
 Scival معرفی پایگاه

 پایگاه Scival تحت مالکیت Elsevier برای  سنجیعلم  یکی از حرفه ای ترین و قوی ترین ابزارهای

سازمان های پژوهشی و دانشگاه ها محسوب می شود. یک ابزار قدرتمند و انعطاف پذیر بی نظیری است 

که این امکان را فراهم می کند تا کارایی تحقیق و پژوهش، ارزیابی مربوط به همکاری مؤسسه ها، روند 

داده ها . از Scival ل شودجدید تحقیقات در حال ظهور و گزارش های منحصر به فرد شناسایی و تحلی

استفاده می کند. داده ها  ScienceDirect و Scopus  و محتویات پایگاه اطالعاتی

یک کپی از داده های پایگاه  Scivalدر هر هفته بروزرسانی می شود.  Scival روزانه و اسکوپوس در

سپس به منظور بهینه سازی معیارها و قابلیت های آن داده ها ساختاربندی و اسکوپوس را دریافت می کند 

، انمحقق  Scivalکاربران  .مبتنی بر اسکوپوس است Scivalمی شود و این بدان معنی است که 

 می باشند.  یگران پژوهش لیتحلو نیز  یپژوهش رانیمد

 

 مجله در یابیارز یارهایمع Scopus و Scival 

 میکنند که توسط ت یمجله ها استفاده م یابیارز یبرا اریاز دو مع Scopus و Scival یاطالعات یها گاهیپا

 .توسعه داده شده است کیآکادم یقاتیتحق

SNIP: Source-Normalized Impact per Paper 

SJR: SCImago Journal Rank 

https://iranpaper.ir/blog/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C/
https://iranpaper.ir/blog/scopus
https://iranpaper.ir/blog/scopus


 Scopus یدو شاخص استناد دارای SNIP و SJR شاخص ها از  نیمجله است. ا ریتأث یریاندازه گ یبرا

 ریمختلف تأث یکنند تا دو جنبه  یداده اسکوپوس گرفته شده است استفاده م گاهیکه از پا یاستنباط یداده ها

  :مجله را نشان دهند کی

SNIP  مجالت بهره گرفته شده است.  ریتأث بیاز ضر” به هنجار شده بر اساس منبع ریشاخص تأث“در محاسبه

سه  یبازه زمان کیبر مقاله در  یاستناد نیانگیشود مثال م یاستناد بر مقاله محاسبه م نیانگیکه م یمعن نیبد

شود. در ادامه  یم دهینام نیسال مع کیخام مجله در  ریتأث بیمقدار ضر نی. امورد استفاده قرار می گیرد ساله

رشته ها به لحاظ  یشود تا تفاوت ها یم میمربوطه تقس یدر رشته  گاهیپا یاستناد لیخام بر پتانس ریتاث بیضر

شمار  نیانگیعبارت است از م یاستناد لیشود. پتانس حیتصح گاهیپوشش در پا زانیبه لحاظ م زیو ن یرفتار استناد

 .مجله کیارجاعات سه ساله بر مقاله در 

SJR  زانیمجله را با در نظر گرفتن دو عامل تعداد استنادها و م کی ینفوذ علم ”مگویرتبه مجاالت سا“شاخص 

شده در  یوزن ده یاستنادها نیانگیم میاز تقس زانیم نیکند. ا یم نییاعتبار مجالت استناد کننده تع ای تیاهم

مندرج در  اتیهمه نشر یدو شاخص  برا نیا .شود یبر تعداد مقاالت سه سال قبل محاسبه م نیسال مع کی

فقط استنادها و  یعنینوع مقاله هستند،  یسازگار یدارا یارهایشوند. مع یمحاسبه م Scopusداده  گاهیپا

