معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 آیین نامۀ تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
مقدمه
به استناد مفاد بند ج تبصره  36قانون بودجه سال  1363و نیز مفاد بند ج تبصره  34قانون بودجه سال  1364مصوب مجلس شوواا اسومم ،بوه منرووا
براس ،داخواست متقاضیان انتشاا و تعیین اعتباا نشریات علم ،کمیسیون براس ،نشریات علم ،دا وزاات فرهنگ و آموزش عال ،تشکیل گردید .نخسوتین
باا آیین نامه تعیین اعتباا دا سال  1364تصویب گردید و دا سال  1373مواد بازبین ،قراا گرفته و دا  12ماده و  5تبصره بوه تصوویب اسوید .همینوین و،
سال ها 1382و  1386مواد بازبین ،و اصمح قراا گرفت ، .سال ها  1389-1387با توجه به مسائل و مشکمت موجود موااد دا قالب الحاقیوات بوه
آیین نامه اضافه و نهایتاً منجر به تدوین آیین نامه حاضر گردید.
کمیسیون براس ،نشریات علم ،کشوا که از این پس «کمیسیون» خوانده م ،شود مرجع ذ صمح جهت اعتباابخش ،تمدید اعتباا لغو اعتباا و
نراات بر عملکرد نشریات علم ،م ،باشد .به استناد آیین نامۀ تشکیل کمیسیون این آیین نامه به منروا تعیین اعتبواا علمو ،نشوریات توسو وزاات
علوم تحقیقات و فناوا

که از این پس «وزاات» خوانده م ،شود جایگزین آیین نامه قبل ،و به شرح زیر ابمغ م ،گردد.

مادۀ  :1تعاریف
 -1-1نشریات علمی:
الف – علمی – پژوهشی :به نشریات ،ا مق م ،گردد که مقاله ها آن به ااائه یافته ها جدید علم ،حاصل از رح ها پژوهش ،پایان نامه هوا و
اساله ها تحصیل ،و سایر موااد پژوهش ،اعم از پژوهشها بنیاد

کاابرد

تحلیل ،انتقاد

نقد و براس ،علم ،کتاب توسعه ا یوا

ااائه نرریه یا اوش جدید دا حل مسائل و توسعه علم یا فناوا که از دو ویژگ ،اصالت وابداع برخواداا باشد م ،پوردازد و بوا هودف
پیشبرد مرزها علم ،و فناوا ااائه م ،شود.
ب – علمی – ترویجی :به نشریات ،ا مق م ،گردد که مقاله ها تخصص ،آن به معرف ،ترویج و بسو آگواه ،هوا علمو ،دا میوان جامعوه
علم ،مربوط م ،پردازد و سطح آگاه ،ها و دانش اا ااتقاء م ،بخشد و او اا با مفاهیم جدید علم ،آشنا م ،سازد تا دانش بشور اا
اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پیرامون ،اا تقویت

کند1.

 -1-2مؤسسه ،انجمن و قطب:
الف -مؤسسه :به نهاد گفته م ،شود که دااا گروه آموزس ،یا پژوهش ،یا هر دو بوده و مجوز اسوم ،و معتبور از شوواا گسوترش آمووزش
عال ،یا وزاات بهداشت دامان و آموزش پزشک ،داشته باشد.
ب -انجمن :به انجمن ها علم ،دااا مجوز از وزااتخانه ها علوم تحقیقات و فناوا یا بهداشت دامان و آموزش پزشک ،گفته م ،شود.

 1مقاله علم -،ترویج ،دا زمینه ترویج و بس آگاه ،ها علم ،دااا اازش و اعتباا ویژه خود م ،باشد و به معنا مقاله علم – ،پژوهش ،ضعیف تلق ،نم ،گردد.

Res.Publication.Rar.19

1

معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
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ج -قطب :منروا قطب ها علم ،کشوا است که بر اساس آئین نامه قطب ها علم ،و با مجوز شواا قطب هوا علمو ،وزاات تشوکیل مو،
شوند.

