
 1399ابزارهاي ژورنال یاب/ کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / خرداد 

  

 
  

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر 

 معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان کوثر 

 کتابخانه 

 

 یاب ژورنال ابزارهاي

  

  

 

 

 

 

 س. کاشیان و تدوین  : گردآوري

  کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی 

  1399خرداد 

  

  



 1399ابزارهاي ژورنال یاب/ کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / خرداد 

  

 باشد. می گرانپژوهش بحث انتشار تالیفاتیکی از مهم ترین مراحل در  ر مقالهشنمناسب براي انتخاب مجله علمی 

اما وجود ابزارهایی با امکان جستجوي . ها و ناشران فهرستی الفبایی و موضوعی از مجلات خود دارندپایگاه همه

 تر و ارائه اطلاعات جزئی تر می تواند به کاربر جهت معرفی مجله مناسب کمک زیادي کند. دقیق

هایی  ه سرویسائاقدام به ار برخی مراکز و موسسات  و	Springer	و	Elsevier	در همین راستا ناشرین مهمی نظیر 

اند. این ابزارها به طور رایگان در اختیار محققین قرار گرفته است براي انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله نموده

اند شناسایی تا بتوانند با استفاده از عنوان و چکیده مقاله، مجلاتی که بیشترین سهم را در چاپ مقالات مشابه داشته

هستند و تصمیم گیرنده نهایی  پیشنهادکنندهها تنها این گونه ابزار سال نمایند.ار و مقاله را براي چاپ به این مجلات

 .نویسنده  است دخو

  :توان به دو دسته کلی تقسیم کردابزارهاي مجله یاب را می

 قسمت جستجو با اطلاعاتی که کاربر در مورد عنوان ، چکیده و کلیدواژه مقاله خود واردابزارهایی که  :دسته اول     

شاخص هاي رتبه بندي اطلاعات و  برخی پیشنهاد در خصوص مجلات مرتبط و مناسب همراه بامی کند به ارائه 

  .شوندکه پس از تدوین عنوان و چکیده استفاده می هاییابزارت دیگر به عبار ؛ ژورنال ها می پردازند

 برخی ابزارهایی که تنها با ورود اطلاعات محدود توسط کاربر به ارائه لیستی از ژورنال ها همراه با :دسته دوم 

هایی که معمولا پیش از تدوین عنوان و چکیده ابزار ؛معیارها و شاخص هاي رتبه بندي می پردازند ،اطلاعات 

  .شونداستفاده می

 
ارائه پیشنهادات دقیق مطابقت اطلاعات ارسالی کاربر با مجموعه خود ، در با بررسی ، تشخیص و  دسته اول ابزارهاي

هایی که پس از تدوین عنوان و چکیده استفاده ابزاردر ادامه به معرفی به پژوهشگر کمک می کنند.  و کاربردي 

  مورد از ابزار دسته دوم را معرفی می کنیم. سهمی پردازیم و در انتها  شوندمی
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Elsevier Journalfinder
 
 

 
در یافتن مناسب  نویسندگانمحققین و ، ابزار ژورنال یاب می باشد که به elsevier انتشارات مفید مکاناتیکی از ا

. این ابزار همچنین به کمک می کند elsevier هايزمینه موضوعی مقاله شان در مجموعه ژورنال ترین ژورنال ها در 

عنوان مقاله  انجام جستجو,براي  .امکان ثبت آنلاین مقاله در ژورنال یافت شده را نیز فراهم کرده است نویسندگان

همچنین امکان محدود کردن .  در سایت ژورنال یاب الزویر وارد کنید کادرهاي مشخص شدهو چکیده آن را در 

و نوع انتشار ( دسترسی آزاد یا اشتراکی ) و زمان  CiteScore ،Impact factor جستجو به شاخص ضریب تاثیر

  پذیرش در این ابزار وجود دارد.

