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 : مقدمه

 مهنا ، شیوه علمی مجالت کیفی ارتقاء منظور به "علمی دانشگاه مجالتجامع  آیین نامه " 51بر اساس ماده  

  است. شده تدوین زیر شرح به دانشگاه علوم پزشکی گلستان  علمی مجالت بندی رتبه و ارزیابی

  اهداف.  1 ماده 

  علمی مجالت بندی رتبه و ارزیابی

  علمی مجالت کیفی ارتقاء و سازی استاندارد به کمک

 

 علمی مجالت ساالنه ارزیابی فرایند:۲ ماده

   
علمی دانشگاه به صورت شش ماهه ارزیابی  مجالتآیین نامه  51علمی بر اساس ماده  مجالتهمه   -2-5

 می شوند و پس از بررسی و ارزیابی رتبه یا امتیاز آن ها تعیین و اعالم می شود.
توسط دفتر توسعه و بر اساس چک لیست و معیارهای مندرج در شیوه نامه  مجالتارزیابی   -2-2

 صورت می پذیرد.مجالت علمی دانشگاه  هماهنگی
 

 علمی و امتیاز آنها مجالت. معیارهای کلی ارزیابی  1جدول 

 علمی مجالتمعیارهای کلی ارزیابی  ردیف
سقف 

 امتیاز

 561 مجالتانتشار به موقع و رعایت ضوابط آیین نامه ی  5

 01 رعایت فرایند پذیرش مقاالت و داوری تخصصی 2

3 
 جالتمزیر ساخت ها و اطالعات شناسنامه ای کامل نشریه مطابق با ایین نامه ی   ،استانداردداشتن وبگاه 

 علمی
571 

 271 ساختار و کیفیت مقاالت ،رعایت آیین نگارش 4

 231 اجتماعی شبکه های وضعیت نشریه در نمایه های استنادی تخصصی و 1

 رعایت اخالق علمی نشر و جلوگیری از تخلفات علمییری مقررات و امکانات نرم افزاری برای گرکابه  6
01 

 

 5111 کل امتیاز ها

 

 



 

 

 علمی مجالت. چگونگی تعیین رتبه  2جدول 

 رتبه شده های نمایه امتیاز کسب شده از شاخص های ارزیابی از پایگاه

 ممتاز PubMedو  WOS* ، Scopus پایگاه های مجالت

 الف امتیاز 5111تا  015کسب 

 ب امتیاز 011تا  615کسب 

 ج امتیاز 611تا  415کسب 

 د امتیاز و پایین تر 411کسب 

  محسوب می شوند. WOSمعادل تا زمانی که در این گروه قرار دارند  دارند قرار WOSاز پایگاه  ESCIی که در گروه مجالت *

 علمی مجالت ارزیابی کلی معیارهای سنجش های شاخص. 3 جدول

 علمی مجالت. انتشار به موقع و رعایت ضوابط آیین نامه 1-3 ردیف
حداکثر 

 امتیاز

5 

انتشار به موقع هر شماره از نشریه در دوره 

مربوطه در طول یک سال ) ابتدای دوره 

 انتشار(*

در صورتی که هر شماره از نشریه در ابتدای دوره مربوطه منتشر 

 با توجه به تناوبشود، سهم آن شماره را از امتیاز کل یک سال 

 کسب می نماید. نشر

61 

2 
 مرتبه علمی سردبیر

 51 استاد

 0 دانشیار

 6 استادیار 

3 
از افراد  هئیت تحریریهتعداد اعضای 

 / کشورهای مختلفدانشگاهشاخص علمی 

بر اساس بین المللی بودن، وابستگی داخل یا  به ازای هر عضو

 اعضای هیئت تحریریهایندکس  Hمرتبه و خارج از دانشگاه، 
11 

 ضروری است شماره های نشریه در ارزیابی به روز باشند.*

 

 . رعایت فرآیند پذیرش مقاالت و داوری2-3 ردیف
حداکثر 

 امتیاز

5 
بازه زمانی بررسی اولیه مقاالت دریافتی )اعالم نظر به نویسنده یا آغاز فرایند 

 داوری(

 51 روز 51تا 

 6 روز51بیشتر از 

 1 در سامانه برای هر مقاله یداور 2حداقل  انجام 2

 1 در وبگاه مجله چارتدرج مراحل داوری به صورت فلو 3

 ,Mendeleyداوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها )مانند گذاری اطالعات اشتراک به  4

Publons) 
51 

 51  همکار مجله در یکی از شماره ها ساالنه اسامی داورانانتشار 1

 51 /کشور دانشگاههر  توزیع جغرافیایی و سازمانی داوران 6

 51 استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقاالت  7

 پذیرش مقاله تا میانگین بازه زمانی فرایند داوری  0
 21 ماه 6کمتر از 

 51 ماه 6بیش از 

 



