
 

 

 

 

 

اقثال الَّري هطْذكتاتخاًِ ٍ هزكش اطالع رساًي هَسسِ آهَسش ػالي   

 

JCR 
JCR  كِ هخففJournal Citation Reports  هي تاضذ ٍ سالي یک هزتثِ تَسط ساسهاى تشرگThomson Reuters  ،هٌتطز هي گزدد

 در كِ–تحقیقات ػلوي ٍ اجتواػي در سزاسز جْاى ي تِ ػٌَاى ضاخصي تزاي تَسؼِ ، تزرسي خصَصیات ، ٍ ارسیاتي هجالت در سهیٌِ 

 تکویل سَي تِ ، جذیذ اطالػات ٍ هؼیارّا اس استفادُ تا تا دارد تالش  JCRتؼزیف ضذُ است.  -تاضٌذ( ًوایِ ضذُ ISI) اطالػاتي پایگاُ

اطالػات جذیذتز تزاي گستزش چطن اًذاس ي ،ارائِ JCR  ّاي تَاًایي افشٍدى اس ّذف. تزدارد گام آى تِ هزتَط هفاّین ٍ تاثیز ضزیة

ٌیي اًگیشُ اي تزاي درک صحیح ایي هؼیارّا ٍ استفادُ تْیٌِ اس آًْا دریک چارچَب ارسیاتي ٍ تاسًگزي دقیق تز هجالت ػلوي است. ّوچ

 صحیح هي تاضذ.

 JCR  هیلیَى هزجغ استٌاد ضذُ كِ ساالًِ در  52هجلِ ٍ تیص اس  01111رًٍذ استٌادساسي را در تیص اسISI Web of 

Knowledge    ِكٌذ. اطالػات هزتَط تِ هجالت ػلَم ٍ ػلَم اجتواػي ساالًِ ٍیزایص هي ضَد ٍ  هي تزرسي را ضًَذ هي ًوای  JCR 

 هي پَضص اجتواػي ػلَم در را هَضَػي حَسُ 22 در هجلِ 5011 اس تیص حَسُ هَضَػي را در ػلَم ٍ  000هجلِ در  0511تیص اس 

 . دّذ

ٍ هزٍري ّستٌذ. سزهقالِ، ًاهِ ّا ، هَارد جذیذ ، ٍ خالصِ  پضٍّطي هقاالت  اكثزا JCR  هقاالت هَجَد در هجالت فْزست ضذُ در

 غیز الفثاي تا ّایي ستاى یا ٍ اًگلیسي غیز ّاي ستاى در ضذُ هٌتطز هجالت. ضًَذ ًوي هحاسثِ هقالِ درضوارش هؼوَال  ّوایص ّا

رٍي الگَّاي استٌاد آًْا اثز تگذارد  تز تَاًذ هي هسالِ ایي ٍ گیزًذ قزار جْاى سزاسز در هحققاى دستزط در كوتز است هوکي التیي

  .اها در آًالیش ّاي هقایسِ اي هجالت تایذ تِ آى تَجِ ًوَد

JCR  تِ تؼذ در تز هي گیزد ٍ تا استفادُ اس آى هي تَاى  0990حَسُ هَضَػي اس سال  511هجلِ هؼتثز را در حذٍد  0211تیص اس

در دٍ ًسخِ هَجَد است، ًسخِ  JCR .ي رتثِ تٌذي آًْا را تزرسي كزدهجلِ ّا را در حَسُ ّاي تخصصي، طثقِ تٌذي ٍ ضاخص ّا

 Web of اس طزیق JCR .صٍرًال است 0011صٍرًال ػلوي ٍ ًسخِ ػلَم اجتواػي هطتول تز  2911ػلوي آى در تز گیزًذُ تیص اس 

knowledge تِ ضزط پزداخت ٍجِ اضتزاک قاتل تزرسي است. 

فْزست هي كٌذ ارسیاتي هي كٌذ. هؼیارّاي ارسیاتي ٍ  Web of Science در ISI  ّایي را كِایي پایگاُ در پایاى ّز سال، هجلِ 

   (Cited Half - Life) ٍ ًیوِ ػوز استٌاد (Immediately) ، ضاخص فَري(Impact factoror; If)سٌجص ػثارتٌذ اس ػاهل تأثیز 

 .هٌتطز هي ضَد   ISI Journal Citation Reportsًتایج ایي ارسیاتي ّز سال در 

 .كلیک ًواییذ لیٌک دستزسي تز رٍي JCRٍرٍد تِ پایگاُ تزاي 

 

 كارضٌاط ارضذ ػلن اطالػات ٍ داًص ضٌاسي –تٌظین: هزضیِ هقزًٍي  

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=N2iGap5oaniee6i48A1
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=1EfJLoAlLF2Ikd84L2D

