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 تطٍیجی ٍظاضتیي پػٍّكی ٍ ػلوی ، ػلویISI ،ISCًكطیبت هَضز ثطضؾی زض ایي ًَقتبض، ػجبضتٌس اظ ًكطیبت  :1ًکتِ 

الصوط تَؾظ ٍظاضتیي ٍ ثط اؾبؼ  ایي ؾٌس صطفبً ثِ هٌظَض تفؿیط ًحَُ اػتجبضزّی ثِ همبالت هٌتكط قسُ زض ًكطیبت فَق :2ًکتِ 

 ثبقس. ًبهِ اضتمبء اػضبی ّیئت ػلوی ثَزُ ٍ ثِ هؼٌبی پصیطـ ضٍـ اػتجبضؾٌجی ًكطیبت هصوَض ًوی آذطیي ٍیطایف آییي

 ایي ؾٌس تٌْب جْت اؾتفبزُ زض زاًكگبُ ػلن ٍ فطٌّگ تْیِ قسُ اؾت. :3ًکتِ 

 ثبقس. چبح ٍ یب تَظیغ ول ٍ یب ثركی اظ ایي گعاضـ ثسٍى اذص هجَظ اظ زاًكگبُ ػلن ٍ فطٌّگ غیطلبًًَی هی :4ًکتِ 
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 ّدف -1

ًكطیبت همبالت ٍ ، اعالع اظ اػتجبض اًس ّوَاضُ ثب آى هَاجِ ثَزُ هحممبى ٍ پػٍّكگطاى وِ یهكىالت اظ یىی

هرتلف ثَزُ اؾت. ثب تَجِ ثِ اّویت ایي هَضَع هؼبًٍت پػٍّكی زاًكگبُ ػلن ٍ فطٌّگ السام ثِ تسٍیي 

 اؾت.  ضؾبًی آى ًوَزُ ایي ؾٌس ثِ هٌظَض هطتفغ ًوَزى ًیبظ پػٍّكگطاى زاًكگبُ ٍ ّوچٌیي اعالع

 

 داهٌِ کاربرد -2

ّبی پػٍّكی، ترصیص  تٌْب زض زاًكگبُ ػلن ٍ فطٌّگ ٍ قؼت آى ٍ زض ٌّگبم اضظیبثی فؼبلیت ضاٌّوبیایي 

ّبی پػٍّكی پػٍّكگطاى  پػٍّبًِ ٍ فطصت هغبلؼبتی ثِ اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ّوچٌیي تكَیك فؼبلیت

 هَضز اؾتفبزُ لطاض ذَاّس گطفت.

 

 تعاریف ٍ هفاّین  -3

ّط تَلیس ػلوی وِ ثِ زًجبل جؿتجَی حمبیك ٍ ثطای وكف ثركی اظ هؼبضف ٍ ًكط آى زض  هقالِ پژٍّطی:

ای  ّبی ػلوی، اظ عطیك هغبلؼِ ای زض هَضَػی اظ هَضَع هیبى هطزم ٍ ثِ لصس حل هكىلی یب ثیبى اًسیكِ

 اثساعٍ  اصبلتٍ ذصلت ٍ اظ ز  ّبی عجیؼی ثِ زؾت آیس ًظبهٌس ٍ ثطای یبفتي ضٍاثظ اجتوبػی هیبى پسیسُ

ّب ٍ هفبّین ٍ هكبّسات جسیس زض ظهیٌِ ػلوی ثب ّسف  ثطذَضزاض ثبقس ٍ ًتبیج آى ّب ثِ وبضثطزّب، ضٍـ

وِ عجك  گطزز ( للوساز هیScientific Paperپیكجطز هطظّبی ػلن ٍ فٌبٍضی هٌجط گطزز همبلِ پػٍّكی )

 14/10/1336هَضخ  976)هصَة جلؿِ « ًبهِ اضتمبء اػضبی ّیئت ػلوی آییي»تؼطیف آذطیي ٍیطایف 

(، قبهل 03/12/1336قَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی ٍ اثالغی ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی زض تبضید 

