JCR
 JCRکه مخفف  Reports Journal Citationمی باشد و سالی یک مرتبه توسط سازمان بزرگ Thomson
 Reutersمنتشر می گردد ،به عنوان شاخصی برای توسعه  ،بررسی خصوصیات  ،و ارزیابی مجالت در زمینه ی
تحقیقات علمی و اجتماعی در سراسر جهان –که در پایگاه اطالعاتی ( )ISIنمایه شده باشند -تعریف شده است.
 JCRتالش دارد تا با استفاده از معیارها و اطالعات جدید  ،به سوی تکمیل ضریب تاثیر و مفاهیم مربوط به آن گام
بردارد .هدف از افزودن توانایی های ، JCRارائهی اطالعات جدیدتر برای گسترش چشم انداز ارزیابی و بازنگری
دقیق تر مجالت علمی است .همچنین انگیزه ای برای درک صحیح این معیارها و استفاده بهینه از آنها دریک چارچوب
صحیح می باشد.
 JCRروند استنادسازی را در بیش از  10000مجله و بیش از  25میلیون مرجع استناد شده که ساالنه در ISI Web
of Knowledge

نمایه می شوند را بررسی می کند .اطالعات مربوط به مجالت علوم و علوم اجتماعی ساالنه

ویرایش می شود و  JCRبیش از  7200مجله در  171حوزه موضوعی را در علوم و بیش از  2100مجله در 55
حوزه موضوعی را در علوم اجتماعی پوشش می دهد .
مقاالت موجود در مجالت فهرست شده در  JCRاکثرا مقاالت پژوهشی و مروری هستند .سرمقاله  ،نامه ها  ،موارد
جدید  ،و خالصه همایش ها معموال درشمارش مقاله محاسبه نمی شوند .مجالت منتشر شده در زبان های غیر انگلیسی و
یا زبان هایی با الفبای غیر التین ممکن است کمتر در دسترس محققان در سراسر جهان قرار گیرند و این مساله می تواند
بر روی الگوهای استناد آنها اثر بگذارد اما در آنالیز های مقایسه ای مجالت باید به آن توجه نمود .
JCRبیش از  7500مجله معتبر را در حدود  200حوزه موضوعی از سال  1997به بعد در بر می گیرد و با استفاده
از آن می توان مجله ها را در حوزه های تخصصی ،طبقه بندی و شاخص های رتبه بندی آنها را بررسی کرد . JCRدر
دو نسخه موجود است ،نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از  5900ژورنال علمی و نسخه علوم اجتماعی مشتمل بر
 1700ژورنال است . JCRاز طریق  Web of knowledgeبه شرط پرداخت وجه اشتراک قابل بررسی است.
این پایگاه در پایان هر سال ،مجله هایی را که  ISIدر  Web of Scienceفهرست می کند ارزیابی می کند .معیارهای
ارزیابی و سنجش عبارتند از عامل تأثیر ) ،(Impact factoror; Ifشاخص فوری ) (Immediatelyو نیمه عمر استناد
(Cited Half - Life).نتایج این ارزیابی هر سال در  ISI Journal Citation Reportsمنتشر می شود.
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Journal Citation Reports

::معرفي
 Journal Citation Reportsنشریه اي ساالنه مي باشد كه توسط موسسه ي  ISIمنتشر مي شود .كه اطالعاتي در
مورد ژورنالهاي آدكامیك در زمینه علوم و علوم اجتماعي فراهم مي آورد.
 Journal citation reportمنبعي جامع و منحصر به فرد از منابعي كه اجازه مي دهند به شما تا ژورنالها را ارزیابي
و مقایسه نمایید؛ اطالعات استنادي از بیش  7500ژورنال پژوهشي و فني از بیش از  3.300ناشر در بیش از  60كشور
به كار ببرید.
تنها منبع از اطالعات استنادي در ژورنالها ,كه شامل همه ي زمینه هاي علوم ,فنون و علوم اجتماعي مي باشد.
كه در آن مي توانید ببینید:


بیشترین ژورنالهاي استناد شده در یك زمینه



باالترین ژورنالهاي تاثیرگذار در یك زمینه



جامع ترین ژورنالها در یك زمینه

به وسیله ي جدول بندي و جمع آوري شماره هاي استناد و مقاالت  JCR ,چشم اندازي منحصربه فرد براي ارزیابي
ژورنالها و مقایسه آن ها ارائه مي دهد.
 Journal citation reportبه صورت ساالنه منتشر در دو ویرایش ارائه مي شود .كه ویرایش ها و سالهایي كه
موسسه شما مشترك باشد در صفحه خانگي شما ظاهر مي شود.
 JCR Science Editionشامل اطالعاتي از  5900ژورنال در زمینه علوم و تكنولوژي مي باشد.
 JCR Social Sciences Editionشامل اطالعاتي از بیش از  1700ژورنال در زمینه ي علوم اجتماعي مي
باشد.
سالي كه شما انتخاب مي نمایید ,سال  JCRمي باشد .همه ي اطالعاتي كه شما مي بینید براي ژورنالها و طبقه بندي
موضوعي از اطالعات منتشر شده در ان سال مي آید .براي مثال اگر شما  JCR Science Edition 2003را انتخاب
نموده باشید و ژورنال خاصي را جستجو نمایید؛ شما اطالعات سال  2003را براي ژورنال خواهید دید كه شامل:


تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال در 2003



تعداد استنادهایي كه به آن شده است از مقاالت منتشر شده در سال 2003



ضریب تاثیر برآورد شده از اطالعات سال  2003و مانندآن
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اطالعاتي كه براي هر ژورنال مي دهد شامل:
اطالعات پایه كتابشناختي از ناشر ,خالصه عنوان ,زبان و شماره استاندارد بین المللي پیاندها·
طبقه بندي موضوعي ( 171طبقه موضوعي در علوم و  54طبقه در علوم اجتماعي مي باشد)·.
::شاخص هايJCR
 JCRدارای  4شاخص برای اندازه گیری اهمیت و رتبه هر مجله دارد:
( IF -1ضریب تاثیر)که مهمترین و معمول ترین شاخص اندازه گیری اهمیت مجالت می باشد و اساس راهیابی
مجالت به نمایه های سه گانه  ISIمی باشد.
 IFمجله  Xدر سال  Yبرابر است با:
تعداد استنادات به مقاالت مجله  Xطی سال  Yبه مقاالت سالهای  Y-1و  Y-2تقسیم بر تعداد مقاالت قابل استناد
منتشر شده توسط مجله  Xطی سالهای  Y-1و Y-2
 :Immediacy index -2تعداد استنادات در هر سال به مقاالت یک مجله تقسیم بر تعداد مقاالت قابل استناد
چاپ شده در همان سال
 :Cited Half- life -3نیم عمر ارجاعات به مجله در سال  Yبرابر است با تعداد سالهایی که از سال  Yباید به
عقب برگردیم تا شاهد  %50تعداد کل استنادات به مجله در سال  Yباشیم (.هرچه مقاالت یک مجله ارزش خود
را برای دادن استناد زودتر از دست بدهند ،تنها به مقاالت جدید مجله استناد داده شود و این باعث کاهش نیمه
عمر ارجاعات به مجله می شود).
 :Citing Half- Life -4نیم عمر ارجاعات در مجله در سال  Yبرابر است با تعداد سالهایی که از سال  Yباید به
عقب برگردیم تا شاهد  %50تعداد کل استنادات از همان مجله به مقاالت همان مجله باشیم( .هر چه به مقاالت
جدیدتر در داخل مجله ارجاع داده شود نیمه عمر ارجاعات در مجله کاهش می یابد).
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مقاله  ISIچگونه ارزیابي مي شود؟
مقدمه :
گزارش ميزان ارجاع به مجله هاي  (JCR (Journal citiation Reportهر سال توسط انستيتو اطالعات علمي
ISI
)( Institute for scientific Informationواقع در شهر فیالدلفیاي آمریکا منتشر مي گردد .این گزارش حاوي
اطالعات

ارزشمندي

پیرامون

مجله

ها

و

رتبه

بندي

آنها

مي

باشد .

