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نمایه سازی مجالت
بیشرت دیده شدن :بهرت منایه شدن

سابقه و هدف

پایگاه های علمی بزرگی در دنیا وجود دارند که محتوای علمی مقاالت را در خود منایه کرده و آنها را به صورت آسانرتی به محققین ارائه میدهند .این
منایه سازها با افزایش احتامل دیده شدن مقاالت احتامل خوانده شدن و ارجاع به مقاالت را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش رضیب نفوذ
مجالت علمی میشوند .رعایت قوانین نرش ،چاپ به موقع و انتشار مقاالت با کیفیت علمی باال نقش بسیار مهمی در قبولی مجالت در پایگاههای
علمی دارد.

انواع منایه سازهای مجالت

الف -منایه سازهای داخلی :در سطح هر کشور فعالیت میکنند .بطور مثال در کشور ما اهم منایه سازهای داخلی موجود عبارتند از:
1.1پایگاه IranMedex
2.2پایگاه Magiran
3.3پایگاه SID
4.4پایگاه استنادی جهان اسالم ISC
ب -منایه سازهای بین املللی :مقاالت را از متامی مجالت جهان و به زبانهای مختلف میپذیرند:
PubMed Central
Medline
ISI Web of Science
SCOPUS, EMBASE, Elsevier Bibliographic Databases
WHO-EMRO Index Medicus
Index Copernicus
DOAJ
)Academic Search Complete (EBSCO

1.
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روش منایه سازی در بانکهای مختلف:

هر منایه ساز روش مختص به خود را داراست .در ذیل بطور خالصه به مهمرتین آنها اشاره میشود:
ارسال فایل های  PDFو  Wordبر روی CD
ارسال نسخه چاپی و تکمیل فرآیند از طریق وبسایت این مراکز
ارسال نسخه  XMLاز حداقل  50مقاله
ارسال سه نسخه چاپی متوالی و قبولی در جلسه داوری (زمان زیادی نیاز دارد)
رسیدن مقاالت به حد نصاب  50عدد و درخواست برای منایه سازی
ارسال نسخه چاپی و نامه درخواست و تکمیل فرآیند با ارسال مقاالت بر روی CD
ثبت مجله در وبسایت این پایگاه و قبولی در داوری
ثبت مجله در وبسایت این پایگاه پس از چاپ پنج مقاله
رسیدن به حد نصاب مقاالت و عقد قرارداد رسمی با این پایگاه

 IranMedexو Magiran
 SIDو ISC
PubMed Central
 Medlineو ISI
SCOPUS
WHO
Index Copernicus
DOAJ
EBSCO

خدمات منایه سازی کوثر چیست؟

کوثر با بهره گیری از نیروهای توامنند و مشخص منودن برنامه زمانی ،قادر به منایه سازی مجله شام در کلیه منایه سازهای مربوطه میباشد.

مجالت منایه شده کوثر در PubMed

Updated: Dec 2013

1. Hepatitis Monthly
2. Iranian Red Crescent Medical Journal
3. Iranaian Journal of Radiology
4. Iranian Endodontic Journal
5. Jundishapur Journal of Pharmaceutical Products
6. Thrita
7. Trauma Monthly
8. Archives of Trauma Research
9. Health Scope
10. International Journal of High Risk Behaviours and Addiction
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11. Nephro-Urology Monthly
12. Anesthesiology and Pain Medicine
13. International Journal of Endocrinology & Metabolism
14. Shiraz E Medical Journal
15. International Cardiovascular Research Journal

ISI مجالت منایه شده کوثر در

Updated: Dec 2013

1. Hepatitis Monthly
2. Iranian Red Crescent Medical Journal
3. Iranaian Journal of Radiology
4. Iranian Journal of Biotechnology
5. Jundishapur Journal of Microbiology
Updated: Dec 2013

SCOPUS مجالت منایه شده کوثر در

1. Anesthesiology and Pain Medicine
2. Archives of Clinical Infectious Diseases
3. Hepatitis Monthly
4. International Journal of Endocrinology & Metabolism
5. Iranian Journal of Biotechnology
6. Iranian Journal of Radiology
7. Iranian Red Crescent Medical Journal
8. Jundishapur Journal of Microbiology
9. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
10. Nephro-Urology Monthly
11. Shiraz E Medical Journal
. منایه میباشندWHO  وIndex Copernicus ،ضمنا متامی مجالت کوثر در منایه سازهای داخلی
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سرویس نمایه سازی در  ISIو ارایه راهکار برای افزایش Impact Factor
 :ISIاز رشوع تا توسعه

معرفی

با کمک نظم در انتشار و رعایت استاندارد علمی مقاالت میتوان پس از چاپ شش شامره ،مجله مورد نظر را در  ISIمنایه ساخت .همچنین پس از
منایه شدن ،ارایه راهکار برای افزایش رضیب نفوذ ( )Impact Factorاز اولویتهای آموزشی کوثر برای هیات تحریریه محسوب میگردد.

نقش  DOIدر ارتقای رضیب نفوذ

با کمک کد استاندارد  DOIمیتوان ضمن تجمیع ارجاعات به مقدار واقعی رضیب نفوذ دست پیدا منود .طبق آمار ،وجود  DOIحداقل  30درصد
موجب ارتقای رضیب نفوذ میشود.

روش ارزیابی و پذیرش مجالت در ISI

مجالت پس از چاپ منظم حداقل شش شامره در کمیته تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار میگیرند .انتشارات کوثر مفتخر است با ارائه کلیه
زیرساختها و استانداردهای الزم ،درصد موفقیت منایه سازی در این بانک را افزایش دهد.

ارائه پیش بینی رضیب نفوذ

با گزارشات مکتوب شش ماه یکبار و با کمک متخصصین علم سنجی ،این انتشارات به طور تضمینی مجله را از رضیب نفوذ آینده آگاه میسازد تا پس
از ارائه درخواست بررسی در  ISIشانس موفقیت مجله  100درصد باشد.

ایجاد کنرسسیوم ارتقا مجالت ایرانی

با کمک گروه های مطالعه و تحقیق بین مجالت مرتبط ،می توان موجب افزایش ارجاعات به مقاالت مشابه در مجالت گردید .ایجاد کنرسسیوم داوران
مشرتک و ارایه راهکارهای داوری و انجام داوری به شیوه متحد با الگوی مناسب داوری موجب استحکام و همگرایی مجالت خواهند شد .کوثر با
داشنت سیستم نرم افزاری یکپارچه امکان ارتباط یکپارچه داوران را برقرار منوده است.
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