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WOS چیست؟  

یک فهرست ارجاعات آکادمیک آنالین است که توسط تامسون رویترز تهیه  WOS( Web of Science) پایگاه    
 يها شاخصشده است که در آن امکان جستجو و استخراج اطالعات در طول دوره هاي زمانی مختلف بر اساس 

کتاب، (در این پایگاه هر مقاله مورد استناد قرار گرفته، ما را به سایر ادبیات  .گوناگون علم سنجی وجود دارد
  .کند یمراهنمایی  اند کردهکه در حال حاضر و یا درگذشته به این مقاله استناد ) ژورنال علمی و غیره

کامل آن است که آن را ابزاري مناسب جهت جستجوي    پوشش موضوعی WOS يها یژگیویکی از      
با امکانات استنادي این پایگاه . سازد یمموضوعات بین رشته اي  به خصوص ها رشتهاطالعات در تمامی 

محقق پس از جستجوي یک موضوع به زنجیره اي از مقاالت   Cited References و  Related References همچون
 .امکان وجود ندارد نیا گریدبانک اطالعاتی  چیدر هکه  ندک یممرتبط دسترسی پیدا 

  

Web of Science شامل سه قسمت است که عبارتند از: 

Science Citation Index 

 .به بعد 1961این از سال : پوشش زمانی    

اجتماعی؛ البته در  و علومعلوم، پزشکی، کشاورزي، فنی و مهندسی، علوم رفتاري : پوشش موضوعی    
 .نمایه استنادي علوم اجتماعی نیست ي اندازهعلوم اجتماعی وسعت اطالعات ارائه شده به  مانند ییها نهیزم

، چکیده هاي نویسنده و مراجع یکتاب شناختدسترسی جاري و گذشته نگر به اطالعات : پوشش اطالعاتی    
  .رشته 150ژورنال فنی و علوم پایه در بیش از  5900از  استنادي بیش

Social Science Citation Index 

 .به بعد 1972: پوشش زمانی    

علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، ارتباطات، رفاه و خدمات اجتماعی، علوم : پوشش موضوعی    
 .روانشناسی، مدیریت و علوم سیاسی تربیتی،
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 50. معتبر جهان است ي مجله 1700اطالعات مقاله هاي بیش از  ي رندهیدربرگاین پایگاه : پوشش اطالعات    
در علمی دیگر  ي مجله 3300همچنین به صورت موردي از . دهد یمدر زمینه علوم اجتماعی پوشش  موضوع را

 .کند یمرا گزینش  یمقاالت زینجهان  سطح

Arts &Humanities Citation Index 

 .به بعد 1985: پوشش زمانی    

 .دین و تاریخ ،، معماري، ادبیات، فلسفهیشناس باستانهنرهاي زیبا، هنرهاي نمایشی، : پوشش موضوعی    

 عنوان مجله 1130حدود : پوشش اطالعات    

ISI ؟چیست 

مرکزي براي فهرست  ISIبانک اطالعات  ):Institute for Scientific Information( موسسه اطالعات علمی    
مجالت علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران  نیتر مهمنمودن و پوشش دادن جامع 

محسوب  ISIاز مجالت  ،یک مجله ممکن است در یک زمان. ثابت نیست ISIشمار مجالت . باشد یممختلف 
  .کنار گذاشته شود ISIبعداً از لیست مجالت  ،اما به دلیل کاهش بار علمی ،شود

. گذارد یممراحل ارزیابی را پشت سر  کسريی ISI هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در    
کمیته علمی منتخب مجله، تنوع  ،ISIازجمله عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهاي بانک اطالعاتی 

الزم به ذکر است که هیچ یک . باشد یم نشر آنمقاالت چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه  یالملل نیب
بلکه با بررسی مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده  ردیگ ینماز این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار 

از جمله مواردي که در ارزیابی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقاالت، چکیده و . خواهد شد
. که منابع نیز به زبان انگلیسی نوشته شوند شود یمکلمات کلیدي باید به زبان انگلیسی باشد همچنین توصیه 

اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی باشد تا  رسد یمبه چاپ  ها زبانعلمی مهم به تمامی  اگر چه اطالعات
عناوین و منابع  توانند ینم ISIقرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجالت علمی در  ISIتحت داوري و ارزیابی 

ی مقاالت چاپ شده در مجله توسط داوري علمی و تخصص. در مقاالت را به زبان انگلیسی ترجمه کنند کاررفته به
که گویاي اعتبار و غناي  باشد یمموارد مورد توجه ارزیابی کنندگان  نیتر عمدهداوران نام آشناي علمی از جمله 

  .علمی مجله است
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ISI ؟بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم  

هم تعداد مجالت زیاد  ،زیرا همچنان که گفته شد. نظیر تامسون است ییها تیسامراجعه به  ،بهترین راه     
ر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور ه. دمحسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباش ISIاست و هم 