 

 

 داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت ها و اطالعات شناسنامه ای نشریه. 3-3 ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 درج عنوان نشریه)زبان اصلی و انگلیسی*( 5
 زبان اصلی

51 
 زبان انگلیسی

 51 درج ماه و سال آغاز انتشار و توالی نشریه 2

 1 درج فهرست مقاالت هر شماره و آرشیو نشریه 3

 استاندارد  XML و  PDFخروجی  4
 PDF خروجی 

51 
 XML   خروجی

1 

به روز بودن اطالعات نشریه در وبگاه )تاریخ آخرین به روزرسانی وبگاه نشریه، عنوان، هدف و چشم 

، وابستگی سازمانی و تخصص آنان، آدرس نشریه و تلفن تماس، هئیت تحریریهترکیب اعضای  ،انداز

 نمایه ها و...(

1 

 1 داوری در وبگاه نشریهیند آدرج فر 6

 1 درج میانگین بازه زمانی فرایند داوری و نرخ پذیرش مقاالت 7

 1 محاسبه خودکار نرخ پذیرش مقاالت) نسبت مقاالت پذیرفته شده به دریافتی( 0

 1 درج فهرست مقاالت آماده انتشار 0

 21 ( DOIدیجیتال مقاله )  گردرج شناسه  51

 51 نشریه به پایگاه های استنادی و تخصصی ای که نشریه در آنها نمایه شده است.درج پیوند مستقیم  55

 1 تعیین نوع یا انواع مقاالت قابل انتشار در نشریه 52

 درج اهداف و حوزه موضوعی نشریه در وبگاه 53

 51 کامل

 1 ناقص

 1 فاقد

 51 اعالم روش استاندارد در مآخذ نویسی 54

 1 دسترسی به تمام مقاالت )دسترسی باز یا حق اشتراکی(اعالم وضعیت  51

 1 جزییات تماس نشریه )آدرس پستی، آدرس وبگاه، آدرس الکترونیکی، تلفن و نمابر( 56

57 
راهنمای نویسندگان) داشتن دستورالعمل و راهنمای تهیه و تنظیم مقاالت، 

 جداول، نمودار، عکس ها(

 21 کامل

 51 ناقص

 1 فاقد

 51 درج نام و آرم ناشر، نام صاحب امتیاز و شاپا در وبگاه نشریه 50

50 
های  شماره و  ، دورهمجله در پایگاههای استنادی H-indexو  اعالم خالصه آماری )تعداد استنادات

 ار دانلود و...( در وبگاه نشریه شمار بازدید، شم ،منتشر شده
1 

 51 ناملینک ثبت نام در سامانه، راهنمای ثبت  21

 غیر فارسی باشد،عنوان می تواند به زبان فارسی نیز درج شود.نشریه *در صورتی که زبان اصلی 

 

 



 

 

 ساختار و کیفیت مقاالت ،رعایت آیین نگارش .4-3 ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 *درج عنوان مقاله به زبان اصلی و انگلیسی  5
 زبان اصلی

1 
 زبان انگلیسی

2 
مشخص بودن نویسنده مسئول و پست  ،سازمانی نویسندگاننام و وابستگی 

 الکترونیک نویسندگان در مقاله به زبان اصلی و زبان انگلیسی

 51 کامل

 1 ناقص/فاقد

3 

 تاریخ دریافت و پذیرش مقاله ،شماره صفحه اغاز و پایان مقاله ،دوره و شماره نشریه ،سال ،درج عنوان

 نوع مقاله در صفحه نخست هرمقاله و
51 

شماره صفحات مقاله و نام نویسنده اول طبق الگوی یکسان در  ،دوره و شماره نشریه ،سال ،درج عنوان