 گطزز. پػٍّكی هی لویٍ ػ ISI ،ISCهمبالت 
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پطزاظز ٍ  ّبی ػلَم هی یىی اظ ضقتِقَز وِ ثِ تطٍیج  ایي گًَِ همبالت ثِ همبالتی گفتِ هی تزٍیجی: هقالِ

ؾبظز. ایي گًَِ  ثركٌس ٍ اٍ ضا ثب هفبّین جسیس ػلوی آقٌب هی ّب ٍ زاًف ذَاًٌسُ ضا اضتمبء هی ؾغح آگبّی

تَاًٌس ثِ صَضت تألیف ٍ یب تطجوِ ثبقٌس . اصَالً همبالت تطٍیجی فمظ ثطای اقبػِ زاًف ثكطی  همبالت هی

ایٌگًَِ هجالت زؾتبٍضزّبی ػلوی،  آى اؾت ٍ ّسف زیگطی ًساضز. هَىػبلوبًِ وطزى آى ٍ جْبى پیطا ٍ

ای آهَظًسُ ٍ جبلت ضا ثِ ظثبًی ؾبزُ ثطای افطاز زاضای تحصیالت زاًكگبّی، زاًف آهَظاى  فٌی ٍ حطفِ

ّب، صٌؼتگطاى، هرتطػیي، هجتىطیي ٍ افطاز زاضای تحصیالت غیطوالؾیه اضائِ  ّبی ثبالی زثیطؾتبى ؾبل

 .زٌّس هی

ثِ  ٍظاضتیيی وِ السام ثِ چبح همبالت پػٍّكی ًوَزُ ٍ زض آذطیي لیؿت ًكطیبت پژٍّطی: علوی طزیاتً

 پػٍّكی هؼطفی قسُ ثبقٌس. ػٌَاى ػلوی

ًكطیبتی وِ السام ثِ چبح همبالت تطٍیجی ًوَزُ ٍ زض آذطیي لیؿت ٍظاضتیي ثِ  تزٍیجی: ًطزیات علوی

 پػٍّكی هؼطفی قسُ ثبقٌس. ػٌَاى ػلوی

 ثبقس. هٌظَض اػتجبض ػلوی یه ًكطیِ یب همبلِ ػلوی هی اعتبار:

ّبی گًَبگَى ثِ هٌظَض ؾبظهبًسّی  ثجت ٍ ضجظ هحتَای اعالػبتی هساضن ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ساسی: ًوایِ

ّب  ؾبظی یؼٌی ترصیص ٍاغُ ؾبظی گَیٌس. ثِ ػجبضت زیگط، ًوبیِ اعالػبت ثِ لصس ؾَْلت ثبظیبثی ضا ًوبیِ

ّب ثطای ثبظیبثی زض هطاحل ثؼس. ّسف  اصغالحبت ثِ هساضن ثِ هٌظَض تَصیف هحتَای هَضَػی آىیب 

 ؾبظی اصَالً آهبزُ وطزى هسضن ثطای ثبظیبثی اؾت. ًوبیِ

ISI: nformationIcientific Snstitute for I 

ISC: itation CenterCcience Sslamic World I 
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 ًطریات هقاالت ٍ اعتبار هعیارّای تعییي  -4

گیطًس وِ زض ازاهِ ثِ ثطذی اظ  ّوَاضُ هؼیبضّبی هتؼسزی هس ًظط لطاض هیزض تؼییي اػتجبض همبالت ٍ ًكطیبت، 

 ّبی اقبضُ ذَاّس قس. هْوتطیي آى

 

 هقاالت فاقد فرآیٌد داٍری، فاقد اعتبارًد -4-1

تَاى اظ ضٍی تؼساز اؾتٌبزّبی همبلِ، قْطت ٍ اػتجبض ًَیؿٌسگبى آى ٍ ...  همبلِ ضا هیاػتجبض یه ّط چٌس 

آى اؾت. ثِ تجغ آى اػتجبض یه ؾغح زاٍضی تؼییي ًوَز؛ اهب هْوتطیي هؼیبض تؼییي وٌٌسُ اػتجبض یه همبلِ 

