نحوه ارزیابی و اعتبار سنجی مجالت ،همایش و کنفرانس های ملی و بین المللی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش

باتوجه به رتبه بندی به روز مجالت و کنفرانس ها ،نحوه ارزیابی و بررسیییی من اع ااربار نناع به
تفسنر توضنح داده شده است .از نع جایی که مراسفانه تعداد مجالت و کنفرانس های غنر معربر و
افرادی که از روی ادم نگاهی ،قربانی چننن نشریاتی می شوند روبه اف ایش است ،دانشجویاع را
به مطالعه مطالب زیر داوت می کننم.

نکره:
 دانشجویاع می بایست مقاله خود را در مجله /کنفرانس معربر با تخصص خود چاپ نمایند.
 %04 از هنات تحریره مجله /کنفرانس می بایست رشره شاع با حوزه موضوای مجله مرتبط باشد.
 حداقل تعداد هنات تحریریه باید  6نفر باشد.
 در صورتی که انواع مجله انواع مجله /کنفرانس یک انواع کلی باشد.مانند:
Computer- Education- Management
به تقلبی بودع مجله باید شک کرد.
 از طریق سایت  Whoisبا وارد کردع نام سایت می تواع به مالک ندرس و کشور طراح سایت،
دست یافت .در صورتی که مغایر با موارد ثبت شده در سایت باشد ،به جعلی نع می تواع پی برد.
https://www.whois.net
 تمامی مکاتبات صورت گرفره ما بنن نویسندگاع مقاله و مجله(مسئوالع و داوراع) جهت بررسی ارسال
گردد.
 جهت بررسی مقاالت ،اکسپت ،مرن نهایی مقاله ،فرم های بررسی و مکاتبات داوری باید برای دانشگاه
ایمنل گردد.

 -1مقاالت ISI
الف) هر مرجله دارای یک کد  ISSNمی باشد که جهت اسرعالم ISIبودع مجله می تواع کد را در
سایت زیر جسرجو کرد .در صورت یافرن مجله ISI ،بودع نع مورد تایند است.
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

ب) وارد سایت  Simogojrشوید و نام مجله را جسرجو کنند ،در صورت این که مجله دارای رتبه
Q1و  Q2باشد مورد تایند بوده و ااربار دارد.
http://scimagojr.com/
ج) جهت بررسی  (IF) Impact factorمجله از سایت زیر می تواع با وارد کردع نام مجله و انجام
جسرجو کمک گرفت.
http://www.scijournal.org/
د) در بلک لنست های صادر شده از سوی دانشگاه نزاد  ،وزارت الوم ،وزارت بهداشت و دانشگاه
شهند بهشری که در زیر درج گردیده جسرجو شود.

 -2مقاالت المی پژوهشی
نام این مجالت در دو ندرس زیر که مربوط به وزارت الوم و بهداشت می باشد ،درج گردیده است.
http://journals.msrt.ir/
http://fmd.iums.ac.ir/index.aspx?siteid=29&fkeyid=&siteid=29&pageid=13495

 -3کنفرانس های داخلی و خارجی
الف) بررسی شود  %04از هنات تحریریه رشره تخصصی ایشاع با موضوع مرتبط باشد.
ب) حرما یک انجمن المی معربر مسئول برگ اری نع کنفرانس باشد ،جهت ااربار کنفرانس ال امی می باشد.

 -0مجالت المی،دانشگاهی و المی ،ترویجی
به مجالتی گفره می شود که از وزارت الوم و بهداشت و دانشگاه نزاد مجوز گرفره اند و دارای رتبه المی و
ترویجی هسرند .مدرک ااربار این مجالت را می تواع از سایت زیر اسرعالم گرفت.

معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه ازاد اسالمی واحد بنن المللی کنش