 -3-1دست اندرکاران نشریه
الف-مدیر مسوول :باالترین شخصیت حقیق ،یک نشریه که کلیه مسولیت ها حقوق ،و اجرای ،نشریه اا برعهده دااد.
ب -سردبیر :شخصیت علم ،و متخصص دا یک حوزه علم ،مرتب با موضوع یک نشریه است که مسوولیت تمشویت امووا علمو ،و محتووای،
نشریه از جمله براس ،اولیه و غربالگر مقاالت و رح آنها دا گروه دبیران نحوه تدوین مقاالت قابل چوا

و ااائوه گوواه ،تاییدیوه

مقاالت اا برعهده دااد.
ج -گروه دبیران(هیات تحریریه) :گروه ،از افراد متخصص دا یک حوزه علم ،مرتب با موضوع نشریه م ،باشند کوه نسوبت بوه سیاسوتگ اا
علم ،نشریه تصمیم گیر م ،نمایند گروه دبیران نشریه مقاالت ااسال ،اا براس ،و با موضوع و اهوداف نشوریه مطابقوت مو ،نمایود
همینین تعیین داواان هر مقاله و براس ،نتایج داوا و تائید نهای ،مقاله از وظایف گروه دبیران م ،باشد.

 -4-1نمایه بین المللی معتبر
وبگاه ها معتبر بین الملل ،که دا آنها نشریات علم ،نمایه م ،شوند از قبیل  scopus,ISC,ISIو سایر وبگاه هوا معتبور از نرور کمیسویون و
مواد تایید معاونت پژوهش و فناوا .

مادۀ :2ضوابط و معیارهای درخواست و تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
 -1-2شرایط درخواست:
داخواست اعتباا علم ،توس موسسه یا انجمن یا قطب علم ،م ،تواند صوات گیرد که باید از ریق مدیر مسوول و تایید باالترین مقام و بوه
صوات کتب ،به دبیرخانه کمیسیون نشریات ااائه شود داخواست اعتباا باید مطابق دسوتواالعمل موجوود دا سوایت کمیسویون شوامل معرفو،
عنوان تخصص ،به همراه زمینه ضروات و اهداف نشریه نوع اعتباا داخواست(،پژوهش یا ترویج )،شرح حال علم( ،سوردبیر مدیرمسووول
و اعضا هیات تحریریه) نوع تناوب انتشاا و پیش بین ،میزان مخا بان نشریه باشد نشریات ،که دااا سابقه انتشاا قبلو ،مو ،باشوند بایود دو
شمااه به اوز از نشریه اا نیز ااسال نمایند.
تبصره -داخواست ها خااج از موااد فوق به وا خاص توس کمیسیون براس ،و ضروات انتشاا آن تصمیم گیر م ،شود.
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 -2-2شرایط عنوان نشریه:
عنوان نشریه متقاض ،اتبه علم ،پژوهش ،باید تخصص (،دا الیه سوم تخصص ،مطابق مثال*) و متناسب با موضوع و محتو موواد نرور
نشریه باشد نشریات متقاض ،اتبه علم -،ترویج ،م ،توانند دا موضوعات نیمه تخصص(،الیه دوم) نیز منتشر شوند.
تبصره :1در موااد خاص نشریات ،که دااا توجیهات الزم برا انتخاب عنوان دا الیه دوم هستند باید تاییود کمیسویون اا قبول از انتشواا
اخ نمایند.
تبصره :2عنوان فااس ،و التین نشریه باید برگردان یکدیگر بوده و عیناً نباید دا داخل یوا خوااج از کشووا وجوود داشوته باشود دا اسوام،
خاص متقاض ،م ،تواند عنوان فااس ،نشریه اا به صوات آوانگاا به انگلیس ،داج نماید.

 -2-3شرایط سردبیر و اعضای گروه دبیران:
 -2-3-1سردبیر باید حداقل دااا مرتبه دانشیاا (یا دا گرایش علم ،خود از نرر علم ،شاخص) باشد و دااا شرای ذیل باشد.
 -2-3-1-1برا نشریات علم – ،پژوهش ،دا اشته ها علوم پایه فن -،مهندس ،کشواواز

منوابع بیعو ،و دامکزشوک ،سوردبیر بایود

حداقل دااا  12مقاله علم – ،پژوهش ،و  2مقاله علم – ،ترویج ،دا موضوع نشریه باشد که از این تعداد مقاالت پژوهشو ،حوداقل 7
مقاله آن چا

