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 عرفیم

به بررسی، ارزیابی و رتبه بندی نشریات معتبر می پردازد. روش کمی مورد استفاده،  (JCR) سامانه نشریات علمی جهان اسالم

مبتنی بر میزان استفاده نویسندگان و در سطحی باالتر، نشریات از نشریات و مجموعه مقاالت آنها، بنیانگذاری شده است. این 

گیری مانند موسسه اطالعات علمی برای سالیان روش یکی از روشهای متداول در علم سنجی است که موسسات سنجش و اندازه  

به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در  https://jcr.isc.gov.irبه نشانی  سامانهاین  .طوالنی از آن استفاده می کننداً نسبت

 دسترس است.

 ی اصلیصفحه

شود.  ی نشریات موجود در پایگاه بر حسب سال استناد نمایش داده میدر این صفحه اطالعات وابسته به کلیه 1مطابق شکل 

این اطالعات   توان اطالعات استنادی متناظر با هر سال را مشاهده نمود.گونه که در شکل نمایان است با تغییر سال استناد می همان

 بندی نشریات.و دسته استناد تجمعی، مقاالت ، ضریب تأثیر، شاخص آنی،سال استناد به ترتیب نمایش عبارتند از ردیف، عنوان،

 

 

 : صفحه اصلی1 شکل

 

 

 

 تغییر زبان 

https://jcr.isc.gov.ir/
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 فیلدهای جدول

 

 شماره سطر هر رکورد اطالعاتی است. ردیف: .1

ی مرتبط با نشریه در وب سایت فهرست مندرجات کاربر به صفحه عنوان هر نشریه است که با کلیک بر آن  عنوان: .2

 شود.فارسی هدایت می

فرض با بازشدن صفحه گیرد. به صورت پیشسالی است که بر اساس آن گزارش نشریات صورت میسال استناد:  .3

های عربی و انگلیسی سال گردد که برای زبان فارسی آخرین سال شمسی و زباناصلی آخرین سال استنادی انتخاب می

 گیرد.  میالدی مبنا قرار می

آمده است که به ازای هر نشریه در هر سال استنادی قابل   ی ضریب تأثیر در ادامه فرمول محاسبه ضریب تأثیر:  .4

ضریب تأثیر هر نشریه در جدول یک  .ساله مورد نظر استدو تاثیر یک دوره زمانی  ضریبدر محاسبه محاسبه است. 

   .دهدنمایش می  2ی ضریب تأثیر را مطابق شکل  شود که جزئیات محاسبهلینک است که با کلیک بر آن کادری باز می

استنادهای سال مورد نظر به مقاالت منتشرشده در دو سال قبل از آن 

تعداد مقاالت منتشرشده در دو سال قبل 
 

 

 محاسبه ضریب تأثیر یاتجزئ: 2 شکل

ی شاخص آنی به این صورت است که به ازای هر نشریه در هر سال استنادی قابل  فرمول محاسبه  :شاخص آنی .5

شود که جزئیات محاسبه است. شاخص آنی هر نشریه در جدول یک لینک است که با کلیک بر آن کادری باز می

   .دهدنمایش می 3ی آن را مطابق شکل محاسبه

استنادهای سال مورد نظر به مقاالت منتشرشده در همان سال 

تعداد مقاالت منتشرشده در سال موردنظر 
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 محاسبه شاخص آنی  یاتجزئ: 3 شکل

 سال موردنظر به نشریه تعلق گرفته است. درمجموع استنادهایی که  استناد تجمعی: .6

 موردنظر تعداد مقاالت نشریه در سال  مقاالت: .7

 به سه دسته نسبت می دهد:کسب شده امتیاز  توجه به بانشریات را این فیلد  دسته بندی نشریات: .8

شامل مجموعه ای از مجالت برتر در حوزه های موضوعی مختلف است  لیستاین  نشریات هسته:  −

که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. 

معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت باالی نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. 

روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت شاخص هایی همچون به 

علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، استدالل دقیق و شیوه نتیجه گیری  

مجالت هسته پایگاه استنادی  لیستهمگی در انتخاب نشریات مد نظر قرار گرفته اند. مجالتی که به 

راه می یابند، ساالنه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت عدم کسب امتیازهای   علوم جهان اسالم

 منتقل می شوند. اولیهنشریات  لیستانتظار یا  لیستالزم به 

انتظار مشتمل بر نشریات نمایه شده ای است که از کیفیت قابل قبولی   لیست  انتظار:لیست  نشریات   −

برخوردار بوده و ارزش علمی اثبات شده ای دارند. این مجموعه بر اساس معیارهای مشخص و بهینه از  

 اولیه  لیستپایگاه استنادی علوم جهان اسالم استخراج می گردد. نشریات موجود در    اولیهنشریات    لیست

انتظار پایگاه استنادی    لیستتنادی پس از کسب امتیازهای الزم، برای دوره زمانی یک ساله در  پایگاه اس

مجالت هسته پایگاه استنادی  لیستعلوم جهان اسالم قرار می گیرند تا در مرحله بعد جهت ورود به 

ستنادی علوم انتظار پایگاه ا لیستنشریاتی که در  علوم جهان اسالم مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. 

شوند. معیارهای مورد استفاده پایگاه می  اولیهنشریات    لیستجهان اسالم امتیاز الزم را کسب ننمایند، وارد  

انتظار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم عبارتند از: وجهه بین المللی، اعتبار ناشر، جایگاه علمی   لیستدر  
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ه های پیشرفته ارسال اطالعات، نرخ خود استنادی و رتبه هیئت تحریریه، سوابق انتشار، استفاده از سامان

 چارکی نشریه.  

مشتمل بر نشریاتی است که در تمام بانک های اطالعاتی پایگاه  این لیست :لیست اولیهنشریات  −

استنادی و به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه موجود هستند. نشریات پس از ارسال درخواست 

نمایه سازی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند. نشریاتی که امتیاز 

نشریات    لیستنمایه می شوند. به عالوه، نشریات موجود در    اولیهنشریات    لیستکسب نمایند در  الزم را  

انتظار منتقل   لیستبه صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب امتیاز الزم به  اولیه

تی پایگاه استنادی می گردند و نشریاتی که حداقل امتیاز الزم را کسب نکنند، از تمامی بانک های اطالعا

پایگاه استنادی عبارتند از:  اولیهنشریات  لیستحذف می گردند. معیارهای ارزیابی اولیه برای ورود به 

اعتبار علمی، اعتبار ناشر، پراکندگی جغرافیایی نویسندگان، پراکندگی جغرافیایی اعضای هیات تحریریه، 

دی به خط مشی و حوزه های موضوعی نشریه، اطالعات استنادی و کتابشناختی، انتشار منظم، پایبن

 فرآیند داوری، نرخ استنادی هیات تحریریه و دسترسی برخط به محتویات نشریه. 

با کلیک بر روی این  دهد.بیشتری در مورد هر نشریه در اختیار کاربران قرار می اطالعات این دکمه ی جزئیات:دکمه .9

 .)مثالً نشریه آب و فاضالب( شودای به نام جزئیات برای هر نشریه باز میصفحه 4دکمه مطابق شکل 
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 ی جزئیات : صفحه4 شکل

 بخش برای هر نشریه موجود است:در این صفحه شش 

درصد خوداستنادی، ضریب تأثیر، این بخش اطالعاتی نظیر سال،  5مطابق شکل وضعیت نشریه:  −

و میانگین    سطح میانیموضوع    أثیر در موضوع سطح کالن،کیفیت، موضوع سطح کالن، میانگین ضریب ت

 گیرد. را در بر می سطح میانیضریب تأثیر در موضوع 

مطابق جدول در این نظام نشریات در چارک های مختلف بر حسب میزان اثرگذاری  کیفیت: ❖

 علمی شان تقسیم بندی شده اند:

