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 דירוג כתבי עת

 SCImago Journal Rank – SJR מדריך לחיפוש במאגר

 

 Scopus המבוסס על נתוני הציטוטים של  SJR ניתן למצוא את ערכי המדד SCImago במאגר

 Impact Factorהוא מדד ההשפעה המקביל )בשינויים קלים(, למדד , SJRמדד   Elsevier. מבית

 .Journal Citation Reports ((JCR -מכסה תחומים שלא נכללים בו

 יש לחפשו במאגר זה. JCR-בלא מופיע אם כתב עת שחיפשתם 

  .כאןלחצו  SCImagoכדי להגיע למאגר 

לפי כותרת כתב עת ניתן לחפש .Journal Rankings  היא המחדל כברירת שנפתחת הלשונית

 .החיפוש בתיבת שמו את להקלידו עתהכתב 

  Journal of Cardiovascular Nursing נחפש לדוגמא את כתב העת:

 
  

   העת המבוקש-המערכת תציג פרטים ראשוניים על כתב 

  העת המבוקש-המערכת תציג פרטים ראשוניים על כתב 

 להגיעהעת כדי -לחצו על שם כתב

  לרשומה המלאה ולפרטיו המלאים:

 

 

 SJRגלול לגרף נכעת 

 

 

ריחוף עם העכבר 

על פני העמודות 

בכל  SJRציוני יציג 

 . שנה

בלחיצה על אייקון 

תפתח  לוח השנה

חלונית ובה רשימת 

לפי  SJRציוני 

 שנים 
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 ות הפרסוםשל כתב העת לפי שנ SJRציוני  אתהנפתחת ניתן לראות  ברשימה

 

 

  

  

 

 

 דף כתב העת שמתקבל נוכל לראות פרטים על כתב העת:ראש ב

 שמו המלא של כתב העת 

 פרטי ההוצאה לאור 

 תחומי המחקר אליהם כתב העת משתייך 

 

 
 

 קטגוריות: 

 .קטגוריותתת  309-לעיקריות ו קטגוריות נושא 27-ל מחולקיםעת הכתבי 

 קטגוריות:מדורג בשתי  Journal of Cardiovascular Nursingהעת -כתב

o  :קטגוריה ראשיתMedicine 

  :תת קטגוריהCardiology and Cardiovascular Medicine  

o  :קטגוריה ראשיתNursing 

  :תת קטגוריהAdvanced and Specialized Nursing 

יש לבדוק לצורך בדיקת הדירוג  .ימתימסובשנה  הנ"ל ותכיצד דורג כתב העת בקטגורי נבדוק

  2018, למשל של כתב העת בשנה הרצויה SJRאת ציוני 

o חץ על הקטגוריהנל Cardiology and Cardiovascular Medicine 

 2018 –אותה אנו מחפשים  בחלון שיפתח נסמן את השנה

 

 

 

 לאור מוציאפרטי ה

 תחומי המחקר אליהם
 משתייך כתב העת
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 כאן רואים את מספר כתבי העת המשויכים לקטגוריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cardiology andכתב העת שלנו בתחום 

Cardiovascular Medicine  נמצא במקום

 –כתבי עת בקטגוריה  373מתוך  140

 Q2 – שזהו הרביעון השני

רשימת כתבי העת מסודרת לפי סדר 

לגלול את . יש SJR-יורד של ציוני ה

המסך או לעבור לעמודים הבאים עד 

 שתגיעו לכתב העת שאתם מחפשים
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 .Advanced and Specialized Nursingבאותו אופן נבדוק את מיקומו של כתב העת בקטגוריה 

 בדף בו אנו נמצאים נשנה את הקטגוריה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : הצגת הנתונים

SJR   2018 = 0.701 
Cardiology and Cardiovascular Medicine: 140/373; Advanced and Specialized Nursing 
7/63 

 

 Advancedבקטגוריה  2018בשנת 

and Specialized Nursing כתב העת ,

Journal of Cardiovascular Nursing ,

כתבי עת  62מתוך  7-מדורג במקום ה

 Q1 -רביעון  בקטגוריה זו, כלומר
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 .במציאת כתב עת ראויגם יעיל  SCImagoלא יודעים באיזה כתב עת לפרסם במידה ו

 בחירת דירוג כתב עת על פי קטגוריה: 

נוירופסיכולוגיה ופסיכולוגיה נחפש לדוגמא כתבי עת מתחום הפסיכולוגיה המתמקדים ב

  פיזיולוגית

 .Psychology: בחרו        All subject areas לשונית

 Neuropsychology and Physiological Psychology: בחרו All subject categoriesלשונית 

 Journals: בחרו              All types: לשונית

  כתבי עת בתחום. 67קיבלנו רשימה של 

 .(Quartiles)מעניין ביותר לבדוק את הרביעונים SCImago -לצורך איתור כתב עת יוקרתי ב

 16מכתבי העת הטובים ביותר בתחום במקרה הנ"ל ישנם  25%משקף  Q1רביעון ראשון, 

 כתבי עת.

 מכתבי העת שבאים לאחר מכן וכך הלאה. 25%משקף  Q2רביעון שני, 

 .Q4-ו Q3מפרסום בכתבי עת המדורגים  עיש להימנ

דורג על פי מדד  International Journal of Psychophysiologyכתב העת  2021בשנת : דוגמה

SJR כתבי עת הנכללים בקטגוריה  67מתוך  18-במקום הPsychology  במאגרSCImago ולכן ,

 .0.902. ערך המדד בשנה זו היה Q2– השנינכלל ברבע 

 : הצגת הנתונים

SJR   2120 = 0.902 

Neuropsychology and Physiological Psychology: 18/67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:askus@yvc.ac.il
tel:04-6423451