شده دا نشریات دااا نمایه بین الملل ،معتبر باشد دا اشته ها علوم انسان ،اجتماع ،و هنر سردبیر باید حداقل دااا 8

مقاله علم – ،پژوهش ،و  2مقاله علم -،ترویج ،دا موضوع نشریه باشود کوه از ایون تعوداد مقواالت پژوهشو ،حوداقل  5مقالوه آن دا
نشریات دااا ضریب تاثیر دا پایگاه نمایه ساز
حداقل 4مقاله چا

ISCباشد دا صوات ،که نشریه به زبان غیر فااس ،چا

م ،گردد سردبیر بایود دااا

شده به آن زبان باشد.

 -2-3-1-2برا نشریات علم – ،ترویج ،سردبیر باید حداقل دااا  10مقاله علم ،پژوهش ،یا ترویجو ،دا موضووع نشوریه کوه
حداقل  3مقاله از آنها دا نشریات دااا ضریب تأثیر دا پایگاه ها نمایه شده بین الملل ،معتبر باشد.
تبصره -1سردبیر م ،تواند هیئت علم ،بازنشسته باشد ول ،باید دا  5سال منته ،به مسئولیت سردبیر دا تولید علم وانتشاا مقالوه
فعال بوده باشد.
تبصره -2یک نفر نم ،تواند همزمان سردبیر بیش از 2نشریه علم -،پژوهش ،و یا علم -،ترویج ،باشود دا مووااد خواص و بوه تشوخیص
کمیسیون این حد قابل افزایش است.
تبصره -3کمیسیون م ،تواند تعداد مقاالت الزم برا سردبیر اا برا اشته ها خاص از قبیل بین اشته ا و اشته هوا جدیود از تعوداد
مواد نیاز تا 2مقاله کاهش دهد.

* مثال :علوم انسان(،الیه اول عموم)،
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 -2-3-2تعداد اعضا گروه دبیران نشریات علم ،حداقل  7نفر با اتبه علم ،دانشیاا یا باالتر دا اشته تخصص ،مربووط بوه موضووع نشوریه
باشد.
تبصره :1دا موااد خاص دا نشریات علم -،پژوهش 2 ،نفر و دا نشریات علم -،ترویج 4 ،نفر استادیاا با سوابق علمو ،قوو و یوا بوا
مداک دکترا غیر هیات علم ،دا موضوع نشریه و با ذکر دالیل توجیه ،الزم و با تایید کمیسیون نیز مو ،توانود بوه عضوویت گوروه
دبیران دا آیند.
تبصره  :2نشریات وابسته به موسسات غیر دانشگاه ،اضافه بر 7نفر مواد نیاز م ،توانند حداکثر از دو نفر افراد بر جسته غیر هیأت علم،
و با سابقه پژوهش قو برا عضویت دا گروه دبیران داخواست نماید.
تبصره :3هر عضو گروه دبیران با مرتبه استاد حداکثر دا  5نشریه با مرتبه دانشیاا حداکثر دا  4نشریه و با مرتبه استادیاا حداکثر دا 3
نشریه م ،تواند عضویت داشته باشد.
تبصره :4حداقل  %50اعضاء گروه دبیران باید خااج از موسسه متقاض ،باشند.
تبصره 3 :5نفر از اعضا گروه دبیران نشریه باید وابسته به موسسه متقاض ،باشد .موااد استثناء بوا ذکور دالیول کواف ،و قابول قبوول و بوا
پیشنهاد کمیسیون و تائید معاونت پژوهش و فنا وا

بم مانع است.

 -2-3-3دا صوات عضویت هیئت علم ،بازنشسته دا گروه دبیران یک نشریه این عضو به عنوان هیئوت علمو ،موسسوه ا محسووب مو،
شود که ازآن موسسه بازنشسته شده است و دا صوات داشتن قراا داد همکاا تمام وقت با موسسه ا دیگر عضو آن موسسه محسوب
م ،شود.

