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 (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

  

یک سیستم اطالع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجالت  (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم)

، بعد از ایاالت متحده که ISCبا تولید  ایرانعلمی کشورهای اسالمی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر می باشد. 

سال در مطالعات استنادی تجربه دارد و نیز بعد از کشور هلند، سومین نظام استنادی جهان را بنیانگذاری کرده  06

در دنیای انتشارات به خصوص در مورد  (ISIموسسه اطالعات علمی )است. هم اکنون، این تحلیل علمی توسط 

می کوشد تا چنین تحلیلی را انجام دهد و هم اکنون با استفاده از  ISCنشریات، صورت می پذیرد. در حقیقت، 

اطالعات جمع آوری شده از انتشارات فارسی، به خصوص مجالت علمی، در تحلیل محتوایی، ارزیابی مجالت و 

 هایی کسب کرده است. از آنجا که معیارهای رتبه بندی مؤسسات علمی، نویسندگان و مجالت در سطح ملی موفقیت

تولید می شوند  ISCهای علمی که توسط  اند، آن دسته از فراورده علم سنجی بر اساس قوانین علمی پایه گداری شده

  می باشند. ISIهای تولید شده توسط  برابر با فراورده

  

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالمچگونگی استقرار 

 ای مبنی بر تولید نظام استنادی ایران و اسالم در  سخنان رهبر معظم انقالب، حضرت آیت هللا سید علی خامنه

 1131سال 

  حمایت وزیر علوم، زاهدی از نظام استنادی ایران و اسالم در مجلس شورای اسالمی به هنگام اخذ رای

 ماداعت

  اجرای برنامه پایلوت گزارش استنادی نشریات فارسیPJCR  در مرکز منطقه ای اطالع  1131در سال

 رسانی علوم و فناوری

  0/1/38افتتاح برنامه پایلوت توسط کبگانیان در 

  برگزاری اولین همایش ملیISC  در مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب با حضور دکتر زاهدی و  11/0/38در

 ان و با مشارکت سردبیران نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجیدکتر کبگانی

  برگزاری کارگاه آموزشیISC  در تهران برای سردبیران  1138در هفته پژوهش و فناوری در سال

 مجالت و معاونان پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی

  طرحISC  زاهدی در اکتبر سال در سومین نشست وزاری آموزش عالی کشورهای اسالمی با حضور دکتر

 در کویت 6660

  تصویبISC  مراکش در  –در نهمین مجمع عمومی وزاری آموزش و پرورش کشورهای اسالمی در رباط

 6662سال 

  تولید نمایه استنادی علوم ایرانISCI  1130در سال 

 1130اسفند  آغاز ورود نشریات عربی و انگلیسی کشورهای اسالمی به پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در 

 های برتر از  انتخاب نشریهISC  1132و1130و  1138در هفته پژوهش و فناوری در سالهای 

  انتخاب نویسندگان پرتالیف و پراستناد ازISC  1132در هفته پژوهش و فناوری در سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  تولید طالیه داران علم ایرانIESI  1132در سال 

  تصویب سیاستها و ضوابط پایگاه استنادی علوم( جهان اسالمISC توسط شورای عالی انقالب فرهنگی در )

و ابالغ این مصوبه توسط ریاست جمهوری اسالمی ایران به تمام دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و  16/6/32

 فناوری

 های پراستناد فارسی  تولید پایگاه همایشPHPD  1132در خرداد 

  تولید نظام آگاهی رسانی استنادیPCA  1132در تیر 

  تولید سامانه انتقال الکترونیکی نشریات بهISC 1132های فارسی، انگلیسی و عربی در آبان  به زبان 

  تصویبISC  در باکو  6663در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی در اکتبر سال– 

 یجمهوری آذربایجان با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد مهدی زاهد

  1132تولید نظام تمام متن مقاالت مجالت فارسی، عربی و انگلیسی جهان اسالم در آذر 

 ( موافقت قطعی با تأسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالمISC در جلسه مورخ )توسط  1132/3/68

 شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 های استنادی شامل استنادها و  تولید نظام گزارشh index  1132در آذر 

  برگزاری سمینارISC  برای معاونان و مدیران امور آموزشی و پژوهشی وزرای آموزش عالی کشورهای

 در هتل استقالل تهران 1132دی ماه و اول آذر ماه  16اسالمی به تاریخ 

 (ISCها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم) سیاست

شورای عالی  16/6/32مورخ  061( طبق مصوبه جلسه ISCها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) سیاست

اهداف نفع ابالغ گردید. مبانی و  انقالب فرهنگی با امضاء مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی ایران به مؤسسات ذی

 به شرح زیر می باشد: 1کلی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم مبتنی بر این مصوبه در ماده 

  بنیانگذاری پایگاه استنادی مستقل و خاص دانشمندان جهان اسالم و مراکز اسالمی و مرتبط با سایر

 های استنادی علمی جهان و تعامل مؤثر و سازنده با آنها. پایگاه

 های  های بومی و با معیارها و ارزش یت روح نوآوری در علوم انسانی در جهت اولویتایجاد فرصت و تقو

 اسالمی در راستای الهام بخشی به جهان اسالم.

 .فراهم سازی بستر مناسب برای گسترش علم و توسعه علم سنجی در کشورهای اسالمی 

 توجه به ضوابط اخالقی و حقوق اسالمی در تولید و نشر علم 

 های مناسب برای تعامالت بهینه میان دانشمندان مسلمان و مراکز اسالمی. هایجاد زمین 

 .ارائه ابزارهای مناسب برای ارتقاء و پاسخگوئی علمی به نیازهای کشورهای اسالمی 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالمها و وظایف  اهم مأموریت

 راهبری مناسب و نظارت بر وضعیت انتشارات علمی 

 های علوم انسانی بر اساس مبانی و ارزشهای اسالمی و در جهت حل  تشویق و جهت دهی به پژوهش

 معضالت اجتماعی جهان اسالم.

 برنامه ریزی برای ارزیابی استنادی انتشارات علمی 
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  ارزش گذاری کمی، کیفی و رتبه بندی مجالت و سایر تولیدات علمی و ثبت در فهرستISC  پس از طی

 های اسالمی مراحل علمی ارزیابی با تأکید بر شاخص

 .نمایه سازی به منظور دسترس پذیر ساختن انتشارات علمی دانشمندان و پژوهشگران جهان اسالم 

 موضوعی مختلفهای  تعیین اثر بخشی آثار علمی در رشته 

 پیش بینی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی برای حفظ حقوق دانشمندان مسلمان 

  بستری سازی برای معرفی و توسعه دامنه انتشاراتISC در سطح جهان 

 ترین و پراستنادترین مولفان و مقامات علمی در جهان اسالم معرفی پرتالیف 

و مدیریت آن وضعیت علمی  پایگاه استنادی علوم جهان اسالموزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد  :3ماده 

های علمیه، نشریات، دانشمندان و نویسندگان مقاالت در نشریات علمی  دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری، حوزه

 ی کند.ایران و سایر کشورهای اسالمی را براساس تحلیل استنادی ارزیابی م

 رای راهبری پایگاه استنادی علوماعضاء شو

 )وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری )رئیس شورا 

 )معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )نایب رئیس شورا 

 معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ربط سازمان فرهنگ و ارتباط اسالمی ذی معاونت 

 ربط وزارت امور خارجه معاونت ذی 

 ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معاونت ذی 

 ربط مدیریت حوزه علمیه قم معاونت ذی 

 ربط وزارت آموزش و پرورش معاونت ذی 

 ربط جهاد دانشگاهی معاونت ذی 

 ربط دانشگاه آزاد اسالمی معاونت ذی 

 شورای عالی انقالب فرهنگی دو نفر به انتخاب 

 نماینده سازمان کنفرانس اسالمی 

 رئیس دفتر منطقه ای آیسیسکو در تهران 

 دو نفر از سردبیران علمی پژوهشی 

 )رئیس مؤسسه مجری پایگاه استنادی علوم )دبیر شورا 

 ISCمراحل کلی توسعه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

به  ISCزاری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقالب فرهنگی،   به موزارت پیشرفت سیاستگ

