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  معرفی پایگاه 

 و   هاننیز شناخته میشود، بزرگترین و معتبرترین پایگاه استنادی علمی ج WOSکه با نام پایگاه  Web Of Scienceپایگاه 

انداردهای باالی علمی و ارزیابی در حال حاضردر که بدلیل باال بودن استمهمترین پایگاه مقاالت برای دانشجویان سراسر جهان است.

  جایگاه نخست جهان می باشد . 

 می هپذیرفت موسسه این که در نشریاتی و بوده دنیا علمی و پژوهشی مراکز تمامی مورد قبول موسّسه این دهی ارزش و ارزیابی معیارهای  

 . بگذرند زیادی فیلترهای از بایست می شوند

 ، IF یا اثیرت ضریب:  مانند این موسسه سنجشی فاکتورهای نظر از بایست می هستند علمی استاندارد این گرفتن استارخو که هایی ژورنال

 . گیرند ارزیابی قرار مورد استناد عمر نیمه و Immediacy Indexفوری یا  شاخص

 در که باشد می ارتقاء جهت یک معیار عنوان به ISI در مقاله چاپ پژوهشگران سایر و دانشیاران ، علمی هیئت اعضاء ارتقاء جهت همچنین

 باشد. نمی ای منصفانه معیار قضیه ، این به بعدی تک نگاهی صورت
 

ISIبا سهموس این.گیرد را دربرمی پایه علوم تا انسانی  علوم از پژوهشی  های سرویس  و مقاالت بندی دسته  و آنالیز از ای گسترده  حجم 

 . آورد می فراهم کنندگان استفاده برای را مذکور دارای استاندارد ژورنالهای و مقاالت به آسان دسترسی امکان موضوعی ستلی ارائه

 میان اطالعات تبادل به منظور دنیا در منتشره  علمی تمجال مهمترین جام  دادن پو شش  و نمودن فهر ست  برای پایگاهی ISI درحقیقت

 به اما شود، محسوب  ISI تالمج از زمان، یک است  در ممکن همجل یک . نیست  ثابت ISI التمج شمار  . د باش می مختلف پژوهشگران 

 .  شود کنار گذاشته ISI تالمج لیست از بعداً علمی، بار کاهش دلیل

 ISI تاثیر ضریب درآن و شود می منتشر ساالنه بطور که دارد ژورنال یک همچنین (IF )شود می دهدرآن آور عضو تالمجل . 

 ران پژوهشگ و ازدانشجویان  بعضی  به و کند برگزارمی دنیا سراسر در مختلف علوم با رابطه در سمینارهائی  و جوایز چنین هم مرکز این

 . کند می اعطا تحصیلی بورس دنیا برتر

 هاتحادی عضو کشورهای و پژوهشی موزشیآ مراکز و آمریکا معتبر دانشگاههای آموزشی های سیاست تدوین در ISI نقش به مناب  از بعضی

  .دارند اشاره اروپا

  

 :  ISIدر ارزیابی و انتخاب شیوه

 باشند  می این ا ستاندارد  به پیوستن  خوا ستار  که با شد  . مجلّاّتی می کامل و جانبه همه فرایندی ISI در انتخاب و ارزیابی فرایند

 ودخ توانند می هائی ژورنال تنها است  ذکر به الزم .نمایند ذکرشده  ارسال  آدرس به را انتشارخود  آخرین شماره  ۲ بایست  می

 . یابند انتشارمی المللی بین زبان به که نمایند استاندارد این کاندید را



 حدود ساله  گیرد. همه می صورت  عمل این بار یک هفته دو هر که بطوری باشد  می مستمر  صورت  به ISI در ارزیابی فرایند

 . گذرند می موسسه این درصد از فیلترهای ۱5-۱۰تعداد این از که شوند می کاندید ISI در عضویت جهت ژورنال ۲۰۰۰

 عوامل ازجمله گذارد. می سر  پشت  را ارزیابی مراحل یکسری  ISI در شدن  فهرست  و شدن  انتخاب از قبل علمی لهمج هر

 : از عبارتند ارزیابی مورد

  . ISI اطالعاتی بانک ردهایاستاندا رعایت

  . تحریریه هیئت اعضاء وارزیابی ،لهمج منتخب علمی کمیته

  آن. در شده چاپ مقاالت المللی بین تنوّع

   . آن نشر جایگاه و همجل  عهموق به نشر

  . Impact Factorاثرگذاری ژورنال شاخص

  Immediacy Indexفوری اثر شاخص

   استناد عمر نیمه

  