 .در نظر گرفته شده اند یمقاالت علم

 ( Web Of Science)WOSو  Clarivate analytics گاهیپا

 یاستناد گاهیپا نیو معتبرتر نیتربزرگ شود،یشناخته م زین WOS گاهیکه با نام پا Web Of Science گاهیپا

است که  یلیتحل یابزار WOS گاهیسراسر جهان است. پا انیدانشجو یمقاالت برا گاهیپا نیجامع و مهمتر یعلم



به  ی. امکان دسترس2. سهولت استفاده از آن1برخوردار است: یاریبس تیاز محبوب ریز یهایژگیداشتن و لیبه دل

. 5 یبانک اطالعات نیبودن ا کپارچهی. 4دهی. امکان ارائه اطالعات به صورت چک3هر مقاله یهمه مراجع استناد

. عمق 9گاهیپا یهفتگ یروزرسان. به8. اعتبار اطالعات7مقاالت یباال اریبس تیفی. ک6یموضوعات علم یگستردگ

 یعلم یتاهاید نیشامل مهمتر Web Of Science گاهیو کامل پا قیدق یجستجو کان. ام10اطالعات یزمان

اطالعات براساس  یاستناد یمتون است که امکان جستجو ریمانند مجالت، منابع وب، ثبت اختراعات و سا

 ای اهنام دانشگ خ،یمثل نام کشور، موضوع، تار دهد؛یرا به کاربر م کیو آکادم یگوناگون سنجش علم یهاشاخص

مشابه است که مشتمل بر هزاران  قاتیانواع تحق نیب یراه ارتباط ینوعبه  WOS گاهیپا نهمچنی …موسسه و

 قاتیتحق نیب یارتباط رهیاست که زنج یاستناد یاهینما WOS گاهیپا گر،ی. به عبارت دشودیمعتبر م یمنبع علم

شده و چاپمقاالت  WOS گاهیکه اشاره شد، پا طور.همانکندیم نیینفوذ مقاله را تع زانیمشابه را آشکار و م

 دهدیرا به صورت گسترده و کامل پوشش م یعلم یارشتهنیموضوعات ب یعلوم و حت یهااستنادشده همه رشته

 اریکه در اخت هاستنهیمقاالت در همه زم یهارفرنس دنیاطالعات و د یجستجو یبرا یو ابزار مناسب و جامع

در  ترزیتوسط تامسون رو Web Of Science گاهیپاWOS گاهیپا خچهیقرار دارد.تار ایپژوهشگران سراسر دن

است که با  نیآنال یعلم گاهیپا کیشد  یشناخته م Web of Knowledgeبه  شتریشده و پ سیتاس کایآمر

 نیاست. ا هبه مقاالت و ژورنال ها بوجود آمد یو استناد ده یرفرنس ده زانیکردن م نییکردن و تع هینما کردیرو

بوجود آمد و  ISIبه اختصار  ای Institute scientific information ای یاطالعات علم یتوسط موسسه  گاهیپا

 Clarivateذکر است خود مجموعه  انیتحت تملک درآمد. شا Clarivate Analytivs یبعد ها توسط مجموعه 

Analytics و هم اکنون با حفظ ارتباطات و روابط به  استبوده  ترزیتامسون رو یاز مجموعه  یدر گذشته بخش

دهد. پژوهش  یتا اکنون را پوشش م 1900از سال  یپژوهش ها WOSشده است.  لیجدا تبد یمجموعه  کی

و  یحوزه ها از جمله علوم فن یدر تمام WOSپوشش داده شده در قالب مقاله، کتاب و کنفرانس توسط  یها

 یموجود در فضا یژورنال ها یتمام WOSگفت که  دیتند. اگرچه باو هنر هس یو انسان یعلوم اجتماع ه،یپا

 دهد. یرا پوشش نم کیآکادم



 Impact یعنیژورنال ها  یابیدو شاخص معتبرتر ارز نیب نکهیاست که با ا نیکه وجود دارد ا یجالب ینکته 

factor و Citescore  ژورنال  216دهد که حدودا  ینشان م ریالزو یها لیتحل یوجود دارد ول یهمبستگ یرابطه

