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 مجالت آی اس آی چه مجالتی هستند
 شده یعنی چه!  "آی اس آی "وقتی بطور عامیانه می گوییم مقاله ام 

 Web of Scienceیعنی مقاله شما در مجله ای منتشر می شود که این مجله در یکی از چهار نمایه اصلی 

 عبارتند از: Web of Scienceنمایه یا ایندکس شده است. چهار نمایه اصلی یا مجموعه هسته 

 

Web of Science Core Collection: 

Arts & Humanities Citation Index   (AHCI) 

Science Citation Index Expanded  (SCIE) 

Social Sciences Citation Index   (SSCI) 

Emerging Sources Citation Index  (ESCI) 

 

بنابراین مجله در هر نمایه دیگری غیر از چهار نمایه مذکور نمایه شود، جزو مجموعه هسته نیست و مقاله 

بیاید. گفتنیست مجموعه  ISI master listنمی باشد هرچند در لیست مادر یا  "آی اس آی"های آن مجله 

به شرکت  6102که مالکیت مادی و معنوی آن در اختیار شرکت تامپسون و رویتر بود از سال   ISIبزرگ 

 منتقل شده است.  0کالریویت آنالتیکس

 شناخته می شود. ISI Clarivate Analyticsبنابراین این مجموعه در حال حاضر با اسم 

 

 شامل موارد زیر می باشند: ISI Clarivate Analyticsمجموعه های دیگر 

Biological Abstracts  

BIOSIS PREVIEWS 

Biological Abstracts/RRM 

Zoological Record 

Current Contents Connect 

Chemical Information Products 

 

 ESCIنمایه نامه 

 به Emerging Sources Citation Index  یا  (ESCI) نوظهور منابع استنادی نمایه

 610۲سال  در  ISI-Web of Science Core Collection پایگاه در جدید نمایه یک عنوان

 شده است. ارائه و معرفی

                                                           
1 Clarivate Analytics 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BA
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BP
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=RR
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=B7
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شابه م شده ارائه اطالعات و ها قابلیت نظر از است، سراسرجهان از مجله 6۲11 از بیش شامل که نامه نمایه این

 علوم استنادی نمایه( SSCIم، )علو استنادی گسترده نمایه( SCIE) پایگاه های این امهن نمایه سایر با

 .است بوده ، انسانی علوم هنر و استنادی نمایه( AHCI) اجتماعی

 به انتقال جهت مجالت این بیشتر بررسی منظور به شرایطی کردن فراهم آن یجاددالیل ا جمله از 

 خصوص به مجالت المللی بین جایگاه ارتقاء همچنین و مذکور نامه نمایه سه از یکی

. باشد می آنها به استناد کشف و جستجو، قابلیت افزایش با نوظهور موضوعات دارای مجالت

( Impact Factor)  تأثیر ضریب نامه، نمایه سه از یکی به مجالت این انتقال و تر دقیق ارزیابی از پس

 .گردد می ارائه و محاسبه آنها برای

  

 :که است مجالتی شامل نمایه این

 همتایان داوری صورت به آنها داوری روند  (Peer- Review) است. 

 گواهی دارای و کنند می پیروی اخالقی چاپ و نشر شیوه از  Ethics هستند المللی بین. 

 هستند ارزشمند علمی جامعه برای علمی محتوای و مطالب لحاظ از. 

 هستند رویترز -تامسون اصول رعایت به ملزم فنی، لحاظ از.  

 آنالین و الکترونیکی کامالً آنها به مقاله ارسال که مجالتی (Online Sumision )

 .شوند می داده ترجیح گزینش، این در است،

 

 Web of Scienceمعیارهای انتخاب مجالت برای ایندکس شدن در پایگاه 

بین المللی بودن؛ استناد کافی؛ خود استنادی کم؛ هیئت تحریریه قوی؛ همترازخوانی؛ نظم انتشار؛ 

 استانداردهای انتشار؛ ارزیابی متخصصان

 .پذیرفته می شوند درصد06الی  01مجله را بررسی می کند که از این میان  6111آی اس آی سالیانه حدود 
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