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راهنمای شناسایی مجالت نماهی شده رد )Web of Knowledge (ISI
امروزه ارزیابی مجالت علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی به شمار می رود ،برای اینکه بدانید مجله ای که برای چاپ مقاله
خود در نظر گرفته اید آیا جزو مجالت نمایه شده در پایگاه ) Web of Knowledge (ISIاست یا نه ،می توانید از طریق آدرس
 http://ip-science.thomsonreuters.com/mjlبه  3روش زیر عمل کنید:

 -1از طریق سایت  Master Journal Listمجله مورد نظر را به سه روش زیر جستجو می کنیم.
براساس شماره استاندار بین المللی پیایند ( : )ISSNشماره هشت رقمی منحصر به یک مجله می باشد
براساس عنوان کامل مجله ( : )Full Journal Titleجستجوی عنوان کامل مجله را فراهم می کند
براساس قسمتی از عنوان ( :)Title Wordمجالتی که دارای واژه مشترک می باشد را ارائه می دهد
توجه:
برای یافتن  ISSNمجله ،می توانید از طریق آدرس  http://ulrichsweb.serialssolutions.comوارد وب سایت
 Ulrichشوید و عنوان مجله مورد نظر را وارد نمایید ،تا  ISSNمجله در اختیار شما قرار گیرد.

و یا وارد صفحه خانگی مجله شوید .در صورتی که در صفحه خانگی نتوانستید اطالعات مورد نظر را بیابید .به قسمت درباره
مجله و یا اطالعات مجله بروید و شماره استاندارد بین المللی مجله را از آنجا بدست آورید.

 -1از طریق سایت  Master Journal Listمجله مورد نظر را جستجو نمایید
مثال  ISSN :مجله یا عنوان کامل و یا واژه ای از عنوان را وارد کرده جستجو را انجام می دهید.

 ISSNمجله مورد نظر خود را تایپ کنید و
باکس  Search typeرا به  ISSNتغییر
دهید ،سپس کلید  Searchرا کلیک کنید.

در صفحه گشوده شده روی کلمه  Coverageکلیک می کنید(مطابق شکل زیر)

حال در قسمت  Coverageباید ببینید
این مجله در کدامیک از زیر مجموعه
ها طبقه بندی شده است.

همانطوری که مشاهده می کنید ،مجله فوق در پایگاه Science Citation Index, Science Citation Index ( WOS
 )Expandedنمایه می شود .بنابراین بدلیل نمایه شدن در  WOSتوسط پژوهشگران جهان قابل جستجو و استناد می باشد .و از
اعتبار علمی باالیی نیز برخوردار است.

توجه :در صورتی که در قسمت Science Citation Index Expanded™, Social Sciences ( Coverage
® )Citation Indexوجود داشته باشد یعنی مجالت در پایگاه  WOSنمایه شده و دارای  IFمی باشد .ولی اگر
 Emerging Sources Citation Indexباشد ،شامل مجالتی است که در حال بررسی جهت نمایه در  WOSو فاقد
 IFمی باشد( .در واقع جزو مجالت  ISIنمی باشد)

اگر مجله ای در یکی از چهار زیر مجموعه زیر طبقه
بندی شده باشد از امتیاز  ISIبرخوردار است.
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Arts & Humanities Citation Index

شامل مجالتی است که در پایگاه
 WOSنمایه شده و دارای  IFمی
باشد

شامل مجالت در حال بررسی برای نمایه
در پایگاه  ،WOSفاقد  IFمی باشد

اما در صورتی که مجله در پایگاه  Thomson Reutersوجود نداشته باشد پیام No matches found for the

 queryرا مشاهده خواهید کرد (مطابق شکل زیر)

 -2از طریق پایگاه  WOSمجالت نمایه شده در این پایگاه را جستجو کنید
مثال :الف) جستجو براساس عنوان مجله
مجله  BIOSENSORS & BIOELECTRONICSرا در باکس جستجو وارد نموده از باکس کشویی مقابل
 Publication Nameرا انتخاب کرده کلید  Searchرا کلیک نمایید.

در صفحه گشوده شده روی عنوان مجله کلیک نمایید تا اطالعات کامل مجله را مشاهده کنید (مطابق شکل زیر)

ب) جستجو براساس عنوان مقاله مجله
مثال  :عنوان مقاله ای از مجله مورد نظر را در باکس جستجو وارد کرده از باکس کشویی مقابل عنوان را انتخاب کنید (مطابق
شکل زیر)

در صفحه گشوده شده عنوان مجله غیرفعال است یعنی مجله در پایگاه  Emerging Sources Citation Indexنمایه
شده در حال حاضر فاقد IFو  Qمی باشد

اما در صورتی که در این پایگاه نمایه نشود با پیام زیر مواجه می شوید.

 -3روش سوم جستجوی مجله از )Journal Citation Report( JCR
برای مثال :مجله  Anatomia Histologia Embryologiaرا در باکس مربوطه تایپ کنید.

در این قسمت ،شما عنوان یا ISSN
مجله را تایپ کنید .تا اطالعات کامل
مجله را به شما ارائه دهد

چناچه مشاهده می کنید مجله  Anatomia Histologia Embryologiaدر  JCRنمایه شده است.
شما می توانید اطالعات مربوط به مجله
،Anatomia Histologia Embryologia
از جمله  IFآنرا مالحظه فرمایید
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