فاکتور تأثیر) ، (Impact Faktorبراي نخستین بار در سال  1995و توسط بنیانگذار  ISIگارفیلد  Garfieldمطرح شد
و به سرعت به صورت دستورالعملي جهت گزینش بهترین مجله ها به کار رفت .حقیقت این است که این فاکتور ابزار
کاملي براي اندازه گیري کیفیت مقاله ها نمي باشد ،بلکه چون روش بهتري وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر
معیارها براي ارزیابي علمي از مزایایي برخوردار است ،لذا عموما ً مورد استفاده قرار مي گیرد .
JCRبیش از  7500مجله معتبر را در حدود  200حوزه موضوعي از سال  1997به بعد در بر مي گیرد و با استفاده
از آن مي توان مجله ها را در حوزه هاي تخصصي ،طبقه بندي و شاخص هاي رتبه بندي آنها را بررسي کرد . JCRدر
دو نسخه موجود است ،نسخه علمي آن در بر گیرنده بیش از  5900ژورنال علمي و نسخه علوم اجتماعي مشتمل بر
 1700ژورنال است . JCRاز طریق  Web of knowledgeبه شرط پرداخت وجه اشتراک قابل بررسي است .
ضریب تاثیر ) (IFچیست؟
فاکتور تاثیر به صورت میانگین ،تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد (نظیر مقاله پژوهشي ،مقاله مروري ،نامه ،یاد
داشت ،چکیده و )..در یک مجله علمي در طول زماني معین تعریف شده است .فاکتور تأثیر ،تعداد ارجاعات به مقاله هاي
منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسیم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در دو سال مذکور است .در مواردي فاکتور تأثیر
مجله بطور میانگین (که معدل فاکتور تأثیر طول دوران فهرست شدن آن مجله در  ISIمي باشد) ،نیز مورد استفاده قرار
مي گیرد .این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردي ترین شاخص ارزیابي مجله ها از نظر  ISIاست .این عامل همه
ساله توسط  ISIبر مبناي ارجاعات به هر یک از مجله هاي علمي آن محاسبه مي شود و نتیجه در گزارش  JCRمنتشر
مي شود .این ضریب نه براي مقاله یا نویسنده بلکه براي مجله محاسبه مي شود .محاسبه بر مبناي یک دوره سه ساله
صورت مي گیرد .
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چگونه یک مقاله  ISIارزیابي مي شود؟
براي اینکه بتوانید یک مقاله بنویسید ،الزم است در این زمینه اطالعاتي داشته باشید .اگر این مقاله را براي مؤسسه
اطالعات علمي  ISIمي نویسید ،احتماالً برایتان مهم است که بدانید این مقاله ها چگونه ارزیابي مي شود .
امروزه ارزیابي مقاله هاي علمي یکي از دغدغه هاي جوامع علمي مي باشد .مؤسسه اطالعات علمي ISIبراي ارزیابي
تحت پوشش فهرست نویسي خود ،سه شاخص در نظر گرفته است :
1فاکتور تأثیر گذار  (IF):این شاخص مهمترین و در عین حال کاربردي ترین شاخص ارزیابي مجله ها از نظر ISIاست .
2شاخص فوري (Immediately):تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده مجله در سال مورد ارزیابي تقسیم بر تعدادمقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذکور است .این شاخص در حقیقت شیب رشد منحني ارجاعات را بیان مي کند .
3شاخص نیمه عمر استناد(Cited Half-Life):نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد ،تعداد سال هایي است که از سالارزیابي باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابي باشیم .به عبارت دیگر،
این شاخص مدت زماني که نیمي از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان مي دهد و در حقیقت سرعت
کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان مي کند .بدیهي است که وقتي مقاله هاي یک مجله ارزش خود را براي ارجاعات،
زود از دست بدهند (مقاله ها سطحي باشند و خیلي زود بي ارزش شوند) ،تنها به مقاله هاي جدید مجله ارجاع داده مي
شود .این موضوع باعث مي شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد .بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله
بیشتر باشد ،نشان مي دهد که ارزش مقاله هاي مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار مي
گیرند .در مجموع هرچه نیمه عمرارجاعات به یک مجله بیشتر باشد ،ارزش مجله باالتر مي رود .
در پایان هر سال ،مجله هاي تحت پوشش فهرست نویسي  ISIکه در فهرست وبگاه علم )(Web of Science=WOB
قرار گرفته اند ،ارزیابي مي شوند .معیارهاي ارزیابي و سنجش همان شاخص هاي ارزیابي(  ISIسه شاخص اشاره شده
