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  پیشگفتار

باشد. بدون توجه به تحقيقـات علمـي صـورت     ميآن  ة، توجه به پيشينه و سابقپژوهش هاي مؤلفهيكي از 
باشـد. مطمئنـاً    گرفته، انجام تحقيقات علمي، كاري به غير از انجام تكرار مكررات و اتالف زمان و سرمايه نمـي 

اند ضمن افـزايش معلومـات و    آگاهي از نتايج تحقيقات علمي ساير محققين كه در حوزه علمي ما فعاليت نموده
بخشند. مطمئناً داشـتن بصـيرت كـافي قبـل از انجـام       مي در انجام تحقيقات جديدتر به ما بصيرت ارائه آگاهي، 

هاي  تر فرضيات و ايده تر و درست آزمايش يا تحقيق علمي، چراغ راهي خواهد شد تا ما بتوانيم به روشي مناسب
  خود را به بوته آزمايش بگذاريم. 
نك جامع اطالعاتي از تحقيقات علمي صورت گرفته تا چه گردد كه وجود يك با با اين مقدمه مشخص مي

تواند يك پـژوهش دقيـق و نيـازمحور را انجـام      تواند الزم و كارگشا باشد. يعني يك محقق زماني مي اندازه مي
هـاي اطالعـاتي    دهد كه بتواند به منابع علمي خوب و جامعي دسترسي داشته باشد. در اين ميان، نقـش پايگـاه  

هـا نيـز خـود     گرديدم كه اين پايگـاه  هاي اطالعاتي، متوجه مي تر به اين پايگاه دد. با نگاهي دقيقگر رنگ مي پر
اي از منابع خرد من جمله كتب و نشرياتي علمي هستند كه ممكن است در هر جايي از اين كره خاكي  مجموعه

چـه بيشـتر ايـن بانـك      ل هرسزاي نشريات علمي در تكمي چاپ و منتشر شده باشند. اين امر گواهي بر نقش به
نماينـد بـا بررسـي و چـاپ      گردد كه تالش مي باشد. نقش نشريات علمي از زماني شروع مي جامع اطالعات مي

هاي جديد علمي باخبر نمايند. زبـان علـم، زبـان     مقاالت علمي پژوهشگران و محققين، جامعه علمي را از يافته
باشد. وقتي نشـريات علمـي بـر اسـاس يـك       جهان مي مشترك بين محققين و پژوهشگران كشورهاي مختلف

المللـي نمايـه    هـاي معتبـر بـين    هاي علمي را چاپ و در پايگـاه  قواعد مشخص و در قالب مقاله علمي اين يافته
  اند. اند و مسير پيشرفت و ترقي را هموارتر نموده سازند، در واقع مرزهاي جغرافيايي را در هم كوبيده

شـدن اينترنـت، ديگـر جـايي      حكايت از آن دارد كه با گسترش علوم رايانه و پديدار واقعيت دنياي امروز ما
شـدن در يـك نشـريه علمـي را دارد بنــابراين      ارزش چـاپ  اي  مقالـه بـراي بيانـات محـدود وجـود نـدارد. اگـر       

باشـد. ايـن مطلـب نشـان از      نمودن آن به يك منطقه خاص جغرافيايي چندان منطقي و منصـفانه نمـي   محدود
توانـد مخاطـب    هاي معتبر دنياست. در جايي كـه يـك نشـريه مـي     سازي نشريات علمي در پايگاه اهميت نمايه
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تر در حد يك كشور، نه بـه صـالح علـم     نمودن آن به يك منطقه جغرافيايي كوچك جهاني داشته باشد، محدود
توجـه ويـژه شـده اسـت      است و نه به صالح آن نشريه. چيزي كه حتي در اسناد باالدسـتي كشـور نيـز بـه آن    

ساله ششم توسعه كشور مقرر گرديده است كه تا پايان برنامه ششم، تعـداد نشـريات    كه در برنامه پنج اي گونه به
نشريه با ضريب تأثير باال ارتقاء يابد  70ايراني در فهرست گزارش استنادي نشريات در پايگاه تامسون رويترز به 

 160المللي معتبر بايد به  ر گرديده است كه تعداد نشريات ايراني با نمايه بينو يا در نقشه جامع علمي كشور مقر
  افزايش يابد.  3نشريه با ضريب تأثير باالتر از 
باشد اما تنها تعداد بسيار معدودي  نشريه علمي در كشور در حال انتشار مي 1800در حال حاضر نزديك به 

