
  معيارهاي انتخاب نشريات بين المللي براي نشر مقاالت
 

 اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان محترم پژوهشگر
 

از آنجا كه متاسفانه شركت ها و موسسات بسياري به عنوان هاي مختلف به دريافت 
شار به عنوان مقاله     شگاهي براي انت شي دان اقدام مي كنند و در اين  ISI متون پژوه

ست معيارهاي ذيل     فرايند ضروري ا براي ارائه پذيرش به دريافت پول مي پردازند، 
 :پيش از ارسال مقاله مورد نظر قرار گيرد

شدة بين    - شرية انتخاب  شريات   ن المللي بايد پيش از هر چيز در آخرين فهرست ن
و وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــكي  وزارت علوم    جعلي و نامعتبر اعالمي

 .وجود نداشته باشد

ست      - شريه در آخرين ويرا ست   ن سل     PDF سه لي ست اك سون رويترز يا فهر  تام

Scopus )كه نشاني آن در صفحه مديريت امور پژوهشي اعالم شده) موجود باشد.  

نشريه اي كه انتخاب كرده ايد تنها در حوزة تخصصي اعالم شدة خود به پذيرش       -
ازد. به پذيرش مقاله نپرد )multidisciplinary (و چاپ مقاله بپردازد و به صورت عام

شريه را بازبيني          شدة ن شمارة آخر منتشر  براي اين مساله فهرست مقاالت يكي دو 
  نماييد.

نشـــريات معتبر بين المللي براي انتشـــار مقاله به طور معمول دريافت پول نمي  -
شار      شريه براي انت صورتي كه ن كنند و دفتري براي دريافت پول در ايران ندارند. در 

ست مبلغي ك    شما درخوا شكده    از  رد به اطالع راهنماي خود و معاونت پژوهشي دان
 .برسانيد تا اعتبار نشريه بازبيني گردد

مسلم است كه فرايند داوري نشريات معتبر زمان بر است و نبايد به نشرياتي كه        -
  .پيشنهاد پذيرش سريع مقاله را در ازاي دريافت وجه دارند، اعتماد كنيد

مينه به فهرســت نشــريات توصــيه شــدة معاونت پيش از انتخاب نشــريه در هر ز -
  پژوهشي در رشته خودتان توجه كنيد.

بديهي اســت در صــورت انتشــار مقاله در چنين نشــرياتي تبعات بعدي به عهدة   -
 نويسندگان مقاله است.
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