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Jak wyszukać IF konkretnego tytułu czasopisma?
1. Ze strony głównej Biblioteki SUM wejdź do menu po lewej stronie: Bazy medyczne. Odszukaj bazę
Journal Citation Reports i kliknij w nią. Możliwe jest też skorzystanie z bezpośredniego linku do bazy:
http://isiknowledge.com/JCR
2. Na stronie startowej bazy zaznacz Search for a specific journal a następnie kliknij Submit.
3. Z listy po lewej wybierz opcję wyszukiwania: pełny tytuł, skrót tytułu czy słowo z tytułu.
4. Wpisz poszukiwany tytuł i kliknij Search.
5. Rezultatem wyszukiwania będzie tabela z tytułami, które odpowiadają zapytaniu. W drugiej kolumnie
tabeli znajduje się skrót tytułu czasopisma a w kolumnie szóstej podana jest wartość IF.

Jak znaleźć tytuły czasopism z IF z konkretnej dziedziny wiedzy?
1. Ze strony głównej Biblioteki SUM wejdź do menu po lewej stronie: Bazy medyczne. Odszukaj bazę
Journal Citation Reports i kliknij w nią. Możliwe jest też skorzystanie z bezpośredniego linku do bazy:
http://isiknowledge.com/JCR
2. Na stronie startowej bazy zaznacz View a group of journals by Subject Category a następnie kliknij Submit.
3. Wybierz z listy dziedzinę, która cię interesuje. Zaznacz ją kliknięciem i potwierdź wybór klikając
Submit.
4. Rezultatem wyszukiwania będzie tabela z tytułami, które odpowiadają zapytaniu. W drugiej kolumnie
tabeli znajduje się skrót tytułu czasopisma a w kolumnie szóstej podana jest wartość IF.

Jak znaleźć IF dla tytułów czasopism wydawanych w konkretnym kraju?
1. Ze strony głównej Biblioteki SUM wejdź do menu po lewej stronie: Bazy medyczne. Odszukaj bazę
Journal Citation Reports i kliknij w nią. Możliwe jest też skorzystanie z bezpośredniego linku do bazy:
http://isiknowledge.com/JCR
2. Na stronie startowej bazy zaznacz View a group of journals by Country/Territory a następnie kliknij
Submit.
3. Wybierz z listy kraj, który cię interesuje. Zaznacz go kliknięciem i potwierdź wybór klikając Submit.
4. Rezultatem wyszukiwania będzie tabela z tytułami, które odpowiadają zapytaniu. W drugiej kolumnie
tabeli znajduje się skrót tytułu czasopisma a w kolumnie szóstej podana jest wartość IF.

Jak wydrukować wyszukane tytuły czasopism i ich IF?
1. Z tabeli rezultatów wyszukiwania wybierz tytuły, które cię interesują, klikając w kolumnie Mark przy
tytule czasopisma. Możesz wybrać też wszystkie wyszukane tytuły klikając Mark all.
2. Przenieś zaznaczone tytuły do listy zaznaczonych klikając Update marked list.
3. Przejdź do Marked list.
4. Zapisz na komputerze (Save to file) lub wydrukuj listę tytułów (Format for print).

Więcej informacji o wyszukiwaniu Impact Factor w bazie Journal Citation Index na stronie Poradnika użytkownika
Biblioteki SUM
http://bibliotekawiki.sum.edu.pl/doku.php?id=medyczne_bazy_danych:wyszukiwanie_if:wstep

