
 داخلي و بين المللي اتنشري نامه اعتبارسنجيشيوه
 مقدمه

ربوط به امتیاز م مواد بندی نشريات از لحاظ اعتبار علمي مطابقالمللي به منظور دستهبینداخلي و کمیته اعتبارسنجي نشريات 

مصوب  تهران هدانشگا علمي هیات اعضای به( ويژه )گرنت اعتبار تخصیص نامهآيینمقاالت منتشر شده در نشريات داخلي و خارجي 

يات خصوصا نشر اعتبار نشريات خصوص در علمي نظر اظهار بندی ومرجع طبقه و تاسیس دانشگاه، فناوری و پژوهش شورای

 کمیتهامه ندر اين شیوه  بندی نشريات از لحاظ اعتبار علمي تدوين شده است.منظوردستهنامه به .اين شیوهالمللي استبین

 د.نشوامیده مين  «نشريات»و نشريات داخلي و بین المللي  «کارگروه»دانشگاه تهران داخلي و بین المللي های اعتبارسنجي نشريه

 وظايف. 1ماده 

 کارگروه عبارتند از: وظايفترين مهم

 میزان اعتبار نشريات  روزرساني به ارزيابي و 

 ممیزه هیات خانهدبیر ارجاعي از علمي هیات اعضاء ارتقاء و وضعیت تبديل مدارک در موجود نشريات اعتبار ارزيابي میزان 

   دانشگاه

 انشگاهد فناوری و پژوهش مديريت سامانه در موجود نشريات از اعتماد و استنادقابل داده پايگاه ايجاد 

  تعیین اعتبار نشريات استعالمي از سوی واحدهای دانشگاه 

  ارائه گزارش عملکرد ساالنه به شورای پژوهشي دانشگاه 

 . ترکيب اعضا2ماده

 )رئیس کارگروه( معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  .1

 )دبیر کار گروه( مدير کل برنامه ريزی و نظارت پژوهشي .2

 يکي از اعضای هیات ممیزه دانشگاه  .3

 حداقل هفت نفر از اعضای هیات علمي دانشگاه .4

 شوند.معاون پژوهشي دانشگاه انتخاب مي به مدت دو سال با حکم 4و3ذکر شده در بند  اعضاء:  1تبصره        

 شوند.کارگروه به جلسه دعوت مييا چند عضو مدعو به پیشنهاد رئیس يک در صورت لزوم، :  2تبصره 

 نفر از هفت نفر اعضای گروه از کمیسیون علوم انساني و علوم رفتاری باشند. 2حداقل  : 3تبصره 

           از اعضای  های زبان روسي و ادبیات عرب تعیین اعتبار نشريات با حضور حداقل يک نفردر مورد نشريات گروه : 4تبصره 

 های مذکور خواهد بود.گروه               

  الملليبين اعتبارسنجي نشريات . معيارهای3ماده

 برخي از معیارهای سنجش و ارزيابي کیفیت و اعتبار نشريات عبارتند از:

  ،معتبر های علميپژوهشي و انجمنانتشار توسط مراکز دانشگاهي 

 نشريه  پايگاه در هاآن 1وابستگي درج و تحريريه هیات و سردبیر ناشر، اعتبار و شهرت 

 تحريريه هیات اعضاء الملليبین تنوع 

 تحريريه هیات اعضای و سردبیر سازماني وابستگي واقعي و احراز هويت  

 فعالیت نشريه  حوزه با تحريريه هیات اعضاء تخصص بودن مرتبط 

 فعالیت نشريه حوزه و دامنه مشخص بودن  

 شماره يک در منتشرشده مقاالت تعداد و سال در نشريه شمارگان متعارف تعداد 

 نشريه  انتشار سابقه 

                                                           
1 Affiliation 



 مقاله  نگارش راهنمای دارابودن 

 مقاله  یداور فرآيند رهگیری امکان و معتبر الکترونیکي پست کامل، و منظم آرشیو روزآمد، پايگاه دارا بودن 

 الملليبین معتبر داشتن نمايه  

  داشتن فرايند داوری همتا با مدت زمان متعارف 

 مقاله  عدم دريافت هزينه داوری و يا انتشار 

  عدم انتشار مقاالت متعدد از نويسندگان يکسان 

 شماره  هر در نويسندگان جغرافیايي تنوع 

شريه نیست، بلکه ن( ،الزاما سبب نامعتبر شدن 4الزم به ذکر است که نداشتن تعدادی از معیارهای فوق الذکر)ماده : 5 تبصره

براساس باشد و ات ميکمیته از کلیه جهاعتبار ويا عدم اعتبار يک نشريه عالوه بر معیارهای ذکر شده منوط به بررسي نشريه در 

 شود.آن تصمیم گیری مي

 ارزيابي نشريات . مصوبات 4ماده

های زير قرار خواهند هيکي از دست ءگیرند، در نهايت، با رای اکثريت اعضا جزکه در کارگروه مورد بررسي و ارزيابي قرار مي نشرياتي

 گرفت: 

 نشريات دارای ايندکس بين المللي و بدون ايندکس  -الف    

  نشريات+A اين دسته شامل نشرياتي است که در فهرست :JCR2 1باشند و دارای ضريب کیفیت ميQ  4تاQ  .هستند

 شوند.نمايه مي WOS3که در گروه هنر و علوم انساني در پايگاه  همچنین نشرياتي

با  WOSو نشريات گروه هنر و علوم انساني دارای ايندکس  اجباری 4با دسترسي باز  4Q و 3Qهای اعتبار نشريه:  6تبصره       

 تشخیص کارگروه تعیین خواهد شد.  

