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ISIآشنایی با پایگاه



اهداف آموزشی این كارگاه

:در اين کارگاه، با موارد زير آشنا خواهيد شد

ISIتاريخچه 
موضوعات تحت پوشش

ISIوظايف اصلی موسسه 

ISIپايگاه های اطالعاتی 

ISIنحوه دسترسی به پايگاه های اطالعاتی 

ISIشاخص های ارزيابی مجالت در 



ISI)تاريخچه)

Institute for Scientific Information (ISI)
موسسه اطالعات علمی 

ای یکی از موسسات معتبر جهانی در زمینه معرفی مجالت علمی در حوزه ه
مختلف است

1960در سال Eugene Garfield: بنیانگذار
فیالدلفیا آمریکا

تحت پوشش 1992در سال 
Thomson Scientific & Healthcareقرار گرفت.

همینک بخشی از شرکت چند میلیارد دالری
Thomson Reuters Corporationمی باشد.

.

http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Scientific_%26_Healthcare
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters


ISIوظایف 

ISIتعهد دارد که با پوشش جامع نشریات مهم و موثر در تولید علم
ر دنیا، اطالعات الزم برای آگاهی از پیشرفت های علمی روز دنیا و مرو

.تحوالت گذشته را در اختیار پژوهشگران و محققان قرار دهد
ارزیابی مجالت علمی
تحلیل استنادی مقاالت مجالت تحت پوشش
درجه بندی مجالت بر اساس تحلیل استنادی مقاالت
 جهت) انتشار لیست محققین پر استناد

Academic Ranking of World Universities مورد استفاده
.  قرار می گیرد

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Ranking_of_World_Universities


ISI Database

Arts & Humanities Citation Index® (Web of Science(

iochemistry & Biophysics Citation Index™

Biological Abstracts

BIOSIS PREVIEWS

Biological Abstracts/RRM

Biotechnology Citation Index™

Chemistry Citation Index™

Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences

Current Contents® / Arts & Humanities

Current Contents® / Clinical Medicine

Current Contents® / Engineering, Computing & Technology

Current Contents® / Life Sciences

Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences

Current Contents® / Social & Behavioral Sciences

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BB
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BA
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BP
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=RR
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=HI
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=CD
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=A
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=Y
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=C
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=T
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=P
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=S
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=B


ISI Database

Current Contents Collections / Business Collection

Current Contents Collections / Electronics & Telecommunications 
Collection

Focus On / Sports Science & Medicine

Focus On / Veterinary Science & Medicine

Materials Science Citation Index®

Neuroscience Citation Index™

Science Citation Index®

Science Citation Index Expanded™(Web of Science(

Social Sciences Citation Index® (Web of Science(

Zoological Record

ISI Chemistry Reaction CenterSM:

Current Chemical Reactions®

Current Chemical Reactions® Database

Index Chemicus® Reaction Citation Index™

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BC
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EC
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SM
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=VM
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=MS
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=MD
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=B7
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=CR
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=RD
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=I
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=RC


Web of Science

Arts & Humanities Citation Index ®

Science Citation Index Expanded™

Social Sciences Citation Index ®

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS


مجالت تحت پوشش

:مجله علمی در حوزه های 16000بيش از 
علوم، علوم اجتماعی،علوم انسانی و هنر



ISIهای مختلفDatabaseمجالت تحت پوشش 

Master Journal List =16218

Arts & Humanities Citation Index® =1470 

Social Sciences Citation Index® = 2697

Science Citation Index Expanded™ =8060

Web of Science= 1470+2697+8060 = 12227

JCR (Journal Citation Report)= 6598

6598(= 2008گزارش )دارای ضریب تاثیر مجالت 

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D


ISIهای مختلف  Databaseنحوه دسترسی به 

جهت جستجوی ژورنال
www.isinet.comاز طریق  Master Journal Listدسترسی به 

بصورت آزاد

-از طریق کتابخانه دیجیتال دانشگاهISI web of scienceدسترسی به 
ISI web of knowledge

(مقاالت دارای ضریب تاثیر)JCRلیست مجالت موجود در دسترسی به 
-نشگاهاز طریق کتابخانه دیجیتال دا:  به تفکیک رشته  و با جزئیات: الف

ISI web of knowledge
از طریق وب سایت دانشگاه : پیدا کردن مجله موجود در لیست:  ب

(www.khuisf.ac.ir)–مدیریت امور -حوزه معاونت پژوهشی
امور مقاالت-پژوهشی

http://www.isinet.com/
http://www.khuisf.ac.ir/


قبل از نمایه  ISIشاخص های ارزیابی مجالت در 
ISIشدن در 



قبل از نمایه  ISIشاخص های ارزیابی مجالت در 
ISIشدن در 



قبل از نمایه  ISIشاخص های ارزیابی مجالت در 
ISIشدن در 

ISI



بعد از نمایه  ISIشاخص های ارزیابی مجالت در 
ISIشدن در 

عالوه بر حفظ شرايط فوق الذکر از معيارهای زير جهت ارزيابی 
.استفاده می شود

Citation Analysis:

(a) Total cites

(b) Impact Factor

(c) 5-year Impact Factor

(d) Immediacy Index

(e) Cited half-life



Total cites

:تعداد کل ارجاعات به ژورنال
ه زیرا هر چ. شاخص خیلی خوبی برای ارزیابی ژورنال نیست

بیشتر تعداد مقاالت ژورنال بیشتر باشد تعداد ارجاعات می تواند
.باشد



ضریب تأثير
Impact Factor (IF)

ه، وسیله ای است برای سنجش این موضوع که مقاالت یک مجل
در طول یک دوره زمانی)چند بار مورد استناد قرار گرفته اند 

(.دو سال: مشخص
یه ایده خوبی است ولی دانشگاه ها، بیش از حد به این ابزار تک

کنند و از آن برای سنجش اهمیت انتشارات یا تحقیقاتمی
.  افراد بهره می گیرند

دگان به اگر مطالعه ای فاقد نمونه مشابه باشد و سایر نویسن: سؤال
تآن استناد نکنند، آیا این مطالعه، بی ارزش یا کم ارزش اس



IFنحوه محاسبه 

به مقاالت منتشر شده 2008تعداد ارجاعات به مقاالت منتشر شده در سال 
تعداد تقسیم بر( 2006و 2007سال های ) سال اخیر2توسط ژورنال در 

(  2006و 2007سال های ) مقاالتی که آن ژورنال در طول دو سال اخیر 
.منتشر نموده است

Cites in 2008 to items published in:

2007 =269 ; 2006 =369 Sum:638

Number of items published in:

2007 =194 ; 2006= 145    Sum= 339

IF=  Cites to recent items      =  638  =1.882

Number of recent items 339



IF

در مخرج کسر وارد abstractsو lettersدر محاسبه فوق، 
ورد هر چند که ممکن است بوسیله سایر مقاالت م. نمی شوند

از بنابراین مجالتی که تعداد زیادی. استناد قرار داده شوند
آنها افزایشIFچنین مطالبی را به چاپ می رسانند، مقدار 

.می یابد

 خود استنادی(Self citation):
 استنادات یک ژورنال به خود ژورنال باشد% 20نباید بیش از.



IF

له می تواند به نوعی تعیین کننده رتبه یک مجIFهر چند که 
یک مجله و تأثیر یک IFباشد ولی عمالً ارتباط دقیقی بین 
.مقاله نمی تواند وجود داشته باشد

باال به چاپ برسند که IFممکن است مقاالتی در مجالت با 
IFهیچگاه مورد استناد قرار نگیرند و مقاالتی در مجالت با 

.پایین چاپ شوند که مکرراً مورد استناد واقع شوند



5-year Impact Factor

ساله به شاخص های مورد ارزیابی 5ضریب تاثیر 2009در سال 
ISI اضافه گردید.

:ساله 5محاسبه ضریب تاثیر 
به مقاالت منتشر شده توسط 2008مجموع ارجاعات در سال 

2003و 2004، 2005، 2006، 2007ژورنال در سال های 
های مجموع مقاالت منتشر شده توسط ژورنال در سالتقسیم بر 

2003و 2004، 2005، 2006، 2007



Journal Immediacy Index 
شاخص آنی ژورنال

به تعداد 2008تعداد ارجاعات به مقاالت یک ژورنال در سال 
2008مقاالت منتشر شده توسط ژورنال در سال 



(نيمه عمر استناد (نيمه عمر ارجاعات به مجله 

Half-Life Cited

درصد تعداد سال هايی که از سال ارزيابی بايد به عقب برگشت تا شاهد پنجاه
.  کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزيابی باشيم

مجله به عبارت ديگر، اين شاخص مدت زمانی را که نيمی از کل استنادات به آن
صورت پذيرفته باشد را نشان می دهد و در حقيقت، سرعت کاهش ميزان

:ارجاعات به مجله را بيان می کند

بديهی است که وقتی مقاله های يک مجله ارزش خود را برای ارجاعات زود از 
ا به ، تنه(مقاله های سطحی باشند و خيلی زود بی ارزش شوند)دست بدهند 

اين موضوع باعث می شود که .مقاله های جديد مجله ارجاع داده می شود
ت بنابر اين هر چه نيمه عمر ارجاعا. نيمه عمر ارجاعات به مجله کاهش يابد

ان به مجله بيشترباشد، نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زم
.بيشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گيرند

در مجموع، هر چه نيمه عمر ارجاعات به يک مجله بزرگتر باشد، ارزش مجله 
. باالتر می رود



متوسط ضريب تاثير رشته
Median Impact Factor (MIF)

 میزانIF  می تواند متغیر باشد76/50تا 001/0از  .
IF مناسب یک ژورنال نسبتMIF رشته سنجیده می شود.
 چنانچهIF  یک ژورنال برابر یا بیش ازMIF  رشته باشد آن ژورنال

.جهت چاپ مقاله مناسب است

 جهت دسترسی بهMIFرشته:
ISI web of Knowledge-از طریق کتابخانه دیجیتال دانشگاه: الف

حوزه –(www.khuisf.ac.ir)از طریق وب سایت دانشگاه :  ب
امور مقاالت-مدیریت امور پژوهشی-معاونت پژوهشی

http://www.khuisf.ac.ir/

