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Institute for Scientific 

Information

ISIچیست؟

موسسه اطالعات علمی( ISI)  ،میالدی  1960در سال
.  دتوسط گارفیلددر فیالدلفیای آمریکا تاسیس ش

گردیدواگذار به موسسه رویترز 1992در سال.

 به دلیل رایج تر بودن نام موسسهISI به این نام
.شناخته شده است



از بزرگترین پایگاههای اطالعاتی با مقاالت بسیار معتبر در سطح آی اس آی یکی 
، ثبت اختراعات، متون علوم زیستی از مجالتاز هزاران منبع بین المللی شامل 

.های علمی استمنابع وب و دیگر داده

این پایگاه شامل مجموعه ای از مهمترین مجالت علمی بین المللی  و منطقه ای است 
وز رسانی می شودو مجالت نا کارآمد از آن حذف می که هر دو هفته یک بار به ر

.شود



ISIموسسه
مجله۵۲۰۰حدود ۱۹۷۸سال در 

مجله۸۰۰۰تعداد ۱۹۹۸در سال 

.می دهدرا پوشش مجله۱۷۵۹۰تعداد ۲۰۱۳در سال 



ISIروش استفاده از پایگاه

 طریق پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاهاز  :

http://diglib.lums.ac.ir.



دسترسی از 
داخل دانشگاه



برای استفاده از 
این پایگاه کلیک

می کنیم



ISIانواع جستجو در 

                             جستجوی سادهBasic search                                    

                                جستجوی استنادی
Cited Reference Search                                                                                     

    جستجوی پیشرفتهAdvanced Search                                                         



باز کردن منو و -1
مشخص کردن کلید 

واژه

مشخص کردن -3
محدوده زمانی

انجام -4
جستجو

ورود -2
کلید واژه

جستجوی ساده



عنوان 
مقاله

نام نویسنده یا 
نویسندگان 

مقاله

مشخصات 
نشر

چکیده 
مقاله



جستجو بر اساس نام 
مورد استنادپدیدآور 

جستجو بر اساس 
استنادمدارک مورد 

استناد محدوده زمانی 
خاص

جستجوی استنادی



تعداد مقاالت استناد 
شده

نویسنده مورد 
استناد

مدارک مورد 
استناد



سترش منظور محدود کردن یا گدر جستجوی پیشرفته عملگرهای جستجو به 
.به کار می روندجستجو دادن 

:  که شامل 

را واژه زمانی که چند کلید جستجو، کردن دامنه ، برای محدود ANDعملگر 
.  با هم ترکیب می کنیم ، به کار می رود

ت که ، باعث گسترش دامنه ی جستجو و بازیابی اقالم اطالعاتی اسORعملگر 
.شامل یکی از واژه ها می باشد

می توان . محدود شدن دامنه جستجوی نتایج می شود، باعث NOTعملگر 
.فقط کلید واژه هایی را جستجو کرد که مد نظر ماست



تی ، به معنی یکسان بودن و برای جستجوی عباراSAMEعملگر 
ه اصطالحات جدا شد.که دریک  حوزه هستند استفاده می شود

یک جمله تعریف . در یک جمله ظاهر می شوندsameبه وسیله 
ه عنوان مقاله، جمله ای از چکیده، آدرسی منحصر ب: شده مانند

فرد

برای جستجوی شرایطی که در هر جهت نزدیک ، NEARعملگر 
.  به یکدیگر هستند استفاده می شود



