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  (ISC)اسالم جْاى علَم استٌادی پایگاُ هعرفی

 هقدهِ

 اختػبس ثِ یب  (Center Citation Science World Islamic) :اسالم جْبى ػلَم استٌبدی پبیگبُ      

ISC اسالهی کطَسّبی ػلوی هجالت تحلیل ٍ تجضیِ غذد دس کِ است ػلوی سسبًی اطالع سبهبًِ یک 

  .ثبضذ هی اسالهی هؼتجش سٌجی ػلن هؼیبسّبی اسبس ثش

  هقبلِ ۰۰۵۶۶ًضدیک ثِ  . کِ ثبضذسَهیي ًظبم استٌبدی جْبًی هی ،ISI ٍ SCOPUSثؼذ اصایي پبیگبُ 

 ثْذاضت، ٍصاست ٍ فٌبٍسی ٍ تحقیقبت ػلَم، ٍصاست هؼتجش هجالت دس ٍ هختلف ّبی سضتِ دس ضذُ چبح

 ثب ٍ داسد خَثی ثسیبس  اطالػبت جستجَی سیستن پبیگبُ ایي. کٌذ هی ًوبیِ سا پضضکی آهَصش ٍ دسهبى

 ٍ داًطجَیبى ثشای سا دی ػلَم ایشاى، اهکبى دستشسی ثِ هتي کبهل هقبالتاستٌب ًوبیِ کشدى ثَهی

 .است کشدُ پزیش اهکبى اسبتیذ

 

 

https://isipaper.org/content/864/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-SCOPUS


 

سبل دس هطبلؼبت استٌبدی تجشثِ داسد ٍ ًیض ثؼذ  ۰۶( کِ ISI، ثؼذ اص ایبالت هتحذُ )ISCایشاى ثب تَلیذ 

است. ّن اکٌَى، ایي تحلیل  سا ثٌیبًگزاسی کشدُ (، سَهیي ًظبم استٌبدی جْبىScopusاص کطَس ّلٌذ )

( دس دًیبی اًتطبسات ثِ خػَظ دس هَسد ًطشیبت، غَست ISIػلوی تَسط هَسسِ اطالػبت ػلوی )

 کَضذ تب چٌیي تحلیلی سا اًجبم دّذ. هی ISCپزیشد. دس حقیقت،  هی

  

 

 

 

 

 

 

 



 (ISC)ٍظایف ٍ کارکردّای پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالم 

پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم اص ثذٍ تأسیس دس پی ثْجَد ًظبم استٌبدی کطَسّبی اسالهی ثَدُ 

 است. اص جولِ ٍظبیف ایي ًْبد ػجبستٌذ اص:

ایي تجضیِ ٍ تحلیل ثش اسبس هؼیبسّبی ػلن  تجزیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای اسالمی:

 گیشد. سٌجی هؼتجش غَست هی

پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم ّن اکٌَى صثبى ّبی  ای اسالمی:پوشش زبانی تمامی کشوره

ّبی تشکی، هبلضیبیی ٍ اًذًٍضیبیی ًیض  دّذ. ّوچٌیي صثبى فشاًسِ، ػشثی، اًگلیسی ٍ فبسسی سا پَضص هی

 دس دستَس کبس هقبهبت پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم قشاس داسًذ.

پشداصد  ی ػلَم جْبى اسالم ثِ ثشسسی ٍ تػَیت ًطشیبتی هیاسائِ فْشست ًطشیبت هؼتجش: پبیگبُ استٌبد

ّبی اخیش اص اقجبل خَثی ثیي داًطگبّیبى ثشخَسداس  ضًَذ ٍ دس سبل ضٌبختِ هی ISCکِ ثب ػٌَاى 

هجلِ ػشثی دس فْشست ًطشیبت  ۰۶۶هجلِ اًگلیسی ٍ  ۱۷۵هجلِ فبسسی،  ۶۶۰۱اًذ. ّن اکٌَى  ضذُ

 اًذ. جْبى اسالم قشاس گشفتِهؼتجش هَسسِ پبیگبُ استٌبدی ػلَم 



ًوبیِ سبصی هقبالت: پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم دسغذد است کِ یک ثبًک اطالػبتی قَی دس 

صهیٌِ هجالت جْبى اسالم گشدآٍسی ًوَدُ ٍ اهکبى دستشسی ثِ هقبالت کبهل سا فشاّن آٍسد. ّن اکٌَى 

 گیشد. سکَسد اص هقبلِ ّبی ػلوی سا دس ثش هی ۰۰۵۶۶ایي هَسسِ 

تَجِ جذی ثِ ػلَم اًسبًی: یکی اص ٍظبیفی کِ ثشای ایي هَسسِ هقشس ضذُ است تطَیق ٍ جْت دّی 

ّبی پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى  ّبی ػلَم اًسبًی است. ّوچٌیي دس یکی اص ثٌذّبی سیبست ثِ پژٍّطی

 اسالم ایجبد فشغت ٍ تقَیت سٍح ًَآٍسی دس ػلَم اًسبًی رکش ضذُ است.

