
ISI Web of Scienceراهنماي مجالت نمايه شده در

و بـا  . م۱۹۶۰توسـط يـوجين گارفيلـد در سـال     Institute for Scientific Information (ISI(انستيتو اطالعات علمي يا
رکت ايـن مؤسـسه بعـدها توسـط شـ     . اندازی شدالمللی راه های بين های علمی منتشر شده در مجله     هدف گردآوری چکيده مقاله   

آنچه كه بـه طـور متـداول تحـت عنـوان      . است)Thomson Scientific(خريداری شد و اکنون نام آن تامسون علمی تامسون
ISIهـاي  شود دو محصول مهم ايـن مؤسـسه بـه نـام    از آن نام برده ميISI Web of Knowledge وWeb of Science

. شودزير به آنها اشاره مياست كه در 

ISI Web of Knowledge ٥٥٠٠هـا،  مقـاالت ارايـه شـده در كنفـرانس    ١٩٢٠٠٠ميليون پتنـت،  ٢٣مجله، ٢٢٠٠٠شامل
Web ofميليون ساختار شيميايي است كه اين محصول ٢كتاب و ٥٠٠٠سايت، وب Science شـود را نيز شامل مـي.WOS

:كندفراهم مينمايه زير ۳از طريق علوم، علوم اجتماعي، علوم انساني و هنر را هاي دسترسي به مقاالت در حوزه

هـاي  مجلـه در رشـته  ٧٥٦٥شامل :)Science Citation Index Expanded; SCIE(نمايه توسعه يافته ارجاعات علوم ) ١
كه ...) ، مهندسي، كشاورزي و    شناسي، پزشكي، داروسازي  شناسي زمين فيزيك، شيمي، رياضي، زيست   (مختلف حوزه علوم محض     

.استSCIدر حقيقت اين نمايه، نمايه توسعه يافته 

هـاي مختلـف   مجله در رشـته ٢٣٠٦شامل : )Social Science Citation Index; SSCI(نمايه ارجاعات علوم اجتماعي) ۲
، سياست، مديريت، روانشناسي،، حمـل  تجارت، اقتصاد، ارتباطات، آموزش، تحقيقات، جغرافي، تاريخ، حقوق     (حوزه علوم اجتماعي    

...)و نقل و 

١٢٤٣شـامل  : )Art and Humanities Sciences Citation Index; A&HSCI(نمايه ارجاعات علوم انساني و هنـر  ) ۳
...)ادبيات، زبان، شعر، موسيقي، فلسفه، دين، هنر، معماري، تآتر و (هاي مختلف علوم انساني و هنر مجله در رشته

Web ofو يـا  ISI Web of Knowledgeهاي ، الزم است نمايهISIراين براي تعيين نمايه شدن يك مقاله يا مجله در بناب
Science    هـاي  براي آگاهي از آخرين فهرست مجـالت نمايـه شـده در هـر يـك از نمايـه               . مورد جستجو قرار گيرندWOS  بـه

.پيوندهاي زير مراجعه كنيد

) SCIE( فهرست مجالت نمايه توسعه يافته ارجاعات علوم·
)SSCI( فهرست مجالت نمايه ارجاعات علوم اجتماعی·
)A&HSCI(فهرست مجالت نمايه ارجاعات علوم انسانی و هنر·

:نكات قابل توجه

·Thomson Scientific Master Journal List   مختلـف محـصوالت شامل عنوان تمام مجالتي است كه تحـت پوشـش
.شودمجله را شامل مي١٥٣٣١اند و در حال حاضر حدود قرار گرفتهThomson Scientificمؤسسه

در Pakistan Journal of Biological Sciences, Journal of Applied Sciencesاز مجالت مثلبرخی·
درم آن مجالت صرفاًكه نااند در حاليشدهISI Web of Science  هاي اينترنتي خود مدعي نمايه شدن درپايگاه

Master Journal Listمؤسسه Thomson Scientificدرقرار گرفته است و اين موضوع دليل بر نمايه شدن آنها WOS
.باشدنمي
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