 توضیح نماد نام دسته بندی کیفیت

Q1  
 در سطح میانی چارک اول

Q2  
 در سطح میانی چارک دوم

Q3  
 در سطح میانی چارک سوم

 سال اساس بر رشته در تاثیر ضریب و کیفیت نمودار  نمودار ضریب تاثیر بر اساس سال
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Q4  
 در سطح میانی چهارمچارک 

  فاقد کیفیت
 نشریات دارای ضریب تاثیر صفر

N/A 

 

 

 یا نیست تکمیل نشریه آرشیو

 نظر مورد سال از انتشار دوره

 .است کوچکتر استناد

 نمایش می دهد. های مختلف  این نمودار مقدار ضریب تاثیر را بر اساس سال  نمودار ضریب تاثیر: ❖

این نمودار بر اساس هر سال و رشته های تاثیر در رشته بر اساس سال:  نمودار کیفیت و ضریب   ❖

شاخص کیفیت با رنگ مرتبط با هر   موجود برای نشریه، کیفیت و مقدار ضریب تاثیر را نمایش می دهد. 

با توجه به   چارک کیفیت و ضریب تاثیر با قرارگرفتن نشانگر ماوس بر روی هر مورد مشخص می شود.

، در این نمودار عملکرد نشریه  96ضریب تاثیر  محاسبههمزمان با  سه سطحی نشریات یموضوع دهاعالم 

در تمام موضوعات انتساب داده شده به نشریه در سال های مختلف قابل مشاهده می باشد. بدیهی است  

 یه، برخی موضوعات برای برخی از سال ها تعریف نشدهنشربا توجه به تفاوت موضوع های انتسابی به که 

 می باشند. 

 

 : وضعیت نشریه5 شکل
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عناوین نشریات استنادشونده از نشریه آب و فاضالب به همراه   6مطابق شکل  مجالت استنادشونده: −

قابل ذکر است که با کلیک بر روی  شود.ها در هر سال در این بخش نمایش داده میاستنادهای آن

گراف مجالت استنادشونده از مجله موردنظر   7توان مطابق شکل  ی سبزرنگ با عالمت نمودار میدکمه

  را مشاهده نمود.
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 : مجالت استنادشونده از آب و فاضالب6 شکل
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 استنادشونده از آب و فاضالب: گراف مجالت 7 شکل

در این بخش مشابه بخش مجالت استنادشونده جدولی از اطالعات مجالت  مجالت استنادکننده: −

ی زرد رنگ دارای شکل  شود و با کلیک بر روی دکمهاستنادکننده به نشریه موردنظر نمایش داده می

 شود.می نمودار، گراف مجالت استنادکننده به نشریه موردنظر نمایش داده 

ساله از  10جهت محاسبه نیم عمر استنادها به مجله یک بازه زمانی  نیم عمر استنادها به مجله: −

شود. همچنین با کلیک بر دکمه مشاهده می 8شود که جدول آن در شکل استنادها در نظر گرفته می

 عمر قابل مشاهده است.راهنمای محاسبه نیم 9مطابق شکل آبی رنگ دارای شکل عالمت سوال، 

 

 : نیم عمر استنادها به مجله 8 شکل
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 : نحوه محاسبه نیم عمر9 شکل

مشابه نیم عمر استنادها به  جهت محاسبه نیم عمر استنادها در مجله  مجله:نیم عمر استنادها در  −

شود. همچنین با کلیک بر دکمه قرمز رنگ ساله از استنادها در نظر گرفته می 10یک بازه زمانی مجله، 

 عمر قابل مشاهده است.دارای شکل عالمت سوال، راهنمای محاسبه نیم

موضوع سطح  ،سطح کالنموضوع شاپای الکترونیکی، عنوان، شاپا،  اطالعاتی نظیراطالعات مجله:  −

سایت و پست الکترونیکی را برای نشریه  ، کشور، ناشر، آدرس ناشر، آدرس وبمیانی، موضوع سطح خرد

 دهد.موردنظر نمایش می 

 مرتب سازی

ها را انجام داد. این فیلدها عبارتند از کیفیت، داده سازی توان مرتبسازی در جدول میکلیک بر عنوان فیلدهای قابل مرتب با

