
 در خدمت پژوهشگران Match جدید ابزار

به تازگی ابزار جدیدی را در اختیار پژوهشگران گذاشته است که  (Thomson Reuters) شرکت تامسون رویترز

توان گفت یکی از نیازهای اساسی پژوهشگرانی بوده که به منظور انتشار مقاله خود به دنبال مجالت مناسب می

برای دسترسی به این ( است و Endnote Webبخشی از کتابخانه اندنوت تحت وب )این ابزار به عنوان هستند. 

 یک حساب کاربری ایجاد کرد. www.myendnoteweb.comابزار ابتدا باید در سایت 

 

به عنوان یک زبانه جدید به این محیط اضافه  Matchبخش پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به کتابخانه اندنوت 

 شده است. 

 

http://www.myendnoteweb.com/


 

بهترین مجله را به منظور پذیریش مقاله نگاشته شده می توان با وارد کردن عنوان و چکیده  Matchدر بخش 

هم وجود  referencesباشد. در این صفحه گزینه دیگری با عنوان مقاله پیدا کرد. پر کردن این دو فیلد اجباری می

ود تری برای نوشته خبا کمک گرفتن از منابع موجود در کتابخانه مجالت مناسبتوان رد که با استفاده از آن میدا

 پیدا کرد.

 

 را انتخاب کنید تا مجالت پیشنهادی نمایش داده شود. Find Journalبعد از وارد کردن عنوان و چکیده گزینه 

شوند. نکته جالب در این بخش مجالت بر اساس میزان مطابق بودن با عنوان و چکیده مورد نظر نشان داده می

به صورت مستقیم وارد صفحه مربوط به  Submitتوان با انتخاب گزینه توجه اینکه در مقابل عنوان هر مجله می

توان به می journal informationگزینه  ارسال مقاله به مجله مورد نظر شد. همچنین در این بخش با انتخاب

 اطالعات بیشتری درباره مجله دست یافت.

 



 

 

 بودن، آخرین میزان ضریبگیرد میزان مطابقاطالعات بسیار مهمی که در این بخش در دسترس پژوهشگر قرار می

با کلیک بر  از مجالت است.های مشابه هر کدام ( یک ساله و پنج ساله مجله، و تعداد مقالهImpact Factorتاثیر )

 توان به اطالعات بیشتری دست یافت.روی جهتی که در سمت چپ هر کدام از مجالت وجود دارد می

 

 



های موجود در عنوان و چکیده بندی کلیدواژهمجله بر اساس رتبه نشان داده شده است باال همانطور که در شکل

جله مورد نظر در حوزه موضوعی خود و همچنین شماره چارگ نشان داده شده است. یکی از موارد دیگر رتبه م

گیرد مشخص شده است. نکته دیگر اطالعات مربوط به انتشار مجله از حوزه موضوعی که مجله در آن قرار می

 ( است.ISSNالمللی )جمله دوره انتشار و شماره بین