تشیي ٍ پشاستٌبدتشیي داًطوٌذاى جْبى اسالم ًیض جضٍ ٍ ظبیف  داًطوٌذاى ثشتش: هؼشفی پشتألیفهؼشفی 

 ایي هَسسِ است.

 

 

 

 

 

 



 

 (ISC) اسالم جْاى علَم استٌادی پایگاُ ّای فراٍردُ

 :اص ػجبستٌذ ًظبم ایي ّبی فشاٍسدُ

 (PJCR) فبسسی ًطشیبت استٌبدی گضاسضْبی

 (AJCR) ػشثی ًطشیبت استٌبدی گضاسضْبی

 (EJCR) اًگلیسی ًطشیبت استٌبدی گضاسضْبی

 

 

 

 

 

 



 

 :  (ISCI)ایراى علَم استٌادی ًوایِ

 ثش تَاى هی آى، ثش تکیِ ثب .آٍسد هی فشاّن سا هؼتجش هذاسک هیبى استجبط سٌجص اهکبى ًوبیِ ایي 

 هْن ایي .پشداخت اثضاسّب ٍ سٍضْب ٍ ّب فشضیِ ّب، اًذیطِ اغَل حیطِ دس تحَالت ثشسسی ٍ سدیبثی

 تذاٍم تؼییي استٌبدّب، دقیق هیضاى تؼییي تَاى هی آى طشیق اص ٍ گشدد هی آیٌذُ ٍ حبل گزضتِ، ضبهل

 یکذیگش، ثش ّبسضتِ گزاسی اثش ٍ اثشپزیشی هیضاى تؼییي استٌبدّب، صهبى ٍ هٌبثغ تؼییي استٌبدّب، صهبًی

 آًْب، ثب هؤثش استجبط ٍ ّب اًذیطِ دسک ثشای ّستِ افشاد تؼییي ای،سضتِ چٌذ هقبالت هطبّذُ ٍ ثشسسی

 ثب ساثطِ دس سا کطَس ػلوی جبهغ ًقطِ تذٍیي ثِ کوک هختلف، ّبیحَصُ دس ّبًَضتِ ػوش تؼییي

 .ًوَد تؼییي ایشاى ػلوی تَلیذات

 ثَهی ثب هضثَس، ًظبم ثشخالف ثبضذ،هی ISI ًظبم سبیٌس آٍ ٍة هؼبدل کِ ایشاى ػلَم استٌبدی ًوبیِ

 ایي ٍ دّذ هی قشاس کٌٌذگبىاستفبدُ دستشس دس سا ّبهقبلِ کبهل هتي ایشاى ػلَم استٌبدی ًوبیِ کشدى

 . هی ثبضذ Web of Science ثِ ایشاى ػلَم استٌبدی ًوبیِ ثشتشی

 



 

  :اسالم جْاى علَم استٌادی ًوایِ

 اسالم جْبى ػلوی هقبالت دس جستجَ اهکبى ایشاى ػلَم استٌبدی ًوبیِ ّبیخػیػِ ّوبى ثب ًوبیِ ایي

 .آٍسدهی فشاّن اسالم جْبى داًطوٌذاى ثشای فبسسی صثبى اص غیش ّبییصثبى ثِ سا

  (PESI)ایراى علن داراى طالیِ پایگاُ

 ایشاى ػلن داساىطالیِ ًبم ثِ پبیگبّی ISC هجوَػِ دس فٌبٍسی ٍ ػلَم سسبًی اطالع ایهٌطقِ هشکض

 هجالت ٍ کطَسّب هؤسسبت، داًطوٌذاى، پژٍّطی ػولکشد ٍ ثشًٍذادّب ثِ دستیبثی کِ است کشدُ تَلیذ

 سبل ۶۶ دس هقبالت پشاستٌبدتشیي ثِ تَاىهی آسبًی ثِ PESI اص استفبدُ ثب .سبصد هی پزیش ىاهکب سا

 .کشد پیذا دستشسی استٌبدی ّبیتحلیل ٍ گزضتِ سبل ۲ داؽ هقبالت ٍ گزضتِ

 (PHPD)فبسسی ػلوی ّبی ّوبیص ثشتشیي استٌبدی پبیگبُ

 (Journals-E ISC) اسالم جْبى هجالت هقبالت هتي توبم ًظبم

 (PJPI) فبسسی ًطشیبت ػولکشدی ّبی ضبخع ًظبم



 ISCاعتبار هجالت 

دس هیبى داًطگبّیبى ایشاى ثسیبس هقجَل ٍاقغ ضذُ است. داًطجَیبى دس  ISCّن اکٌَى لیست هجالت 

ّب دس هػبحجِ دکتشی یب جزة  آى ISCثشخی هَاسد دغذغِ ایي هَضَع سا داسًذ کِ هوکي است هقبالت 

ّب ایي هقبالت سا داسای اػتجبس  ّیئت ػلوی هَثش ٍاقغ ًطَد دس حبلی کِ ایٌچٌیي ًیست ٍ اسبتیذ داًطگبُ

 .داًٌذ هی

 http://www.isc.gov.ir: سبیت آدسس