درباال) مي باشند .نتایج این ارزیابي نیز درگزارش هاي ارجاع مجله  JCRهر سال جهت اطالع عموم اعالم مي شود .
در بین فاکتورهاي باال ،فاکتور تأثیر ،کاربردي ترین شاخص مي باشد و امروزه به طور گسترده اي در درجه بندي و
ارزیابي مجله هاي مورد استفاده قرار مي گیرد .این فاکتور در حقیقت توانایي مجله و هیأت تحریریه آن را در جذب
بهترین مقاله ها نشان مي دهد .
بانک اطالعات ، ISIمرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجله هاي علمي منتشره در دنیا به
منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف مي باشد .پر واضح است که منظور از پوشش جامع ،فهرست نمودن کل
مجله هاي علمي منتشر شده در جهان نمي باشد .چرا که از طرفي مقرون به صرفه نیست و از طرف دیگر تمام مجله هاي
نشر یافته در جهان از استانداردهاي ISIپیروي نکرده اند و از غناي علمي الزم برخوردار نیستند .ارزیابي مجله هاي
علمي  ISIبه طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت مي گیرد .ارزیابي کنندگان  ISIدر حدود  2000عنوان جدید را
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ساالنه مورد ارزیابي قرار داده و تنها  10تا  12درصد از مجله هاي علمي ارزیابي شده ،انتخاب مي شوند .هر مجله
علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در  ISIیکسري مراحل ارزیابي را پشت سر مي گذارند .
از جمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانک اطالعاتي ،ISIکمیته علمي منتخب مجله ،تنوع بین المللي
مقاله هاي چاپ شده درآن ،نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي باشد .الزم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به
تنهایي مورد بررسي و ارزیابي قرار نمي گیرد ،بلکه با بررسي مجموع عوامل ،یک امتیاز کلي داده خواهد شد .از جمله
مواردي که در ارزیابي مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاله ها ،چکیده و کلمات کلیدي باید به زبان
انگلیسي باشد همچنین توصیه مي شود که منابع نیز به زبان انگلیسي نوشته شوند .اگر چه اطالعات علمي مهم به تمامي
زبانها به چاپ مي رسد ،اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسي باشد تا تحت داوري و ارزیابي  ISIقرار گیرد زیرا
ارزیابي کنندگان مجله هاي علمي در  ISIنمي توانند عناوین ومنابع بکار رفته در مقاله ها را به زبان انگلیسي ترجمه
کنند .داوري علمي و تخصصي مقاله هاي چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترین موارد
مورد توجه ارزیابي کنندگان مي باشد که گویاي اعتبار و غناي علمي مجله است .
سه پایگاه EST ، WOSو  JCRاز معتبرترین پایگاه هاي علم سنجي هستند که توسط مؤسسه اطالعات علمي  ISIتهیه
و روز آمد سازي مي شوند .
پایگاه Essential Science Indicators) ESIبر مبناي دوره هاي زماني  10ساله ،به ارائه آمار در قالب شاخص
هاي تعیین شده تولید علم از جمله رتبه علمي کشورها بر اساس تعداد تولیدات علمي ،تعدا کل استنادها و نسبت استناد به
تولیدات علمي مي پردازد.
در پایگاه ) Web of Science)WOSامکان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره هاي زماني مختلف بر اساس
شاخص هاي گوناگون علم سنجي وجود دارد .
پایگاه  (JCR (Journal citation Reprtsبه ارائه گزارش استنادي نشریه ها مي پردازد .
از طرفي تعداد نشریه هایي که هر کدام از این پایگاه ها نمایه مي کنند نیز با دیگري متفاوت است .
بهترین معیارهاي ISIبراي نمایه کردن مجله ها چیست؟
در سایت ISIچهار مورد به عنوان مالک هاي اصلي نمایه شدن مجله آمده است که عبارتند از:
 1زمان بندي نشر ،تعریف شده باشد یعني معلوم باشد که فصلنامه است ،ماهنامه است یا ...و در موعد معین هم آمادهشود .
2فرآیند داوري براي مجله تعریف شده باشد . 3قواعد نشر بین المللي را رعایت کند .براي مثال ،عنوان مجله گویاي محتواي آن باشد . 4مقاله به هر زباني که باشد مهم نیست ولي چند مورد در آن باید به زبان انگلیسي باشد که عبارتند از :اسامي نویسندگان،عنوان ،چکیده و کلمات کلیدي و حتي االمکان منابع و مآخذ هم انگلیسي باشد .موارد فرعي هم وجود دارد که شامل این
موارد است :
1مجله باید حوزه بین المللي داشته باشد و به یک حوزه جغرافیایي خاص تعلق نداشته باشد .2در حوزه آن مجله ،ترجیحا ً مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتري نسبت به آنها داشته باشد .6

