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مجله  cite scoreدرنظر گرفتن 

 )تاثیراستنادی مجالت(

است. )تقسیم scopusاز شاخص های پایگاه 

استنادات سه سال اخیر بر تعداد مقاالت )هر 

 نوع مقاله( سه سال اخیر.

 مجلهSGRدر نظر گرفتن 

 است. SCOPUSاز شاخص های پایگاه 

هر چقدر مقاالت یک مجله در مجالت با 

 کیفیت دیگر بیشتر مورد استناد واقع شوند 

 آن مجله استناد می کنند(.SJRمیزان 

توجه به رتبه بندی مجالت در                     

(Q1.Q2.Q3.Q4) SCOPUS   

 ابزارهای انتخاب مجله 

RICeST https://

journalfinder.ricest.ac.ir/ 

Springer https://

journalsuggester.springer.com/ 

Elsevier https://

journalfinder.elsevier.com/ 

Ednaz https://

www.edanzediting.com/journal-

selector 

Journals Hub http://jhub.ir/ 

سامانه منبع یاب وزارت بهداشت درمان 

وآموزش پزشکی کشور      

rsf.research.ac.ir/  http:// 

بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور                       

http://journals.research.ac.ir/ 

فهرست مجالت نامعتبر وجعلی                                     

http://blacklist.research.ac.ir 

 

 

 

 دانشگاه علوم  پزشکی گیالن
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معیارهای انتخاب مجله برای چاپ 

 مقاالت توجه کنید:

 :نوع مجله از نظر نوع محتوا 

 علمی پژوهشی 

 مروری

 مطالعه موردی

 کار آزمایی بالینی

  :ترتیب انتشار مجله 

 هفتگی، دو هفتگی، ماهنامه،  

 فصلنامه، چهار ماهانه ، دوفصلنامه

 توجه به حوزه موضوعی مجله 

مرور مقاالت چاپ شده مجله مورد نظر به 

  لحاظ ساختار

مروری بر وابستگی سازمانی نویسندگان 

 مقاالت چاپ شده در مجله مورد نظر

 : هزینه اشتراک 

پرداخت حق اشتراک وآبونمان ،  

 رایگان 

  انواع مجالت از نظر سطوح

 دسترسی: 

  دسترسی محدود و دسترسی آزاد

 :سرعت داوری 

توجه به فرایند داوری وپذیرش مقاالت در  

 کوتاه ترین زمان ممکن

 

 :توجه به نمایه مجله در پایگاه های 

ISI 

Scopus 

Pubmed 

  توجه به ضریب تاثیر مجله 

Impact Factor   ( IF) 

است. )میزان استنادها به یک ISIشاخص پایگاه 

مجله خاص طی دو سال تقسیم بر تعداد مقاالت 

منتشر شده )مروری، پژوهشی وفنی ( طی دو سال 

 اخیر(

 

  توجه به شاخص گزارشات استنادی

 )   JCRمجله  ) 

  

 این پایگاه داده ای هر ساله برای مجالت 

 و ژورنال مجالت IF  ) دارای ضریب تاثیر)

 گزارش میشود.   ISIهای نمایه شده در


