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 ( مراجعه فرمایید. http://journals.msrt.irجهت تعیین درجه نشریه و تاریخ اعتبار نشریات داخلی به سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور به نشانی ) .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  یا علمی ژوهشی پ –جی و داخلی است. نشریه علمی معتبر داخلی نشریه )کاغذی یا الکترونیکی( است که دارای درجله علمی علمی معتبر: نشریه علمی معتبر اعم از نشریه علمی معتبر خارنشریه– 

کند. ین میفناوری وزارتین درجه اعتبار آن را تعی ای )کاغذی یا الکترونیکی( است که معاونت پژوهشی وعلمی معتبر خارجی نشریهنشریه از یکی از وزارتین یا شورای عالی حوزه علمیه باشد. ترویجی 
 (5ارتقاء مرتبه، اختصارات، بند  نامه)آیین

  نامه ارتقاء مرتبه(آیین 1-3جدول شماره  1-1 )بند کند.های علمیه به صورت ادواری منتشر میرا کمیسیون نشریات وزارتین و شورای عالی حوزهپژوهشی  –های داخلی با اعتبار علمی نشریهفهرست 
 نامه ارتقاء مرتبه(آیین 1-3جدول شماره  2-1 کند. )بنداوری وزارتین تعیین میهای خارجی معتبر را معاونت پژوهشی و فننشریه  

وارد نمایید.عنوان مجله را   

جهت مشاهده 

اطالعات مربوط 

به مجله کلیک 

 کنید 



 3 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

 ( مراجعه فرمایید.http://www.isc.gov.ir( به نشانی )ISCبه پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ات داخلینشری (Quartile)هت تعیین رتبه بندیج .2

 
 شاخص چارك یا شاخص چارك چیست؟Quartile)  به اختصارQ ) هاي حوزه موضوعی مشابه است. این شاخص معیاري براي انتخاب مجله با مقایسه با مجله رود و نشان دهنده جایگاه مجله درهاي ارزیابی کیفیت مجالت به شمار میز شاخصا

درصد انتهایی( حوزه موضوعی خود قرار دارد.  52در طبقه پایین ) Q4 )و مجالت 52تا  25در طبقه میانی پایین ) Q3 درصد(، مجالت 25تا  52در طبقه میانی باال ) Q2 درصد برتر(، مجالت 52طبقه باال ) در Q1 است. بر این اساس مجالت کیفیت

 .هستند Q1 درصد برتر رتبه بندي یا 52جز  ،در نتیجه بهترین مجالت در یک حوزه موضوعی مشخص

 ( جهت تعیین رتبه بندي مجالت داخلی به پایگاه استنادي علوم جهان اسالمISC و در خصوص نشریات خارجی )به سایت http://www.scimagojr.com/journalsearch.php   وImpactfactor.ir  در  شود. مراجعه

   اند، آخرین ارزیابی اعالم شده ثبت شود. خصوص مقاالتی که در دو سال اخیر منتشر شده

 جهت ورود به سامانه نشریات کلیک کنید

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php


 4 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

روی    ISSNتوانید جستجو نمایید. پس از وارد نمودن عنوان مجله یا یا سایر مشخصات می ISSN ، توانید با عنوانسامانه نشریات علمی جهان اسالم، میس از ورود به پ

 کنید. زئیات کلیکروی دکمه ج ،شود. جهت مشاهده اطالعات تفصیلی مجلهاطالعات مربوط به نشریات یافت شده نمایش داده می جستجو کلیک نمایید. عبارت

 

  



 5 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

 شوید. روی دکمه وضعیت نشریه کلیک کنیدپس از کلیک وارد صفحه زیر می

 

  



 6 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

ربوط م الزم به ذکر است که کیفیت مجله، ضریب تاثیر و سایر اطالعات شود.در این صفحه اطالعات  مربوط به کیفیت مجله، ضریب تاثیر و... نمایش داده می

  شناسه مقاالت ثبت شود.سال چاپ مقاله باید در  به 

 
 

  



 7 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

ه نشانی ب جستجوی نشریات خارجی پس از ورود به سامانه مذکورفهرست نشریات خارجی در سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور اعالم شده است. جهت  .3

(http://journals.msrt.ir ) فهرست نشریات معتبر خارجی را کلیک کنید.هافهرست، از قسمت ،  

 
  نامه ارتقاء مرتبه(آیین 1-3جدول شماره  1-1 )بند کند.های علمیه به صورت ادواری منتشر میرا کمیسیون نشریات وزارتین و شورای عالی حوزهپژوهشی  –های داخلی با اعتبار علمی نشریهفهرست 

  نامه ارتقاء مرتبه(آیین 1-3جدول شماره  2-1 کند. )بنداوری وزارتین تعیین میهای خارجی معتبر را معاونت پژوهشی و فننشریه



 8 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

و نیز مجالتی که در پایگاه  (JCRت معتبر )این قسمت مجالدر  مشاهده فهرست نشریات خارجی معتبر، روی لینک مربوط کلیک و آن را دانلود نمایید.هت ج

 باشند.قابل دسترس می اند،ه شدهنمای Scoupsاطالعاتی 

 

  



 9 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

  جستجو نمایید.  ISSNبا عنوان و یا با  توانیدمیفایل دانلود شده در آنها را دانلود نمایید.  (JCRمشاهده مجالت معتبر )جهت 

 
  



 11 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

کلیک کنید وارد صفحه بعدی  SEARCHدکمه . روی شویدسایت زیر میوارد مربوطه کلیک نمایید. روی لینک اند، نمایه شده  Scopusجستجوی نشریاتی که در جهت 

 شود.می

 
  جستجوی مجالتی که درScopus  باشد.پذیر میهای زیر نیز امکانشوند از طریق سایتنمایه می 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 
https://www.scopus.com 

  

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php


 11 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

 توانید مجله مورد نظر را جستجو نمایید. این صفحه میدر 

 
  



 12 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

 Codeنشریه و در کادر   ISSN( مراجعه فرمایید. در کادر قرمز http://impactfactor.irتوانید به سامانه اطالعاتی به نشانی  )در خصوص نشریات خارجی می .4

 بین کلیک کنید.اطالعات درج شده در کادر قرمز را وارد نمایید و روی ذره

 

  



 13 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

شوید. در این سایت اطالعاتی در خصوص درجه مجالت داخلی، صاحب امتیاز، پس از کلیک روی ذره بین وارد صفحه اطالعات مربوط به مجله می

 پایگاههای خارجی نمایه کننده و... ثبت شده است.

 

  



 14 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

با  توانیدمی این سایتدر  باشد.یم  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php سایت جستجوی نشریات خارجیت جههای معتبر دیگر از سایتیکی  .5

 شود.مانند صفحه بعد نمایش داده می یافت شدهاطالعات از وارد نمودن اطالعات روی ذره بین کلیک کنید. پس   جستجو نمایید. ISSNنام نشریه و یا 

 
 

  

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php


 15 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

 شود.ارائه می Quartileو   H index، ، ناشرمحل نشر کشور نشریه مانند این سایت اطالعاتی در خصوصدر 

 
   



 16 (هنمای تکمیل شناسه مقاالتار)   هیات ممیزه دانشگاه قم 

 اسه تکمیل شدهنمونه شن

 
 

 باشدمستندات و مدارک مربوط به درجه و نمایه علمی مجالت بر عهده مقاضیان محترم می پرینتلصاق ا . 