3افراد به وجود آورنده آن حتي االمکان افراد شناخته شده اي باشند .4افراد به وجود آورنده ،توزیع جغرافیایي مناسبي داشته باشند مثالً همه ایراني نباشند .البته موارد فرعي ،نمره اضافه دارد و در قبولي یا رد مجله از طرف ISIنقش بازي نمي کند .
جایگاه تولید علم ایران در سطح بین المللي
تحقیقات نشان مي دهد که تولید علم در ایران ،ویژه در سال هاي اخیر از رشد بسیار خوبي برخوردار بوده است .براساس
آخرین آمار پایگاه ) Essential Science Indicator) ESIطي دوره  10ساله اخیر ،جمهوري اسالمي ایران در بین
 145کشور که رتبه بندي بر روي آن ها صورت پذیرفته است ،در رده چهلم جهان قرار مي گیرد و این درحالي است که
در دوره  10ساله پیشین که اول ژانویه  1997تا 30آوریل  2007را در بر مي گیرد ،جمهوري اسالمي ایران با 26
هزار و  495عنوان تولید علمي ،از این نظر در بین کشورهاي جهان در رده چهل و یکم ودر بین کشورهاي اسالمي ،پس
از ترکیه و مصر در رده سوم قرار مي گرفت .
در دوره  10ساله اول (ژانویه 1997تا 30ژوئن  ،)2007کل تولیدات علمي ایران85 ،هزار و 629بار مرود استناد قرار
گرفته است که به این ترتیب نسبت تعداد استنادها به تولیدات علمي ایران 11/3 ،بوده است .هر چند تعداد کل استنادها و
همچنین نسبت استنادها به تولیدات علمي ایران نسبت به دهه منتهي به 30آوریل 2007افزایش یافته است ،اما این نظر
رتبه ایران نسبت به دوره قبل تغییري نداشته است .از طرفي ،بر اساس آمار
پایگاه) ، Web of Science)WOSجمهوري اسالمي ایران در دوره تقریبي  9ماهه اول سال 2007که از اول ژانویه
لغایت 25سپتامبر سال  ،2007برابر با  11دي ماه  1385لغایت  3مهرماه  1386را در برمي گیرد ،داراي
6289عنوان تولید علمي نمایه شده بوده است .براساس این آمار نیز کشورمان از نظر تعداد تولیدات علمي ،رتبه دوم را
در بین کشورهاي اسالمي به خود اختصاص مي دهد و پس از ترکیه و قبل از مصر قرار مي گیرد .این در حالي است که
در همین دوره  9ماهه ،ترکیه داراي 13402عنوان ،مصر داراي 2790عنوان ،پاکستان داراي  1443عنوان و عربستان
سعودي داراي  1311عنوان تولید علمي نمایه در پایگاه  WOSبوده اند .
تعداد نشریه هاي ایراني نمایه شده در پایگاه  JCRدر سال  2006نسبت به سال  2005از سه عنوان به شش عنوان
افزایش یافته است .
دکتر عبدالرضا نوروزي چاکلي ،مدیر سابق گروه علم سنجي مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور وعضو هیأت علمي
گروه علوم کتابداري و اطالع رساني دانشگاه شاهد ،علت این پیشرفت را اقدامات و تسهیالتي که در سالهاي اخیر جهت
پژوهش در سطح کشور ،برگشت بورسیه ها به کشور پس از فراغت از تحصیل ،توسعه رشته هاي تحصیالت تکمیلي به