، 1كطیِوٌٌسُ ً ًكطیِ ًیع ثِ اػتجبض همبالت هٌتكط قسُ زض آى ٍاثؿتِ اؾت؛ ّط چٌس وِ اػتجبض ؾبظهبى ًوبیِ

ٍ ... ًیع ثِ ػٌَاى ؾبیط هؼیبضّبی تؼییي وٌٌسُ  SJR ،H-Indexّیئت زاٍضاى ًكطیِ، همبزیط ضطیت تبثیط، 

 گیطز. لصا ثِ ػٌَاى یه اصل ولی: تَاًس هس ًظط لطاض اػتجبض یه ًكطیِ هی

باضٌذ، کوا ایٌکِ در یک ًطزیِ دارای اعتبار بِ چاپ  Peer Reviewهقاالتی کِ فاقذ یک فزآیٌذ داٍری جاهع ٍ کاهل یا 

 رسیذُ باضٌذ، فاقذ اعتبار علوی کافی خَاٌّذ بَد.
 

 

( ٍ همبالت تطٍیجی، زاضای فطآیٌس زاٍضی پػٍّكی ٍ ػلوی ISI ،ISCمبالت همبالت پػٍّكی )قبهل ه اصَالً

 ثبقس. اظ ایي ضٍ: هی

تطَیق، کلیِ هقاالت پژٍّطی پژٍّطگزاى بِ ضزط ٍجَد هستٌذات داٍری ًاهِ  در داًطگاُ علن ٍ فزٌّگ هطابق با آییي

 آى هَرد ارسیابی قزار خَاٌّذ گزفت.

 

                                                           
1
 وٌٌسُ ثِ ذَزی ذَز تؼییي وٌٌسُ اػتجبض ًجَزُ ٍ ایي تٌْب یه ثبٍض ػوَهی زض ثیي پػٍّكگطاى اؾت. زض ازاهِ ذَاّین گفت وِ ؾبظهبى ًوبیِ  
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 کٌٌدُ سازهاى ًوایِ -4-2

ّبی اذیط تؼساز  ًوبیٌس وِ زض ؾبل ؾبظی همبالت ٍ ًكطیبت هی ّبی هتؼسزی زض جْبى السام ثِ ًوبیِ ؾبظهبى

آیس آى  ؾبظی ثط هی وِ ثؿیبض حبئع اّویت اؾت ٍ اظ تؼطیف ًوبیِ ّب ثِ قست افعایف یبفتِ اؾت. آًچِ آى

 :اؾت وِ

 ساسی یک هقالِ یا یک ًطزیِ، بِ هعٌای اعتبار آى ًیست. ًوایِصزف 
 

 ثبًیبًؾبظی ػلوی ثبقس ٍ  ًوبیِ اٍالًؾبظی تٌْب ظهبًی هؼیبضی ثطای اػتجبض همبلِ یب ًكطیِ ذَاّس ثَز وِ  ًوبیِ

 ضّبی هٌكؼت اظ اؾتٌبز ثطای همبلِ یب ًكطیِ هحبؾجِ گطزز.هؼیبضّبیی ًظیط هؼیب

، ISI ،ISCًوبیٌس ػجبضتٌس اظ  ؾبظی هی ّبیی وِ زض حبل حبضط السام ثِ ًوبیِ تطیي ؾبظهبى ثطذی اظ هؼطٍف

Google Scholar ،Scopus ِالوللی( ٍ ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ ٍظاضت  ؾبظاى ثیي )ًوبی

ّب ضا هرتصطاً تكطیح  اظ آى ثطذیؾبظاى هلی(؛ وِ زض ازاهِ  آهَظـ پعقىی )ًوبیِثْساقت، زضهبى ٍ 

 ًوبیین. هی

 