 نشريات A :پايگاه در که نشرياتي WOS نمايه دارای ESCI5 ناشر، شوندمي نمايه 5اسکوپوس پايگاه در يا و هستند 

 باشند. نامهآيین اين 3 ماده در مندرج کیفي معیارهای دارای و دارند شدهشناخته

  نشرياتB :بدون نمايه  نشرياتWOS شوند و با تشخیص شده منتشر ميکه از سوی ناشران کمتر شناخته 6يا اسکوپوس

 نیز داشته باشند.نامه را اين آيین 4کارگروه دارای اعتبار بوده و معیارهای کیفي مندرج در ماده 

انشگاه تهران )نشرياتي که فوق قرار گیرد، اما در فهرست نشريات نامعتبر دهای يکي از دسته ءجزای چنانچه نشريه : 7تبصره         

علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  توسط کارگروه نامعتبر اعالم شده است(، يا در فهرست سیاه وزارتین

 باشد. قرار داشته باشد، نامعتبر و فاقد امتیاز مي

 نشريات C : ها محرز نشود.نامه اعتبار آناين آيین 4براساس معیارهای کیفي مندرج در ماده نشرياتي که 

 ( نشريات نوپاD)ز آنها منتشر نشده که حداقل دو سال از آغاز به کار آنها نگذشته باشد و حداقل چهار شماره ا : نشرياتي

 انجام است. بعد از احراز شرايط فوق قابل تانشريباشد. بررسي و ارزيابي اين 

  ( نشريات نامعتبرE): ها محرز اعتبار بودن آننامه بياين آيین 4ماده  در مندرج کیفي معیارهای براساس که نشرياتي

   شود.

                                                           
2 Journal Citation Reports 
3 Web of Science 
4 Open Access 
5 Emerging Science Citation Index  
6 Scopus 



 ( نشريات جعليF) :ديگر را جعل کرده و با ظاهرسازی دروغین، مثل قراردادن  نشرياتنام و نشان علمي  نشرياتي که

اصلي، درج شاپای نشريه اصلي و يا ثبت دامنه با نام نشريه اصلي يا مشابه با آن و غیره به دنبال های نشريه آرشیو مقاله

 فريبکاری با هدف سودجويي هستند.

 گیرد.امتیازی تعلق نمي Fتا  Cهای : به نشريات گروه 8تبصره      

                    مصوب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ نشريات مصوب حوزه نشريات  -ب   

  های علميه؛ نشريات فرهنگستان ها

 نشريات وزارت علوم        

 نشريه را بدون امتیاز ارزيابي مي شود.باشد "بدون ارزيابي"اگر نشريه ای در سامانه وزارت علوم ، 

 را نداشته باشد به ارزيابي سال قبل مراجعه شود . ۹۹نشريه ای ارزيابي سال  اگر 

 پژوهشي بودن بايد –يا علميترويجي و –ارزيابي شده بود جهت تعیین علمي اگر نشريه ای در سامانه وزارت علوم  علمي

 .عیت نشريه در سال قبل مراجعه کردبه وض

  شوند. ارزيابي مي "دون امتیازب"نشرياتي که در سامانه وزارت علوم نیستند 

  رتبه )ج( با  ،وزارت علوم نیستندسامانه نشريات مصوب نشريات با مجوز اولیه کمیته ارتقای نشريات دانشگاه تهران که در

 .شوند ميامتیازی ارزيابي  3و 

 صفر امتیاز امتیاز، د= 3امتیاز، ج=  4امتیاز، ب=  5 =الف   :نشريات وزارت علوم بدون نمايه بین المللي 

 نشريات وزارت علوم با نمايه بین المللي WOS(Q1-Q4)   =A+ ،EMERGING= A ،SCOPUS  =A 

 باشد، مالک ارزيابي سامانه وزارت بهداشت سامانه نشريات وزارت علوم و هم در  نشريات نشريه ای هم در سامانه چنانچه

  باشد .ميوزارت علوم نشريات 

 نشريات وزارت بهداشت

 .شودنشريه ای در سامانه وزارت بهداشت بدون ارزيابي باشد، نشريه بدون امتیاز ارزيابي ميچنانچه 

 الملليبینهای دارای نمايهرياتي که نشSCOPUS وWOS(emerging)  و رنگ سبز در ارزيابي سامانه وزارت بهداشت

 شوند.تايید مي rtisامتیاز در سامانه  5باشند، با رتبه الف= مي

  امتیاز در سامانه  4و رنگ سبز در ارزيابي سامانه وزارت بهداشت با رتبه ب=  هيبدون نمانشرياتrtis شوند.تايید مي  

  امتیاز در سامانه  3در ارزيابي سامانه وزارت بهداشت با رتبه ج=  زردو رنگ  هيبدون نمانشرياتrtis شوندتايید مي  

  و رنگ قرمز در ارزيابي سامانه وزارت بهداشت با رتبه د= صفر امتیاز در سامانه  هيبدون نمانشرياتrtis شوند.تايید مي 

  کلیه نشريات بین المللي وزارت علوم و وزارت بهداشت که ايندکسWOS (Q4-Q1 )معیارهای تعیین  دارند، بر اساس

 خواهند شد. امتیاز دهياين نشريات شده 

 شوند .مياعتبار سنجي نشريات ارزيابي  حتما در کمیتهناشر خصوصي، دارای نشريات  :۹ تبصره       

 شورای پژوهش و فناوری دانشگاهبه تصويب  04/12/13۹7در تاريخ تبصره  ۹ماده و 4نامه، شاملاين شیوه

 رسید.

                         
 

 

            


