چگًوه برای مقاله خًد یک مجله  ISIپیدا کىیم؟
 .1پیدا کردن مجله  ISIدر بیه مجالت السيیر
ثبیذ ثِ عزاغ صٍرًبل فبیٌذر الشٍیز ( ) /http://journalfinder.elsevier.comثزٍیذ.
دظ اس ٍرٍد ثِ ایي عبیز عٌَاى هقبلِ ٍ چکیذُ آى را در ثخش ّبی هزثَطِ ٍارد کٌیذ ٍ در صَرر ًیبس حیطِ هَضَعی خَد را ًیش
اًشخبة ًوبییذ.
اطالعبسی ّوچَى ضزیت سأثیز (ایوذکز فکشَر) ،هذر سهبى هَرد ًیبس ثزای اکغذز ٍ چبح ٍ ّوچٌیي درصذ هقبالر اکغذز شذُ را
ثِ شوب هیدّذ.
 .2یافته مجله  ISIدر بیه مجالت اسپریىگر
ثبیذ ثِ صٍرًبل فبیٌذر اعذزیٌگز (http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-
 ) 17۷۶author-helpdesk/preparation/ثزٍیذ.
در ایي صفحِ ًیش شوب ثبیذ چکیذُ هقبلِ خَد را ٍارد کٌیذ سب هجالر هزسجط ثِ شوب هعزفی شَد.
ایي اثشار اهکبًبسی ًظیز اًشخبة هجلِ ثب ضزیت سأثیز یب ثذٍى آى ٍ ّوچٌیي اٍدي اکغظ ثَدى هجلِ را ثِ شوب هیدّذ.
ّوچٌیي ضزیت سأثیز ٍ دٍرُ چبح هجلِ ًیش (هبّبًِ ،فصلٌبهِ ٍ …) ثِ شوب ارئِ هیگزدد.
 .3یافته مجله  ISIاز طریق سایت سایمگً
-1هقبلِ خَد را در فزهز اعشبًذارد یک هجلِ دضٍّشی آهبدُ ًوبییذ.
 -7ثِ عبیز عبیوگَ ( ) http://www.scimagojr.com/index.phpهزاجعِ کٌیذ (ًکشِ هْن ایي اعز کِ عبیز عبیوگَ
لیغز هجالر اعکَدَط ( )Scopusرا ًشبى هیدّذ اهب ثِ دلیل ّوذَشبًی ثبال هیبى لیغز هجالر  ٍ ISIاعکَدَط شوب
هیسَاًیذ اس ایي عبیز اعشفبدُ کٌیذ .ثٌبثزایي دظ اس یبفشي هجلِ در ایي عبیز ثبیذ آى را در ثیي لیغز هجالر ً ISIیش ثزرعی
کٌیذ سب هطوئي شَیذ در ایي لیغز قزار دارد).
 -۳در عبیز عبیوگَ اس هٌَی عوز چخ ثز رٍی گشیٌِ  Journal Rankingsکلیک کٌیذ.
 -۴در ایي صفحِ ثِ سزسیت سیز عول کٌیذ:
 :Subject Areaدر ایي کبدر حیطِ کلی کِ رششِ شوب در آى قزار دارد را ٍارد کٌیذ.
 :Subject Categoryدر ایي کبدر دظ اس اًشخبة گشیٌِ ثبال گشیٌِّبیی ثزای هحذٍد کزدى ثیششز در اخشیبر شوب قزار هیگیزد.
 :Region/Countryاگز هیخَاّیذ هقبلِ سبى را در یک قبرُ یب کشَر خبص هثالً آلوبى چبح کٌیذ ایي لیٌک را اًشخبة کٌیذ.
عبیز گشیٌِ ّب را خبلی ثگذاریذ ٍ  Refreshرا کلیک ًوبییذ.
 -۵خَة لیغز هجالر آهبدُ اعز .حبال ثبیذ اس اٍل لیغز سک سک هجالر را اًشخبة کٌیذ ٍ عذظ آى را در ثیي لیغز هجالر
 ISIجغشجَ کٌیذ (لیغز هجالر آی اط آی را اس  /http://journals.msrt.irداًلَد کٌیذ).
 -۶اگز هجلِ در ثیي هجالر  ISIقزار داشز حبال ثبیذ ضزیت اثز یب ایوذکز فکشَر آى را ًیش ثذاًیذ( .ضزایت سبثیز هجالر ،در فبیلی
کِ اس عبیز فَق دریبفز هی کٌیذ ،هَجَد اعز).
 -۷خَة حبال ثبیذ سصوین ثگیزیذ کِ در ثیي هجالسی کِ اًشخبة کزدُایذ ثب سَجِ ثِ ّشیٌِ ،ضزیت اثز ،کشَری کِ هجلِ در آى
قزار دارد ،سهبى السم ثزای دارٍی ٍ عبیز هالکّب کذام هجلِ ثزای شوب هٌبعت اعز.