ویژه دوره هاي دکتري ،افزایش اعزام پژوهشگران به سفرهاي کوتاه مدت جهت تحقیق و ارائه مقاله در کنفرانس هاي بین
المللي و نیز راهیابي  14عنوان نشریه ایراني به زبان انگلیسي در پایگاه هاي ISIکه ورود تعداد زیادي از مقاله هاي
ایرانیان را به پایگاه هاي  ISIدر پي داشته و زمینه مورد استناد واقع شدن مقاله هاي ایرانیان را فراهم کرده اند ،عنوان
کرده است .
نتیجه گیري
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وجود مشکالتي همچون تعامل کمتر پژوهشگران ایراني در قیاس با پژوهشگران خارجي ،عدم تمایل در انجام هرگونه کار
گروهي و سرقت ایده ها -که در جامعه ما نسبت به جوامع دیگر شایع تر است -از جمله دالیلي عدم همکاري بین
نویسندگان ایراني در خلق آثار علمي است .در حال حاضر به خودي خود این تعامل در حال افزایش است زیرا اخیراً تعداد
زیادي از مجله هاي معتبر خارجي مقاله هاي تک نویسنده اي را نمي پذیرند و رد مي کنند و مقاله هاي چند نویسنده اي را
ترجیح مي دهند .زیرا اثري که با مشارکت چند متخصص به رشته تحریر در آمده ،به احتمال زیاد معتبرتر از اثري است
که توسط یک نویسنده تولید شده است .همچنین مقاله هاي تک نویسنده اي در مقایسه با مقاله هاي چند نویسنده اي کمتر
مورد استناد واقع مي شوند .
برگزاري کنگره ها و مجامع در سطح ملي و بین المللي نیز باعث ایجاد تعامل میان اندیشمندان مي شود .این اعتماد در
پژوهشگران باید به وجود بیاید که ایده هاي آنان محفوظ مي ماند؛ از جمله این که نسبت به ثبت اختراعات اقدامات
مؤثرتري انجام مي شود و ایده هاي علمي و پروپوزال هاي پژوهشگران در فضایي امن تر و بانگاهي صددرصد علمي و
به دور از هرگونه اعمال نظر شخصي مورد بررسي واقع شوند و نتیجه ارزیابي ،سریع تر به اطالع آنان برسد .
امروزه مهمترین روش ارزشیابي نشریه هاي علمي ،علم سنجي است که معموالً از طریق پایگاه هاي استنادي  ISIو مجله
همراه آنها  JCRصورت مي گیرد.این هم باید براي ارزشیابي مجله هاي فارسي نیز به وقوع بپیوندد .بعد از جنگ جهاني
دوم ،جهان با حجم انتشارات روبرو شد که ارزیابي انتشارات علمي را با مشکالتي مواجه کرد و در پي آن راهکارهایي
که براي حل مشکل پیشنهاد شد ،روش هاي کمي بودند که یکي از موفق ترین آنها که برد جهاني پیدا کرده است روش علم
سنجي است .
حوزه عمل علم سنجي ،پایگاه هاي استنادي است .بنابراین نه تنها ایران بلکه همه کشورهایي که زبان علمي آنها غیر
انگلیسي است به پایگاه هاي استنادي خود نیازمندند ،زیرا نقص عمده پایگاه  ISIتکیه فراوان آن به زبان انگلیسي است.
در نتیج ه کشورهایي زبان ملي و علمي آنها غیرانگلیسي است ،تنها بخش انگلیسي انتشارات علمي آنها وارد پایگاه ها مي