 در چندین مرحله به توسعه خود ادامه می دهد: ISCانجام امور عملیاتی بدون وقفه ادامه داد. برهمین اساس، 

 های چندگانه  های و فرآورده در مرحله اول مجالت فارسی در نظامISC  ( 1132تا کنون ) 1123از سال

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

  های مختلف  ( در فرآورده6663تا کنون ) 6668در مرحله دوم مجالت عربی کشورهای اسالمی از سال

 ند.ا درون دهی و مورد پردازش قرار گرفته ISCنظام 
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  ( مورد 6663تا کنون ) 6668در مرحله سوم مجالت انگلیسی ایران و سایر کشورهای اسالمی از سال

 های مختلف قابل دسترس جامعه علمی می باشد. پردازش و تحلیل قرار گرفته و نتایج از طریق فرآورده

  ر در دستور کا… در مرحله چهارم زبانهای ترکی، اندونزیایی، مالزیایی، فرانسوی وISC .قرار دارد 

 ISCتشکیل کمیته اجرائی 

برای کشورهای اسالمی براساس برنامه از پیش تهیه شده،  ISCدر روز سمینار  1132دی ماه و اول آذر ماه  16در 

شورهای اسالمی درخواست پیشنهاد تشکیل کمیته ای مرکب از نمایندگان کشورهای مناطق به عمل آمد. از نمایندگان ک

های  ها داوطلبان عضویت در کمیته اجرائی از وزارتخانه های علمی و دانشگاه در محیط ISCشد با توجه به اهمیت 

ها خود را نامزد کنند. بر این اساس، کمیته اجرائی مرکب از  ژوهشی و دانشگاه   علوم و فناوری و یا از مؤسسات پ

 ق و سودان تأسیس شد.کشورهای پاکستان، مالزی، عرا

مسئولیت استقرار نظام را در کشورهای مناطق خود بر عهده دارد. این  ISCکمیته اجرائی زیر نظر شورای راهبری 

های زیر تعیین  در هر یک از کشورها با مسئولیت Focal Pointکمیته موظف است افراد یا واحدهائی را به عنوان 

 و معرفی کنند:

  مسئولیت پذیری در مقابلISC  به منظور استقرار بهینه این نظام در سطح دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و

 فرهنگستانهای مختلف آن کشور

  معرفی مجالت پژوهشی کشور مربوطه که از سوی دانشگاه ها، فرهنگستانها و مراکز تحقیقاتی منتشر می

 شوند

  علوم جهان اسالم در ایرانتسهیل انتقال مجالت به پایگاه استنادی 

  امکان استفاده از سامانه انتقال الکترونیکی مجالت علمی بهISC 

 های ارائه شده دربارٔه  پاسخگوئی به مسائل احتمالی و رسیدگی به مباحثات و دیدگاهISC 

 جمع بندی و انتقال موضوعات به نمایندگی منطقه 

 

 

 

 (ISCهای پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) فرآورده

قابل دسترس می باشد. در  http://www.isc.gov.irپایگاه استنادی علوم جهان اسالم هم اکنون از طریق وبگاه 

 های این نظام معرفی شده اند: ادامه فرآورده

 [6]گزارشهای استنادی نشریات فارسی(PJCR) 

 [1]گزارشهای استنادی نشریات عربی(AJCR) 

 [4]گزارشهای استنادی نشریات انگلیسی(EJCR) 

 [8]نمایه استنادی علوم ایران(ISCIاین نمایه ا:)آورد. با  مکان سنجش ارتباط میان مدارک معتبر را فراهم می