 Institute for Scientific Informationهَسسِ اطالعات علوی یا  -4-2-1

 Thomson Reutersتَؾظ  1662گصاضی قس ٍ زض ؾبل  تَؾظ پطٍفؿَض گبضفیلس پبیِ 1690زض ؾبل 

ًؿرِ آًالیي ذَز تحت  Thomson Reutersؾپؽ یبفت. قْطت  Thomson ISIذطیساضی قسُ ٍ ثِ 

 ثبقس ضا اضائِ ًوَز: وِ زض ثطگیطًسُ ؾِ پبیگبُ اؾتٌبزی شیل هی Web of Scienceػٌَاى 

 Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

 Science Citation Index Expanded (SCI) 

 Social Science Citation Index (SSCI) 

 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
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حسٍزاً زض  Thomson Reutersثبقس. ّوچٌیي  فطاتط اظ ایي ؾِ پبیگبُ اؾتٌبزی هی Web of Scienceاهطٍظُ 

تٌْب یىی اظ  Web of Scienceًوَز وِ پبیگبُ  Web of Knowledgeاًساظی  السام ثِ ضاُ 2001ؾبل 

 ثبقس. ّبی آى هی ظیطهجَػِ

ّایی ًظیز ضزیب تاثیز  هحاسبِ ضاخص ٍ ّوچٌیي Web of Scienceبا تَجِ بِ علوی بَدى سِ ًوایِ هَجَد در پایگاُ 

، ًطزیات هٌتطز ضذُ در ایي پایگاُ اس ًظز داًطگاُ علن ٍ Journal Citation Reportدر گشارش استٌادی ًطزیات یا 

 باضذ. فزٌّگ، هطزٍط بز ارائِ هستٌذات داٍری دارای اعتبار علوی هی
 

ثِ  Web of Scienceالصوط زض پبیگبُ  فَق ثطای زؾتطؾی ثِ لیؿت ًكطیبت هَجَز زض ّط یه اظ ؾِ ًوبیِ

اضائِ  PDFالظم ثِ شوط اؾت وِ زض ایي لؿوت لیؿت ًكطیبت زض فطهت زلت فطهبییس.  1قىل اظ  1ثرف 

 قَز. هی

 

 ISIیافتي ًطزیات هعتبز  -1ضکل 

 Thomson Reutersّای ًطاى دادُ ضذُ است، هحلی است کِ جستجَ را در توام ًوایِ 2با ضوارُ  1ضکل هحلی کِ در 

ضَد کِ لشٍهاً بِ هعٌای علوی بَدى ًطزیِ ًبَدُ ٍ در  اس آى یاد هی ISI Master Listدّذ فلذا بِ عٌَاى  اًجام هی

 داًطگاُ علن ٍ فزٌّگ هبٌای علوی ًخَاّذ بَد.
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ّبی اعالػبت هَجَز ضا لیؿت  ًكبى زازُ قسُ اؾت، توبهی ثبًه 3ثب قوبضُ  1قىل ّوچٌیي هحلی وِ زض 

تَاى ثِ صَضت آًالیي ثِ جؿتجَ زض ػٌَاى ًكطیبت ٍ یب هكبّسُ ثط اؾبؼ  ًوَزُ اؾت وِ اظ عطیك آى هی

 ّس.ز ًوبی هٌبؾجتطی ضا اظ ایي ثحث ًكبى هی 2قىل ظهیٌِ هَضَػی آى ثبًه اعالػبتی السام ًوَز. 

 

 Web of Scienceّای هزتبط با ًوایِیافتي  -2ضکل 

تَاى ثِ هٌَی هطثَط ثِ آى ًوبیِ وِ قبهل  ، هی2قىل ّبی ًكبى زازُ قسُ زض  ثب ٍضٍز ثِ ّط یه اظ ًوبیِ

 ضا هكبّسُ ًوبییس(. 3قىل جؿتجَ ٍ هكبّسُ ثط اؾبؼ هَضَع اؾت زؾتطؾی زاقت )
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ّای هختلف علوی  ًطزیِ در حَسُ 1111پایگاُ هَرد تاییذ ٍ تاکیذ ٍیژُ ٍسارتیي بَدُ ٍ دارای بیص اس ایي 
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