 یک املعو بررسی  مجموع با بلکه گیرد نمی قرار ارزیابی و بررسی  مورد تنهایی به عوامل این از یک هیچ که است  کرذ به الزم

 و چکیده مقاالت، عنوان که این ا ست  دارد قرار توجه مورد لهمج ارزیابی در که مواردی جمله شد . از خواهد داده کلّی امتیاز

 شوند.  نوشته انگلیسی زبان نیز به  عمناب که شود می توصیه چنین باشد. هم انگلیسی زبان به باید کلیدی کلمات

  

  

  

 Web of science core collection 

  

محصول آکادمیک شرکت کالریویت آنالیتیکس شامل چندین نمایه نامه است که اخیرا نمایه  Web of Scienceپایگاه  . 

در این پایگاه )  2020آوریل (مه نمایه نامه هایی که در حال حاضر ه. نامه های جدیدی نیز به آن اضافه شده است

 : ایندکس می شود عبارتند از

  

Web of Science Core Collection: Citation Indexes  

1. Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present  

2. Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present  

3. Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present  

4. Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present  



5. Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --2013-present  

6. Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCISSH) --

2013-present  

7. Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2013-present  

8. Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2013present  

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes  

9. Current  Chemical  Reactions  (CCR-EXPANDED)  --2013-present  

(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)  

10. Index Chemicus (IC) --2013-present  

  
  

  

 (Journal Citation JCRدر پایگاه  2و  1نمایه نامه های .مجالت می باشند ، نمایه نامه  4تا  1نمایه نامه های 

Report ) شده و به آن ها شاخص ایمپکت فکتور تعلق می گیردنمایه.   

از نظر اعتبار از  ESCI: (Index Citation Sources Emerging(یا نمایه نامه استنادی منابع نوظهور  4نمایه نامه 

پس از بررسی . پایین تر هست و دوره آزمایشی  مجالت در این نمایه نامه گذراننده می شود 3و2و1سه نمایه نامه 

 Web of Scienceو گرفتن تایید به یکی از سه نمایه نامه مذکور انتقال می یابند و یا اینکه با نگرفتن تایید از پایگاه 

 . ، ایمپکت فکتور تعلق نمی گیرد  4بنابراین به نمایه نامه . حذف می شوند

 . صاص به کتب دارد اخت 8و  7مقاالت کنفرانس ها را در بر می گیرد و نمایه نامه  6و  5نمایه نامه 

به طور اختصاصی در موضوع شیمی و موضوعات وابسته است و مجالت این حوزه را در بر می  10و  9نمایه نامه 

  (داین مجالت شیمی در چهار نمایه نامه مجالت نیز ایندکس می شون). گیرد



  

  ISIچگونگی تشخیص مجالت     

، اگرمجله ای در پایگاه ثبت نشده   ستجو نماییدج MASTER JOURNAL LIST سمت در ق، ژورنال مورد نظر را  isiشخیص مجالتتجهت 

 ISI ین پیغام یعنی مجله ای با این مشخصات در موسسها ،مواجه خواهید شد "No search results found"باشد پس از جستجوی با پیغام

 . نیست ISI نمایه نشده است و مجله

که در باال ذکر  (هسته)نمی شوند و تنها مجالتی که در نمایه های اصلی  محسوب  isiنیز  masterlist الزم به ذکر است همه مجالت موجود در 

 محسوب میشوند   isi گردید،اگر وجود داشته باشند 

 

 

 

 

http://www.danrc.com/
http://www.danrc.com/
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  ISI روشهای جستجو در 

 (basic search) عمومی جستجوی .۱ 

 (cited reference search) استنادی جستجوی .۲ 

 (advance search) پیشرفته جستجوی .3 

 (author search) 4.جستجوی نویسنده 

  

 : (basic search) عمومی جستجوی  

  

 را خود ستجوی ج و کرده وارد ستجو ج جعبه های در را خود نظر مورد های واژه کلید می توان سمتق  این در

 وand, or, not , sameمنطقی عملگرهای از ا ستفاده  همچنین امکان. نمائید در فیلدهای مختلف محدود

  دارد که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد. وجود جستجو در,*  ?, $ جانشین کاراکترهای

 . کرد اضافه را دیگری جستجوی میتوان فیلدهای Add row گزینه از استفاده با

 
  

 

 

 

  



Author search)   

  
  
  

 جستجوی نام نویسنده  -۲

در این قسمت می توان ابتدا نام نویسنده مورد نظر را جستجو  و سپس در مرحله بعد با استفاده 

نتایج جستجو ظاهر می گردد می توان با انتخاب که در سمت چپ  Refine resultsاز امکانات 