سازی هستند. الزم عنوان، ضریب تأثیر، شاخص آنی، استناد تجمعی و تعداد مقاالت که به دو صورت صعودی و نزولی قابل مرتب

 شوند.ها بر اساس عنوان در جهت صعودی مرتب میفرض دادهبه ذکر است که به صورت پیش

 جدولای نمایشی رکوردهاطالعات 

نمایش رکوردهای اندیس شروع و پایان تعداد کل رکوردهای جاری به همراه  ،هادادهدر قسمت پایین جدول  01مطابق شکل 

 قابل دسترس می باشد. شده در جدولداده 
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 جدول به همراه اطالعات رکوردهای نمایشی :10 شکل

 پیشرفته )فیلترگذاری(جستجوی 

فیلدهای  دهد.ی آبی رنگ عمل جستجو را بر اساس فیلدهای مختلف انجام می نمایان است دکمه 11همان گونه که در شکل 

 ،سطح میانی و موضوعات سطح خرد، موضوعات سطح کالنموضوعات  کشور، نشریه، ا شاپای یقابل جستجو عبارتند از عنوان 

شود. قابل ذکر است که می کلید جستجو نتایج جستجو نمایش داده فشردنپس از ورود فیلدهای جستجو و . ، کشور و سالناشر

شوند صورت یک لیست چند انتخابی باز می موضوع سطح خرد و ناشر ،سطح میانی، موضوع موضوع سطح کالنکشور، فیلدهای 

( را با هم مورد جستجو قرار دهند. به موضوع سطح کالنزمان چند مورد )مثالً چند دهد که همو این امکان را به کاربران می

جستجوی ناشر( نیز قابلیت    موضوع سطح خرد و    ،سطح میانی، موضوع  موضوع سطح کالنعالوه چندین فیلد مختلف )مثالً عنوان،  

سطح کالن و موضوعات سطح خرد در  در صورت انتخاب موضوعات  سطح میانیهمزمان دارند. الزم به ذکر است که موضوعات 

را پزشکی و  موضوع سطح کالن. مثالً چنانچه کاربر دنگردها مقداردهی میمتناسب با آن  ،صورت انتخاب موضوع سطح میانی

موضوع  شود. چنانچه نمایش داده می موضوع سطح کالنمرتبط با این دو  طح میانیسعلوم پایه انتخاب کند تنها، موضوعات 

جهت حذف .  گیردموجود برای تمام موضوع ها در اختیار کاربر قرار می  سطح میانیانتخاب نشده باشد کلیه موضوعات    سطح کالن

یک عالمت ضربدر د کلیک شود. به عالوه های چندانتخابی کافی است که بر روی عالمت ضربدر کنار هر مورهرمورد از لیست

و خاورمیانه تقسیم  OIC ،D8کشورها به سه دسته  ی مقادیر از فیلد موردنظر در کنار مقادیر قرار دارد.نیز جهت حذف کلیه
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قابل انتخاب خواهند بود. سال نیز به صورت بازه قابل فیلتر است و با   هدستشوند که با توجه به نوع انتخابی کشورهای همان می

 های انتخابی را مشاهده نمود.توان اطالعات متناسب با سالانتخاب بازه شروع و پایان می

 

 : جستجوی پیشرفته11 شکل

 حذف فیلتر )جستجوی تمام نشریات(

و  سالبرای روند و تمام نشریات تمام فیلترهای جستجو از بین می ،تمام نشریات قرمزرنگ یدکمه انتخاببا  11مطابق شکل 

 شوند.موردنظر نمایش داده می زبان

 دانلود فایل اکسل

 ، زبان و سال انتخابیمطابق فیلترهای اعمال شده روی فیلدهای جستجودانلود،  سبزرنگ یدکمه انتخاببا  11مطابق شکل 

این فایل اکسل مطابق شکل   11به عنوان مثال برای جستجوی انجام شده در شکل  شود.خروجی داده ای برای کاربر دانلود می

 شود.ساخته می 21
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 :خروجی اکسل12 شکل

