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 معتبر یمجالت با نمایه

JCR ؛ 

 ؛SCOPUS یا 

  ؛ ISIیا 

 .WOSیا  و

1 2 3

IF
n n n

MIF
   امتیاز هر مقاله 

1) 1n: نمایه مجله امتیاز مربوط به: 

 8.4  برای مجالت با نمایهJCR   1کیفیت  ضریب با وQ؛ 

 6.4  برای مجالت با نمایهJCR  2کیفیت   و با ضریبQ؛ 

 4.4 یه برای مجالت با نماJCR  3کیفیت   و با ضریبQ؛ 

 4.2  برای مجالت با نمایهJCR  4کیفیت   و با ضریبQ؛ 

 3  برای مجالت با نمایهISI ، یا نمایهSCOPOUS  یا نمایه وWOS . 

2) 2n : ماهیت مجلهامتیاز مربوط به: 

 0.5  ؛گرایشی-مجالت تخصصی برای 

 0.25 ؛برای مجالت تخصصی 

 ؛برای مجالت عمومی  صفر 

3) 3n : 0.5تا  -0.5با مقدار بین  در اختیار هیات ممیزهامتیاز.+ 

4) 1.5
IF

MIF
 

 

 

 

 

 

دارای مجوز از مجالت 

 وزارتین

1 2 3 3m m m n IF    امتیاز هر مقاله 

1) 1m : نمایه مجلهامتیاز مربوط به: 

 3.5  با نمایه دارای مجوز وزارتین برای مجالتISC ؛ 

 3  برای مجالت با مجوز وزارتین بدون نمایهISC ؛ 

2) 2m : نگارش مقاله:امتیاز مربوط به 

 1 با نگارش زبان بین المللی؛فارسی ی زبان و  ادبیات برای مقاالت رشته 

 0.5   ؛زبان بین المللبا نگارش ها سایر رشتهمقاالت و  با نگارش فارسی فارسی زبان و  ادبیات مقاالت رشتهبرای 

 ؛فارسیبا نگارش ها سایر رشتهمقاالت  برای  صفر 

3) 3m:امتیاز ناشرین مجله : 

 0.5  ؛ های علمی ملیدولتی و یا انجمنهای پژوهشگاهیا و  هاشگاهدانبرای مجالت وابسته به 

 ؛های علمی ملیدولتی و یا انجمن هایپژوهشگاهیا و  هامجالت غیر وابسته به دانشگاهبرای  صفر 

4) 3n : 0.5تا  -0.5با مقدار بین  در اختیار هیات ممیزهامتیاز.+ 

5) 0.5IF  

 سایر مجالت 

پژوهشی اعم از  –علمی 

 داخلی و یا خارجی

 امتیاز 2تا 

 یابد.انتقال می ترویجی  -مجالت علمی  جدول بهپژوهشی   -دول مجالت علمی امتیاز اینگونه مقاالت از ج

 امتیاز مقاالت کوتاه، نصف امتیاز مقاالت تعیین شده براساس جدول باال است. :1تبصره 

و امتیاز آن نیز  باشد ب هیات ممیزهو مصوراهبردی دانشگاه  های خاصدر راستای برنامه که خاص؛مقاالت توان به می :2تبصره

 اختصاص دهد.  تا یک امتیاز رسیده باشد؛ هیات ممیزه هم به تصویب 



 

 

 

 

 

 

 

 ترویجي در دانشگاه ولي عصر)عج( –نحوه امتیازدهي به مقاالت علمي 

 امتیاز مقاله مجلهنوع 

 امتیاز 3 ؛های علمی ملیو یا انجمن دولتی هایپژوهشگاه یا و هادانشگاهو وابسته به   ISCا نمایه ب دارای مجوز وزارتینمجالت 

 امتیاز 2.5 های علمی ملی؛و یا انجمن دولتی هایپژوهشگاه یا و هادانشگاهو وابسته به   ISCنمایه  بدون دارای مجوز وزارتینمجالت 

 امتیاز 2.5 های علمی ملی؛و یا انجمن دولتی هایپژوهشگاه یا و هادانشگاهو بدون وابستگی به   ISCبا نمایه  دارای مجوز وزارتینمجالت 

 امتیاز 2 ؛ISCهای علمی ملی؛و یا انجمندولتی  هایپژوهشگاهیا و  هادانشگاهو بدون وابستگی به   ISCمجالت با مجوز وزارتین بدون نمایه

 

 

 

 

 

 

 مروری -پژوهشي و مقاالت علمي  –علمي  خالصه امتیاز مقاالت

 یازبیشترین امت کمترین امتیاز نوع مجله ردیف

 7 4.3 ؛1Qکیفیت   و با ضریب  JCRمجالت با نمایه  1

 7 4.1 ؛2Qکیفیت  و با ضریب  JCRمجالت با نمایه  2

 6.9 3.9 ؛3Qکیفیت   و با ضریب  JCRمجالت با نمایه  3

 6.7 3.7 ؛4Qکیفیت   ا ضریبو ب  JCRمجالت با نمایه  4

 4 2.5 ؛WOSیا نمایه و  SCOPOUSو یا نمایه ، ISIمجالت با نمایه  5

 ISC  3 5مجالت دارای مجوز وزارتین با نمایه  6

 5.5 3.5 برای رشته زبان و ادبیات فارسی ISCمجالت دارای مجوز وزارتین با نمایه  7

 ISC  2.5 4بدون نمایه وزارتین  مجالت با مجوز 8

 4.5 3 برای رشته زبان و ادبیات فارسی ISCبدون نمایه مجالت با مجوز وزارتین  9

 2 0 و خارجی سایر مجالت ایرانی 10