ماده  :3شرایط و ضوابط مربوط به متقاضی:
 -3-1اگر متقاضی یک موسسه باشد:
 -3-1-1برا براس ،وتعیین اعتباا علم ،نشریه مربوط به یک موسسه پس از دا خواست و تایید عنوان سر دبیر و اعضوا گوروه دبیوران
موسسه باید حداقل 2شمااه از نشریه بدون داج اعتباا علم( ،علم -،پژوهش ،یا علم -،ترویج )،ااسال نماید .شمااه ها ااسوال،
نشریات دا صوات به اوز بودن و تایید داوا و کمیسیون م ،تواند واجد اعتباا علم ،محسوب گردد دا غیر این صوات و نیواز بوه
انتشاا شمااه جدید (اصمح شده) .آغاز اعتباا علم ،نشریه قبل از اخ اسم ،اعتباا اقدام به داج اعتباا علم – ،پژوهش ،یا علمو– ،
ترویج ،نماید فرآیند براس ،متوقف و منوط به چا

حداقل یک شمااه بدون داج اعتباا علم ،م ،گردد.

تبصره -متقاض ،موظف است پس از تایید عنوان سردبیر و اعضا گروه دبیران ظرف مدت  6ماه اولوین شومااه خوود اا منتشور و بوه
دبیرخانه کمیسیون ااائه نماید دا غیر این صوات پرونده از چرخه براس ،خااج و باید مجدداً داخواست اعتباا نماید.
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 -3-2متقاضیان دارای امتیاز خاص:
دا موااد ذیل متقاض ،م ،تواند پس از تایید عنوان سردبیر و اعضا گروه دبیران و بعد از چا
قبل از  ،نمودن فرآیند داوا

فق یک شمااه از نشریه اعتباا علم ،نشوریه اا

دایافت نماید:

 -3-2-1متقاضی انجمن علمی باشد:
 -3-2-1-1انجمن علم ،با اتبه  Aم ،تواند برا حداکثر  3نشریه علم -،پژوهشو ،مسوتقل و  2نشوریه علمو -،پژوهشو ،از ریوق
همکاا با موسسه دیگر اعتباا علم ،دایافت نماید.
 -3-2-1-2انجمن علم ،با اتبه  Bم ،تواند برا حداکثر  1نشریه علم -،پژوهشو ،مسوتقل و 1نشوریه علمو -،پژوهشو ،بوه صووات
همکاا با موسسه دیگر اعتباا علم ،دایافت نماید.
 -3-2-1-3انجمن ها علم ،با اتبه ها

C,B,Aو  Dم ،توانند  1نشریه علم -،ترویجو ،مسوتقل و  1نشوریه علمو -،ترویجو ،بوه

صوات همکاا با یک موسسه دیگر اعتباا علم ،دایافت نمایند.
تبصره -هر انجمن دا هر اتبه علم ،فق یکباا م ،تواند از هر یک از امتیازها م کوا تا سقف تعیین شده دا آیین نامه استفاده نمایود و
دا صوات نیاز به داشتن بیش از تعداد نشریه ذکر شده دا تبصره ها فوق با اعایت مفاد آیین نامه و تشخیص کمیسویون از ریوق
چا

دو شمااه م ،تواند برا نشریات جدید داخواست دایافت اعتباا علم ،نماید.

 -3-2-3همکاری بین یک موسسه و انجمن:
موسسه با انجمن علم ،مربوط به موضوع نشریه تفاهم_نامه ا با اعایت شرای زیر داشته باشد:
الف -دا تفاهم نامه همکاا بین انجمن علم ،و موسسه اکثریت اعضا گروه دبیران باید مواد تأیید انجمن علمو ،و حوداقل  2نفور از
اعضا گروه دبیران جزء اعضا پیوسته انجمن باشند .نشان(آام) انجمن علم ،باید به همراه موسسه متقاض ،او جلد نشریه چوا
شود.
ب -دا همکاا موسسه و انجمن علم ،صاحب امتیاز به صوات توافق ،انتخاب م_،شود .دا این صوات سردبیر از نهاد صاحب امتیواز
انتخاب م_،گردد
 -مدت تفاهم نامه همکاا

نباید کمتر از  2سال باشد پس از این مدت دا صوات لغو تفاهم نامه بین انجمن و موسسه موضوع بایود