به بررسی و  Elsevier Fingerprint Engine   این نرم افزار با استفاده از موتور اختصاصی و قدرتمند خود به نام

 آن ها جستجوي به اشم پژوهشی مرتبط با زمینه سپس درمجلات و می پردازد شما تشخیص واژه هاي چکیده

  .توصیه می کند را از معتبرترین ژورنال ها عنوان  50حداکثر  و پرداخته

  

https://journalfinder.elsevier.com/   
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Springer Journal Suggester 
  

 

مجموعه مجلات موجود در  در براساس عنوان و چکیده ارسالی شما  springerسیستم پیشنهاد دهنده ژورنال 

مجلاتی را براي ارسال مقاله پیشنهاد جستجو و  ژورنال می باشد 2500از  بیش که BMCو مجموعه  خود پایگاه

پذیرش و .. را در هنگام جستجو وارد  مربوط به زمان، اطلاعات  IFمی توان حوزه موضوعی ، حدافل  . می دهد

  باکس هاي مربوطه نموده و نتیجه دقیق تري به دست آورد.

 

https://journalsuggester.springer.com/#  
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Wiley Journal Finder Beta 

 

براساس عنوان و چکیده ارسالی جهت یافتن ژورنال هاي مناسب با کمک ابزار ژورنال یاب  wileyانتشارات 

  Impact factorهمراه با شاخصمجلاتی را خود جستجو نموده و  مجموعه مجلات موجود در پایگاه در شما 

 . ارسال مقاله پیشنهاد می دهد براي

https://journalfinder.wiley.com/search?type=match 
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Edanz Journal Selector 

 
پژوهشگر سراسر دنیا کمک می کند این مرکز به . در ژاپن فعالیتش را آغاز کرد 1995در سال  Edanz کزمر

    تمامی علوم است .،این مرکز  مجلات . حوزه موضوعیخود را در مجلات بین المللی منتشر کنند مقالات تا

 مجموعه درانتخاب و به جستجو  را، ناشر و حوزه موضوعی  ژورنال کلیدواژه، چکیده، عنوان ر می تواندبکار

Edanz  امکان مرتب سازي نتایج بر اساس است بپردازد. چکیده میلیون 12 و مجله عنوان هزار 28 از بیشکه 

  نیز مشخص شده است. SCIدر صفحه نتایج پایگاه نمایه کننده .. وجود دارد. و  IF, عنوان  الفبایی

 .وجود دارند  Springer..  و wiley ,ScinceDirectچون  ناشران برجسته ايمجلات  در این مرکز

https://en-author-services.edanzgroup.com/journal-selector 

 



 1399ابزارهاي ژورنال یاب/ کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / خرداد 

  

JournalGuide 

 

JournalGuide ، پژوهشگران و انتشارات  ابزاري رایگان است که توسط گروهی از توسعه دهندگان نرم افزار

علمی با تجربه در شهر دورهام ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است.امکان جستجو، فیلتر ، مرتب سازي و مقایسه 

  عنوان در این پایگاه وجود دارد. 46000ژورنال ها در مجموعه اي بیش از 

مناسب کمک می کند. اگر نویسنده عنوان یا به نویسندگان براي یافتن مجله زبانه جستجو  4ا ارائه این ابزار ب

 بندي می تواند استفاده کند. عنوان و ناشر و دسته Paper Match کلیدواژه و یا چکیده مقاله را داشته باشد از تب

همه حوزه هاي علوم و فناوري،  . دسته بندي موضوعی این ابزار در سایت تعبیه شده استموضوعی مجله هم 

که پس از انتخاب دسته کلی می توان زیرمجموعه مورد  شود می شامل را…ریاضیات، علوم اجتماعی، پزشکی و 

.. در این قابل جستجو هستند. , Springer ,Elsevier ,BMJ, Wileyناشرانی همچون  نظر را انتخاب کرد.مجلات

جهت  snipاین پایگاه از شاخص   علاقه در صفحه نتایج امکان پذیر است.) مجلات مورد Followدنبال کردن( 

 مقایسه ضریب تاثیر ژورنال ها استفاده می کند.

https://www.journalguide.com/ 
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Jane (Journal/Author Name Estimator) 

 

Jane می یاب نیست بلکه  ژورنالتنها یک می باشد .این پایگاه ت ابزاري مناسب در حوزه علوم پزشکی و بهداش

