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 سخن مخاطب

اساتید، کارکنان، دانشجویان محترم کلیه 
نظرات،مطالب کوتاه و بلند که عالقه 
 دارید در خبر نامه های بعدی کتابخانه

شود به می منتشر  که به صورت ماهانه
کتابخانه تحویل داده  یا به آدرس های 

 زیر ارسال نمایید.
 zivdarl0932@gmail.comایمیل: 

 zivdar9531آیدی ایتا:

 

 اخبار کتابخاته بیمارستان شهید مدنی:

برگزاری کارگاه طبابت بالینی ویژه مسئولین بخش های 

با آموزش جناب آقای دکتر عبدالکریمی در  درمانی

28/11/1397تاریخ  

 فعال شدن شیفت عصر کتابخانه در روزهای زوج

 شهید مدنی به روز شدن وب سایت کتابخانه بیمارستان

http://madani.lums.ac.ir 

 ISIمعرفی پایگاه

ISI :چیست 

 تاریخچه:

 بانک  ( Information Institute for Scientific) موسسه اطالعات علمی

به وسیله یوگن گرفیلد تاسیس شد. این موسسه بعداً  1960مرکزی درسال  ISIاطالعات

توسط آقای تامسون و هلت گیر خریداری شد و در حال حاضر بعنوان موسسه اطالعات علمی 

 تامسون شناخته می شود. این موسسه قسمتی از شرکت بیلیون دالری آقای تامسون است.

 فعالیت ها:

ISI وم انسانی ز و دسته بندی مقاالت و سرویس های پژوهشی از علحجم گسترده ای از آنالی

ی آسان به تا علوم پایه را دربر می گیرد.این موسسه با ارائه لیست موضوعی امکان دسترس

ی آورد.درحقیقت ممقاالت و ژورنالهای دارای استاندارد مذکور را برای استفاده کنندگان فراهم 

ISI در  پایگاهی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجالت علمی منتشره

ثابت  ISIدنیا به منظور تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجالت 

اهش کمحسوب شود، اما به دلیل  ISIنیست. یک مجله ممکن است در یک زمان، از مجالت 

مجله،  16000 کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ISIبار علمی، بعدا از لیست مجالت 

انی و هنر مجله درحوزه علوم انس 1100قرار دارند. از این لیست چیزی حدود  ISIدر لیست 

درصد  15تا 10مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود  ۲000می باشند. هر ساله 

 اضافه می شوند. ISIآنها به لیست 

ISI ژورنال دارد که بطور ساالنه منتشر می شود و درآن ضریب تاثیر همچنین یک (IF) 

 مجالت عضو درآن آورده می شود.

ا برگزارمی این مرکز هم چنین جوایز و سمینارهائی در رابطه با علوم مختلف در سراسر دنی

 د.کند و به بعضی از دانشجویان و پژوهشگران برتر دنیا بورس تحصیلی اعطا می کن

یکا و در تدوین سیاست های آموزشی دانشگاههای معتبر آمر ISIمنابع به نقش  بعضی از

 مراکز آموزشی و پژوهشی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره دارند.

ن های علوم این موسسه با طراحی افقی بلندمدت و تعهد اخالقی نسبت به ارائه و ثبت برتری

ر قوی بعنوان یک بانک اطالعاتی بسیامختلف خودرا نه تنها به عنوان یک موسسه بلکه 

مله جدرسطح جهان مطرح کرده است به طوری که امروزه در بسیاری از نقاط دنیا و از 

انشگاهها و درا به عنوان یکی از شرایط ارتقاء اعضاء هئیت علمی  ISIکشورما چاپ مقاله در

 مراکز آموزش عالی می دانند.

 

 

http://madani.lums.ac.ir/
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 آدرس فعلی این موسسه همانطور که درسایت تامسون آمده است 

Thomson Scientific 3501 Market Street Philadelphia, PA 19104 USA 

http://scientific.thomson.com 

 : ISIشیوه انتخاب و ارزیابی در

فرایندی همه جانبه و کامل می باشد.مجالتی که خواستار پیوستن به این  ISIفرایند ارزیابی و انتخاب در
شماره آخرین انتشارخود را به آدرس ذکرشده در ردیف ) ب( ارسال  3استاندارد می باشند می بایست 

نمایند. الزم به ذکر است تنها ژورنال هائی می توانند خود را کاندید این استاندارد نمایند که به زبان بین 
 المللی انتشار می یابند.

 بطوری که هر دو هفته یک بار این عمل صورت می گیرد. به صورت مستمر می باشد ISIفرایند ارزیابی در

درصد  15-10کاندید می شوند که از این تعداد  ISIمجله و ژورنال جهت عضویت در 2000همه ساله حدود 
 از فیلترهای این موسسه می گذرند.

ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟ 

است  تامسونهایی نظیر  بهترین راه، مراجعه به سایت
(http://science.thomsonreuters.com/mjl/.)  زیرا هم چنان که گفته شد، هم تعداد مجالت زیاد است و

 محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد. ISIهم 

 : ISI*چگونگی دریافت مقاالت از 

ها و مراکز پژوهشی با آن دست به گریبان هستند، یکی از مشکالتی که پژوهشگران ایرانی در دانشگاه

است. در این زمینه مهمترین پایگاه  Literature Surveyای یا تامین مطالب مورد نظر برای تحقیقات کتابخانه
دی از جمله استفاده از های زیاباشد که روش می ISIجهانی در مقاالت تحقیقاتی مجموعه مجالت 

( این مقاالت به Abstractوجود دارد. در حالی که خالصه ) Elsevierهای اطالعاتی آنالین مانند امکانات بانک
( آنها برای استفاده عموم رایگان نبوده و مبلغی از Full Textسهولت قابل دسترسی است، متن کامل )

 وسط مشتری پرداخت شود.دالر برای هر یک مقاله باید ت 45تا  25حدود 

 الزم به ذکر است جهت دسترسی به اطالعات کامل این پایگاه به ادرس زیر مراجعه نمایید:

http://diglib.lums.ac.ir 

 

 

 ساعت کاری کتابخانه:

18-30:7روز های زوج:   

14-30:7روزهای فرد:  

http://scientific.thomson.com/forms/isi/journalrec/
http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/
http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/
http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor/
http://scientific.thomson.com/free/essays/journalcitationreports/impactfactor
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