فرم ارزیابی نشریات جهت ورود به ISC
کد نشریه:

عنوان نشریه:
تاریخ بررسی:
ردیف
1

ارزیابی کننده:
معیار

اعتبار علمی ناشر ()0-10

کشور:
شاخص

…Elsevier, Springer, John Wiley, sciencedirect

2

0-10

ناشر:
امتیاز شاخص

دانشگاه ،پژوهشگاه و موسسه ،انجمن برتر ( 1/3برتر رتبه بندی)

10
7

سایر دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات و انجمنهای موجود در رتبه بندی

5

سایر (ناشر خصوصی و )...

3

عدم ذکر ناشر یا صاحب امتیاز
اعتبار علمی نشریه

مجموع امتیاز:
امتیاز کسب شده

وتوی ارزیابی

نمایه در نمایه نامه تخصصی معتبر وزات علوم

10

نمایه در نمایه نامه های عمومی مانند elsevier, … Ebsco, proquest, emerald,و ESCI

7

 ، Sid, scholar, magiran, civilica, otherنمایه های ملی کشورها هر کدام نیم امتیاز و Doaj

3

یک امتیاز
در صورت نمایه نشدن در نمایه نامه ها
میزان تمرکز موضوعی
3

0-15

انتشار منظم

یک رشته موضوعی (ریاضی)

15

چند رشته مرتبط به هم (کامپیوتر و برق)

12

یک حوزه موضوعی کالن (علوم اجتماعی)

5

چند حوزه کالن (انسانی/مهندسی)

2

انتشار نشریه متناسب با دوره انتشاراتی ذکر شده در سایت

10

داشتن یک شماره تأخیر
0-10

برای هر یک ماه تاخیر در انتشار یک شماره
 2امتیاز کسر می شود

داشتن شماره مازاد بر دوره انتشاراتی ذکر شده در سایت

4

0

به ازای هر یک شماره اضافی  1امتیاز کسر
می شود

پراکندگی جغرافیایی و سازمانی اعضای هیئت تحریریه

انتشار حداقل  6مقاله در هر شماره و حداقل  24مقاله در سال

وتوی ارزیابی

بیش از یک شماره تاخیر (وتوی ارزیابی)

وتوی ارزیابی

کشورهای مختلف

حداکثر امتیاز15 :

0-15
یک کشور

حداکثر امتیاز12 :

*** شماره مازاد نباید جزء شماره های ویژه نشریه باشد.

1

]) ×
4

تعداد کشور

1

8

4

( × )) +

نماینده قاره
4

تعداد وابستگی

1

(  × 2) +تعداد نفرات )[15
]

تعداد وابستگی
تعداد نفرات

[12

5

مرتبه اعضای هیئت تحریریه
6

0-5

هیئت تحریریه بدون وابستگی ( وتوی نمایه)

وتوی نمایه

هیئت تحریریه کمتر از  7نفر (وتوی ارزیابی)

وتوی ارزیابی

نداشتن هیئت تحریریه (وتوی ارزیابی)

وتوی ارزیابی

استاد

3

دانشیار

2

استادیار

1

هیئت تحریریه بدون ذکر مرتبه (وتوی نمایه)

0

](حاصلجمع (وزن مرتبه × تعداد)[ ×

حداکثرامتیاز
𝟑×تعداداعضا

پراکندگی جغرافیایی و سازمانی نویسندگان
7

0-15

حداکثر امتیاز15 :

]

حداکثر امتیاز برای مجالت فارسی زبان 15 :

])

کشورهای مختلف
یک کشور

حداکثر امتیاز برای مجالت با زبان التین12 :

8

9

اطالعات کامل کتابشناختی نشریه و وابستگی سازمانی

کامل بودن اطالعات کتابشناختی نشریه از جمله ذکر  ،issnناشر ،تبعیت از یک روش استناددهی

نویسندگان

(وتوی ارزیابی) و دوره انتشاراتی /وابستگی سازمانی نویسندگان  :ذکر دانشگاه ،دانشکده،گروه،

0-10

شهر ،کشور ،ایمیل (ایمیل حداقل یک نویسنده) (وتوی نمایه)

برخط بودن محتوای نشریه و دارا بودن اطالعات تماس

ایمیل و امکان دسترسی آزاد به مقاالت ( وتوی ارزیابی) ،دارا بودن اطالعات پستی ،تلفن ،قابلیت

0-10

استخراج انبوه اطالعات (وتوی نمایه)

به ازای نداشتن هر مورد یک امتیاز کسر
شود
هر مورد دو امتیاز

تعداد کشور
5

×)

تعداد وابستگی
تعداد نفرات

تعداد وابستگی
تعداد نفرات

)[15

)[ × حداکثر امتیاز