ها و روشها و ابزارها  ها، فرضیه توان بر ردیابی و بررسی تحوالت در حیطه اصول اندیشه تکیه بر آن، می

توان موارد ذیل را در رابطه با  گردد و از طریق آن می پرداخت. این مهم شامل گذشته، حال و آینده می

 ی ایران تعیین نمود: تولیدات علم

http://www.isc.gov.ir/
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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o تعیین میزان دقیق استنادها 

o تعیین تداوم زمانی استنادها 

o تعیین منابع و زمان استنادها 

o ها بر یکدیگر تعیین میزان اثرپذیری و اثر گذاری رشته 

o ای بررسی و مشاهده مقاالت چند رشته 

o ها و ارتباط مؤثر با آنها تعیین افراد هسته برای درک اندیشه 

o های مختلف های در حوزه وشتهتعیین عمر ن 

o کمک به تدوین نقشه جامع علمی کشور 

گردد.  تا کنون را شامل می 1123ها از سال  گیرد و داده های علمی را در بر می از مقاله رکورد ۰3۵۶۶این پایگاه 

های معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نشریهاین مجموعه رکوردها به 

نماید. بدین  ن پایگاه نقش بسیار مؤثری در بازیابی اطالعات علمی در سطح کشور ایفا میگردد. ای منحصر می پزشکی

مفهوم که این نمایه مشکالت جستجوی اطالعات سایر نظامهای بازیابی اطالعات را نداشته و نتایج بازیابی شده از 

باشد،  می ISIنظام  Web of Scienceالعاده باالئی برخوردار هستند. نمایه استنادی علوم ایران که معادل  ربط فوق

ها را در دسترس استفاده کنندگان قرار  برخالف نظام مزبور، با بومی کردن نمایه استنادی علوم ایران متن کامل مقاله

 باشد. می Web of Scienceدهد و این برتری نمایه استنادی علوم ایران به  می

 نمایه استنادی علوم جهان اسالم 

های نمایه استنادی علوم ایران امکان جستجو در مقاالت علمی جهان اسالم را به زبانهایی  این نمایه با همان خصیصه

 آورد. رای دانشمندان جهان اسالم فراهم میغیر از زبان فارسی ب

 پایگاه طالیه داران علم ایران(PESI) 

است  پایگاهی به نام طالیه داران علم ایران تولید کرده ISCرسانی علوم و فناوری در مجموعه ای اطالع  مرکز منطقه

سازد. با  که دستیابی به بروندادها و عملکرد پژوهشی دانشمندان، مؤسسات، کشورها و مجالت را امکان پذیر می

سال گذشته و  6به مقاالت داغ  سال گذشته و 16توان پراستنادترین مقاالت در  آسانی می به PESIاستفاده از 

 های استنادی دسترسی پیدا کرد. تحلیل

 های علمی فارسی ایگاه استنادی برترین همایشپ(PHPD) 

 نظام تمام متن مقاالت مجالت جهان اسالم(ISC E-Journals) 

 در دست طراحی()های عملکردی نشریات فارسی نظام شاخص(PJPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_of_Science&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/ISI
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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  ISC مراحل كلي توسعه پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

 انجام شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالي انقالب فرهنگي ذاري های  به موازات سیاست گ      

برهمین  .انجام امور عملیاتي می پردازد خود را بدون وقفه اجرا نموده و بههاي  ، این پایگاه برنامه ISC پیرامون

  :دهد خود ادامه مي در چندین مرحله به توسعه ISCاساس، 

  تا كنون 1123از سال  ISC هاي چندگانه ها و فرآورده فارسي در نظام بررسی و تحلیل مجالت معتبر .1      

هاي  تا كنون در فرآورده 6668عتبر عربي كشورهاي اسالمي از سال م درون دهي و پردازش مجالت .2      

