
 

 

 

 مصوبات مربوط به نشریات داخلی

 

جمع آوری و جهت توسط معاونت پژوهشی مربوط به حوزه علمیه و فرهنگستان علوم همه نشریات  -۱

 ارزیابی برای اعضای کمیته ارسال گردد .

برای نشریات وزارت علوم  -۲  

 باشد نشریه را بدون امتیاز درنظر می گیریم  ر نشریه ای در سامانه وزارت علوم"بدون ارزیابی"اگ. 

 را نداشته باشد به ارزیابی سال قبل مراجعه شود . ۹۹گر نشریه ای ارزیابی سال ا 

 یا  ترویجی و –گر نشریه ای در سامانه وزارت علوم  علمی ارزیابی شده بود جهت تعیین علمی ا

 پژوهشی بودن باید به وضعیت نشریه در سال قبل مراجعه کرد . –علمی 

 ارزیابی می گردد "بدون امتیاز"شریاتی که در سامانه وزارت علوم نیستند ن . 

 وزارت علوم نیستند رتبه سایت دانشگاه تهران که در وز اولیه کمیته ارتقای نشریات با مجشریات ن

 امتیازی ارزیابی شوند . ۳)ج( و 

 ترویجی بود در کمیته مطرح شود . –گر نشریه ای در سامانه وزارت علوم علمی ا 

 

 امتیاز  5-------------------نشریات وزارت علوم بدون نمایه بین المللی   الف 

 امتیاز  4---------------------ب                                                           

 امتیاز ۳---------------------ج                                                            

 امتیاز  0----------------------د                                                            

 +WOS(Q1-Q4)---------A       نشریات وزارت علوم با نمایه بین المللی  

                                            EMERGING------------A   

                                            SCOPUS---------------A 

اگر نشریه ای هم در سامانه وزارت علوم باشد و هم در وزارت بهداشت ارزیابی نشریه در وزارت علوم  -۳

ارزیابی دانشگاه می باشد . مالک  

برای نشریات وزارت بهداشت :-۴  

 اگر نشریه ای در سامانه وزارت بهداشت "بدون ارزیابی " باشد نشریه بدون امتیاز ارزیابی می گردد .

 

 (سبز+ نمایه بین المللیemerging- scopus )---------- ۵  با امتیاز )الف(رتبه  

   ۴    رتبه )ب( با امتیاز------------------------------------------سبز بدون نمابه 

  ۳    رتبه )ج( با امتیاز ---------------------------------------------------------زرد  

  0    رتبه )د( با امتیاز-- -----------------------------------------------------قرمز 

 

دارند، بر ( Q4تا  Q1)از  WOSتبصره: کلیه نشریات بین المللی وزارت علوم و وزارت بهداشت که ایندکس 

 خواهند شد. امتیاز دهیاساس معیارهای تعیین شده در آیین نامه اعتبارسنجی نشریات 

 

 ارزیابی شوند . اعتبار سنجی نشریاتهستند حتما در کمیتهناشر خصوصی نشریاتی که دارای  -۵

                                      