خود  یعلم یپراستناد حوزه  یادرصد ژورنال ه 10جز  Citescore انتشارات هستند که طبق شاخص 70از 

 Impact) ریتاث بیرسد شاخص ضر یندارند. بنظر م (impact factor) ریتاث بیضر یحت کهیهستند در حال

factor) 2014دهد. در گزارش سال  یباالتر را ارائه نم تیفیبا ک یپوشش نسبتا جامع و کامل از ژورنال ها کی 

تجاوز کرده است.  ونیلمی90 مرز از …از مقاله و کتاب و کنفرانس و  یاز هر نوع WOS ویشد که تعداد آرش انیب

 نیرفرنس و استنادات آنال سیتابید نیبزرگتر WOS .بار در سال گذشته است ونیلیم 65استنادات از مرز  زانیم

 .استیدر دن

 WOS یها سیتابید زبان

WOS ن،یمرکز علوم چ یهم هست. با همکار یسیاز انگل ریغ ییبه زبان ها یمنطقه ا یها سیتابید یدارا 

شد. در  یراه انداز زیم Chinese Science Citation Database با عنوان نیبه زبان چ یمنطقه ا سیتابید

 ل،یبرز یداد کشورها ششپو یبرا SciELO Citation Index با عنوان یگرید یمنطقه ا سیتابید 2013سال 

شد. در سال  یراه انداز نیالت یکایآمر گریکشور د 12و  قایجنوب آفر ب،یکارائ یایدر یپرتغال، حوزه  ا،یاسپان

راه  Korea Citation Index را به نام WOS یکره ا یتاید یجنوب یکره  یمطالعات مل یموسسه  2014

 .شد یراه انداز هیدر روس یشابهم یمجموعه  2015در سال  نطوریکرد و هم یانداز

 یاستناد هی. نما1دارد: یداده اصل گاهیسه پا Web Of Science گاهیپاWeb Of Science گاهیپا یهارمجموعهیز

 یعلوم رفتار ،یو مهندس یفن ،یکشاورز ،ی( که شامل علوم پزشکScience Citation Index) افتهیعلوم گسترش

 یعلوم اجتماع یاستناد هی. نما2.ردیگیم بررا در  هیو علوم پا یمجله فن 5900از  شیاست و ب یو علوم اجتماع



(Social Science Citation Indexکه شامل علوم اجتماع )ارتباطات، رفاه و  ،یشناسمردم ،یشناسجامعه ،ی

را  یمجله معتبر جهان1700از  شیاست و ب یاسیو علوم س تیریمد ،یشناسروان ،یتیعلوم ترب ،یخدمات اجتماع

 ی( که شامل هنرهاArts &Humanities Citation Indexو هنر ) یعلوم انسان یاستناد هی. نما3.ردیگیدر بر م

مجله را در بر  1300است و حدود   خیو تار نیفلسفه، د ات،یادب ،یمعمار ،یشناسباستان ،یشینما یهنرها با،یز

مورد نظر  یهادواژهیاست کل یکاف Web Of Science گاهیدر پاWeb Of Science گاهی. جستجو در پاردیگیم

 هادواژهی. کلمی آیدرد و جامع در آن موضوع به دست فمنحصربه یتا اطالعات دیکن کیرا در محل جستجو وارد و کل

  شود. …و لهمقاله، سال نشر، شماره مجله، زبان مقا دآورندهیپد ای سندهیشامل عنوان مقاله، نام نو تواندیم

تا کنون شروع به  2005می باشد که از سال  Emerging Sources Citation Index (ESCI)مجموعه بعدی 

 WOS گاهیامکانات جستجو در پا گریاز د .میلیون رکورد را در خود جای داده است 3بیش از فعالیت نموده است و 

