
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا این رد سایت اتمسون رویترز قسمتی مخصوص هب سرچ است هک ب

م  ISI مجله ازبار جستجو میتوانید متوهج شویم هک  همچنین کدا
است یاخیر و 

موهع زری مج اه    و آیا   کاورج  باشد را دارا می ISI       یک از کاورج اهی
(  

WOS      Core        Collection      .هست 

http://mjl.clarivate.com/ 

 باشد.  ISSNتواند رب اساس اسم ژورانل یا جستجو می

 

  اهی معتبر علمینماهی

  ISIنماهی  -2

 NURSING & HEALTHبا جستجوی ژورانل با عنوان           

SCIENCES توهج  معلوم شد هک این مجله رد لیست اتمسون وجود دارد و با

 WOS Coreاهی هک اززریمجموهع اهی نشان داده شدههب کاورج

Collection مجله حاضر است ،ISI  .همچنین اطالعات نیز هست

 شود. مجله نشان داده است  هک مجله هب صورت فصلی چاپ  می

 
 Emerging Sources Citation  یا نوظهور منابع استنادی نماهی

Index  گاه رد جدید نماهی یک عنوان هب  ISI-Web of Science پای

Core Collection و  شده است اراهئ و معرفی 2۱۰۲سال  رد                  

                                       شود،چون محاسبه ضریب اتثیر بعد ازهس سال نماهی شدن انجام می

دکتر سوده شهسواری تهیه کننده : تعریف نشده است. JCRهنوز ضریب اتثیر توسط   
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  یا     (ISI)     مؤسسه اطالعات علمی

Institute            for              Scientific         Information)  

و ااشتنرات علمی است هک رد سال  سنجیعلمای با تمرکز رب مؤسسه

علمی  ؤسسهم این مؤسسه توسط تأسیس شد.  یوجین گارفیلدتوسط  ۰۶6۱

ری و هب ۰۶۶2رد سال  اتمسون         Thomson ISI       عنوانخریدا

          Thomson Scientific                                                                             شناخته شد و اکنون نیز با انم 

 شود.شناخته می

 Thomsonمؤسسه اطالعات علمی بخشی از شرکت  

Reuters          است. 

 

یکسری مراحل  ISI ره مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن رد

رد. ازجمله عوامل مورد ارزیاب  ارزیابی را  رعایت ،  یپشت سر می گذا

رداهی بانک المللی  ، کمیته علمی منتخب مجله، تنوع نیب ISI اطالعاتی استاندا

گاه نشرآن می باشد مقاالت چاپ شده رد داوری  .آن، نشر هب موقع مجله و جای

صصی مقاالت چاپ شده رد مجله توسط داوران انم آشنای علمی تخ
جمله  از علمی و 

نای علمی غ  عمده رتین موارد مورد توهج ارزیابی کنندگان می باشد هک گویای اعتبار و

ورد ربرسی و م  الزم هب ذکر است هک چیه یک از این عوامل هب تنهایی .مجله است

 .کلی داده خواهد شد امتیاز کارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با ربرسی مجموع عوامل ی

گلیسی زبا مجله اهی موسسه اطالعات علمی ره سال هب ربرسی تمامی ن
ن علمی ا

دی رپدازد می نشرهی اهی معتبر  واننشرهی را هب عن  و رب اساس معیاراهیی هک دارد تعدا

 .معرفی می کند

د مجله اهیی هک رهت   نشرهی رد  سال معرفی می شوند، متفاوت است. گاه یک عدا

 و همین نشرهی ممکن است سال  گیرد فهرست آی اس آی قرار می

شته با    .شدآینده رد فهرست مورد نظر جایی ندا

  ISI        بودن یک مجله را چگوهن تعیین کنیم؟  

رز ره ساهل توسط موسسه اتمسون رویت  ISI گفته شد لیست مجالتنگوهن هک هما

ن و د و این لیست نقش رسمحققان سراتسر جهان می هب اطالع دانشمندا

  .اه داردکشوراه و دااگشنه ای رد ربانهم رزییبسیار عمده

منظور از مجالت  
ISI   اهی مربوط آن دسته از مجالتی است   هک دارای نماهی

 هستند. Web       of        Science         Core        Collectionهب  

 

همه  (Impact Factor)ضریب اتثیر عامل ربای این مجالت  

ی شود و ربمبنای ارجاعات هب ره یک از مجالت علمی آن محاسبه م ساهل 

 Journal Citation هجیتن رد گزارشات ارجاع مجله یا

Reports  هب اختصار  یا JCR منتشر می شود ٬. 
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