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مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر  ISIو بر اساس گزارش های استنادی نشریات Journal Citation ( JCR
 http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/ )Reportsو Persian Journal ( PJCR
 http://jcr.isc.gov.ir/ )Citation Reportو Islamic World Science Citation ( ISC
 www.isc.gov.ir )Centerكه  IFو  MIFآن ها مشخص شده است ،بر اساس فرمول زیر امتياز تعلق می گيرد:
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تبصره  :1حداكثر امتياز تخصيصی(  ISC ، JCRو  ) PJCRبه هر مقاله ،در مورد تمام حوزه ها ،بر اساس فرمول
فوق و سایر فرمول ها  7است .در مورد مقاالت داغ ،مقاالت كاربردی و مقاالت مروری حداكثر امتياز مقاله بر اساس
ماده  5-3 ، 4-3و  6-3شيوه نامه قابل محاسبه است .در اینصورت و به منظور برخورداری از شرایط تبصره اخير،
موضوع باید از طرف نویسنده مسئول ،و با ارایه اسناد معتبر ،قبل از اعالم نتيهه ناایی امتياز مقاالت به حوزه ژووه
دانشگاه اعالم گردد.
تبصره  :2مالك عمل برای نمایه شدن ،فارست شدن مهله مورد نظر در نمایه نامهی یاد شده در شيوه نامه معتبر در
زمان چاپ مقاله است و صرف ادعای مهله در این مورد مالك نيست.
تبصره  :3در مورد مقاالتی كه در  ISI Web of Scienceایندكس میشوند ،آخرین Impact Factorاعالم شده
توسط شركت  Thomson Reutersو آخرین  MIFمالك عمل خواهد بود.
تبصره  :4مقاالت  ISIمربوط به حوزه علوم انسانی  ،بهز رشته های تربيت بدنی ،زبان ،علوم تربيتی و روانشناسی ،با
ضریب  2امتياز دهی می شوند بشرطی كه مهموع امتياز های یك مقاله از  7بيشتر نشود.
تبصره  :5به منظور ارزرش گذاری به مهموعه نشریات  ISIداخلی و تداوم فعاليت آناا به مقاالت منتشره در این دسته از

نشریات امتيازی معادل با ( 1/2یك و دو دهم) امتياز محاسبه شده از فرمول فوق تخصيص می یابد .به منظور برخورداری
از شرایط تبصره اخير ،موضوع باید از طرف نویسنده مسئول قبل از اعالم نتيهه ناایی امتياز مقاالت به حوزه ژووه
دانشگاه اعالم گردد.
تبصره  :6امتياز مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر نمایه شده در  Scopusكه شاخص كيفيت آناا معلوم است ،بر
اساس فرمول زیر قابل محاسبه است:
𝟏

)𝑸 = (2+4امتيازمربوط به مقاله فاقد  IFكه نشریه مربوط به آن در  Scopusنمایه شده است
شاخص كيفيت نشریه براساس اطالعات مندرج در سایت  SJRبترتيب Q1=1, Q2=2, Q3=3 , Q4=4
است.

تبصره  :7امتياز مقاله هایی كه نشریات مربوط به آناا هم در  ISIهستند و هم در  Scopusنمایه شده اند براساس
فرمول مربوط به نشریات  ISIمحاسبه می گردد .در هر صورت بر اساس بند  8-3قبل از اعالم امتياز های ناایی،
نویسنده مسئول می تواند در مورد انتخاب فرمول محاسبه امتياز مقاالت نظر خود را عالم نماید.
تبصره  :8امتياز مقاالت منتشره در نشریات  ISCو علمی ژووهشی( بر اساس مدارك مستند و مورد قبول وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوری) برای مقاالت حوزه علوم انسانی بصورت زیر محاسبه می گردد:
الف) برای مقاالت منتشره در نشریاتی كه هم علمی ژووهشی هستند و هم در  ISCنمایه شده اند  7امتياز
ب) برای مقاالت منتشره در نشریاتی كه فقط علمی ژووهشی هستند  6امتياز
پ) برای مقاالت منتشره در نشریاتی كه فقط در  ISCنمایه شده اند  5امتياز
تبصره  :9امتياز مقاالت منتشره در نشریات  ISCو علمی ژووهشی( بر اساس مدارك مستند و مورد قبول وزارت
علوم ،تحقيقات و فنآوری) برای سایر حوزه ها بهز حوزه علوم انسانی بصورت زیر محاسبه می گردد:
الف) برای مقاالت منتشره در نشریاتی كه هم علمی ژووهشی هستند و هم در  ISCنمایه شده اند  5امتياز
ب) برای مقاالت منتشره در نشریاتی كه فقط علمی ژووهشی هستند  4امتياز
پ) برای مقاالت منتشره در نشریاتی كه فقط در  ISCنمایه شده اند  3امتياز
تبصره :11به مقاالتی كه توسط هيچ كدام از ژایگاهاای معتبر ( ISIیا  ISC ،SJRیا مهالت علمی ژووهشی مورد تایيد
وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری) مورد ارزیابی قرا نگرفته اند امتياز تشویقی تعلق نمی گيرد .صرف قرار گيری برخی
از نشریات در ژایگاهاای تخصصی معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری دليلی بر تعلق امتياز تشویقی به مقاالت
منتشره در این نشریات نمی باشد.

