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דירוג כתבי עת



WOSמאגר •

המדד נמצא תחת  . )המבוסס על ציטוטים במאגרIFממנו מתקבל מדד 
JIFהמדד הוא (. WOS-השייך לJCRמאגר 

Scopusמאגר •

מאגר מידע שגם ממנו מתקבלים מדדים כמותיים המבוססים על ציטוטים  
SJR, SNIPהמדדים הם . במאגר

•Google Scholar

.        עת-למנוע החיפוש ישנם מדדים המסכמים ציטוטים של כתבי
Google Scholar Metric-ו Google Scholar Citations: המדדים הם

:המידע על דירוג כתבי העת מתקבל מ



JIF- Journal Impact factor

לפי מספר הציטוטים של מאמרים  , מדד להערכת מידת החשיבות של כתבי עת מדעיים•
. שפורסמו בהם

JIF 2018 =
Citations in 2018 to items published in 2016 + 2017

Number of citable items in 2016 + 2017

.המחקרתחום /עת מרכזיים בקטגוריהאו כתבי /לפרסום וכתבי עת פוטנציאליים מסייע בזיהוי  •



Quartiles & JIF Percentiles

: דירוג כתב העת בקטגוריה המתבטא באחוזים- JIF Percentiles

Quartiles-מיקום כתב העת בהשוואה לכתבי עת אחרים בקטגוריה:

Q1, Q2, Q3, Q4:  מוצג באמצעות ארבעה רבעונים





בחינת כתב עת



















בחינת כתבי העת בקטגוריה מחקרית מסוימת





כתבי העת בקטגוריה



בחירת קטגוריה



כתבי העת 

המובילים בתחום



דירוג חוקר





.  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כל הזכויות שמורות לספריית ארן
ט"תשע
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פרסום בגישה הפתוחה

בסיס הרעיון של פרסום בגישה הפתוחה הוא מתן גישה חופשית

.ופתוחה לתוצרי המחקר האקדמי שבמימון ציבורי

כיום ישנם מספר מודלים לפרסום בגישה הפתוחה המאפשרים

.רמות שונות של גישה לחומרים המחקריים



:המודלים העיקריים בפרסום בגישה הפתוחה הם

Gold Access–פרסום במסלול הזהב 

 Article Publication Charges (APCs)כרוכה בעלות כספית" במסלול הזהב"הגישה הפתוחה למאמרים 

. ידי החוקר או המוסד האקדמי-הממומנת על

.התשלום מאפשר לקוראים גישה חופשית למאמר ללא תשלום

Green Access–פרסום במסלול הירוק 

.הפקדה של חומר מחקרי בארכיב מוסדי

מאגרים אילו מנוהלים בדרך כלל על ידי המוסד האקדמי ויכולים להיות בנושא 

.  מסוימיםבדיסצפלינהאו 

.בדרך זו המאמר פתוח לכולם ללא תשלום

Hybrid Accessהמסלול ההיברידי 

הגישה ההיברידית משלבת אפשרות לבחור בין מנוי לכתב העת או לחילופין  

.תשלום מכספי המחקר למאמר הבודד במידה ואין מנוי לכתב העת



 Company of biologistל"המוחידשה הספרייה את המנוי לכתבי העת של לאחרונה 

:מגבלת כותריםללא עלות וללא OA-בבמודל פרסום 

Open access-דוגמה למודל פרסום ב

. Open Access-יישאל אם הוא רוצה לפרסם את המאמר בהחוקר , הפרסום הרגילוהמאמר יתקבל במסלול במידה 

. מה שצריך הוא לאשר כי אתם מעוניינים במסלול פרסום כזה והמאמר יועבר לפרסום במסלול הפתוח באופן אוטומטיכל 

.ל"ל המוסדי בעת שליחת המאמר למערכת המו"שיוך החוקר לאוניברסיטה הנכם מתבקשים להשתמש בדואלצורך 

https://dev.biologists.org/content/read-and-publish/

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-malmad

Cambridge University Press-ו

https://dev.biologists.org/content/read-and-publish/
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-malmad
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