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 ISIتاریخچھ 

Institute for Scientific Information  

 زارش استنادی مجالت علمیگآی، ساالنھ گزارشی را تحت عنوان  اِس آی )( Journal Citation Reports) 

ضریب اساس شاخصی با عنوان خود را بر  بانک اطالعاتیشده در  کند کھ در آن، مجالت نمایھ ارائھ می

 .کند بندی می رتبھ تأثیرگذاری

 سنجی و انتشارات علمی است ای با تمرکز بر علم موسسھ. 

  ھزار مجلھ علمی در حوزه ھای مختلف 16دارای  

  توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد ١٩۶٠در سال. 

  عنوان خریداری و بھ ١٩٩٢این مؤسسھ توسط مؤسسھٔ علمی تامسون در سال Thomson ISI شناختھ شد. 

 با نام اکنون Thomson Scientific شناختھ شده است. 

 بخشی از شرکت Thomson Reuters است. 

 پایگاه استنادی طالیھ داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) پردازد  بھ ارائھ فھرستی از دانشمندان برتر دنیا می

 .شود الملل روزآمد می کھ ھر دو ماه یکبار براساس آخرین تحوالت در شبکھ علم بین

 

  

 

 ISIوظایف 

 آنالیز و دستھ بندی مقاالت و سرویس ھای پژوھشی 

 علمی چاپ شده بھ منظور تبادل اطالعات میان پژوھشگران انتشار فھرست مجالت  

  انتشار ژورنال ساالنھ و مشخص نمودن ضریب تاثیر مجالت  

 برگزاری سمینارھائی در رابطھ با علوم مختلف در سراسر دنیا  

  نقش داشتن تدوین سیاست ھای آموزشی دانشگاه ھای معتبر آمریکا و مراکز آموزشی و پژوھشی

 حادیھ اروپاکشورھای عضو ات

  

  

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 

 :ISIشاخص ھای ارزیابی مجالت قبل از نمایھ شدن در 

  بین المللی بودن مجالت  

 و دوره انتشار مجالت انتشار بھ موقع  

  پیشینھ نویسندگان، ناشران و شھرت انجمن علمی  

 اطالعات کامل کتابشناختی  

 میزان استناد دیگر مقاالت بھ مقاالت مجلھ  

  بھ دیگر مقاالتمیزان استناد مقاالت مجلھ  

 اطالعات کتابشناختی و چکیده مقاالت بھ زبان انگلیسی 

 تحلیل استنادی: 

Total cited 

Impact Factor 

5-years Impact Factor 

Immediacy Index 

Cited half-life 

  

  Impact Factor  ضریب تاثیر

مقاالت آن ژورنال درسایر )  citations یامرجع خوردن (یک ژورنال علمی، بیانگر میانگین تعداد استنادھا  ضریب تاثیر

ژورنال ھا و مراجع علمی است ولذا این ضریب در واقع بیانگر اعتبار آن ژورنال در زمینھ پژوھشی خود در میان سایر 

  .پایین تر دارد IF باالتر اھمیت بیشتری نسبت بھ ژورنالی با IF ژورنالی با. ژورنال ھا می باشد

برابر تعداد دفعات  α کھ مقدار. انجام میگیرد Impact Factor = α / β ژورنال بر اساس رابطھیک  IF محاسبھ مقدار

تعداد  β در طول دو سال اخیر بوده و مقدار  JCR مرجع خوردن مقاالت ژورنال در سایر ژورنال ھای ایندکس شده

بر اساس  ٢٠١۵یک ژورنال در سال  IFولذا مقدار . مقاالت انتشار یافتھ توسط ژورنال در طول دو سال اخیر است

  .می باشد  ٢٠١۴و   ٢٠١٣ اطالعات دو سال

ضریب تاثیر آنھا محاسبھ  JCR (Journal Citation Reports( ھر سالھ برای ژورنال ھای ایندکس شده در فھرست

  . و اعالم میگردد

  .استنادات یک ژورنال بھ خود ژورنال باشد% 20نباید بیش از 

  



 

  (Cited Half Life) استنادشاخص نیمھ عمر 

نیمھ عمر ارجاعات یا نیمھ عمر استناد، تعداد سال ھایی است کھ از سال ارزیابی باید بھ عقب برگشت تا شاھد پنجاه 

بھ عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی کھ نیمی از کل . درصد کل ارجاعات بھ مجلھ در سال مورد ارزیابی باشیم

ذیرفتھ باشد را نشان می دھد و در حقیقت سرعت کاھش میزان ارجاعات بھ مجلھ را بیان استنادات بھ آن مجلھ صورت پ

مقالھ ھا سطحی (بدیھی است کھ وقتی مقالھ ھای یک مجلھ ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدھند . می کند

این موضوع باعث می شود کھ  .د، تنھا بھ مقالھ ھای جدید مجلھ ارجاع داده می شو)باشند و خیلی زود بی ارزش شوند

بنابراین ھر چھ نیمھ عمر ارجاعات بھ مجلھ بیشتر باشد، نشان می دھد کھ ارزش . نیمھ عمر ارجاعات بھ مجلھ کاھش یابد

در مجموع ھرچھ نیمھ عمر . مقالھ ھای مجلھ در طول زمان بیشتر حفظ شده است و ھنوز مورد ارجاع قرار می گیرند

 .بیشتر باشد، ارزش مجلھ باالتر می رودارجاعات بھ یک مجلھ 

 

    

 


	شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half Life) 
	نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد، تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد را نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان می کند. بدیهی است که وقتی مقاله های یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند (مقاله ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند)، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شود. این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد. بنابراین هر چه نیمه عمر ارجاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می دهد که ارزش مقاله های مجله در طول زمان بیشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار می گیرند. در مجموع هرچه نیمه عمر ارجاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بالاتر می رود. 