به ا مع کمیسیون برسد و پس از براس ،دالیل توجیه ،نشریه بق بند 1-1-3برا تداوم انتشاا مجدداً مواد اازیاب ،و داوا قوراا
خواهد گرفت.
 -3-2-3متقاضی یکی از قطب های علمی کشور باشد .دا این صوات حداقل  7نفر از اعضا گروه دبیران باید از اعضا قطوب متقاضو،
باشند.
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 -3-2-4مواد نشریات ،که قبل از داخواست از کمیسیون دا فهرست پایگاهها استناد معتبر بوین المللو ،خوااج از کشووا حضووا داانود و دااا
ضریب تأثیر مناسب مواد تأیید کمیسیون هستند برا دایافت اعتباا علم ،از کمیسیون اعایت تخصص ،نمودن عنوان و موضووع دا الیوه سووم
الزام ،نم_،باشد نشریات م کوا باید دااا شرای ذیل باشند:
الف -سردبیر و اعضا گروه دبیران منطبق با آیین نامه داشته باشند.
ب -کیفیت و شرای نشریه توس کااگروه_ها مربوط براس ،و توس کمیسیون تائید شود.

ماده:4شرایط چاپ نشریه
 -4-1نشریات پس از داخواست و اخ اعتباا علم ،که به صوات دو فصلنامه (دو شمااه دا سال) فصلنامه ( 4شومااه دا سوال) دو ماهناموه( 6شومااه
دا سال) یا ماهنامه ( 12شمااه دا سال) منتشر م_،شوند موظف به چا و انتشاا به موقع 2مطابق استاندااد _ها منداج دا این ماده و ااسال آن بوه
دبیرخانه کمیسیون نشریات و پایگاه استناد جهان اسمم( )ISCم ،باشند .نشریات ،که بیش از دو شمااه تأخیر دا انتشاا داشته باشوند موواد براسو،
قراا نم_،گیرند .همینین دا صوات ،که نشریه دو شمااه اا دا یک جلد چا نماید مواد براس ،و اازیاب ،قراا نم_،گیرد.
 -4-2هر نشریه باید حداقل دااا  6مقاله بوده و حداقل تعداد صفحات هر شمااه نشریه کمتر از  60صفحه نباشد.
 -4-3سهم مقاالت متعلق به اعضا گروه دبیران مدیر مسوول و سردبیر دا هر شمااه از نشریه دا صوات ،کوه نویسونده اول یوا دوم مقالوه باشوند نبایود
بیش از دو مقاله باشد.ضمناً هر فرد م_،تواند حداکثر یک مقاله به عنوان نویسنده اول دا هر شمااه داشته باشد .دا هر شمااه از نشوریه نبایود بویش از
 40%مقاالت متعلق به گروه دبیران مدیر مسوول و سردبیر باشد.
-4-4حداقل  %50مقاله ها هر شمااه از نشریه باید از نویسندگان خااج از نهاد صاحب امتیاز باشند.
 -4-5نشریات ،که متقاض ،اخ اعتباا علم -،پژوهش ،م ،باشند باید حداقل  %70مقاالت آن دا شومااه هوا قبول از اخو اعتبواا از مقواالت پژوهشو،
اصیل بق ماده 1بند 1-1باشند .نشریات ،که متقاض ،اخ اعتباا علم -،ترویج ،م ،باشند باید حداقل %75مقواالت آن دا شومااه هوا قبول از اخو
اعتباا از مقاالت ترویج ،باشند.

ماده :5ضوابط قالب نشریه
 -5-1نشریه باید دااا نمایه سالیانه و شاپا اسم ،باشد.
 -5-2قالب نشریه و مقاالت باید منطبق با ضواب منداج دا بخش اازیاب ،و ضواب پیوست این آیین نامه باشد.

 . 2منروااز انتشاا به موقع انتشاا نشریه دا وس هر دواه انتشاااست.
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 -5-3نشریات م ،توانند بنا به دالیل علم ،و با کسب مجوز از کمیسیون یک شمااه دا هر سال به زبوان دوم چوا

نماینود .ایون شومااه دااا

اعتباا جاا نشریه بوده و دا اازیاب ،ساالنه شرکت م ،نماید.
-5-4نشریه علم-،پژوهش ،نم ،تواند مقاالت ترجمه ا اا چا

نماید.

