
آییه وامه حمایت مالی از وشریات علمی داوشگاه زوجان 
 

 

: هقذهِ

در راستبی سیبست ٍسارت ػلَم جْت تطَیق ٍ حوبیت هبلی اس ًطزیبت ػلوی کطَر آییي ًبهِ 

. حوبیت هبلی اس ًطزیبت ػلوی داًطگبُ سًجبى تذٍیي گزدیذُ است 

 

حوبیت هبلی ًطزیبت ػلوی داًطگبُ سًجبى ثِ صَرت هزحلِ ای ثَدُ ٍ ضبهل ًطزیبتی  : 1هبدُ 

 ISIٍ ISC تزٍیجی، – پژٍّطی، ػلوی –است کِ در تالش ثزای تجذیل ضذى ثِ ًطزیبت ػلوی 

. خَاّذ ثَد

پس اس . هیشاى حوبیت هبلی ثب تَجِ ثِ اهتیبسات کست ضذُ تَسػ ًطزیِ خَاّذ ثَد : 2 هبدُ

در اداهِ پس اس چبح ّز .  هیلیَى ریبل اس هجلِ حوبیت هبلی هی ضَد25گشفتي هجَساًتطبر هجلغ 

 کسب کند  را"هجوَع اهتیبسات کست ضذُ تَسػ ًطزیِ" اهتیبس اس 20ضوبرُ ثِ ضزغ آًکِ هجلِ 

 هیلیَى ریبل اداهِ خَاّذ 100 ایي حوبیت تب سقف  . هیلیَى ریبل را دریبفت خَاّذ ًوَد25هجلغ 

   .یبفت

 هیلیَى ریبل 50 تزٍیجی هجلغ – پژٍّطی یب ػلوی –ثوحط تجذیل ضذى هجلِ ثِ ػلوی  : 3هبدُ

.  ثِ هجلِ پزداخت هی ضَد

 هیلیَى ریبل دیگز ثِ هجلِ پزداخت 100 هجلغ ISC یب ISIثوحط تجذیل ضذى هجلِ ثِ  : 4هبدُ

.   هی ضَد

در هَرد دٍ هجلِ رضتِ ػلَم اًسبًی ٍ هجلِ رضتِ جغزافیب کِ ّن اکٌَى ثِ چبح هی رسٌذ  : 5هبدُ

 .   هیلیَى ریبل پس اس اخذ هجَس اًتطبر پزداخت گزدیذُ است25فزض هی ضَد کِ

 

جدول امتیازات نشریات دانشگاه زنجان جهت تعیین میسان اعتبار مالی 
 

اعتبارعلمی 

   ( امتیاز1)تؼذاد ػعَ ّیبت تحزیزیِ ی خبرج اس کطَر                        

   ػعَ ّیبت تحزیزیِ ثب هزتجِ ػلوی داًطیبر ثِ ثبال                                                         7داضتي حذاقل 

 ( امتیاز1)

 

تؼذاد اػعب ّیبت تحزیزیِ خبرج اس داًطگبُ سًجبى % 40داضتي حذاقل 

 ( امتیاز1)

 

  ISC یب ISI هقبلِ  5 ثبحذاقل تؼذاد  داوشیارداضتي سزدثیز

 ( امتیاز1)                                                                              

 

  ( امتیاز1 )تٌبست تخصص سزدثیز ثب هَظَع ًطزیِ                            



درصذ هقبالت چبح ضذُ اػعب ّیبت تحزیزیِ، هذیز هسئَل ٍ سزدثیز 

 ( امتیاز1% 30زیر )                                                               

 

  ( امتیاز1)%(         50حذاقل )درصذ هقبالت چبح ضذُ خبرج اس هَسسِ

  ( امتیاز1)هیشاى تخصصی ثَدى هَظَع ٍ ًبم ًطزیِ                            

%(          5حذاکثز )کن ثَدى حجن هطبلت غیز اس هقبالت ٍ تجلیغبت 

 ( امتیاز1)                                                                              

 

  ( امتیاز1هر شماره )                                       تؼذادضوبرُ در سبل

  ( امتیاز1                            )(60حذاقل)تؼذادصفحبت در ّز ضوبرُ 

  ( امتیاز1 )تؼذاد ضوبرُ ّبی چبح ضذُ                                         

  ( امتیاز1)(                                 7حذاقل )تؼذادهقبلِ در ّز ضوبرُ 

امکان 

دسترسی 

  ( امتیاز1)داضتي ضبثک                                                              

                   ( امتیاز1)ًطبًی ٍة ٍ اهکبى جست ٍجَ                                       

  ( امتیاز1)اًتطبر ثِ هَقغ                                                           ثبات  

مدیریت 

وشریه 

 ( هب6ُحذاکثز )هتَسػ سهبى دریبفت تب پذیزش یب رد قطؼی هقبالت 

 ( امتیاز1)                                                                             

 

  ( امتیاز1 ماه 6کمتر از  )هتَسػ سهبى پذیزش هقبلِ تب چبح آى            

  ( امتیاز1)ػذم درج دٍ ضوبرُ در یک جلذ ًطزیِ                               

قالب وشریه 

  ( امتیاز1)رػبیت یکذست ثَدى قبلت هقبالت ًطزیِ                           

                ( امتیاز1)            (چٌذ سثبًِ ًجَدى)ػذم درج ثزخی هقبالت ثِ سثبى دٍم 

  ( امتیاز1)داضتي راٌّوبی تْیِ ٍ تٌظین هقبالت                                  

  ( امتیاز1)هطخص ضذى ًَیسٌذُ هسئَل هقبلِ ٍ تبییذیِ ی ًَیسٌذگبى      

  ( امتیاز1)فْزست هقبالت ثز رٍی جلذ ٍ داخل ًطزیِ                       

  ( امتیاز1)                                                             ISSNدرج 

  ( امتیاز1)ٍجَد ٍیزاستبر                                                           

  ( امتیاز1)درج تبریخ دریبفت،تبریخ پذیزش هقبلِ در اثتذای هقبالت          

  ( امتیاز1)کیفیت ًوَدارّب،جذٍل ّبٍ ػکس ّب                                  

  ( امتیاز1)آرایص رٍی جلذ                                                          

  ( امتیاز1)کیفیت جلذ، کبغذ ٍچبح                                              

 



و در تاریخ   در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید25/2/90 ماده در تاریخ 5این آییننامه در 

 . به تصویب نهایی هیات رئیسه دانشگاه رسید27/2/90


