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  هاي چاپ شده مناسب و امتیازدهی مقاله علمی هاي مجلهکنفرانس و انتخاب  ي هنحو

مورد حمایت و کارشناسی کارشناسی ارشد ا، علمی دانشجویان مقطع دکتر کنفرانس یا مجله هايِ درصورتی مقاله

از معتبر بودن کنفرانس یا مجله به  اطمینان مسئولیت. دنباش داراگیرد، که شرایط زیر را  قرارگرفته و امتیاز می

حتما قبل از هر اقدامی از تایید کنفرانس یا مجله توسط دانشگاه اطمینان حاصل . دانشجو است عهده

  .نمایید

  هاي کنفرانسی مقاله  -الف

، IEEE ،IET ،OSA ،SPIE ،IFACTمانند  معتبر علمیِ هايِ یکی از انجمن حمایتمورد کنفرانس باید 

ASME ،JRS، EPE ، توانید از  دانشکده را می آموزشیِ هايِ علمی مورد تایید گروه هايِ انجمن. باشد. . . و

  .ها سوال کنید همکاران گروهمدیر و 

تجارتی و کسب  ظاهري فریبنده، فقط کارِ متعددي هستند که باوجود هايِ توجه داشته باشید که کنفرانس

که مورد تایید دانشگاه  ،کنند آنها را حمایت نمی معتبر المللیِ ینب هايِ یک از انجمن کنند، و هیچ درآمد می

  .ندنیز نیست

ضمنا ارسال مقاله به کنفرانس معتبر و شرکت نکردن در آن، بعد از پذیرش مقاله عملی ناپسند و باعث 

- مقالهاز  لیست سیاهیها اخیرا بعضی از کنفرانس. شوداسالمی ما می-لطمه زدن به اعتبار فرهنگ ایرانی

قویا توصیه . پذیرندنمیرا آن افراد از ابتدا مقاله  خود هاي بعديِکرده و در کنفرانس تهیههاي ارائه نشده 

نحوه شرکت در آن را ارزیابی کنید و اگر به هر دلیل احتمال  ،شود که قبل از ارسال مقاله به کنفرانسمی

  .مقاله خودداري کنید دهید که نخواهید توانست در آن شرکت کنید، از ارسالمی
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 علمی هايِ مجله هايِ قالهم  -ب

 نوآوري علمی دارايِکه هایی را  یعنی تنها مقالهباشند، پژوهشی -علمی علمی باید از نوع کلیِ هايِ مجله

 هایی مطرح است که مواردبندي و معیار دسته ها، همجل در ارزیابیِ .دقیق، چاپ کنند پس از داوريِهستند، 

 راکز معتبرِم توسطنمایه شدن مجله  ،ترین معیار ارزیابی مقاله مهم. رسد شرح زیر به اطالع می به ،اصلی آن

 .هستند ISCو  ISIهاي قابل قبول دانشگاه  نمایه ،فعلی بر اساس ضوابط. استعلمی 

  ،علمی مقاله به یک مجله 1از ارسال بودن مجله، قبل ISIبراي کنترل   -1-ب

 :تامسون رویترز سایتبه 

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=MASTER&Error=1 

 :2دانش گاه وبیا 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=X2dbcikEaB2eM@5MPLo 

مجله، از نمایه بودن مجله  ISSNتر تر و سریعمراجعه کرده، و با تایپ عنوان مجله یا از همه راحت

مثبت بود،  ها این سایت جستجو در هریک از اگر نتیجه. مطمئن شوید ISIي هامجلهدر لیست 

  .3کنید صفحه کرده و در یک فایل وارد و ذخیره ا پرینتصفحه مربوطه ر

 ،دارند خاصی شرایطشوند، ولی چون  اند و در جستجو ظاهر می شده ISIها هستند که  خیلی از مجله

براي اطمینان . هستند 4تاثیر ضریبِکنند، بدون  دنبال میتجارتی و سودبري را  هاي هدفیا فقط 

    :فایل، به توسط دانشگاه و تایید آن انتخابی مجلهبودن  ISI از

)5(JCR) Report Citation Journal( ،وب یاو گاه خود مجله،  وب مراجعه کرده و ، دانش گاه

صفحه  پرینتصفحه را نیز آن  .هستبا جستجوي دقیق مطمئن شوید که مجله داراي ضریب تاثیر 

در شرایط فعلی بیشتربودن  .نگهداري کنیددر یک فایل ذخیره کرده و براي مراجعات بعدي کرده و 

                                                
1 Submission 
2 Web of Knowledge  
3 Print Screen and then Paste in an MS-Word File 
4 Impact Factor (IF) 

 .شود منتشر می بعداواسط سال  در در ،مربوط به هر سال JCR فایل ٥
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 مجله است، گرچه موارد استثنایی نیز وجود دارد که با وجود گر اهمیت بیشترِ تاثیر نمایان ضریبِ