-5-5نشریات علم – ،ترویج ،نم ،تواند بیش از 30داصد مقاالت خود اا به ترجمه مقاالت چا

شده دا سایر نشریات اختصاص دهند.

 -5-6کلیه نشریات موظف به  ،نمودن فرآیند کامل داوا مقاالت م ،باشوند .دا صووات مشواهده عودم داوا یوا داوا ضوعیف و انتشواا
مقاالت ضعیف یا غیر مرتب با موضوع نشریه یا اتبه آن بنا بر اازیاب ،نشریه و تائید کمیسیون تخلف محسوب م ،شود و م ،تواند منجر بوه
لغو اتبه علم ،آن گردد.

ماده  :6مدت اعتبار علمی نشریه
 -6-1مدت اعتبااعلم ،نشریات م ،تواند بین 1تا  4سال باشد که توس کمیسیون تعیین م ،شود و ضروا است صواحب امتیواز 3مواه قبول از
پایان این دواه مدااک الزم اا جهت تمدید اعتباا به دبیرخانه کمیسیون ااسال نماید.
تبصره -1مدت اعتباا علم ،نشریات ،که با استفاده از ماده  -2-3و بعد از چا
دا صوات ،که نشریه بصوات دو فصلنامه چا

فق یک شمااه اعتباا علم ،دایافت نموده اند یکسال م ،باشود.

گردد این مدت یک و نیم سال خواهد بود.

تبصره -2مدت اعتباا علم ،نشریات تا زمان ،که دا فهرست نشریات معتبر وزاات قراادااد به قوت خود باق ،است.
 -6-2اازیاب ،نشریات بصوات ساالنه و یا دا هنگام گزااش تخلف از یک نشریه انجام م ،گیرد .دا صووات کسوب امتیواز الزم اعتبواا نشوریه
تمدید م ،گردد و دا صوات عدم احراز حداقل امتیاز الزم و یا اثبات تخلف پرونده دا کمیسیون مطرح و م ،تواند منجر به لغو اعتباا علم،
نشریه شود.

ماده :7وظایف نشریات پس از اخذ اعتبار علمی
 -7-1متقاض ،نشریه موظف است پس از اخ اعتباا علم ،یک نسخه چاپ ،از هر شمااه اا پس از انتشاا به وا منرم و به موقع برا کمیسیون
نشریات و یک نسخه چاپ ،و الکترونیک ،اا برا مرکز منطقه ا ا مع اسان ،علوم و فناوا جهت داج دا استخر دانش و نمایوه شودن دا
 ISCازسال نماید.
 -7-2صاحب امتیاز نشریه موظف است به منروا هر گونه تغییر دا نحوه چا

و انتشاا نشریه تغییر مدیر مسوول سردبیر یا هرکدام از اعضوا

گروه دبیران ابتدا تایید و موافقت کمیسیون اا دا مواد فرد یا افراد جدید دایافت نماید.
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ماده  :8شرایط اخذ اعتبار نشریات الکترونیکی
 -8-1ضواب اخ اعتباا علم ،نشریات ،که به صوات الکترونیک ،منتشر م ،شوند مشابه سایر نشریات م ،باشد عموه بر این اعایت مووااد زیور
نیز ضروا است:
 -8-1-1براس ،و تعیین اعتباا علم ،این گونه نشریات متقاض ،باید تعداد الزم از نشریه اا به صوات چاپ ،به کمیسیون ااائه نماید.
 -8-1-2این گونه نشریات باید دااا وبگاه (وب سایت) مستقل به اوز و دا دسترس دائم باشند.
 -8-1-3دا صوات ،که امکان دسترس ،به وبگاه(وب سایت) الکترونیک ،نشریه به مدت  15اوز متوال ،با یوک مواه بوه صووات متنواوب دا
سال وجود نداشته باشد موضوع اعتبااعلم ،نشریه مواد براس ،مجدد کمیسیون قراا خواهد گرفت.

ماده :9موارد خاص
 -9-1تبدیل نشریات با اتبه علم – ،ترویج ،به اتبه علم – ،پژوهش ،امکان پ یر نم ،باشد
 -9-2موسسات ،که دااا حداقل  4سال سابقه انتشاا نشریه علم -،ترویج ،باشند دا صوات نیاز و ضروات یک باا مو ،تواننود از امتیواز ایون
سابقه برا دایافت اعتباا علم-،پژوهش ،برا یک نشریه جدید با استفاده از بند 2-3برخواداا شوند.
 -9-3نشریات حق دایافت مبالغ ،تحت عنوان هزینه ها مرتب با چا

مقاالت پ یرش شده اا ندااند.