 سربرگ صفحات مقاالت

4 

 رعایت یکدست بودن فرمت در مقاالت نشریه )درج چکیده و واِژگان کلیدی

 ،مواد و روشها ،( مقدمه*واژه ( )زبان اصلی  و انگلیسی  1تا  3) Meshمطابق 

مواد و روشها و یافته های پژوهش   Reviewیافته های پژوهش )در مقاالت 

الگوی مناسب و یکسان در نمودارها  ،بحث و نتیجه گیری، ضروری نیست( 

 جداول و تصاویر

 21 کامل

 51 ناقص

 1 فاقد

1 
تامین کننده اعتبار پژوهش )درصورت وجود( در درج قدردانی از حامی یا 

 مقاالت

 1 کامل

 2 ناقص

 1 فاقد

6 

نویسی در مقاالت )درون متنی برون  ذخاجرای صحیح همسان و استاندارد مآ

ذ به زبان خآداشتن منابع و م ،استفاده از منابع  به روز ،متنی و در فهرست منابع(

 لیسیگاصلی و ان

 21 کامل

 51 ناقص

 1 فاقد

 نشریه حوزه تخصصیمقاالت با موضوع مرتبط بودن  7

 21 خوب

 51 متوسط

 51 ضعیف

0 
کیفیت علمی مقاالت 

 نشریه 

 داشتن نوآوری

01 

 به روز بودن موضوعات

 سطح علمی و عمق دانش تخصصی

 کاربردی بودن و اثر بخشی مقاالت در جامعه علمی

 یکپارچگی موضوع )جامعیت تخصصی(تمرکز و حفظ 

 نیاز محور بودن موضوعات مقاله

 01 / کشور دانشگاههر  سازمانی نویسندگانوابستگی و  بین المللی  تنوع جغرافیایی 0

 درصد نویسندگان تکراری در نشریه )در یک سال ( 51

 1 درصد 51کمتر از 

 3 درصد 21تا  51

 5 درصد 21بیشتر از 

 51 کامل  55

 1 ناقص



 

 

 ساختار و کیفیت مقاالت ،رعایت آیین نگارش .4-3 ردیف
حداکثر 

 امتیاز

  همه نویسندگان  ORCIDدرج کد 

 1 فاقد

 PDF 1درپایین چکیده در فایل  DOIدرج کد  52

 انی(کلید واژه و وابستگی سازم ،چکیده ،در صورتیکه زبان اصلی نشریه غیر فارسی باشد شاخص های مربوطه )عنوان مقاله *

 می تواند به زبان فارسی نیز درج شود. 

 

 . وضعیت نشریه در نمایه های استنادی، تخصصی و اجتماعی5-3 ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 

 

 

 نمایه شدن در پایگاههای استنادی بین المللی 

WOS  01 

WOS(ESCI)/ PubMed 61 

Scopus 11 

2 
 Chemical Abstract   ،Math Science  ،CABI  ،Agricolaنمایه شدن در پایگاههای معتبر تخصصی ) 

 ، و غیره
41 

   ISCنمایه شدن در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  3

1Q 61 یا نشریه هسته 

2 Q 11 

3 Q 41 

4 Q 31 
 Q 22فاقد 

 DOAJ 31 نمایه شدن در پایگاه مجله دسترسی آزاد  4
SID  

1 
و قرار دادن  Academia, LinkedIn, Mendeley, research gateاجتماعی   های  عضویت در شبکه

 پیوند آن در وبگاه نشریه
51 

 ردیف
ز و. به کارگیری امکانات نرم افزاری برای رعایت اخالق علمی نشر و جلوگیری از بر 3-6

 تخلفات علمی

حداکثر 

 امتیاز

 درج قوانین و مقررات مربوط به رعایت اخالق نشر در وبگاه نشریه 5

 31 کامل

 51 ناقص

 1 فاقد

 51 ( CCداشتن مجوز دسترسی  حق کپی رایت )  2

 COPEدرج تعهدنامه مبنی بر رعایت و عضویت در  3
 عضویت

21 
 تبعیت

 Copyright ) 51 (دریافت فرم تعهد نویسندگان  4

 51 ( Conflict of Interestدریافت فرم تعارض منافع )  1

 1111 جمع امتیازات کل ارزیابی



 

 

 

اخطار لغو، نبود تأییدیه نویسنده و مواردی از قبیل  پذیرش مقاالت یاداوری  درهای اخالقی و حرفه ای خطاچنانچه نشریه دارای تبصره: 

درصد مقاالت از اعضای هئیت تحریریه و سردبیر در  31ئول، چاپ مجدد مقاله منتشر شده، تقلب و هرگونه تخلف علمی و انتشار پیش از سم

 و مراتب جهت طرح در شورای سردبیران ارجاع خواهد گردید. مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت ،باشد نشریه

 

 
رسید و از این تاریخ الزم االجراء  شورای پژوهشی دانشگاهبه تصویب  5411/14/10در تاریخ 5ماده و تبصره 2این شیوه نامه در 

 .است

 

 

 اختصارات:
 

CC Creative Commons 

COPE Committee on Publication Ethics 

DOAJ Directory of Open Access Journal 

DOI Digital Object Identify 

ESCI Emerging Sources Citation Index 

IF Impact Factor 

ISSN International Standard Serial Number 

H-index Hirsch Index 

JCR Journal Citation Report 

Q Quartile 

SID Scientific Information Database 

SJR SCImago Journal Rank (Scientific Journal Ranking) 

WOS Web of Science 

XML Extensible Markup Language 

 