  ISC مختلف نظام

تا و ارائه نتایج آن  6668انگلیسي ایران و سایر كشورهاي اسالمي از سال  پردازش و تحلیل مجالت علمي .3      

  جهت دسترس پذیری جامعه علمي ISC هاي مختلف طریق فرآورده از

 قرار دارند و مقدمات این فعالیت ISC مالزیایي، فرانسوي و ... در دستور كار ركي، اندونزیایي،زبان هاي ت .4      

به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.  یکي پس از دیگري ISC ها، برنامه ریزي و به تدریج با توسعه تشکیالت سازماني

 1186مطالعه قرار گرفت و در گام نخست،  استنادي علوم جهان اسالم مورد توزیع نشریات در جهان اسالم در پایگاه

  .انتخاب شد ISC براي به عنوان مجالت معتبر براساس آئین نامه نمایه سازي استنادي نشریات معتبر نشریه

  ISC تاریخ نگار

 است كه برداشته شده اجرایي و علمي هاي مختلف گام(ISC) استنادي علوم جهان اسالم به منظور استقرار پایگاه      

  :گردد به اختصار به مهم ترین آن ها اشاره مي

  .1131فرمایش مقام معظم رهبري مبني بر تولید نظام استنادي ایران و اسالم در سال  •      

در مركز منطقه اي  1131در سال  (PJCR) های استنادي نشریات فارسي اجراي برنامه پایلوت گزارش •      

  .رساني علوم و فناوري اطالع

 جناب آقاي دکتر منصور کبگانیان معاون پژوهشي وقت وزارت علوم، تحقیقات و افتتاح برنامه پایلوت توسط •      

محل وزارت علوم، تحقیقات و  با حضور نمایندگان مطبوعات، رسانه ها و خبرگزاری ها در 0/1/38فناوري در 

  .فناوری

مجتمع تحقیقاتي عصر انقالب با حضور وزیر محترم در  11/0/38در  ISC برگزاري اولین همایش ملي •      

سردبیران نشریات علمي  آقاي دکتر محمدمهدی زاهدي و جناب آقاي دکتر منصور کبگانیان و با مشارکت وقت، جناب

  .علوم، تحقیقات و فناوری پژوهشي و علمي ترویجي و اعضای کمیسیون نشریات وزارت

در تهران براي سردبیران مجالت  1138هفته پژوهش و فناوري در سال  در ISC برگزاري کارگاه آموزشي •      

  .پژوهشي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي و معاونان

آموزش عالي کشورهاي اسالمي با حضور جناب آقاي دکتر محمدمهدی  در سومین نشست وزراي ISC طرح •      

جهان اسالم در اکتبر  علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم زاهدي وزیر وقت

  .در کویت 6660سال 

عمومي وزراي آموزش و پرورش کشورهاي اسالمي در رباط پایتخت مراکش  در نهمین مجمع ISC تصویب •      

  2007 در سال

  .1130در سال  (ISCI) تولید نمایه استنادي علوم ایران •      

  .1130انگلیسي کشورهاي اسالمي به پایگاه استنادي علوم جهان اسالم در اسفند  آغاز ورود نشریات عربي و •      
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  .1138-1134هاي  در هفته پژوهش و فناوري در سال ISC هاي برتر از انتخاب نشریه •      

  .1132-1134در هفته پژوهش و فناوري در سال هاي  ISC پراستناد از انتخاب نویسندگان پرتالیف و •      

  .1132در سال  (IESI) تولید طالیه داران علم ایران •      

  .1132در خرداد  (PHPD) تولید پایگاه همایش هاي پراستناد فارسي •      

  .1132در تیر  (PCA) تولید نظام آگاهي رساني استنادي •      

  .1387 به زبان هاي فارسي، انگلیسي و عربي در آبان ISC الکترونیکي نشریات به قالتولید سامانه انت •      

در باکو  6663وزراي آموزش عالي کشورهاي اسالمي در اکتبر سال  در چهارمین نشست ISC تصویب •      