عملگرهای جستجو و شناسه 
جستجوی پیشرفتههای فیلد



موضوع مورد نظر را با استفاده 
از عملگرها  و نشانه ها وارد 

و گزینه سرچ را کلیک نموده
می کنیم



موضوع مورد جستجو 
نتیجه را در بر 185

داشته است



پرینت

فرستادن به ایمیل

دارای فول تکست 
رایگان می باشد



نوشتن نام 
نویسنده

قسمت از طریق تیک زدن این 
واژه های مشابه از نتایج 
جستجو حذف می شود

جستجو بر اساس 
نویسنده

برای اضافه کردن نویسنده 
های دیگر این قسمت را تیک 
می زنیم تا باکس جدیدی باز 

شود



انتخاب کردن دامنه -1
جستجو

انجام جستجو-2



اضافه کردن مقاالت 
مورد نظر درفهرست 

نشان دار

نشان دهنده تعداد 
استنادهایی است که به این 

مقاله شده 



ISIروش تشخیص نشریات 

که در سه نمایه نامه زیر نمایه محسوب می شوندISIنشریاتی جز ء نشریات 
.شده باشند

-Science Citation Index Expanded (SCIE)

-Social Sciences Citation Index (SSCI)

- Emerging Sources Citation Index(ESCI)



ISIروش تشخیص نشریات 

از طریق سایت تامسون رویترز: الف
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl

www.google.comاز طریق سایت گوگل: ب

JCRاز طریق پایگاه : ج

https://jcr.incites. Thomsonreuters.com/                                             

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl
https://jcr.incites/


از طریق سایت تامسون رویترز ISIتشخیص نشریات: الف

 از طریق بخش جستجویMaster Journal list

 ISIجزء نشریات ISSN4900-0248با  Biology of the cellمی خواهم بدانم نشریه 

است؟

:ابتدا از طریق آدرس 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl

وارد سایت می شوم

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl


ابتدا از منوی جستجو -1
انتخاب نموده را ISSN

ISSN 

مجله را وارد می کنیم

روی منوی سرچ -3
کلیک می کنیم



نام نشریه مورد نظر

این نشریه جزء نشریات
ISI

می باشد زیرا در نمایه نامه 
SCIE

نمایه شده است

کلیک می کنیم 



در   ز طریق جستجو در فایل پی دی اف فهرست نشریاتا
Master Journal list

صورت با کلیک روی نمایه نامه ها به فهرست نشریات مربوطه به
پی دی اف دسترسی پیدا می کنیم        



دسترسی به فهرست 
نشریات مربوطه به 
صورت پی دی اف 



 : از طریق مرور در فهرست نشریات در نمایه نامه های
.معتبر

روی پیوند عنوان هر یک از نمایه نامه ها کلیک و در 
یا SEARCHصفحه بعد از طریق مرور صفحات در بخش

VIEW JOURNAL LIST به جستجوی نشریه مورد نظر
.اقدام نمایید





از طریق سایت گوگل   ISIتشخیص نشریات: ب

“Journal Name” Site: thomsonreuters.com  

”ISSN” Site: thomsonreuters.com







ISSN 1-

نشریه مورد جستجو را 
وارد می کنیم

روی گزینه سرچ -2
کلیک می کنیم



با کلیک کردن به نشریه 
مورد نظر می رسیم



روی گزینه 
کلیک می 

کنیم

نام نشریه مورد 
جستجو

این نشریه جزء 
نشریات 

ISI

می باشد



JCRاز طریق پایگاه ISIتشخیص نشریات : ج

ISIمی توان به نشریات معتبر (Journal Citation Reports)از طریق پایگاه 

.دسترسی پیدا کرد

:JCRنحوره ورود به پایگاه 

 /https://jcr.incites.thomsonreuters.com: از طریق آدرس زیر-1

 .http://diglib.lums.ac.ir: از طریق کتابخانه دیجیتال-2

https://jcr.incites/
http://diglib.lums.ac.ir/


برای ورود به پایگاه  
کلیک می کنیم



نام نشریه  
از دو طریق 

قابل 
جستجو 
می باشد



نام نشریه مورد 
نظر



این نشریه در سال 
با شاخص تاثیر 2016

در فهرست 1.237
نشریات 

ISI

قرار دارد

نشریه مورد 
جستجو



ماز توجه شما سپاسگزار

پایان