 نیا یرو کیمقاله استناد شده است. با کل نیکه به ا یتعداد دفعات یعنیاشاره کرد؛  Times Citedبه  توانیم

 دیخواه یاند، با تمام اطالعاتش دسترسمقاله استناد کرده نیکه به ا یمنابع ایاز همه مقاالت  یارهیبه زنج نه،یگز

 گرید یاطالعات یهاکه در بانک یفردمنحصربه یژگیوجود دارد؛ و زیامکان دانلود آن متون ن یو گاه شتدا

مقاالت را به طور کامل دانلود  توانیوجود دارد و م Full Text نهیاز مقاالت گز یاریاست در بس ی.گفتنستین

 نشیخود به چ قهیو سل ازیبراساس ن حقق.هر مردیگیآن مقاله در دسترس قرار م دهیصورت چک نیا ریکرد، در غ

انجام  یسادگکار را به نیا توانیم WOS گاهی. در پاکندیها استفاده مو از آن پردازدیخاص مقاالت م یهانهیگز

نشر، تعداد دفعات استناد به  خیمجله، براساس تار ای سندهینام نو یحروف الفبا بیداد؛ مثال مقاالت را برحسب ترت

براساس طبقات خاص،  شودیرا م یبنددسته نی. ادیمنتخب خود چ یهادواژهیارتباط مقاله با کل زانیم ایآن 

خاص هم اعمال کرد.براساس نظرات و آمار مختلف  سندگانینو ایمدارک خاص، منابع خاص  ،یطبقات موضوع

و محققان است و  انیشجودان یمقاالت برا گاهیپا نیو برتر نیتریکاربرد Web Of Science گاهیمنتشرشده، پا



را  جینتا نیو جذاب را تجربه خواهند کرد و بدون شک بهتر یتخصص ییجستجو WOS گاهیها با استفاده از پاآن

 .آورد خواهند دست به

 Cite Scoreو  SJRنحوه محاسبه و تفاوت 

 Scopus استنادی گاهیشاخص های مرتبط با پا

 Scopus برای مجالت است که عبارتند از یفیدارای چهار نوع ابعاد ک Index-h ،CiteScore ،SJR 

 کیدر ابتدا توسط  مگویسا بندی رتبه ستمیاست. س SNIPو) SCImago) رتبه بندی شده توسط موسسه

 نظام نیو جامعتر نیدتریاز جد یکیرتبه بندی  نی. اگذاری شد هیپا ایدر دانشگاه گرانادا اسپان یعلم یگروه پزشک

 .دانشگا هها و موسسات پژوهش محور در جهان است یهای رتبه بندی پژوهش

CiteScore 

کرد.  ییرونما Metrics Journal  کیژورنال متر تحت عنوان دییاز محصول جد Elsevier 2016دسامبر در

 مپکتیا بیرق یاست و به نوع CiteScore به نام دییکند فاکتور جد یم ییمحصول خودنما نیا آنچه که در

شاخصهای اسکوپوس  ریسا لیدر تکم CiteScore کسیمجموعه متر گردد. یم محسوبIF ریتأث بیضر ایفاکتور 

 23حدود  ریتاث تیاز وضع یکامل نشیشده که روی هم ب یمعرف سایمگو در رتبه مجله SJR و SNIP از جمله

استنادات به مقاالت در هر دوره بر اساس  CiteScore یاستنادی اصل شاخص .دهندیهزار منبع استنادی ارائه م

 نیفکتور( است با ا مپکتیاثر )ا بیمانند ضر زیشاخص ن نیا محاسبه .نحوهگرددیسال قبل محاسبه م 3مجله در 

 بی.بر خالف ضررندیگیرا در نظر م ریسال اخ 3در  چاپشده سال به مقاالت 3سال ارجاعهای  2تفاوت که بجای 