دي زاهدي و مه آذربایجان با حضور وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوري جناب آقاي دکتر محمد پایتخت جمهوري

  .اسالم جناب آقای دکتر جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان

  .1132تولید نظام تمام متن مقاالت مجالت فارسي، عربي و انگلیسي جهان اسالم در آذر  •      

سط شوراي تو 68/3/1132در جلسه مورخ  (ISC) استنادي علوم جهان اسالم موافقت قطعي با تاسیس پایگاه •      

  .وزارت علوم، تحقیقات و فناوري گسترش

  .1132در آذر  h index هاي استنادي شامل استنادها و تولید نظام گزارش •      

معاونان و مدیران امور آموزشي و پژوهشي وزراي آموزش عالي کشورهاي  براي ISCبرگزاري سمینار •      

  .در هتل استقالل تهران 1132آذر ماه و اول دی ماه  16تاریخ  اسالمي به

  .1132در آبان ماه  ISC انتشار کتاب علم ایران بر اساس •      

ها و موسسات پژوهشي وزارت علوم، -مرتبه ی اعضاي هیأت علمي دانشگاه به آئین نامه ارتقاء ISCورود •      

  .1132فناوري و الزم االجرا بودن این آئین نامه از بهمن سال  تحقیقات و

  .1132در اسفند ماه  Scopus و ISCامضاي تفاهم نامه بین •      

 استنادي نشریات معتبر علمي در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم در اسفند تصویب آیین نامه نمایه سازي •      

1387 .  

 آوریل 68تاریخ  در ISC در شیراز براي تهیه برنامه سمینار (ISC) اجرایي تشکیل اولین نشست کمیته •      

  . در شیراز 2009

  .13/16/1132در تاریخ  ISCدر شوراي راهبري IFمجله معتبر فارسي داراي 181تصویب تعداد  •      

  .11/1/1133در تاریخ  IF نشریه معتبر انگلیسي داراي 11تصویب  •      

  .11/6/1133تصویب اساسنامه پایگاه استنادي علوم جهان اسالم در تاریخ  •      

  .در کواالالمپور پایتخت مالزي 6664ژوئن  0-2در  ISC برگزاري سمینار •      

  .4/4/1133در تاریخ  IF نشریه معتبر فارسي و انگلیسي داراي 646تصویب  •      

  .1134در سال  ISC تولید پایگاه شاخص هاي عملکردي نشریات در •      

  . 1134در سال  ISC ان درتولید دومین کتاب علم ایر •      

  .1134در سال  XML به صورت ISC تولید سامانه انتقال الکترونیکي نشریات به •      

  . 1134در سال  ISC تولید سامانه انتقال الکترونیکي مجموعه مقاالت همایش ها به •      

توسط  61/4/1134انسه در تاریخ نشریه انگلیسي و فر 44نشریه عربي و  04نشریه فارسي،  460تصویب  •      

  .و ابالغ به دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري ISC راهبري شوراي
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کشورهاي اسالمي در کنار نمایشگاه مطبوعات در تهران با همکاري وزارت  براي ISC برگزاري سمینار •      

  .1134ارشاد اسالمي در آبان  فرهنگ و

توسط آیسسکو و  (ISC) مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم تر جعفردعوت از جناب آقای دک •      

اسالمي در آبان ماه  براي نخستین بار در پنجمین نشست وزاري آموزش عالي و تحقیقات علمي کشورهاي شرکت

  .در کواالالمپور پایتخت مالزي 1134

توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و اجراي  ISC و مراکز پژوهشي به واگذاري رتبه بندي دانشگاه ها •      

  .1134بندي براي نخستین بار در تاریخ آموزش عالي ایران در سال  رتبه

به  1134معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري اسالمي ایران در اسفند ماه  و ISC امضاي تفاهم نامه بین •      

خصوص فعالیت های علمی و  و فناوری با ارائه آمارهای متقن درمیلیارد لاير در موضوع رصد علم  6000 ارزش