شود و مورد ارزیابي قرار مي گیرد .شاید به همین دلیل است که کشورهایي مثل چین ،ژاپن ،کره ،مالزي ،و ...به تهیه
نمایه هاي استنادي خود اقدام کرده اند .
به منظور ارزیابي کل انتشارات علمي ایرانیان و نیز تحکیم هرچه بیشتر استقالل علمي کشور ،ایجاد پایگاه هاي نمایه هاي
استنادي علوم ،علوم اجتماعي ،هنر و علوم انساني درداخل الزامي است .
منابع :
پایگاه اطالعات علميSIDسخنراني دکتر عباس چاکلي ،مدیر سابق گروه علم سنجي مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور-Jouma citiation Reprts
به نقل از :نشریه دانشگاه علم و صنعت ایران/شماره65
منبع :نشریه اطالعات علمي شماره357
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درباره پايگاه گزارش های استنادی نشريات ()JCR 2010
پایگاه گزارش های استنادی نشریات ،یکی از معروفترین محصوالت موسسه آی .اس .آی )ISI( .بوده و به کمک آن می
توان به اطالعات استنادی بیش از  11000نشریه از بیش از  3300ناشر مختلف در بیش از  80کشور دنیا که در این
موسسه نمایه شده اند ،در یک سال خاص دست یافت .در حال حاضر آخرین ویرایش این پایگاه مربوط به سال 2010
میالدی است که دسترسی آن برای کاربران محترم دانشگاه شاهد برقرار شده است .کاربران محترم می توانند با وارد شدن
به صفحه اصلی این پایگاه و انتخاب گروه نشریه یا نشریات مورد نظر خود ،به فهرستی از نشریات آن گروه دسترسی
یافته و یا نشریه ای خاص را جستجو نمایند .مهمترین اطالعات استنادی که به کمک این پایگاه در مورد هر یک از
نشریات نمایه شده می توان به دست آورد عبارتند از:
 تعداد کل استنادها به مقاالت نشریه تا پایان سال 2010 ضریب تاثیر ( )Impact Factor=IFآن نشریه در سال 2010 ضریب تاثیر  5سال گذشته نشریه -شاخص آنی نشریه ()Immediacy Index

گزارش استنادی مجالت يا Journal Citation Reports JCR
 JCRیک راه برای ارزیابی مجالت مهم و اثرشان در جامعه است
شامل  8000مجله که بیشترین استناد به آنها شده است
امکان دسترسی به آمار استنادها از 1997
مزايای  PJCRنسبت به: JCR
PJCR

1.به زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی اما  JCRفقط به زبان انگلیسی است

PJCR

2.اولین پایگاه گزارش استنادی نشریات در میان کشورهای اسالمی و دومین در جهان می باشد.

PJCR

3.با اخذ یک هزینه اشتراک اطالعات تمامی سالها را در اختیار مشترکین قرار می دهد اما در JCR

اینگونه نیست.
4.در  PJCRاساس کار بر  Citedو Citingاست اما در  JCRاساس کار بر  Citedاست.
5.در  PJCRمرتب سازی در هر ستون وجود دارد اما در  JCRاین گزینه وجود ندارد.
6.در  PJCRجستجوی عنوانی وجود دارد اما در  JCRاین امکان وجود ندارد.
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