حذف شده  تاییدمورد  هايِ از لیست مجلهدلیل مثال تجارتی بودن،  بهتاثیر مجله،  باال بودن ضریبِ

  .شود در این موارد لیستی توسط دانشگاه منتشر می. است

  ،بودن مجله، قبل از ارسال مقاله به مجله علمی ISCبراي کنترل   -2-ب

  :1اسالم جهانِ علومِ استناديِ پایگاهشده در  نمایه هايِ مجله سایت به

http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa 

  :یا

http://www.isc.gov.ir/jif/en_jif.pdf 

شما  در صورتی که جستجويِ .خود مطمئن شویدانتخابی  ي بودن مجله ISC ازمراجعه کرده و 

 .در یک فایل ذخیره کرده و نگهداري کنید پرینت صفحه کرده، صفحه را نیزنتیجه داد، آن 

استخراج کنید، ولی در شرایط فعلی از این سایت نیز انتخابی خود را  مجله تاثیر ضریبِتوانید  می

  .وجود و ارائه ضریب تاثیر الزامی نیست ISCهاي نمایه شده در  براي مجله

  ،است وهشیپژ-علمیمجله در صورتی که   -3-ب

  :سایت به

http://c-library.um.ac.ir/parameters/c-library/filemanager/process.pdf 

رت وزا پژوهشی-علمی هايِ لیست مجلهنام مجله در  مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنید که

نگهداري نیز این صفحه را فایل تصویر  ،اگر وجود دارد .داشته باشدقرار  و فناوري تحقیقات ،علوم

  .فرمایید

                                                
1 Islamic World Science Citation Center (ISC) 
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  .قرار ندارند ISIکه در فهرست المللی  پژوهشی بین-علمیمعتبر  هاي مجله  -4-ب

ار کافی به اما از اعتب ،قرار ندارند ISIالمللی هستند که اگر چه در فهرست  بین هايِ هبرخی از مجل

بسیار مشکل است و تنها با  ها مجلهاین گونه  تشخیصِ. پژوهشی برخوردارند-عنوان مجله علمی

معتبر بودن آنها  توان به هیات تحریریه می يمنتشر کننده، سردبیر و یا اعضا موسسه بررسی اعتبارِ

پیش از ی هستید، های مجلهدر صورتی که مایل به ارسال مقاله خود به چنین  بنابراین. برد پی

از یکی  .ارسال مقاله اعتبار آن را از گروه آموزشی مربوطه و دانشگاه استعالم کنید

 SJRتواند در این مورد اطالعات خوبی در اختیار قراردهد سایت  هایی که می سایت

)nalsearch.phphttp://www.scimagojr.com/jour( ولی توصیه می شود حتما قبال از است ،

  .ارسال مقاله از تایید گروه آموزشی دانشکده و دانشگاه اطمینان حاصل کنید

 لیستمطمئن شوید که نه آن مجله و نه موسسه منتشر کننده آن در براي احتیاط همچنین 

  :استادان علیه تقلبسایت » کم اعتبار هاي مجله«

http://profs-against-plagiarism.blogspot.com/ 

  :در شرایط فعلی چهار مجله زیر مورد تایید دانشگاه نیستند. قرار نداشته باشد

Journal of Applied Sciences (ISSN: 1812-5654),  

World Applied Sciences Journal (ISSN: 1818-4952),  
American Journal of Applied Sciences (ISSN: 1546-9239), 

Applied Mathematics and Computation (ISSN: 0096-3003) 

اند که یک نمونه در فایل  تر کرده هاي غیرمعتبر را تکمیل مجلهها لیست  بعضی دانشگاه

Journals Invalid AKU عدم قرارگیري مجله  .سترسی استیا سایت استادان علیه تقلب قابل د

به معنی اعتبار آن نیست، بلکه قرارگیري در آن فهرست  هاي غیر معتبر، مجله یا موسسه در فهرست

  .به معنی عدم اعتبار است
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المللی، قبل از اطمینان از  بین ISCو غیر  ISIهاي غیر  شود که به مجله توصیه اکید می

  .اعتبار آن، مقاله ارسال نشود

  است، محرمانه کار تحقیقاتیدر صورتی که   -5-ب

 ، تایید استاد راهنما ودانشجودرخواست  باباید محرمانه بودن کار،  ،دانشکده شورايِ مصوبه براساسِ

 باید توسط دانشجو مقاله در این صورت. شده باشد ثبتشورا  جلسه شوراي دانشکده، در صورت

  .صورت کامل و مکتوب گزارش شود به سطح مقاله ارزیابی شده وکمیته مربوطه 

اجرا  1/8/91هاي شوراي دانشگاه و دانشکده تدوین شده و از تاریخ ها و تصمیمنامهاین دستورالعمل بر اساس آیین

 .هاي احتمالی دستورالعمل، به عهده کارگروه یا شوراي آموزشی دانشکده استهر گونه تفسیر ابهام. شودمی

  

  رق و کامپیوترآموزش دانشکده مهندسی ب  

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
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