
 چیست؟ ISIمقاالت 

توسط یوجین  ١٩۶٠سنجی و انتشارات علمی است کھ در سال  ای با تمرکز بر علم موسسھ  ISI (Institute for Scientific Information) مؤسسھ اطالعات علمی یا
 Thomson Scientificشناختھ شد و اکنون نیز با نام  Thomson ISI عنوان خریداری و بھ ١٩٩٢این مؤسسھ توسط مؤسسٔھ علمی تامسون در سال . گارفیلد تأسیس شد
  .است Thomson Reuters این مؤسسھ بخشی از شرکت. شناختھ شده است

کھ توسط ھا و تحلیل آنھا است  قول سازی نقل طور اختصاصی این خدمات نمایھ بھ. دھد ھا و مقاالت را ارائھ می ھای دادٔه فھرست کتاب خدمات مربوط بھ پایگاه ISI مؤسسھٔ 
 ISI's این خدمات از طریق سرویس پایگاه دادهٔ . ھای مقاالت ھزاران نشریٔھ دانشگاھی است قول ھای نقل این خدمات شامل نگھداری داده. گذاری شده است خود گارفیلد پایھ

Web of Knowledge ھا بیشتر مورد ارجاع قرار گرفتھ و چھ مقاالتی از این  مقالھدھد کھ بداند کدام  این پایگاه داده بھ پژوھشگران این امکان را می. در دسترس است
 .اند قول کرده مقالھ مطلبی را نقل

کند کھ در آن  معروف است ارائھ می  (Journal Citation Reports) آر سی آی، ساالنھ گزارشی را تحت عنوان گزارش استنادی مجالت علمی را کھ با سرواژه ِجی اِس آی
ھای  در حال حاضر ضریب تاثیرگذاری یکی از شاخص. کند بندی می ر بانک اطالعاتی خود را بر اساس شاخصی با عنوان ضریب تاثیرگذاری رتبھشده د مجالت نمایھ

 .شود اصلی برای اعتبار علمی مجالت علمی محسوب می
اس معیارھایی کھ دارد تعدادی نشریھ را بھ عنوان نشریھ ھای معتبر موسسھ اطالعات علمی ھر سال بھ بررسی تمامی مجلھ ھای علمی انگلیسی زبان می پردازد و بر اس

گاه یک نشریھ در فھرست آی اس آی قرار می گیرد و ھمین نشریھ ممکن است سال آینده در . تعداد مجلھ ھایی کھ ھر سال معرفی می شوند، متفاوت است. معرفی می کند
ھزار مجلھ نیز ھر سال بھ این فھرست افزوده می  2ھزار مجلھ در فھرست آی اس آی قرار دارد و حدود  20د در حال حاضر حدو. فھرست مورد نظر جایی نداشتھ باشد

 .شود

 ( Institute for Scientific Information )موسسھ اطالعات علمی 

  .منظور تبادل اطالعات میان پژوھشگران مختلف می باشدمرکزی برای فھرست نمودن و پوشش دادن جامع مھمترین مجالت علمی منتشره در دنیا بھ  ISI بانک اطالعات
ازجملھ عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردھای بانک . یکسری مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد ISI ھر مجلھ علمی قبل از انتخاب شدن و فھرست شدن در

 .پ شده در آن، نشر بھ موقع مجلھ و جایگاه نشرآن می باشد، کمیتھ علمی منتخب مجلھ، تنوع بین المللی مقاالت چا ISI اطالعاتی
از جملھ . اده خواھد شدالزم بھ ذکر است کھ ھیچ یک از این عوامل بھ تنھایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکھ با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی د

ھ عنوان مقاالت، چکیده و کلمات کلیدی باید بھ زبان انگلیسی باشد ھمچنین توصیھ می شود کھ منابع نیز بھ مواردی کھ در ارزیابی مجلھ مورد توجھ قرار دارد این است ک
قرار  ISI اگر چھ اطالعات علمی مھم بھ تمامی زبانھا بھ چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید بھ زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری و ارزیابی. زبان انگلیسی نوشتھ شوند