 تنظیم زبان

لینک متناظر با زبان   1شکل سایت کافی است که مطابق های دیگر در هر بخش وبدرصورت تمایل به رویت نشریات زبان

متناسب  سایتشکل نمایش وبتغییر  مربوطه را در سمت چپ باالی صفحه انتخاب کنید. قابل ذکر است که این عمل عالوه بر

 14صفحه اصلی را در حالت انگلیسی و شکل   13دهد. شکل  تغییر میرا نیز   یتشریات نمایش داده شده در وب سازبان نبا زبان،  

 دهد.نمایش میبرای جدیدترین سال این صفحه را در حالت عربی 

مقاالتشاخص آنیاستنادهای تجمعیسالضریب تاثیرشاپاعنوانردیف

1afyon kocatepe university academic music research journal214943040.0002017000

2alpha071642540.00020170038

3art-sanat0.00020171061

4creative artist: a journal of theatre and media studies0.0002017100

5international research journal of arts and humanities0.0282017200

6journal of fine arts130229380.0002017000

7journal of institute of fine arts130092060.00020173025

8malaysian journal of music260093660.15420172011

9yildiz journal of art and design214917550.0002017008

0.00020170010المجلة االردنية للفنون10

173596350.2312017255172باغ نظر11

234538340.139201710019پژوهش هنر12

222879060.00020177015پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمي13

173502390.0002017000تئاتر14

253850460.179201719014جامعه شناسي هنر و ادبيات15

160798680.219201716020جلوه هنر16

253831080.203201786028زن در فرهنگ و هنر17

225186300.050201720024كيمياي هنر18

200827380.087201734016گلجام19

241146500.00020170015مجلة نابو للبحوث و الدراسات20

234538500.143201715021مرمت و معماري ايران21

234538420.105201723019مطالعات تطبيقي هنر22

225206350.162201732118مطالعات معماري ايران23

1735708X0.000201751019مطالعات هنر اسالمي24

200874460.022201751024منظر25

200826490.361201761018نامه معماري و شهرسازي26

200826490.00020172016نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي27

238298850.00020171012نگارينه هنر اسالمي28

173545600.088201747040نگره29

222860390.074201755048هنرهاي زيبا - هنرهاي تجسمي30

222860120.067201713016هنرهاي زيبا هنرهاي نمايشي و موسيقي31

نتايج جستجو بر اساس موضوع سطح کالن:)هنر و علوم انساني( موضوع سطح ميانی:)هنر( 
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 :صفحه اصلی به زبان انگلیسی 13 شکل

 : صفحه اصلی به زبان عربی14 شکل

 

 ارتباط با مای صفحه

صفحه اطالعات ارتباطی و تماس نظیر نشانی پستی، پست الکترونیکی، شماره تماس و فکس به ازای در این  51مطابق شکل 

 ( قابل مشاهده است.ISCی گوگل پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )نشریات هر زبان به عالوه نقشه 
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 ارتباط با ما:صفحه 15 شکل

 نشریات فاقد نمایه صفحه 

بر  ها را جستجو نمود و شوند. به عالوه میتوان بر اساس عنوان یا شاپا آننمایش داده می ISCدر این صفحه نشریات فاقد نمایه 

 ها را نیز دریافت نمود.اکسل خروجی آن اساس نوع جستجو، 

 

 : صفحه نشریات فاقد نمایه16شکل 
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 نشریات کاملصفحه 

برای اعالم ضریب تاثیر هر سال، کامل بودن  شود. در این صفحه اطالعات نشریات کامل نمایش داده می  ❖

اطالعات نشریات برای سال مدنظر به همراه دو سال پیش از آن در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم الزامی 

 1394و  1395، 1396(، اطالعات سال های 2017) 1396می باشد. برای نمونه برای محاسبه ضریب تاثیر 

 مراجعه https://ecc.isc.gov.ir آدرس  به تواننشریه می وضعیت مشاهده  مورد نیاز می باشد. جهت

 نمود.

 

 کامل: صفحه نشریات 17شکل 

 

https://ecc.isc.gov.ir/

