
 
 
 

 قابل توجه اساتيد، كاركنان و دانشجويان محترم
 
 

نظر به اينكه توسعه همه جانبه كيفي در دستور كار مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسالمي قرار دارد، توجه 
 شما را در خصوص چاپ مقاالت به موارد ذيل جلب مي نماييم:

 
  اولويت انتشار دستاوردهاي علمي خود را براي مجالتISI (WOS) ،ISI (ESCI) كه ناشر آن از 

 ,Elsevier, Taylor Fransis, John Wileyميان ناشرين معتبر بين المللي (نظير 
Springer, Sage, …...و مجالت علمي پژوهشي قرار دهيد ( 

  در مرحله بعد چاپ مقاالت در مجالت كه در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر نظيرPubmed, 
Scopus, CABi ايندكس مي شوند بالمانع است ليكن حتما به تبصره هايي كه در ذيل اشاره مي 
 شود توجه فرماييد.

 
 ) منطقي باشد. Volume) مجله در هر سال (Issueتعداد شمارگان (

توضيح: برخي مجالت تعداد بسيار زيادي شماره در هر سال داشته و با اين وجود اقدام به 
 ) نيز مي نمايند.USpecial IssueUانتشار ويژه نامه (

 
  دليل محدود نمودن اين مجالت اعتبار كم آنان است كه عموما به مقاالت اين مجالت ارجاع

)Citation صورت نمي گيرد. بديهي است براي محققين و دانشگاه ها، مقاالتي امتياز بيشتري (
 دارند كه ميزان ارجاع به آن باال بوده و منجر به ارتقاء رتبه علمي آنان شود.

 
  در خصوص چاپ مقاالت در مجالتISI-listed الزم به ذكر است چنانچه ناشر آن معتبر باشد 

هيچ منعي نيست ليكن در حال حاضر مجالت بسياري وجود دارد كه به صورت بي رويه مقالة با هر 
كيفيتي را به چاپ مي رسانند. لذا پيشنهاد مي شود از ارسال مقاله به اين مجالت خودداري 

 فرماييد. از جمله شاخصه هاي اين مجالت ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 

 
عالوه بر باال بودن تعداد شماره در هر سال، تعداد مقاالت در هر شماره نيز به صورت غير 

عادي است و مقاالت در زمينه هاي مختلف را به چاپ مي رسانند. به عنوان مثال مجالتي 
 مقاله در هر شماره داشته كه عموما 50 شماره با بيش از 12وجود دارند كه در هر سال تا 

 در كشورهاي خاص و توسط ناشرين محلي به چاپ مي رسند.



 
 در پايان به صورت خالصه پيشنهاد مي شود:

 
 از حد معمول است شتري بIssue كه تعداد مقاالت در هر ي به مجالت خارجهاز ارسال مقال

،  مجله قبل از ارسال مقاله به ناشريفي كيابي شود جهت ارزي مشنهادي پضمنا .ديي فرمايخوددار
  شودي كه مجله در آن منتشر مي كشور، وIssueتعداد مقاله در هر ،   در هر سالIssueتعداد 

 توجه فرماييد.
 

 تعلق نخواهد گرفت يقي مقاالت تشونگونهي است من بعد به ايهيبد
 

ضمنا از اساتيد محترم خواهشمند است نظارت كافي بر ارسال مقاله توسط دانشجويان داشته باشند 
و دانشجويان محترم نيز بدون كسب اجازه و هماهنگي الزم با اساتيد اقدام به ارسال مقاله ننمايند تا 

عالوه بر پيشگيري از مشكالت متعدد ناشي از آدرس دهي غلط، كيفيت مقاله ارتقاء و مجالت 
 متناسبي انتخاب شود.

 
 ي تشكر حوزه معاونت پژوهشبا

 
 