داوری علمی و تخصصی مقاالت چاپ . نمی توانند عناوین و منابع بکاررفتھ در مقاالت را بھ زبان انگلیسی ترجمھ کنند ISI د زیرا ارزیابی کنندگان مجالت علمی درگیر
 .بار و غنای علمی مجلھ استشده در مجلھ توسط داوران نام آشنای علمی از جملھ عمده ترین موارد مورد توجھ ارزیابی کنندگان می باشد کھ گویای اعت

 چیست؟ self citation ارجاع بھ خود یا

درجھ ارجاع بھ خود . این کار از ارزش مقالھ می کاھد زیرا جنبھ بین المللی بودن آن را ضعیف می کند ٬پژوھش نویسندگان خود مقالھ باشد ٬اگر منابع ذکر شده در مقالھ
 .است ٪٢٠معموال کمتر از  ISI مجالت



 چیست؟ Impact factor ثیر یا درجھ تاثیر یاضریب تا

یا بھ  Journal Citation Reports برمبنای ارجاعات بھ ھر یک از مجالت علمی آن محاسبھ می شود و نتیجھ در گزارشات ارجاع مجلھ یا ISI این عامل ھمھ سالھ توسط
فرضا اگر . محاسبھ برمبنای یک دوره سھ سالھ صورت می گیرد. برای مجلھ محاسبھ می شودبلکھ  ٬نھ برای مقالھ یا نویسنده ٬این ضریب. منتشر می شود ٬ JCR اختصار
ضریب ارجاع آن  ٬مقالھ چاپ شده باشد ٢۴تعداد  ٨٣مقالھ و در سال  ٢۶تعداد  ٨٢ارجاع بھ یک مجلھ صورت گرفتھ باشد و در آن مجلھ در سال  ۴٠جمعا  ٨۴در سال 

 .مرتبھ مورد استناد مقاالت دیگر قرار گرفتھ است ٨/٠ھر مقالھ آن نشریھ  ٬یعنی بھ طور متوسط. است ٨/٠بھ دست می آید کھ  ۵٠بر  ۴٠از تقسیم  ٬مجلھ

ISI بودن یک مجلھ را چگونھ تعیین کنیم؟ 

. محسوب شدن یک مجلھ ممکن است ھمیشگی نباشد ISI ھم تعداد مجالت زیاد است و ھم ٬زیرا ھمچنان کھ گفتھ شد .مراجعھ بھ سایت ھایی نظیر تامسون است ٬بھترین راه
متأسفانھ، در حال حاضر تمامی نشریات ایرانی دارای . ھر نشریھ با ھر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد

 .ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارند

 ایندکس شده است یا نھ؟  ISI مجلھ در چگونھ بدانیم کھ یک

کافی ) جستجوی خود سایت تامسون رویترز زیاد دقیق نیست و گاھی وقت ھا نام نشریات را نمی آورد: توجھ(برای اینکھ بدانیم آیا یک مجلھ درجۀ آی اس آی دارد یا نھ؟ 
 :وارد کنیم Google است کھ نام نشریھ را بھ این شکل در

“Journal Name” site:thomsonreuters.com 
 برای مثال

“JOURNAL OF BANKING & FINANCE” site:thomsonreuters.com 
 :می کنیم Google مجلھ را واردجستجوگر ISSNیا اینکھ بھ جای نام مجلھ، 

“ISSN: 0378-4266” site:thomsonreuters.com 
 کھ نتیجھ جستجو در زیر مشاھده می شود

Journal Search - Science - Thomson Reuters 
Science thomsonreuters.com ... Site. Client. proxystylesheet. Output. Search. allAreas ... JOURNAL OF BANKING & FINANCE. 
Monthly: ISSN: 0378-4266: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE. Coverage ... 

science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?...  
 :برای جستجوی الفبایی نیز از لینک زیر استفاده نمایید

 scientific.thomsonreuters.com 
http://www.isilink.ir 

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/search.cgi?letter=d
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