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Elsevier Journal Finder 

تان را شناسایی کنید و اطالعات خوب درباره هر  توانید مجالت متناسب با موضوع مقاله با مراجعه به این وبسایت هم می

زمان الزم برای پذیرش مقاله و حتی درصد  تاثیر، مدت ژورنال به دست آورید. برای مثال، اطالعاتی در خصوص ضریب

 پذیرش مقاالت بنا به آمارهای قبلی هم در این پایگاه در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

  
Find My Journal 

تان را به  تان پیدا کنید. کافی است که عنوان و چکیده مقاله ای متناسب با مقاله کند تا مجله این وبسایت به شما کمک می

 وجویش برایتان مجالتی مناسب و مرتبط با محتوایتان را پیدا کند. این سایت بدهید تا موتور جست

  
Scopus 

توانید در آن مقاالت مختلف و کتب گوناگون را پیدا کنید. کافی است  هایی است که می ترین پایگاه اسکوپوس از بزرگ

وجو کنید تا مقاالتی مشابه را در اختیارتان بگذارد و به شما نشان بدهد  تان را در پایگاه اسکوپوس جست که عنوان مقاله

 که کدام مجالت پذیرای مقاالتی از جنس و موضوع محتوای شما هستند.

  
Think Check Submit 

رویکرد این سایت به انتخاب مجالت برای انتشار محتوا بسیار جالب است. روند در آن، از این قرار است که ابتدا شما باید بدانید 

وجو بزنید. در واقع، شما در فضای این پایگاه معیارهایی را برای  ای برای کارتان مناسب است و بعد دست به جست که چه مجله

کند. در مرحله بعدی باید به  های متناسب با خواسته و نیازتان را معرفی می گیرید و بعد سایت گزینه انتخاب ژورنال در نظر می

 رسید و امکان چاپ مقاله برایتان در آن مقدور خواهد بود. یک به نتیجه می های موجود بپردازید و ببینید که با کدام بررسی گزینه

  
Springer Journal Suggester 

وجوی ژورنال مناسب در میان مجالتی بزنید که تحت پوشش این  توانید دست به جست با مراجعه به وبسایت اشپرینگر هم می

ای مناسب  وجوی گزینه تان را وارد کنید تا دست به جست پایگاه معروف و غنی هستند. در اشپرینگر باید بخشی از چکیده مقاله

تاثیر یا دسترسی آزاد مجالت هم  هایی مانند ضریب برایتان بزند. در این پایگاه فیلترهایی برای در نظرگرفتن یا نگرفتن ویژگی

 وجود دارد.
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 منبع یاب
Journal Citation Report 
 Scimagojr(SJR) 

 بازیابی مجالت منتشر کننده مقاالت در حوزه های بین رشته ای
به مجالت پس از نمایه سازی در پایگاه های اطالعاتی، یک رده موضوعی اختصاص داده می شود و بنابراین جستجوی ما در پایگاه 

 های اطالعاتی محدود به رده های موضوعی تعریف شده در آن پایگاه است.

 برای مقاالت میان رشته ای چه باید کرد؟

برای مقاالتی که به آن رده های موضوعی تعریف شده پایگاه را نمی توان اختصاص داد؛ جستجوی -  

دستی موضوع مقاله در پایگاه اطالعاتی مورد نظر و بازیابی مجالتی که بیشترین تعداد مقاله را در نتایج 

 بازیابی منتشر کرده اند بهترین راهکار است.
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 های جهان  از عجیب ترین کتابخانه  
 ای شکل و عایق صدا تعبیه شده که بحث و گفتگو بین دانشجویان را تشویق کند  های سفینه کتابخانه دانشگاه ِسیِکی ژاپن  : محفظه 

 دانشگاه عرصه بلوغ سیاسی، مشارکت آگاهانه 

خردادماه امسال ایران اسالمی میزبانی یکی از انتخابات بسیار مهم برای تعیین سکان ارشد اجرایی کشور و در کنار آن تعیین ارکان 28

آفرینی در این  ای مجلس شورای اسالمی را پیش رو دارد که اهمیت گزینش فرد اصلح برای نقش دوره های محلی و میان پارلمان