در  2016للي حضور دارند. طبق گزارش استنادي نشريات كه در سال الم هاي معتبر بين از اين نشريات در پايگاه
اين پايگاه حضور داشـتند و   JCRنشريه ايراني در فهرست نشريات  45پايگاه تامسون رويترز منتشر گرديد تنها 

مللـي  ال نشريه ايراني در اين پايگاه بـين  140شده از سوي پايگاه اسكوپوس نشان از حضور تنها  يا در آمار اعالم
درصد كل نشريات علمي كشور. اما سؤال اصلي كـه ممكـن اسـت در ذهـن افـراد       8دارد يعني چيزي كمتر از 

المللي چيست؟ آيـا مقـاالت    هاي معتبر بين رنگ نشريات در پايگاه مطرح شود اين است كه علت اين حضور كم
هـاي   ا اين عـدم حضـور در پايگـاه   شدن در سطح جهان را ندارند؟ آي شده در اين نشريات ارزش بيان علمي چاپ
باشد؟ يا داليل ديگري  دليل عدم انتشار تمام نشريات علمي داخل كشور به زبان انگليسي مي المللي به معتبر بين

المللي و يا عدم  هاي معتبر بين نمودن نشريات در پايگاه سازي و نحوه نمايه همچون عدم آشنايي با مبحث نمايه
باشـد؟ و يـا اينكـه داليـل      رنـگ مـي   سازي، دليل اين حضور كـم  اوليه الزم براي نمايه آشنايي با استانداردهاي

هـا بـرآيم؟ يـافتن     حلي بـراي رفـع آن   كردن راه ها و پيدا ي ديگري وجود دارد كه بايد در صدد فهم آن ناشناخته
  ت علمي باشد. گشاي اين مشكل اصلي در بحث نشريا تواند گره پاسخي مناسب براي سؤاالتي از اين دست مي

المللـي بـا ضـريب تـأثير بـاال و       وجود هزاران مقاله از دانشمندان و محققان ايراني در نشريات معتبـر بـين  
استناد طي هر سال، نشان از اين واقعيت دارد  داغ و پرمقاالت صد  گرفتن صدها مقاله از بين اين مقاالت در قرار

ران اگـر پيشـگام در عرصـه علـوم جديـد نباشـد، حـداقل        كه تحقيقات علمي محققين و پژوهشگران علمي ايـ 
رنگ  تواند دليلي بر حضور كم باشد. بر همين اساس اين نمي تر از تحقيقات محققين ساير كشورها نمي اهميت كم

عنـوان   سازي باشد. اما در خصوص زبان انتشار نشريات نيز بايد متـذكر شـد بـه    نشريات علمي ما در بحث نمايه
از كميسيون نشريات علمي وزارت علـوم، تحقيقـات و    1396نشريه علمي كه تا پايان تيرماه  1244مثال از بين 

ها منتشـر   نشريه به ساير زبان 204نشريه به زبان فارسي و  1038اند،  فناوري موفق به اخذ اعتبار علمي گرديده
گردد. بنابراين اگر قرار  نتشر مينشريه علمي به زبان انگليسي م 190نشريه نيز  204گردند كه از بين همين  مي

نشـريه   190المللي باشد بايد حداقل  هاي معتبر بين بود زبان انتشار دليل اصلي عدم حضور نشريات ما در پايگاه
  المللي نمايه شوند.  هاي معتبر بين بتوانند در پايگاه

يات حكايـت از آن  بررسي سايت نشريات علمي و همچنين مصاحبه حضوري با سردبيران و متوليـان نشـر  
سـازي، عـدم آشـنايي بـا اسـتانداردهاي الزم بـراي        دارد كه عدم آشنايي متوليان نشريات علمي با بحث نمايـه 

هـاي   نبودن بـا خـود پايگـاه    تر آشنا هاي معتبر و از همه مهم سازي، عدم آشنايي با نحوه ثبت نام در پايگاه نمايه
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باشـد.   المللـي مـي   هاي معتبـر بـين   رنگ نشريات در پايگاه ر كمساز نشريات علمي، داليل اصلي اين حضو نمايه
انـدازي واحـد    گرفته اخير از طـرف كميسـيون نشـريات وزارت عتـف از قبيـل راه      اي كه اقدامات صورت گونه به

