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 MyJournalsافزار راهنمای استفاده از نرم

 افزار:نرم اصلی هایویژگی

 های مختلف علمیها و گرایشبندی برای رشتهدسته -

 ISI Listedو  ISIهای بندی برای ژورنالدسته  -

 انتشار مقالات در ژورنال )سالانه، فصلی، ماهانه و ...(بندی برای بازه قابلیت دسته -

 قابلیت جستجو  یک ژورنال با پارامترهای تعیین شده برای یک انتشارات خاص -

 E-ISSNو  ISSNقابلیت جستجو بر اساس  -

 ISI (Q1, Q2, ….)قابلیت جستجو برای درجه ژورنال  -

 (JCR 2018تی منتشر شده )ها بر اساس آخرین بانک اطلاعاژورنال Qو  IFبروزرسانی  -

 (admin)فقط با دسترسی  JCRقابلیت بروزرسانی اطلاعات بر اساس وب سایت تامسون و آخرین فایل اکسل  -

 

 تصویر اصلی برنامه:
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 راهنمای کاربردی سریع:

 :علمی بندیانتخاب یک دسته (1

 
را   Emerging Source Citation Indexاز لیست باز شده گزینه  ISI Listedهای برای دسترسی به اطلاعات ژورنالتوجه: 

 خواهد بود. IFو دارای  ISIهای ها، جستجو در لیست ژورنالانتخاب کنید. در غیر این صورت با انتخاب سایر گزینه
 

 :انتخاب یک موضوع و یا گرایش علمی (2

 
 

 ها:انتخاب بازه انتشار مقالات در ژورنال (3
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 سایر پارامترها: جستجو بر اساس (4

 
 

توان برای یک انتشارات خاص جستجو را می Search forبه عنوان مثال با انتخاب ناشر و بعد درج نمودن یک ناشر در بخش 

 های زیر(.سفارشی کرد )مثال

 برای رشته مهندسی کامپیوتر که به صورت ماهانه انتشار دارند. Springerدار انتشارات  IFهای ژورنالجستجوی : 1مثال
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 است. 1آنها زیر  IFدار برای رشته مهندسی کامپیوتر که به صورت ماهانه انتشار دارند و  IFهای جستجوی ژورنال: 2مثال
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م. های آینده داشته باشیها برای بررسیها، ممکن است بخواهیم یک لیست ذخیره شده از این ژورنالبعد از پیدا کردن ژورنال (5

 گردد.یک فایل متنی در محلی که انتخاب خواهد شد ذخیره می Save to fileبرای این منظور با انتخاب دکمه 

 
 ساختار فایل ذخیره شده:
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 سایر نکات:

، به های بازشونده( انتخاب نشودبندی در لیستبندی )خالی گذاشتن و یا پاک کردن متن دستهدر صورتی که هیچ دسته -

 ها انجام خواهد شد.بندیصورت پیش فرض جستجو در تمامی دسته

 های زیر نیز فیلتر نمود:ها را بر اساس گزینهتوان ژورنالمی -

 
 

 

 

 :نویسی و نگارشبرنامه

 دکتر امین مهران زاده

 عضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 دزفولدانشگاه آزاد اسلامی واحد 
mehranzadeh@gmail.com 
mehanzadeh@iaud.ac.ir 

http://teacher.iaud.ac.ir/a.mehranzade 
 

 سروران گرامی برای ارتقاء نرم افزار می باشمشما  پیشنهادات نرم افزار و اتگزارش مشکل منتظر
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