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مقاالت داوري شده یک مجله چیست ؟
اغلب مقاالت منتشر شده در مجالت داوری شده( )peer-reviewedتوسط کارشناسان و صاحبنظراني که
در هيئت تحريريه مجله نيز حضور ندارند ،مرور و بررسي مي شود .خط مشی هر مجله ای تعداد و نوع
نوشته هاي ارسالي براي داوري ،تعداد داوران  ،فرايند مرور و بررسي و نحوه بکارگيري نظر داوران در
مقاالت را مشخص میکند ،لذا مجالت موظف هستند اين خط مشي را براي آگاهي نويسندگان و
خوانندگان مجله ذکر کنند.
در پايگاه بين المللي نشريات ادواري اولريخ که لينک آن در پرتال کتابخانه ميباشد که البته با کمک و
راهنمایی کتابدار بخش مرجع ميتوانيد اطالعات خود را بيابيد.
همچنين با مراجعه به سایت هر مجله ميتوان اطالعاتی در این خصوص را پيدا کرد .معموال در صفحه “
راهنماي نويسندگان “ هر مجله اين اطالعات وجود دارد.
چگونه صفحه “ راهنماي نويسندگان “ مجله را پیدا کنم؟
ابتدا با پيدا کردن عنوان مجله ( در سایت کتابخانه مرکزی در قسمت منابع دیجيتال دانشگاه یا سایت
گوگل ) با کليک بر عنوان مجله به صفحه راهنمای نویسندگان ارجاع داده خواهيد شد.
لطفا  Impact Factorرا توضیح دهید ؟
ضریب تاثير یا  Impact Factorعبارت از ضریب یا عامل تاثير و نيز شاخص اثرگذاری یک مجله در حوزه
تخصصی خود و تنها در مورد نشریات نمایه شده در پایگاه  Web of Scienceکه ناشر آن موسسه
تامپسون رویترز این شاخص محاسبه ميشود .از اینرو فقط مجالت  ISIدارای این شاخص (ضریب تاثير )
هستند .ضریت تاثير هر مجله هر دو سال یکبار محاسبه می شود.
پایگاههای اطالعاتی  ISIو  Scopusضریب شاخص هایی را برای ارزیابی مجالت ارائه می دهند .پایگاه
 ISIشاخص  IFو پایگاه  Scopusنيز شاخصهای وزنی  SJRو  SNIPرا ارائه می دهند.
 Impact Factorيك مجله در يك سال مشخص ،از تقسيم تعداد مقاالت ارجاعکننده (استنادات) به مقاالت
منتشرشده آن مجله در دو سال قبل از آن ،بركل مقاالت منتشر شده در آن مجله در همان دوره زماني
دوساله به دست ميآيد.
مثال  :فرمول تعيين  IFیک مجله در سال : 4102
مجموع تعداد استنادات (ارجاعات) به مقاالت نشرشده مجله در سال 4102و 4104
تعداد مقاالت منتشر شده مجله در سال  4104و 4102