تبصره :دا صوات ااائه دالیل کاف ،که به تایید کمیسیون نشریات برسد مجاز است تا سقف 1000000ایال برا داوا و ویرایش مقاالت اخو
نماید.
 -9-4دا موااد مانند تاخیر دا چا

عدم ااسال به  ISCعدم کسب امتیاز الزم و هر گونه تخلف ،که منجر به اخ اختواا کتبو ،از کمیسویون

نشریات گردد نشریه موظف است ظرف مدت مقرا نسبت به ااائه مدااک خواسته شده و یا بیان دالیل الزم اقدام نماید دا غیر ایون صووات
اعتباا علم ،نشریه لغو و عنوان نشریه از فهرست نشریات معتبر ح ف م ،شود.
- 5-9نشریات موظف هستند برا هر شمااه از نشریه صواتجلسات که به امضا اکثریت اعضا گروه دبیران و سردبیر اسیده باشد اا تنرویم و
دا صوات داخواست کمیسیون به دبیرخانه کمیسیون ااائه نماید.
 -9-6نویسندگان مقاالت حق ااسال همزمان یک مقاله به بیش از یک نشریه اا ندااند و نشریات موظف هستند تعهد نامه الزم اا بورا اصوالت
مقاله و عدم ااسال آن به چند نشریه اا از نویسنده (نویسندگان) مقاله اخ نمایند.
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تبصره :هر نشریه موظف به تعیین زمان برا انجام فرآیند براس ،و دااو مقاله م ،باشد تا پاسخ گو نویسونده(گان) مقالوه باشود .دا صووات
عدم پاسخ گوی ،از رف نشریه دا مدت زمان م کوا نویسنده(گان) م ،تواند مقاله خود اا پس از اعمم انصراف به نشریه دیگور ااسوال
نماید
-9-7حداکثر  %5صفحات هر شمااه از نشریه علم -،پژوهش ،و  % 15صفحات هر شمااه از نشریه علم -،ترویج ،م ،تواند به مطالوب علمو،
مرتب غیر از مقاالت اختصاص یابد(.از قبیل مقاالت کوتاه یادداشت ها فن ،گزااش ها علم ،معرف ،کتاب و خمصه سمیناا) کوه الزم
است دا باال صفحه مربوط مشخص گردد و نیز حد اکثر  %5از صفحات نشریه م ،تواند به تبلیغات علم ،و تخصصو ،مورتب بوا موضووع
نشریه اختصاص یافته و دا انتها نشریه داج گردد.

ماده:10شاخص های ارزیابی نشریه
تمام ،بند ها مربوط به این آیین نامه دا اازیاب ،مواد توجه قراا م ،گیرند و عموه بر آن ها موااد زیر نیز براس ،م ،شوند:

 -10-1شاخص های ارزیابی
الف -نشریات فارسی زبان:
-

میزان استفاده و استناد به مقاالت توس نشریات معتبر دیگر
اعایت تعداد گروه دبیران و مرتبه علم ،دانشگاه( ،تعداد استاد تعداد دانشیاا)
ضروات انتشاا تعداد تخمین ،مخا بین نشریه
داصد اعضاء گروه دبیران خااج از موسسه
نسبت مقاالت چا شده به دایافت،
داصدد مقاالت چا
داصد مقاالت چا

شده اعضاء گروه دبیران و سردبیر
شده خااج از موسسه

میزان تخصص ،بودن موضوع و نام نشریه
یکدست بودن نگااش مقاالت

ب -نشریات غیر فارسی زبان:

 داصد اعضاء گروه دبیران بین الملل، -داصد مقاالت بین الملل،

 داصد توزیع دا خااج کشوا میزان استفاده کنندگان بین الملل(،ضریب تاثیر پایگاهها استناد بین الملل)،-

اعتباا موسسه یا موسسات بین الملل همکاا
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ج :توجه به کیفیت استنادی شامل

 ضایب تاثیر) Impact Factor(3-

ضریب آن ،اثر)Immediacy Index(4
نیمه عمر )Half Life( 5

 -10-2امکان دسترسی
-

داشتن شاپا.
فاصله انتشاا هر شمااه تا حضوا دا .ISC
نشان ،وب و امکان استفاده از آن برا جست جو و ااتباط با نویسندگان.