حیطه موضوعی نویسنده و موسسه ای که نویسنده در آن مشغول به کار است را انتخاب و با 

تعداد نتایج خود را محدود تا نویسنده مورد نظر پیدا شده و در  finish resultsکلیک بر روی  

 برسیم.  نتیجه به مقاالت مربوط به نویسنده مورد نظر خود 

  
  

حرف اول نام یا نام کامل  نویسنده و همچنین حرف اول نام خانوادگی یا نام کامل خانوادگی 

 را برای نام خانوادگی انتخاب می کنیم.  Mرا برای نام و حرف   Sنویسنده بطور مثال حرف  

  
  

  

  

  

    

   نام   ابتدا   نویسنده   را   وارد   می   کنیم

اب    با   آنها   خانوادگی   نام و     S حرف   نویسندگانی   که   نام   آنها   با     آیکون این     روی   بر   کلیک   

   ..   . یابی   می   شوند ز شروع   می   شود   با M حرف  

1 
  



می گردد می توان با  که در سمت چپ نتایج جستجو ظاهر Refine resultsبا استفاده از امکانات 

انتخاب حیطه موضوعی نویسنده و موسسه ای که نویسنده در آن مشغول به کار است و سپس کلیک 

 تعداد نتایج خود را محدود کرد.  finish resultsبر روی  

  

   

 (cited reference search) جستجوی استنادی  

  

 صی استنادخا مقاله به که بپردازید مقاالتی جستجوی به توانید قسمت ،می این از استفاده با

  .اند کرده

 

2 
  



 

 

  

                  

               شده    

   ک                

            شده 

            

          شده  



 جستجوی استنادی  برای

  نهگزی  روی بر سپس. نمایید وارد را استنادی مجلّّّه عنوان شده کوتاه و شده استناد نویسنده نام ابتدا .۱

Searchهای از دیگر فیلد توانید می تر نمایید محدود را خود جستجوی بخواهید که صورتی در .نمایید کلیک

  این قسمت استفاده نمایید.

دارای  که دید خواهید استنادی نمایه از منابعی شما نمودید کلیک  Search گزینه روی بر شما اینکه از بعد .۲

 . باشند می, اید نموده وارد شما که اطالعاتی

 . نمایید کلیک  Finish گزینه روی بر سپس. نمایید انتخاب استنادی نمایه از را منابعی یا و  ع.منب3

اند  کرده استناد مقاالتی که از شما رکوردهایی, نمایید می کلیک Finish Search گزینه روی بر شما وقتی

 کرد.  خواهید اید بازیابی نموده انتخاب استنادی نمایه از شما که منابعی به 

  برای مثال داشت نخواهد شما جستجوی ی نتیجه در تاثیری کوچک یا بزرگ حروف با کلمات بردن کار به

AIDS, Aidsو aids داشت برخواهد در را یکسانی نتایج . 

  Wildcards ماا باشد عبارتی آخر یا درون تواند ببرید این عالئم می کار به توانید می فیلدها ی همه در را 

  .کارنبرید به ابتدای آن در

  

 (advance search) پیشرفته جستجوی  

  

 را با مختلط و پیچیده جستجوهای خواهند می که است متبحر و تجربه با کاربران برای پیشرفته جستجوی

 ردنب کار به و پرانتز از استفاده با قسمت این در توانید می . دهند انجام آنها ترکیب و فیلدها از استفاده

 شده), داده نمایش رزی جدول در که کاراکتری دو های فیلدها (تگ عالئم از با استفاده و منطقی عملگرهای

 کنید.  وارد را خود جستجوی فرمول

  
  



 

  

  

  

  .است آمده ذیل در کرد استفاده آن از توان می قسمت این در که فیلدهایی جدول

  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                

                                  
                                 

                   

هآمد       د کنی                                  . است این در   قسمت   



  نتایج صفحة

  

   ISIنتایج پایگاه  عناصرصفحه با آشنایی

  

 یم مشاهده را جستجو نتیجه نمودید، وارد را خود یها کلیدواژه و انتخاب را جستجو انواع از یکی اینکه از پس

 دهش منب  آن به که را استنادهایی تعداد همچنین و منب  و نویسندگان نام مقاالت، صفحه،عنوان این در. کنید

 و آدرس ، مقاله چکیده جمله از تری کامل اطالعات توانید می هرمقاله عنوان انتخاب با. کنید می مشاهده است

  کنید. مشاهده را آن ناشر و نویسنده ترونیکیالک نشانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
 

  

      

    
  

  مجله    
  

         

      

         

     شده                 
       


