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  علوم جهان اسلامآيين نامه نمايه سازي نشريات در پايگاه استنادي 

  مقدمه

با توجه به لزوم ارتقاي نقش جمهوري اسلامي ايران در توليد و گسترش علم در جهان اسلام و نظر به بيانات حكيمانه 

مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد پايگاه استنادي علوم جهان اسلام و پيرو مصوبه نهمين مجمع عمومي وزراي آموزش و 

ميلادي) در رباط پايتخت مراكش و نيز عطف به مصوبه چهارمين  2007( 1386سال  پرورش كشورهاي اسلامي در

ميلادي) در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان و  2008(  1387نشست وزراي آموزش عالي كشورهاي اسلامي در سال 

شريات معتبر علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آئين نامه نمايه سازي استنادي ن 10/2/1387مورخ  623مصوبه جلسه 

مصوب و به اجرا گذاشته شد. براساس نياز به نمايه سازي نشريات با كيفيت بالاتر، آيين نامه  1387در تاريخ  ISC در

  مذكور مورد بازبيني قرار گرفت و مجدداً بعد از اصلاحات به صورت زير تصويب و ابلاغ گرديد. 

  : هدف1ماده 

در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام علمي نمايه سازي نشريات معتبر گزينش نشريات جهت ين نامه به منظور اين آي

)ISC.تدوين گرديده است (  

  : تعاريف2ماده 

به نشرياتي اطلاق مي شود كه از مراجع ذيصلاح اعم از كميسيون هاي اعتبارگذاري نشريات : نشريات داراي اعتبار علمي

  باشند.يا مورد پذيرش قرار گرفته علمي، مجوز اعتبار اخذ كرده و پايگاه هاي و يا ساير مراجع 

  شماره هاي مختلف يك نشريه منطبق با نوبت انتشار اعلام شده اش اطلاق مي گردد.به موقع به انتشار  انتشار منظم:
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ضوعي با وبه فرايندي اطلاق مي شود كه طي آن مدارك ارسالي به نشريه براي چاپ، توسط متخصصان م :داوري علمي

في آن مورد بررسي قرار گرفته و در طي يك فرايند تعاملي اصلاحات لازم برروي مدارك هدف سنجش و ارتقا سطح كي

  گردد.مي اعمال 

  به ناشراني اطلاق مي گردد كه از سابقه فعاليت حرفه اي و علمي برخوردار بوده و به يكي از  ناشر معتبر علمي:

موسسات تحقيقاتي و يا انجمن هاي علمي معتبر در سطوح ملي، منطقه اي يا بين المللي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 

  وابسته باشند.

يكي از  دربه آن دسته از دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي اطلاق مي گردد كه  :دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي معتبر

  و.اس، تايمز يا ساير نظام هاي رتبه بندي معتبر رتبه بندي هاي بين المللي شامل آي.اس.سي، لايدن، شانگهاي، كي

  بين المللي قرار گيرند. 

به توزيع جغرافيايي نويسندگان مجله اطلاق مي شود به نحوي كه نويسندگان هر شماره از  :تنوع جغرافيايي نويسندگان

  مجله منحصر به يك سازمان يا يك كشور خاص نباشند.

وزيع جغرافيايي هيئت تحريريه مجله اطلاق مي شود به نحوي كه آن ها منحصر به به ت :تنوع جغرافيايي هيئت تحريريه

  يك سازمان يا يك كشور خاص نباشند.

شامل اطلاعات عنوان مجله، سال انتشار، دوره، شماره، عنوان مقاله، چكيده، كليدواژه،  :اطلاعات كتابشناختي و استنادي

  خذ گان، اطلاعات تماس نويسندگان و مĤوابستگي سازمان نويسند نام و نام خانوادگي نويسندگان، مرتبه علمي،

  مي گردد.

  به تطابق عنوان مجله با هدف، دامنه درج شده در مجله و هچنين مدارك انتشار يافته در مجله اطلاق  :خط مشي مجله

  مي شود.
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  در نشريه اطلاق مي شود.تعداد و تنوع موضوعات پوشش داده شده به  :تمركز موضوعي

درخواست كننده از مجلات  يا هيات تحريريه نشريه اق مي گردد كه نشريهل: به حالتي اطISC محتواي به بخشيدن غنا

  ن اسلام استناد دريافت كرده باشد.نمايه شده در پايگاه استنادي علوم جها

به حالتي اطلاق مي شود كه دسترسي به مدارك انتشار يافته توسط نشريه از طريق وبگاه آن  :برخط بودن محتواي مجله

  نشريه ميسر باشد.

  ارزيابي نشريات علمي: 3ماده 

كليه نشريات بين المللي اعم از كشورهاي اسلامي يا ساير كشورها كه حداقل يكسال از  :درخواست نمايه سازي .1

ميتوانند درخواست نمايه سازي خود را به پايگاه استنادي علوم جهان اسلام  آغاز انتشار آنها سپري شده باشد

 ارائه نمايند.

 صورت مي پذيرد. 4ارزيابي نشريات براساس ضوابط و معيارهاي ماده  :نحوه ارزيابي مجلات .2

پايگاه استنادي علوم جهان اسلام به صورت متناوب نشريات نمايه سازي شده را براساس معيارهاي  :لغو اعتبار .3

مورد بازبيني قرار مي دهد و در صورتي كه امتياز كسب شده حاكي از افت كيفيت نشريه  4مندرج در ماده 

  ج خواهد شد.باشد، نشريه مزبور از فهرست نشريات معتبر پايگاه استنادي علوم جهان اسلام خار

  : ضوابط و معيارهاي ارزيابي نشريات علمي4ماده 

 اعتبار علمي .1

 انتشار منظم .2

 داوري علمي .3

 اعتبار علمي ناشر .4
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 تنوع جغرافيايي نويسندگان و هيئت تحريريه .5

 اطلاعات كامل كتابشناختي واستنادي .6

 رعايت خط مشي مجله .7

 ميزان تمركز موضوعي .8

 ISCغنا بخشيدن به محتواي  .9

  تواي مجلهبرخط بودن مح .10

گاه استنادي علوم جهان اسلام رسيد يبه تصويب شوراي راهبري پا 12/12/1393ماده در تاريخ  اراين دستورالعمل در چه

  قابل اجرا است. 1394و از سال 

 