وان عنپس از وارد کردن ، توان از آن جهت یافتن نویسندگان و مقالات هم استفاده کرد. براي یافتن ژورنال مناسب 

طابقت را با این ابزار م .کلیک کنیدباید   Find journals روي آیکون ،در کادر مربوطها یا چکیده و یا هردوي آن

به تازگی ژورنال  .انجام می دهد ، که یک پایگاه تخصصی در حوزه علوم زیستی و پزشکی است Pubmed پایگاه

   نیز جهت مطابقت در این پایگااه افزوده شده اند.  DOAJآزاد دسترسی و ژورنال هاي   MEDLINEهاي پایگاه 

http://jane.biosemantics.org/  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1399ابزارهاي ژورنال یاب/ کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر / خرداد 

  

  

 

مقاله از آن ها  پیش از تدوین عنوان و چکیده می توان کهپایگاه ارائه دهنده ابزار ژورنال یاب  در ادامه به معرفی سه

 استفاده نمود می پردازیم.

 

 

Scimago Journal & Country Rank 

  
است. این  SJR یا همان  SCImago Journal & Rank Country شاخص  Scopus پایگاه هاي  شاخصیکی از 

�ا  تفاوت که اهمیت، با این است Web of Scienceدر �ا��اە   impact factor شاخص همانند ضریب تأثیر یا

اما با  می شوداستفاده   Scopus براي رتبه بندي مجلات گرچه این ابزارکند.  پرستیژ یک ژورنال را نیز لحاظ می

شناخت ژورنال  توان از آن برايمی وجود دارد و نیز ویژگی رایگان بودن ،ها هایی که براي مجله یابرتوجه به معیا

ها ، وضعیت رتبه بندي آن ها در پایگاه هاي استنادي ، آگاهی از وضعیت رتبه بندي کشورها در بحث پژوهش و 

لبته به عنوان ابزاري مناسب قبل از ؛ ا انتخاب مجله مناسب هم استفاده کردو نهایتا  H indexاستنادات علمی و 

و تنها می توان به اطلاعات وجود ندارد  عنوان و چکیده و کلیدواژهنگارش مقاله یعنی امکان انتخاب مجله براساس 

 .ژورنال دست یافت

https://www.scimagojr.com/journalrank.php 
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LetPub 

 
در کنار انواع خدمات، امکان جستجو و انتخاب مجله را ژورنال  در این پایگاه وجود دارد و  10500اطلاعات بیش از 

در این پایگاه امکان درج چکیده و کلیدواژاه وجود نداشته . جزء ابزارهاي رایگان است وکند براي کاربر فراهم مینیز 

جزء ابزارهایی است که پیش از تدوین عنوان و  LetPubدر واقع  دست یافت. و تنها می توان به اطلاعات ژورنال

  چکیده می توان استفاده کرد.

و نیز پایگاه   IF ، حوزه موضوعی و بازهISSNعنوان مجله،  اطلاعات توانیدیاب می ژورنالدر صفحه نخست این 

 Science  Citation Index (SCI)  Science Citation Index Expanded (SCIE) webرا نمایه کننده که شامل 

of science  جستجوي خود را محدود کنیدو .. را وارد کرده و .  

  https://www.letpub.com/index.php?page=journalapp 

 

 

 

گانه  دوازده گانههاي  که یکی از سامانه سامانه منیع یاببا توضیحاتی که در بالا ارائه شد، 

بزاري که امکان ارسال عنوان ، ا –واند به عنوان ابزار دسته دوم نظام نوپاست نیز می ت

جهت آشنایی بیشتر با ژورنال ها و اطلاعات جزئی تر آن  - چکیده و کلیدواژه مقاله را ندارند

ه باشند جهت کسب اطلاعات دقیق نویسندگان باید توجه داشتمورد استفاده قرار گیرد. اما 

الزامی  ،در مورد پایگاه هاي نمایه کننده مجلات، مراجعه مستقیم به خود پایگاه استنادي تر

   است.

https://rsf.research.ac.ir/ 
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