هاي آموزشي براي آشنايي سـردبيران   المللي، برگزاري كارگاه هاي معتبر بين سازي نشريات علمي در پايگاه نمايه
هـاي معتبـر    شـده در نمايـه   نامه تشويق نشريات علمـي نمايـه   وليان نشريات علمي و همچنين تدوين شيوهو مت
سـازي و   المللي، موجب گرديد تا تحركي در متوليان نشـريات علمـي ايجـاد شـود تـا در راسـتاي اسـتاندارد         بين
نشـريه علمـي    18ور حداقل سازي نشريات خود گام بردارند به نحوي كه ماحصل اين اقدامات موجب حض نمايه

  پايگاه تامسون رويترز گرديد.  ESCIدر بخش 1395در سال 
سـازي بيشـتر نشـريات علمـي در      نمـودن شـرايط مناسـب جهـت نمايـه      دنبال فراهم بر همين اساس و به

هاي معتبر علمي، كميسيون نشريات علمي وزارت عتف در اثر حاظر تالش نمـوده اسـت كـه بـا معرفـي       پايگاه
سـازي نشـريات و    المللي نمايـه  هاي معتبر بين سازي، معرفي پايگاه اوليه و استانداردهاي الزم براي نمايهاصول 

هاي معتبر، گامي اساسي و بنيادي در اين راستا بردارد. اثر حاضـر بـر    همچنين بيان نحوه ثبت نام در اين پايگاه
ها تـدوين   قوانين و اصول بيان شده در اين پايگاه المللي و بر اساس هاي معتبر بين مبناي بررسي مستقيم پايگاه

شده است. در اين اثر تالش شده است با زباني ساده و به همـراه تصـاوير مربوطـه، مراحـل ثبـت نـام در ايـن        
ها ورود پيدا نمايند و مراحل  صورت كامل بيان شود تا متوليان نشريات بتوانند به راحتي در اين پايگاه ها به پايگاه
دانيم از تمامي همكـاران، اعضـاي    سازي نشريات خود را انجام دهند. در پايان بر خود واجب مي م و نمايهثبت نا

تر اين اثـر   هاي تخصصي و اساتيدي كه ما را در تهيه و تدوين كامل محترم كميسيون نشريات علمي و كارگروه
نظران عزيز نيز  متوليان نشريات و صاحب ياري نمودند تشكر و قدرداني نمائيم. از تمامي سردبيران، كارشناسان،

شدن اين اثر خواهد گرديد، از طريـق دبيرخانـه    چه بهتر نظرات ارزشمند خود را كه موجب هر خواهشمنديم نقطه
  كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ما ارسال نمايند.

  ريزي امور پژوهشي گذاري و برنامه دفتر سياست
  يات علميكميسيون نشر

  1396تابستان 
  





 

 

 

 

 

  مقدمه

هاي علمي محققين با توجه به موضوع و حـوزه   هاي اصلي نشريات علمي، ثبت و نشر يافته يكي از رسالت
باشد. مطمئناً اين رسالت زماني به حد كمـال و تعـالي خـود خواهـد رسـيد كـه بتوانـد مخـاطبين          هر نشريه مي

هـاي را   هد. در عصر گذشته چاپ كاغذي نشريات به نحوي محـدوديت ها قرار د بيشتري را در جريان اين يافته
نمود امـا در عصـر حاضـر، يعنـي      براي نشريات چه از نظر تعداد نسخ چاپي و چه از نظر حجم مطالب ايجاد مي

هاي گسترده اينترنـت در همـه جـا بـه فراوانـي و       هاي دنياي مجازي و همچنين شبكه عصري كه در آن شبكه
  ها كامالً برداشته شده است. باشد اين محدوديت س ميآساني در دستر

سـازي، اسـتناددهي و ضـريب تـأثير بـراي نشـريات علمـي،         هايي همچون نمايه در دنياي امروز رواج واژه
هاي معتبر  شدن نشريات علمي در پايگاه حكايت از وجود نوعي تأثير متقابل بين نشريات و مخاطبين دارد. نمايه

شـدن نشـريات    باشد. اما اينكـه بـراي نمايـه    اوم نشر يك نشريه، امري ضروري و حياتي ميمنظور تد جهاني به
ي بايد صورت گيرد از جمله مسائلي است كـه نشـريات بايـد بـه آن      علمي چه كارها و اقداماتي و در چه مرحله

