دستورالعمل اجرایی ماده  3-2آییننامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
در اجزای هبدُ  3-2آییيًبهِ تعییي اعتجبر ًطزیبت علوی کطَر دستَرالعول اجزایی سیز تصَیت هیضَد:
هبدُ  -1ثزای اعضبی ّیئت تحزیزیِ ًطزیبت علوی پژٍّطی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ افشٍى ثز ضزایظ هقزر در آییيًبهِ ٍسارتی
هَارد سیز الشاهی است:
 .1داضتي سبثقِ داٍری در ًطزیبت هعتجز داخلی ٍ خبرجی در  4سبل هٌتْی ثِ درخَاست.
 .2داضتي حذاقل  12هقبلِ در ًطزیبت هعتجز ثیيالوللی ثزای گزٍُ الف ٍ  15هقبلِ ) )Q2 ٍISC Q1ثزای گزٍُ ة (ًیوی اس
هقبالت ثِ عٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل در حَسُ هَضَعی)
 .3ثزخَرداری اس ضبخص  Hثبالی هتَسظ گزٍُ آهَسضی هزتجظ (ثز هجٌبی گشارش اسکَپَس)
 .4داٍری حذاقل  10هقبلِ (یب  5درصذ هقبالت ٍرٍدی) ثزای ًطزیِ در یک دٍرُ چْبرسبلِ ثزای توذیذ دٍرُ جْت
اعضبی داخلی هؤسسِ /داضتي پیطیٌِ هغلَة داٍری ثب تأییذ سزدثیز
 .5ضْزت علوی -حزفِ ای در حَسُ هَضَعی
 .6هطبرکت (حضَری /الکتزًٍیکی) در جلسبت ّیئت تحزیزیِ ًطزیِ ثزای اعضبی فعلی داخل هؤسسِ در حذاقل دٍسَم
 .7ارتجبط هستقین تخصص عضَ ثب حَسُ هَضَعی ًطزیِ
هبدُ  -2سزدثیز ًطزیبت پژٍّطی هیثبیست اس ضزایظ سیز ثزخَردار ثبضذ:
 .1داضتي سبثقِ داٍری در ًطزیبت ضبخص در  4سبل هٌتْی ثِ درخَاست
 .2داضتي حذاقل  20هقبلِ در ًطزیبت هعتجز ثیيالوللی ثزای گزٍُ الف ٍ  25هقبلِ ) )Q1 ٍ ISC Q2ثزای گزٍُ ة (ًیوی اس
هقبالت ثِ عٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل در حَسُ هَضَعی)
 .3ثزخَرداری اس ضبخص  Hثبالی هتَسظ گزٍُ آهَسضی هزتجظ (ثز هجٌبی گشارش اسکَپَس)
 .4ضْزت علوی -حزفِای در حَسُ هَضَعی ًطزیِ
 .5ارتجبط هستقین تخصص عضَ ثب حَسُ هَضَعی ًطزیِ
 .6داضتي پیطیٌِ عضَیت در ّیئت تحزیزیِ ًطزیبت علوی
 .7داضتي اًگیشُ ٍ آگبّی کبفی ٍ تعلقخبعز ثزای کبر در حَسُ ًطزیبت
هبدُ  -3ثزای گزٍُ الف ًطزیبت (ضبهل ًطزیِّبی داًطکذُّبی هٌْذسی ،علَم ،علَم ریبضی ،کطبٍرسی ،هٌبثع عجیعی ٍ
داهپشضکی) هیثبیست حذاقل یکسَم اعضبی تحزیزیِ ثیيالوللی ثبضٌذ.

هبدُ  -4سزدثیز ًطزیِ اس سَی ّیئترئیسِ داًطکذُ هتقبضی ثِ هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ هعزفی هیضَد تب در صَرت
تأییذ اس سَی هعبًٍت ٍ عی هزاحل قبًًَی اسجولِ اخذ تأییذیِ کویسیَى ًطزیبت ٍسارت عتف ثزای یک دٍرُ  4سبلِ ثِ ایي سوت
هٌصَة ضَد.
هبدُ  -5اعضبی ّیئت تحزیزیِ ّز ًطزیِ اس سَی سزدثیز اًتخبثی داًطگبُ کِ هغبثق ّویي دستَرالعول ثزگشیذُ ضذُ است ثِ
ّیئترئیسِ داًطکذُ هعزفی ٍ پس اس اخذ تأییذ اس ایي ّیئت ثِ هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری هعزفی هیضًَذ ٍ در صَرت تأییذ اس
سَی هعبًٍت ثزای تصذی یک دٍرُ  4سبلِ عضَیت در ّیئت تحزیزیِ ثِ کویسیَى ًطزیبت ٍسارت هعزفی هیضًَذ.
هبدُ  -6در هَاردی کِ خَاُ ثزای ّیئت تحزیزیِ ٍ خَاُ ثزای سزدثیز تعییي افزاد ٍاجذ ضزایظ ثب هطکل هَاجِ ضَد فزد یب افزاد
حست تطخیص کویتِ ای هزکت اس هعبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍری داًطگبُ هعبٍى پژٍّطی داًطکذُ هزثَط ٍ هذیز ًطز آثبر علوی
داًطگبُ هطخص خَاٌّذ ضذ.
هبدُ  -7تصذی ّنسهبى هذیزیت هسئَل ٍ سزدثیز ًطزیِ ثالهبًع است.

ایي دستَرالعول در  7هبدُ در تبریخّبی  95/11/18 ،95/11/12 ،95/07/18در جلسِ کبرگزٍُ تخصصی هزثَط تذٍیي ضذ ٍ در
دٍهیي جلسِ کویسیَى تخصصی سیبستگذاری ًطز در تبریخ  96/3/27ثِ استٌبد تفَیض اختیبر ضَرای هحتزم پژٍّطی داًطگبُ
(ثٌذ  6اس صَرتجلسِ ایي ضَرا در تبریخ  )96/1/23ثِ تصَیت رسیذ ٍ اس سهبى تصَیت ثِ هذت  4سبل اجزا خَاّذ ضذ.

