشر شده قابل استناد آن در سال  2014قع تعداد استنادات آن، در وا 2014

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

 شود. به گزارش گروه ی هرسال مااسهه و منتشر میدر ماه ژوئن و یا ژوال ISIو توسط موسسه  Web of Scienceاطالعاتی 

در میان مجالت علوم  پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت علمی انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز سنجی علم

لینک زیر ای و تالیلی در  اطالعات مقایسه وجود دارند. 375/0تا  932/1مجله واجد شاخص ضریب تاثیر از  20پزشکی کشور، 

 موجود است.
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 ادرس زیر موجود است.نیز در میالدی  2014در سال  آن ها Impact Factorو  ISIمجالت 

http://medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=489 

 .بگیرید کمک "تحقیق های جبهه" از پژوهش موضوع انتخاب برای

 .اند داده اختصاص خود به را زیادی استنادهای که شوند می تالمقا از گروهی شامل "Research Fronts" تاقیق های جههه

 هم و بندی خوشه فنون بر مهتنی مختلف موضوعی های حوزه در ها مقاله این .گردند می هسته تالمقا شامل تاقیق جههه

 کمک گرفته شود. تاقیق های جههه از که شود می توصیه پژوهش جهت موضوع انتخاب برای. شوند می انتخاب استنادی

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می را تاقیق های جههه کاربردهای جمله از

 مشابه علمی تاقیقات با ارتهاط در ای رشته بین تالمقا از گروهی شناسایی 

 پژوهشگران و دانشمندان توسط انتشاریافته مشابه تالمقا بین ارتهاط شناسایی 

 رشته هر در پژوهشی رویکردهای مشاهده و نوپدید تخصصی های حوزه ردیابی 

 عاتالاط نیز WOS پایگاه از توان می الهته .است دسترس (ESI) علم ضروری های شاخص پایگاه طریق از تاقیق های جههه

 .کرد استخراج نیز را تاقیق جههه تالمقا

 گرنت نهایی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پس از بررسی های کارشناسانه و بازخوردهای واصله )اعتراض های  که اعضای ماترم هیأت علمی دانشگاه می رساند به اطالع

در رسیده( امتیاز و مهلغ نهایی اعتهار پژوهشی )گرنت( بر اساس آیین نامه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و هیأت رئیسه 

 لینک زیر می باشد.

 گرنت نهایی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

pageid=3359&newsview=2022http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1& 

الزم به ذکر است اساتیدی که اسامی آنها در جدول ذکر نشده است مطابق آیین نامه مربوطه اعتهار پژوهشی در  -1

 .سال جاری تعلق نگرفته است

 .ای سال آینده ذخیره نخواهد شدبراعتهار پژوهشی  -2

ارسال  )http://research.medsab.ac.ir (/خواهشمند است کلیه طرح های پژوهشی را از طریق سامانه پژوهان -3

 .و پیگیری نمایید
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