كمـك بـه   توجه نمايند. در اين راستا كميسيون نشـريات علمـي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري در جهـت       
هـاي معتبـر    هـا در پايگـاه   شدن آن المللي و همچنين نمايه هاي بين توانمندسازي نشريات براي حضور در عرصه

  المللي اقدام به تدوين اثر حاضر نموده است. بين

  سازي اهميت نمايه

نمودن شـرايطي اسـت كـه عنـوان يـك نشـريه در        صورت كلي فراهم سازي يك نشريه به منظور از نمايه
چه عنوان يك نشريه بيشتر  هاي مختلف عمومي و تخصصي رؤيت شود. ناگفته پيداست كه هر ها و پايگاه تساي

كننده از سايت نشريه بيشتر خواهد گرديد و همين امر موجب خواهد گرديد كه محققـين   ديده شود، تعداد بازديد
به آن نشريه ارسال نماينـد. مطمئنـاً    بيشتري با نشريه آشنا شوند و در صورت تمايل، مقاالت خود را براي چاپ

شده در يك نشريه صورت پذيرد حكايت از مقبوليت بيشتر نشريه در بـين   هرچه استناد بيشتري به مقاالت چاپ
  محققين آن رشته دارد.



 هاي معتبر علمي سازي نشريات در پايگاه نمايه راهنماي 14

باشند لذا طيف مخاطبين نشريه نيز افراد خاصي  صورت تخصصي مي از آنجايي كه بيشتر نشريات علمي به
چـه يـك نشـريه در     باشد. هـر  گردد بسيار مهم مي راين اينكه يك نشريه در چه پايگاهي نمايه ميباشند بناب مي

تر نمايه گردد، به همان ميزان بيشتر مورد بازديد مخـاطبين اصـلي خـود قـرار      شده هاي معتبرتر و شناخته پايگاه
  ند از:خواهد گرفت. اما سؤاالتي كه در اين راه ممكن است براي ما پيش بيايد عبارت

  كردن نشريه خود به چه چيزهاي نيازمنديم؟ ما براي نمايه .1
 براي شروع به كار چه اقداماتي را بايد انجام دهيم؟ .2
 چگونه نشريه خود را به مخاطبين واقعي معرفي نمايم؟  .3
 باشد؟ هاي مي توانيم نشريه خود را در آن نمايه كنيم شامل چه پايگاه هاي كه ما مي پايگاه .4
 سازي در چيست؟ هاي نمايه يگاهتفاوت اين پا .5

  ها پرداخته شود. گردد در اين اثر به آن و سؤاالتي از اين دست كه تالش مي
عبـارت ديگـر الزم    سري اصول و قواعدي را رعايـت نمـود. بـه    مطمئناً براي شروع به كار، نشريه بايد يك

گيـرد، آشـنا    سازي مورد توجـه قـرار مـي    يههاي نما است ابتدا با استانداردهاي اوليه و عمومي كه در اكثر پايگاه
هـاي مختلـف بـه ثبـت      سازي نشـريه خـود را در پايگـاه    هاي نمايه ها، درخواست كارگيري آن شويم تا پس از به

  برسانيم.

  سازي هاي نمايه استانداردهاي اوليه يك نشريه در اغلب پايگاه
است كه نكات مبهم در خصوص مراحل و  تر نيز اشاره گرديد در اثر حاضر تالش شده گونه كه پيش همان
سازي بايد رعايت نمايد را ذكر نمـود.   هاي كه يك نشريه براي انجام نمايه شدن رفع شود و حداقل شرايط نمايه
  ها عبارتند از: اين حداقل

 ؛داشتن عنوان مشخص و گويا براي نشريه .1
يـر از زبـان انگليسـي منتشـر     داشتن عنوان انگليسي مشخص و گويا (در صورتي كه نشـريه بـه زبـاني غ    .2

 ؛گردد) مي
 ؛صورت واحد (يونيك) داشتن يك عنوان مخفف از نشريه به .3
تواند آرم صاحب امتياز و يا آرم اختصاصي خود نشـريه و يـا هـر دو     داشتن يك آرم مشخص (اين آرم مي .4

 ؛باشد)
 ؛داشتن سردبير و هيأت تحريريه مشخص .5
 ؛ونيكي) چاپي و يا الكترISSNداشتن شماره شاپا ( .6
هـاي سـايت اسـتاندارد زيـاد      با توجه به اينكه تعريـف و شـاخص   سايت تخصصي و استاندارد ( داشتن وب .7