محاسبه تعداد مقاالت در مخرج کسر در نظر  در ( رایو فن یاز مقاالت )مروری و پژوهش یکه انواع خاص IF ریتاث



 CiteScore مورد خاص که در کیگیرد. یشاخص همه انواع مقاالت را در محاسبه خود در نظر م نیا رد،یگ یم

ناشران مختلف از InPress که اسکوپوس همه مقاالت ییاست. از آنجا press In گردد، مقاالتیوارد محاسبه نم

ای از  شماره که هنوز در یشاخص استنادی، مقاالت نیدر محاسبات ا bias لذا برای اجتناب از رد،یگیدربرنم

استنادات به مقاالت  میاز تقس CiteScore شود .محاسبه یوارد نم CiteScore مجله وارد نشده اند، در محاسبه

چطور  CiteScore شاخص نکهیا رییادگی. برای دیآ یبه دست م ریبر تعداد مقاالت سه سال اخ ریاخ سال سه

 .موضوع است اییگو ریتصو نیشود، ا یمحاسبه م

 

 

 SJR یا همان  Journal SCImago Rank Country &از آن بهره میبرد، شاخص  Scopus شاخصی که

این تفاوت که اهمیت یا است، با ) factor impact) است. این شاخص همانند ضریب تأثیر یا ایمپکت فکتور

پرستیژ یک ژورنال را نیز لحاظ میکند. حوزه موضوعی، کیفیت ، پرستیژ و شهرت مجله استناد کننده می تواند 

موتور جستجوی گوگل  PageRank تأثیر مستقیم بر ارزش استناد داشته باشد. پرستیژ با استفاده از الگوریتم

سالۀ  3دهنده است. برای برآورد این شاخص، از آنالیز  ال ارجاعبرآورد میشود و دربرگیرندة ارزش کمی ژورن

تنها تعداد استنادات به مدارک یک  SJR د.استفاده میشو 1996از سال   Scopusدادههای ارجاع پایگاه دادة 

اند نیز در نظر  مجله را محاسبه نمیکند بلکه رتبه مجلهای را که مقاالت استناد دهنده در آن به چاپ رسیده

باال ، تاثیر بیشتری نسبت به سایر مجالت در افزایش  SJR یگیرد. در واقع استناد از مجالت معتبرتر و با کیفیتتر بام

بندی استناد موزون گویند. این شاخص به جهت بررسی مجالت قوی و با  دارد به این روش رتبه SJR شاخص

 در پایگاه استنادی Factor Eigen ی شبیه بهاستنادات پراکنده بسیار مناسب می باشد. این فاکتور تا حدود

WOS می باشد .SJR  ر خالف ایمپکت فاکتور رایگان است و در نمایه آن ژورنالهای بISI  هم وجود دارند.اکثر



به طور کلی سه  .باالتری نیز برخوردارند SJR مواقع ژورنالهایی که دارای ایمپکت فاکتور باالیی هستند از شاخص

تعداد مقاالت چاپ شده در ژورنال و   :برای یک ژورنال حائز اهمیت هستند SJR عیین شاخصعامل اصلی در ت

تعداد مقاالت  مجالت استناد دهنده  SJR پرستیژ ،کیفیت و ضریب تعداد استنادات دریافت شده توسط آن ها 

 نمایه شده در اسکوپوس

 رتبه بندی مجالت

بر اساس  ،یموضوع ةمجالتِ هر حوز ها،گاهیپا نی. در اشودیممحاسبه  Scopusو  WOSدر  Q ایچارک مجالت 

شاخص  ای IF نیشتریبا ب یاکه مجله صورتنیا. بهشوندیم یبندرتبه SJR ای Impact Factor (IF)شاخص 

SJR یموضوع ةدر حوز ( خاص، در چارک اولQ1و مجالت د )با  گریIF خصشا ای SJR در  ب،یترتکمتر به