متأسفانه، در حال حاضر تمامی نشریات . ردیگ ینمچاپ شود اگر ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار 
 .داراي ضریب تأثیر صفر بوده و جایی در این پایگاه ندارندایرانی 

ISC چیست؟ 

نظام استنادي علوم کشورهاي اسالمی، نخستین نظام رتبه بندي استنادي در جمهوري اسالمی ایران است     
 .که توسط مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري شیراز تهیه شده است

سومین ) پایگاه استنادي علوم جهان اسالم( ISCد و اسکوپوس در هلن) علمی پایگاه استنادي(ISIز پس ا    
 .کشور در آن مشارکت دارند 57که  شود یمپایگاه استنادي براي سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب 

JCR چیست؟  

 Thomsonو سالی یک مرتبه توسط سازمان بزرگ  باشد یم Journal citation Reportsکه مخفف  JCRپایگاه     
Reuters  ي و ارزیابی مجالت در زمینه  ،بررسی خصوصیات ،، به عنوان شاخصی براي توسعهگردد یممنتشر

  .نمایه شده باشند تعریف شده است) ISI(تحقیقات علمی و اجتماعی در سراسر جهان که در پایگاه اطالعاتی 

و مفاهیم  ریتأث بیضربه سوي تکمیل  ،تالش دارد تا با استفاده از معیارها و اطالعات جدید JCR پایگاه    
اطالعات جدیدتر براي گسترش چشم انداز  ، ارائهJCR  يها ییتواناهدف از افزودن . مربوط به آن گام بردارد

همچنین انگیزه اي براي درك صحیح این معیارها و استفاده . مجالت علمی است تر قیدقارزیابی و بازنگري 
  .باشد یمدریک چارچوب صحیح  ها آنبهینه از 

میلیون مرجع استناد شده که  25مجله و بیش از  10000را در بیش از  ياستناد سازروند  JCRپایگاه     
اطالعات مربوط به مجالت علوم و علوم . کند یمرا بررسی  شوند یمنمایه  ISI Web of Knowledgeساالنه در 
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بیش از  حوزه موضوعی را در علوم و  171مجله در  7200بیش از  JCR و شود یماجتماعی ساالنه ویرایش 
  .دده یمحوزه موضوعی را در علوم اجتماعی پوشش  55مجله در  2100

 ها، نامهسرمقاله، . مقاالت پژوهشی و مروري هستند   اکثراً JCR مقاالت موجود در مجالت فهرست شده در    
 يها زبانمجالت منتشر شده در . شوند ینممقاله محاسبه  در شمارش معموالً  ها شیهماو خالصه  ،موارد جدید

با الفباي غیر التین ممکن است کمتر در دسترس محققان در سراسر جهان قرار  ییها زبانغیر انگلیسی و یا 
اثر بگذارد اما در آنالیز هاي مقایسه اي مجالت باید به  ها آنبر روي الگوهاي استناد  تواند یم مسئله نیاگیرند و 

به بعد در بر  1997حوزه موضوعی از سال  200مجله معتبر را در حدود  7500بیش از  JCR  . دآن توجه نمو
رتبه بندي  يها شاخصرا در حوزه هاي تخصصی، طبقه بندي و  ها مجله توان یمو با استفاده از آن  ردیگ یم

  JCR.  را بررسی کرد ها آن

ژورنال علمی و نسخه  5900در دو نسخه موجود است، نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از   JCRپایگاه     
وجه به شرط پرداخت  Web of knowledge از طریق JCR ژورنال است 1700علوم اجتماعی مشتمل بر 

  .اشتراك قابل بررسی است

. کند یمارزیابی  کند یمفهرست  Web of Science در ISI  را که ییها مجلهاین پایگاه در پایان هر سال،     
و نیمه عمر  (Immediately) ، شاخص فوري(Impact Factor)معیارهاي ارزیابی و سنجش عبارتند از عامل تأثیر 

  .شود یممنتشر     ISI Journal Citation Reportsنتایج این ارزیابی هر سال در   .(Cited Half - Life) استناد

Fast Breaking Paper چیست؟  

 این از یک هر در. کند می بندي تقسیم عنوان 22 تحت را علمی هاي رشته ISI یا علمی اطالعات موسسه    
 این. شوند می انتخاب جهان در رشته آن مقاالت برترین عنوان به) بار یک ماه دو هر( مقاله 6 هرسال ،ها رشته

 fast breaking paper مقاله یک تنها داراي 2009 سال در ایران. شوند می نامیده Fast Breaking Paper مقاالت
 .است بوده
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  :مراجع 

http://databases-portal.mihanblog.com 

http://libarshad٨٩.persianblog.ir 

http://portal.farsedu.ir 

http://emri.tums.ac.ir 

http://phdtest.ir 

http://databases-portal.mihanblog.com
http://portal.farsedu.ir
http://emri.tums.ac.ir
http://phdtest.ir