های پرسشگری  ها بر کسی پوشیده نیست و با شرایط حساس کشور این بار بسیار مهم است که دانشجویان به عنوان کانون بخش

 موجی از آگاهی بخشی را برجسته کنند

های مختلف  گری و ارتباط تنگاتنگی که با الیه های مرجع فکری با انرژی و انگیزش باال، روحیه مطالبه عنوان گروه دانشجویان به

   شوند. جامعه دارند، در عرصه انتخابات شورآفرین بوده و در واقع قلب تپنده مشارکت آگاهانه در این کارزار سیاسی محسوب می

مداری سیاسی و اجتماعی و تقویت مطالبات جامعه بر  دانشگاه کانون تولید علم و اندیشه و سکانی مهم در راهبری فرهنگ، شخصیت

مبنای پرسشگری و عقالنیت است و دانشجویان در مدت اشتغال به تحصیل در کنار علم آموزی باید ممارست رفتار اجتماعی و 

مندی فرهیختگان  کرده نیاز دارد بلکه بهره سیاسی نیز داشته باشند چرا که ایران اسالمی نه تنها به نیروی انسانی ماهر و تحصیل

دانشگاهی از قدرت تحلیل و موقیت شناسی جهانی و کشوری ظرفیتی است که دانشجویان باید برای پیشبرد امور جامعه در ایام 

 تحصیل به ان تسلط یابند.

های  گیرد و محیط نیروی انسانی فهیم و تحصیل کرده محور توسعه پایدار هر جامعه است که تربیت آن از دامان دانشگاه شکل می

علمی کشور باید در کنار نشاط تحصیلی در حوزه فرهنگی و سیاسی نیز پویا و با نشاط باشند و از طریق بحث و تبادل نظر، پرسش و 

های آزاد اندیشی نه تنها نیروی انسانی فهیم و تحصیل کرده برای آینده کشور تربیت  های فکری و کرسی پاسخ، واکاوی در نحله

 های جامعه باشند. گری در رگ کنند بلکه پایگاه و کانونی برای انتقال ایده، تفکر و مطالبه

انتخابات ظرفیتی مترقی در حوزه سیاسی و اجرایی هر کشور است که برای مشارکت مردم در مناسبات مختلف خرد و کالن طراحی 

شده و درصد اقتدار، اقدامات توسعه محور و پیشرفت هر جامعه بر حسب سهمی که رای دهندگان در گزینش اصلح و انتخاب 

ای که  شود و هرچه انتخابات از احساسات فاصله گرفته و مبتنی بر آگاهی باشد ضریب موفقیت در حوزه آگاهانه دارند، تعیین می

 برای آن پرسشگری از طریق صندوق رای برگزار شده، بیشتر خواهد شد.

فصلی مهم و حساس در عرصه کشور است و نقش دانشجویان در این انتخابات بدین جهت ارزنده است که ارتباط  ۰۰۱۱انتخابات 

تواند سطحی از آگاهی و گزینش منطقی را به واجدین  های مختلف اجتماعی می ها و الیه تنگاتنگ این گروه مرجع فکری با خانواده

با اطالع از اهمیت رای خود و مناسبات کنونی کشور بار دیگر   رای منتقل کند و انتخاب هدفمند را رقم زده و طیف عام جامعه نیز

 مشارکتی باال و هوشمندانه را به دور از رای سنتی و احساسی رقم بزند.

گر، جوان و بانشاط اگر به شکل درست در ریل انتخابات قرار گیرد نه تنها خودش در این عرصه پخته و ورزیده  دانشجوی مطالبه

تواند منشا بسیاری از مباحثی باشد که تفکر اقشار جامعه را به سمت انتخاب شایسته رهنمون کند و آثار بسیار خوبی  شود بلکه می می

 را برای کشور رقم بزند.

 0011مهمترین اخبار کتابخانه در بهار 

 :(  0011کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات )ششمین: تهران 

  برگزاری سلسله کارگاههای ریسچر شو توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکره پرستاری 
 

 