از اعتبار  Q2و  Q1مجالت  گاه،ی. در هر دو پاشوندیم یبند( رتبهQ4( و چهار )Q3(، سه )Q2دو ) یهاچارک

 برخوردارند. Q4و  Q3با مجالت  سهیدر مقا یشتریب یپژوهش ازیو امت شتریب

 

0.0 <Q1≤ 0.25 

0.25 <Q2≤ 0.5 

0.5 <Q3≤ 0.75 

0.75 <Q4≤ 100 

 Pubmed ،PMCو  Medlineماهیت و اختالف 

 اداره  )NLM( متحده ایاالت پزشکی ملی کتابخانۀ توسط که است آکادمیک هایژورنال استنادی پایگاه مدالین

 در زیستی علوم و پزشکیزیست حوزة در را منبع میلیون 25 و شد اندازیراه 1960 دهۀ در پایگاه این شود.می



 آکادمیک ژورنال 5200 از بیش به الینمد اند.شده منتشر کنون تا 1946 سال از منابع این است؛ داده جای خود

 موسسه توسط تأییدشده مشورتیِ  یکمیته نزد را خودشان هایژورنال ناشران است. کرده استناددهی دنیا سراسر از

 را هاژورنال کمیته این است. نشریات گزینش فنی ارزیابی ی کمیته آن نام که کنند،می سابمیت سالمت ملی

 انتخاب هایدستورالعمل از استفاده با فنی، ارزیابی یکمیته دهد.می پیشنهاد مدالین به را هاآن و کرده داوری

 مخاطب برای محتوا اهمیت و اصالت جمله از کند،می ارزیابی را هاژورنال علمی محتوای کیفیت مدالین، ژورنال

 به مدالین یدادهپایگاه در یپزشک ملی کتابخانۀ طریق از مستقیم طوربه توانندمی هامخاطب مدالین. جهانی

 جستجوی موتورهای از توانندمی همچنین، است. مدپاب یدادهپایگاه هایزیرمجموعه از یکی که بپردازند جستجو

 بر عالوه شود.می تهیه پزشکی ملی یکتابخانه توزیع یبرنامه طریق از شانهایداده که کنند استفاده بیشماری

 واژگانِ مجموعه از استفاده یافزودهارزش کندمی متمایز مدپاب از را مدالین آنچه ژورنال، انتخاب یپیچیده فرایند

 د.شومی استفاده استنادها سازینمایه برای که است )MeSH( پزشکی موضوعی هایسرعنوان یا شدهکنترل

 

 اطالعاتِ بر عالوه که، است منبع میلیون28 از بیش حاوی پایگاه این است. دسترس در 1996 سال از مدپاب

 :شودمی شامل نیز را زیر استنادهای مدالین،

 در در هنوز که کنندمی ارائه را هاییمقاله یپیشنه استنادها این اند؛بررسی یپروسه در که استنادهایی•    

 )out ژورنال یحیطه با ناهماهنگ عنوان تحت یا اندنشده نمایه مش یا پزشکی موضوعی هایسرعنوان یسامانه

 )scope ofاندشده بندیطبقه. 

 )out هستند ناهماهنگ عمومی شیمی و پایه، علوم مدالین، هایژورنال یحیطه با که هاییمقاله به استناد•    

)scope ofایصفحه تکتونیک که ایمقاله مثال، برای ؛ )tectonics plate( دهدمی پوشش را نجومی فیزیک یا. 