تولیدات علمی کشور و بررسی جایگاه جمهوری اسالمی ایران  فناوری جمهوری اسالمی ایران، شناسایی محورهای

  .طور مستمر در منطقه و جهان به

  .6611در آوریل  ISI به عنوان نماینده ISC پیشنهاد مرجعیت •      

 ISC) سنجی جهانی با ایجاد پایگاه اینترنتي نظام اطالعات و آمار تولید علم ایران ابتکاری تازه در عرصه علم •      

Worlds Scientific Contribution reports) علم ایران در دو نظام استنادي علوم جهان  جهت مقایسه تولیدات

  .6611اطالعات علم در ژوئن  المللي و موسسه بین (ISC) اسالم

العاده وزراي آموزش  مصوب نشست فوق (OIC) دانشگاه های جهان اسالم در رتبه بندی ISC مشارکت فعال •      

  .2011 تحقیقات علمي کشورهاي اسالمي به دعوت آیسیسکو در عربستان سعودي در سال عالي و

  .میاعالم اخبار، آمارها، تولیدات و رشد علمی دانشگاه ها و کشورهای اسال •      

توسط  18/8/1146نشریه انگلیسي و فرانسه در تاریخ  111نشریه عربي و  41نشریه فارسي،  804تصویب  •      

  .و ابالغ به دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري ISC راهبري شوراي

 یگاه استنادی علومضریب تاثیر عربی زبان کشورهای اسالمی، نمایه شده در پا انتشار فهرست نشریات دارای •      

  . (ISC) جهان اسالم

اسالمی و غیراسالمی در تقاضای نمایه شدن در پایگاه استنادی علوم جهان  افزایش شتاب نشریات کشورهای •      

  ... مالزی، انگلستان و ، از جمله کشور آذربایجان، ترکیه، پاکستان، هندوستان،6611در جوالی  (ISC) اسالم

ایران توسط پایگاه استنادي علوم جهان اسالم از طریق تاسیس سازمان چاپ و  های چاپ نشریات علمي دانشگاه •      

 .6611در جوالی  ISC مجالت علمی در نشر
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  یاعضای هیأت علم

 

 

 

  دکتر جعفر مهراد  

  ریاست 

  dean@srlst.com :پست الکترونیکی 

 

 

 

 

 

  علی گزنی  

  معاونت پژوهشی و فناوری 

  gazni@srlst.com :پست الکترونیکی 

  

 

 

 

 

  رویا مقصودی دریه  

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  mghsdi@srlst.com:پست الکترونیکی 

 

 

 

  سیده مژگان بینش  

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  binesh@isc.gov.ir:پست الکترونیکی 

 

 

 

  فروغ رحیمی  

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  frahimi@isc.gov.ir:پست الکترونیکی 

 

http://www.ricest.ac.ir/dean/dean.htm
http://www.ricest.ac.ir/dean/dean.htm
http://www.ricest.ac.ir/fgazni.htm
http://www.ricest.ac.ir/fgazni.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/fmghsdi.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/fmghsdi.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/fabinesh.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/fabinesh.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/faRahim3.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/faRahim3.htm
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  فاطمه علی نژاد چمازکتی 

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  alinezhad@isc.gov.ir:پست الکترونیکی 

 

 

 

  لنگرودی سعیده میرحق جو  

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  mirhaghjoo@isc.gov.ir:پست الکترونیکی 

 

 

 

  مرضیه کهندل جهرمی  

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  kohandel@isc.gov.ir:پست الکترونیکی 

 

 

 

  منصوره صراطی  

 عضو گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسالم 

  serati@ricest.ac.ir:پست الکترونیکی 

 

 

http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/alinezhad.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/alinezhad.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/FAmirhaghjooo.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/FAmirhaghjooo.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/Fakohandell.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/Fakohandell.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/Faserati.htm
http://www.isc.gov.ir/faculty/htmls/fa/Faserati.htm

