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ًظر بِ بياًات حكيواًِ هقام با تَجِ بِ لسٍم ارتقاي ًقص جوَْري اسالهي ايراى در تَليذ ٍ گسترش ػلن در جْاى اسالم ٍ 

ًخستيي ًظام رتبِ بٌذي استٌادي در  هبٌي بر  ايجاد پايگاُ استٌادي جْاى ػلَم اسالم،حضرت آيت اهلل خاهٌِ اي  رّبري هؼظن

پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى  .جوَْري اسالهي ايراى تَسظ هرکس هٌغقِ اي اعالع رساًي ػلَم ٍ فٌاٍري ضيراز تْيِ ضذُ است

در ًْويي  ۷۰۰۲ضَد در سال  خَاًذُ هي ISCکِ بِ اختصار   (Islamic World Science Citation Center) اسالم

 .هجوغ ػوَهي ٍزاري آهَزش ٍ پرٍرش کطَرّاي اسالهي در رباط هراکص بِ تصَيب رسيذ

بِ  (ISC)جْاى اسالم پايگاُ استٌادي ػلَم  ۷۰۰۳ّوچٌيي در ًطست ٍزاري آهَزش ػالي کطَرّاي اسالهي در باکَ در سال 

ايي هَسسِ بِ عَر  ۷۸۳۲در سال  ISCتصَيب رسيذ ٍ در ًْايت با هَافقت قغؼي ضَراي گسترش ٍزارت ػلَم با تأسيس 

بَد کِ تَليذ ًظام استٌادي  (ISI) ٍ آهريكا  (Scopus)رسوي ضرٍع بِ کار کرد. بٌابرايي ايراى سَهيي کطَر دًيا بؼذ از ّلٌذ 

  .را آغاز کرد

 (ISC) و کارکردهای پایگاه استنادی علوم جهان اسالم وظایف

پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم از بذٍ تأسيس در پي بْبَد ًظام استٌادي کطَرّاي اسالهي بَدُ است. از جولِ ٍظايف ايي 

 :ًْاد ػبارتٌذ از

 .گيرد ػلن سٌجي هؼتبر صَرت هيايي تجسيِ ٍ تحليل بر اساس هؼيارّاي  :تجسیه و تحلیل مجالت علمی کشورهای اسالمی

پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم ّن اکٌَى زباى ّاي فراًسِ، ػربي، اًگليسي ٍ فارسي را  :پوشش زبانی تمامی کشورهای اسالمی

قرار ّاي ترکي، هالسيايي ٍ اًذًٍسيايي ًيس در دستَر کار هقاهات پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم  دّذ. ّوچٌيي زباى پَضص هي

 .دارًذ

ضٌاختِ  ISC پردازد کِ با ػٌَاى پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم بِ بررسي ٍ تصَيب ًطرياتي هي :ارائه فهرست نشریات معتبر

هجلِ اًگليسي  ۴۲۹هجلِ فارسي،  ۷۷۱۴اًذ. ّن اکٌَى  ّاي اخير از اقبال خَبي بيي داًطگاّياى برخَردار ضذُ ضًَذ ٍ در سال هي

 .اًذ بي در فْرست ًطريات هؼتبر هَسسِ پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم قرار گرفتِهجلِ ػر ۱۰۰ٍ 

پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم درصذد است کِ يک باًک اعالػاتي قَي در زهيٌِ هجالت جْاى اسالم  :نمایه سازی مقاالت

رکَرد از هقالِ ّاي ػلوي را در  ۱۸۹۰۰ايي هَسسِ گردآٍري ًوَدُ ٍ اهكاى دسترسي بِ هقاالت کاهل را فراّن آٍرد. ّن اکٌَى 

 .گيرد بر هي

ّاي ػلَم  يكي از ٍظايفي کِ براي ايي هَسسِ هقرر ضذُ است تطَيق ٍ جْت دّي بِ پژٍّطي :توجه جدی به علوم انسانی

يت رٍح ًَآٍري در ّاي پايگاُ استٌادي ػلَم جْاى اسالم ايجاد فرصت ٍ تقَ اًساًي است. ّوچٌيي در يكي از بٌذّاي سياست

 .ػلَم اًساًي رکر ضذُ است

  www.isc.govبِ آدرس پايگاُ ايي بِ دسترسي با  هغالؼِ ٍ داًلَد هقالِ ّا،بِ هٌظَر استاداى ٍ داًطجَياى گراهي هي تَاًٌذ 

 بْرُ هٌذ ضًَذ.از ايي اهكاًات بِ عَر رايگاى  داًطگاُ  ipعريقاز 

   کتابخاًِ داًطگاُ هؼارف قرآى ٍػترت)ع(              

http://www.irantahgig.ir/?p=2786
http://www.isc.gov/

