
  سازي استنادي نشریات معتبر علمی درنامه نمایهآیین

  )ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم (

  مقدمه

اي مقام معظم اهللا خامنهبا توجه به لزوم گسترش علم در جهان اسالم و نظر به بیانات حکیمانه حضرت آیت
و پیرو مصوبه نهمین مجمع  ]1[پایگاه استنادي علوم جهان اسالمرهبري جمهوري اسالمی ایران مبنی بر ایجاد 

میالدي) در رباط پایتخت مراکش و  2007( 1386عمومی وزراي آموزش و پرورش کشورهاي اسالمی در سال 
میالدي) در  2008( 1387ست وزارت آموزش عالی کشورهاي اسالمی در سال نیز عطف به مصوبه چهارمین نش
به شرح زیر ابالغ  ISCسازي استنادي نشریات معتبر علمی در نامه نمایهآیین *باکو پایتخت جمهوري آذربایجان

  گردد.می

  : هدف1ادهم

) ISCسازي استنادي نشریات معتبر علمی در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم (نامه به منظور نمایهاین آیین
وعی هاي موضبندي آنها در رشتهتوان به ارزیابی استنادي نشریات و رتبهتدوین گردیده است. براین اساس، می

د. همچنین، این پایگاه مقاالت و دانشمندان پراستناد، مقاالت مختلف با توجه به ضریب تأثیر هر نشریه اقدام نمو
ها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و فناوري و کشورهاي برتر را از داغ، نشریات برتر و در نتیجه دانشگاه

  نماید.این حیث مشخص می

    ISCسازي استنادي نشریات معتبر علمی در : شرایط نمایه2ماده 

سازي ) نمایهISCتوانند با رعایت شرایط و ضوابط زیر در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم (ینشریات علمی م
  استنادي شوند:

  )ISCداشتن اعتبار علمی از مراجع قانونی کشور مربوطه با تأیید شوراي راهبري (أ. 

  نماید.گیري می) تصمیمISCتبصره: در مورد نشریاتی که مراجع قانونی مشخص ندارند، شوراي راهبري (

  انتشار به موقع نشریهب. 

ها و ها و دو فصلنامهنشریه در یکساله منتهی به ارزیابی احراز شرایط باید قبل از شروع هر فصل براي فصلنامه
  ها، منتشر شده باشد.نامهها و هفتهقبل از شروع هر ماه و هر هفته براي ماهنامه



  رعایت تسلسل انتشار نشریهج. 

  باشد.هاي متعدد در یک نشریه جایز نمیاید به طور جداگانه و در زمان مقرر منتشر شود. ادغام شمارهنشریه ب

) ارجاع ISCشوند جهت اتخاذ تصمیم به شوراي راهبري (تبصره: فهرست نشریاتی که با تأخیر منتشر می
  گردد.می

  داشتن وبگاه نشریهد. 

  خود بوده و از طریق شبکه جهانی وب قابل دسترس باشد. هر نشریه معتبر باید داراي وبگاه مخصوص به

  ارائه نسخه الکترونیکی نشریهه. 

  .ISCارسال منظم نسخه الکترونیکی نشریه از طریق سامانه دریافت الکترونیکی نشریات 

  ایجاد امکان دسترسی بر خط به نشریه توسط سردبیران نشریات براي نویسندگان و داوران مقاالت.و. 

  درج کامل نام نشریه، سال (دوره) و شماره به زبان انگلیسیز. 

المللی نشریه درج آدرس پستی، پست الکترونیکی، شماره تلفن، نمابر، کدپستی نشریه و شماره استاندارد بینح. 
)ISSN.(  

 مورد استفادهسازي منابع و مأخذ دستهاي معتبر به منظور یکنامهدرج معیارهاي نگارش با استفاده از شیوهط. 
  .ISCدر مقاالت جهت سهولت پردازش اطالعات در پایگاه 

  ).ISCداشتن حداقل متوسط ضریب تأثیر براي سه سال اخیر طبق نظر شوراي راهبري (ي. 

  الگوي مقاالتك. 
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به تصویب شوراي راهبري پایگاه  20/11/87نامه در یک مقدمه، دو ماده و دو تبصره و در تاریخ آییناین 
  ) رسید.ISCاستنادي علوم جهان اسالم (

  محمدمهدي زاهدي

  وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

  و رئیس شوراي راهبري

  )ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم (

 