 مدالین در شدهنمایه هایژورنال در نهایی انتشار از پیش که )Print of Ahead( انتشار از شپی استناد•    

 .گیردمی صورت استناددهی



 طور به را آن ناشر )که است شده انتخاب مدالین در شدن نمایه برای ژورنال که تاریخی از پیش استناد•    

 .است( داده قرار پایگاه اختیار در الکترونیکی

 .اندبندیطبقه فاقد مدالین در و اندنشده روزرسانیبه مش پایگاه در هنوز که 1966 سال از پیش استنادهای•    

 است شده سابمیت )Central PubMed( سیامپی در شانکامل متن که زیستی علوم هایژورنال به استناد•    

 .است کرده داوری کیفی لحاظ از را هاآن پزشکی ملی یکتابخانه و

 .هستند سالمت ملی یموسسه مالیِ حمایت تحت شاننویسندگان که ایشدهرفتهپذی مقاالت به استناددهی•    

 شلفبوک آیبیسیان یا فناوریزیست اطالعات ملی مرکز یکتابخانه در موجود هایکتاب به استناددهی•    

 .تاب(ک هایفصل به استناد موارد برخی در و کتاب کل به )استناد

 

 یکتابخانه و سیامپی و/یا ناشران سایتوب در مقاالت کامل متن به هاییلینک شامل اغلب مدپاب استنادهای

 کردن محدود طریق از است. مدپاب یزیرمجموعه بزرگترین مدالین شود.می فناوریزیست اطالعات ملی مرکز

 مدپاب جستجوی توانیدمی ها،ژورنال بندیدسته کردنفیلتر از استفاده یا مش یشدهکنترل هایواژه به جستجو

 .کنید محدود مدالین استنادهای به را

 را پزشکیزیست و زیستی علوم هایژورنال مقاالت کامل متن پایگاه این شد. اندازیراه 2000 سال در سیامپی

 است. پزشکی ملی کتابخانۀ چاپی یگسترده یمجموعه آنالین ینسخه سیامپی کند.می آرشیو رایگان طور به

 گذاشته امانت دهکننمشارکت ناشران توسط که است آکادمیک هایپژوهش یپیشنه برای مخزنی پایگاه این

 عمومی دسترسی هایسیاست با مطابق که ایشدهپذیرفته مقاالت برای است مخزنی همچنین، شوند.می

 )Policy Access Public(آکادمیک هایپژوهش حامی نهادهای سایر هایسیاست و سالمت ملی یموسسه 

 وجود متعددی هایروش ناشران، برای هستند. زنی مدالین هایژورنال سیامپی هایژورنال از برخی اند.شده تهیه

 .کنند ذخیره آرشیو این در را خودشان محتوای و کرده مشارکت تا دارد



 

 است، شده تدوین پزشکی ملی یکتابخانه توسط که ،Guidelines Development Collection با مطابق

 در مقاالت کردن آرشیو شروط از یکی کهاین با باشند. )scope in( علمی یحیطه با هماهنگ باید هاژورنال

 کنند حفظ سیامپی در را شانتالیف حق هانویسنده و ناشران است ممکن هاست،آن به رایگان دسترسی سیامپی

 در کامل متن بین دهند. قرار سیامپی در انتشار از پس کوتاه تاخیری با را خود محتوای است ممکن ناشران و

 ایجاد محتوایی برای مدپاب استنادات دارد. وجود متقابل هایلینک مدپاب در مرتبط یاستنادها و سیامپی

 در کتاب، نقد جمله از سی،امپی در موجود محتواهای از برخی ندارند. قرار مدالین یدادهپایگاه در که شودمی

 .شوندنمی استناددهی مدپاب

 ها/مقاالتژورنال (2 مدالین، در شدهنمایه هاژورنال (1 شود:می تهیه منبع سه این از مدپاب استنادات مجموع، در

 به است ممکن مدپاب و مدالین استنادات شلف.بوک آیبیسیان (3 و سی،امپی در آرشیوشده یشدهپذیرفته

 داده لینک ناشران سایتوب و شلف،بوک آیبیسیان سی،امپی یشدهپذیرفته یا منتشرشده مقاالت کامل متن

 خودتان نتایج در کنید، محدود مدالین یزیرمجموعه یا مش یشدهکنترل واژگان به را مدپاب جستجوی اگر شوند.

 .کرد خواهید مشاهده را مدالین استنادات تنها

 

 