 -10-3ثبات و پایداری

 -انتشاا به موقع حت ،االمکان دا اول هر دواه.

 تداوم و توال ،انتشاا. زمان دایافت تا اعمم وضعیت پ یرش اصمح یا اد قطع ،مقاالت.-

زمان پ یرش مقاله تا چا

آن.

داشتن نمایه سالیانه
عدم گزااش خطا نشریه دا داوا و پ یرش مقاالت.
عدم گزااش خطا نویسندگان مقاالت دا اعایت حقوق ماد و معنو .
فرآیند اازیاب ،مقاالت.
استفاده از اوش مشخص فهرست نویس ،مراجع

 -10-4قالب نشریه
-

داج صفحه شناسای ،نشریه (شامل صاحب امتیاز اسام ،سردبیر مدیر مسوول و گروه دبیران آداس پست ،شمااه تلفون دوانگواا
پست الکترونیک ،وبگاه شمااگان و شمااه شاپا)

 اعایت یکدست بودن دا شیوه نگااش مقاالت نشریه.-

داشتن ااهنما تهیه و تنریم مقاالت و اهداف و اویکرد ها نشریه.

-

مشخص شدن نویسنده مسئول ونراات بر دایافت تأییدیه کلیه نویسندگان.

 3نسبت تعداد کل استنادها صوات گرفته از نشریه دا یک سال پایه به تعداد کل مقاله ها منتشر شده  ،دو سال گ شته
 4نسبت تعداد کل استناد ها صوات گرفته از نشریه دا یک سال به کل مقاالت منتشر شده نشریه  ،همان سال
5

مدت زمان ،که نیم ،از کل استنادات صوات گرفته به نشریه دا آن زمان واقع شده باشد
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 ویراستاا دقیق مقاالت. -اعایت قالب و فرم زیبا شناخت ،نشریه

 -10-5سازماندهی مقاالت چاپ شده در نشریه
 اعایت اصول مقاالت علم -،پژوهش (،نام نویسندگان و نشوان ،هوا وابسوتگ ،سوازمان ،نویسوندگان و مرتبوه علمو ،دانشوگاه ،آنها)(بدون داج القاب نویسندگان مانند دکتر مهندس حجت االسمم) چکیده(فااس ،زبان دوم) واژگان کلید

مقدمه مواد و اوش

ها نتایج و بحث نتیجه گیر کل ،تشکر و قدادان ،فهرست منابع(فااس ،و یا زبان دوم).
 داج تاایخ دایافت و تاایخ پ یرش مقاله دا ابتدا مقاالت یکدست بودن ساختاا و نگااش مقاالت-

داشتن زیر نویس کاف ،و با ذکر مرجع برا همه جداول و نمودااها مستقل از متن مقاله

-

یکدست بودن فهرست منابع با اعایت قوانین شیوه نامه ها

-

ذکر عنوان مقاله سال چا

و شمااه صفحات مقاله دا باال صفحه

 -10-6کیفیت فنی
 کیفیت مناسب راح ،عنوان و او جلد و صفحات. کیفیت و اصالت نموداا ها جداول و عکس ها کیفیت جلد و صحاف،-

کیفیت مناسب کاغ و چا

ماده11
 -11-1تشخیص کلیه مصادق آیین نامه با نرر کااگروه ها تخصص ،به عهده کمیسیون و با تایید معاونت پژوهش و فناوا م ،باشد
 -11-2موااد خاص و استثناء دا کلیه مفاد این آیین نامه دا جهت اعتباا بخش ،یا لغو اعتباا علم ،نشریات با نرور معاونوت پوژوهش و فنواوا
قابل اجرا م ،باشد
این آیین نامه دا  11ماده و  17تبصره دا تاایخ  1390/11/8به تصویب کمیسیون اسید و از این تاایخ جانشین آیین نامه قبل( ،مصوب )86/12/1
م ،گردد.
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