


موسسهISIسالدردهدمیتشکیلعلمیانتشاراتوسنجیعلمراآنفعالیتاصلیمحورکه

.شدگذاریپایه۱۹۶۰
◦ISIهایکلمهمخففInstitute for Scientific Informationاطالعاتموسسه»معنیبه

.است«علمی

بخشیحاضرحالدروکردخریداریراآن«تامسونسالمتوعلم»موسسه،۱۹۹۲سالدر

.رودمیشماربه«رویترزتامسون»بزرگشرکتاز

سآنالیتیککالریویتشرکتبهراخودعلمیبخشرویترزتامسونشرکت۲۰۱۶سالدر

Clarivate Analytics))فروخت.



معتبرمجالتلیستاکنونهمبنابراینISIکالریویتمجالتلیستیعنیخودجدیدنامبا

.میشودمنتشر(CA)آنالیتیکس

وظیفهکل،درCAاست«شناختیکتاباطالعاتپایگاههای»ایجادزمینهدرخدماتیارائه.

مطالببهارجاعمواردتمامیازیافتهسازمانایمجموعهموسسه،اینتر،سادهزبانبه

ودولتیانتشاراتها،گزارشکنفرانسها،ها،روزنامهعلمی،هایژورنالدرشدهمنتشر

.آوردمیفراهمدیجیتالیاطالعاتقالبدرغیره،وکتاباختراعات،ثبتقانونی،

شناختیکتاباطالعاتهایپایگاهانواعازیکیCA،“است”استنادینمایه.



راریکدیگبهشدهمنتشراسنادومقاالتارجاعیااستنادمواردازشاخصی،استنادینمایه

.آوردمیفراهم

،سندهایازیککدامشودمتوجهتواندمیراحتیبهاستنادینمایهازاستفادهباکاربر

.انددادهارجاعپیشینسندهایبهجدیدتر

«بنیانگذار،«گارفیلدیوجینISI،تشرمنمقاالتبرایرااستنادینمایهاولینکهبودکسیاولین

.کردمعرفیعلمیمجالتدرشده



علوماستنادینمایه»نامبهاستنادینمایهیک۱۹۶۴سالدرابتدا،گارفیلد»(science

citation index)زرویترتامسونشرکتاختیاردرآنمالکیتاکنونهمکهکرداندازیراه

.داردقرار

علومیافتهگسترشاستنادینمایه»بهموسومنمایه،اینبزرگترنسخه»(Science Citation

Index Expanded)رشته۱۵۰ازمهم،وشدهشناختهعلمیمجله۶۵۰۰حاضرحالدر

.دهدمیقرارپوششتحتراامروزبهتا۱۹۹۰سالازعلمی،مختلف

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K


اجتماعیعلوماستنادینمایه»کردناضافهبابعدهارویترزتامسونشرکت»(Social

Sciences Citation Index Arts)«هنروانسانیعلوماستنادینمایه»و( and

Humanities Citation Index)دادگسترشراعلمیمجالتاستنادینمایههای.



علمیرشته۵۰ازاجتماعیعلوممجله۲۴۷۴حاضرحالدراجتماعیعلوماستنادینمایه

.دهدمیقرارپوششتحترااجتماعیعلومدرپیشرو

زبانهایهنر،موضوعاتباعلمیمجله۱۳۰۰ازمتشکلهنروانسانیعلوماستنادینمایه

فه،فلسشناسی،مشرقتاریخ،کالسیک،آثارموسیقی،شعر،،(شناسیزبانازاعم)خارجه

.استرادیووتئاترمذهب،معماری،باستانشناسی،



دیگرمهمخدماتجملهازCAداده،پایگاهیکقالبدررااستنادیهاینمایهاینتمامیکهاستاین

Webنامبهترگسترده of Scienceتحلیلوجستجوامکانپژوهشگرانبهتاکردهآوریجمع

.بدهدرادادهمختلفپایگاههایدرهمزمان

«Web of Science»،اساسبراطالعات،تحلیلوجستجوبرایاییکپارچهابزارواقعدر

.دهدمیقرارپژوهشگراختیاردر(زمانیتاریخچه)زمان

سابقنامWeb of Science،Web of Knowledgeبود.



موردگردیهایمقالهازبیشترهامقالهکدامدریابدتواندمیدادهپایگاهاینازاستفادهبامحقق

.استدادهارجاعآنهابهکسیچهواندشدهواقعارجاع

«Web of Science»،مایهنهایمقالهتأثیرگذاریمیزانازعینیمقیاسیکاینکهبرعالوه

میافزایشراآنهاتأثیرگذاریمیزانمقاالتآنشدندیدهبهکمکبامیآورد،فراهمآندرشده

.دهد

ولهاقنقلتعدادتواندمیدادهپایگاهایندرمقالهیکشدنظاهرکهمیدهندنشانزیادیشواهد

.دهدافزایشبرابردوتارامقالهآناز



 Web of Science is now maintained by Clarivate Analytics



 Citation indexing publishes the citation indexes in print and compact disc 

forms, which are generally accessed through the web under the name ‘Web 

of Science’ (WOS).



 Web of Science is a curated collection of over 20,000 peers - reviewed;

high-quality scholarly journals published worldwide (including Open

Access journals) in over 250 science, social sciences, and humanities

disciplines.

 Conference proceedings and book data are also available.



 Content: Life sciences, biomedical sciences, engineering, social sciences,

arts & humanities

 Number of journals: 20,300 journals + books and conference proceedings

 Coverage: Over 71 million records, More than 94,000 books, Over 10

million conference papers



 Science Citation Index

 Social Sciences Citation Index

 Arts & Humanities Citation Index

 Conference Proceedings Citation Index

 Book Citation Index

 Emerging Sources Citation Index



 Sciences: 1900-present

 Social Sciences: 1900-present

 Arts & Humanities: 1975-present

 Proceedings: 1990-present

 Books: 2005-present

 Emerging Source Citation Index: 2005-present



 Covers: More than 8500 journals (150 disciplines)

 Starting year: 1900 to present



 Covers: 330 Chemistry journals

 Starting year: 1992 to present



 Covers: More than 3000 journals (50 disciplines)

 Starting year: 1900 to present



 Covers: More than 1700 journals

 Starting years: 1975 to present



 Covers: More than 60000 editorially selected books

 Starting year: 2005 to present



 Covers: More than 160000 conference titles

 Starting years: 1990 to present



 Chinese Science Citation Database

 SciELO Citation Index

 Korea Citation Index

 Russian Science Citation Index



 Boolean Operators are words used to combine or exclude keywords in a

search. They help to produce more focused search result.



 To retrieve words with variant zero to many characters .

 Example : disease* will include diseases, diseased, diseasing etc.



 To retrieve words with the replacement of 1 character.

 Example : Wom?n include women, woman.



 Retrieves zero or one character.

 Example : Disease$ includes only diseases



 To search exact phrases

 Example: “online learning”