 ؛باشد در جاي مناسب به تعريف آن خواهيم پرداخت) مي
 ؛داشتن دوره تناوب انتشار مشخص .8

 ؛انتشار به موقع و بدون تأخير .9
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 ؛انتشار نشريه سال شده در طول يك مقاله در شمارگان چاپ 20داشتن حداقل  .10

 ؛صورت يكسان باشد هاي آن به بندي داشتن مقاالت استاندارد كه تمامي بخش .11

 ؛داشتن يك راهنماي كامل و استاندارد براي تأليف مقاالت .12

 ؛پايبندي به اصول اخالقي و نشر مطابق با استانداردهاي جهاني مرتبط .13

 ؛گردد) بان انگليسي منتشر ميداشتن چكيده انگليسي (در صورتي كه نشريه به زباني غير از ز .14

 ؛استفاده از اعضاي هيأت علمي خارجي با تنوع كشوري در تيم هيأت تحريريه و تيم مشورتي نشريه .15

 ؛داشتن حوزه جذب مشخص براي مقاالت .16

 .داشتن فرآيند بررسي و داوري مشخص براي مقاالت .17

  هاي يك وبگاه استاندارد ويژگي

هاي ذكـر شـده در    بندي اصي باشد. اين وبگاه عالوه بر داشتن بخشهر نشريه بايد داراي يك وبگاه اختص
هاي كه بايد در يك وبگـاه   ذيل، بايد داراي آرم مشخص به نشريه و يا آرم صاحب امتياز نشريه نيز باشد. بخش

  نشريه قابل مشاهده باشد عبارتند از:
. اطالعات 1د كه عبارتند از: تواند به چند زير بخش تقسيم شو اين بخش خود مي :بخش اطالعات نشريه .1

  . اصـول اخالقـي نشـر    4. هيـأت تحريريـه نشـريه    3انـداز نشـريه    . اهـداف و چشـم  2كلي درباره نشريه 
. مقاالت آماده چاپ 9. آرشيو مقاالت 8. اخبار و اطالعات 7. فرآيند پذيرش مقاالت 6هاي نشريه  . نمايه5

 و ... 

  . راهنمـاي نگـارش مقـاالت    1هاي همچـون:   بخش مل زيرتواند شا اين بخش نيز مي :بخش نويسندگان .2
  . راهنماي ثبت نام (عضويت) در سامانه نشـريه  4. لينك ثبت نام در سامانه نشريه 3هاي الزم  . تعهدنامه2

 و ....

. راهنماي داوران و اسامي داوران شـمارگان  1هاي:  بخش تواند شامل زير اين بخش نيز مي: بخش داوران .3
 شريه باشد.هاي قبل ن سال

شامل اطالعات تماس، شماره تلفن، دورنگار، آدرس پستي، پست الكترونيك، نـام  : با نشريه بخش تماس .4
 گو، زمان تماس و پيگيري، نحوه پيگيري مقاالت و ... باشد. كارشناس و يا فرد پاسخ

 بخش وبو متريك وبگاه نشريه .5

، عنـوان مقـاالت، نويسـندگان و ...    كه بر اساس مواردي همچون كلمات كليـدي  بخش مرور (جستجو): .6
  تواند صورت گيرد. مي

ها و اطالعات مربوط به نشريه  گردد در يك وبگاه استاندارد بايد تمامي سياست گونه كه مالحظه مي همان
انگليسي زبان، تمامي اطالعات قرار داده شده  صورت كامل آورد شده باشد. در عين حال كه براي نشريات غير به

  شريه، به زبان انگليسي هم موجود باشد.در سايت ن
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  مقاالت استانداردهاي

بندي مشـخص و مطـابق بـا راهنمـاي      شود بايد داراي بخش اي كه در وبگاه نشريه قرار داده مي هر مقاله
بندي و سـاختار ظـاهري مقـاالت در     نويسندگان نشريه تدوين شده باشد. از اين رو ضرورت دارد كه اين بخش

. عنـوان اصـلي   1هاي كه در هر مقاله بايد وجود داشته باشد عبارتند از:  يكسان باشد. بخش هاي مختلف بخش
صـورت كامـل (بـا ذكـر مرتبـه علمـي،        . وابستگي سازماني نويسـندگان بـه  3. اسامي نويسندگان مقاله 2مقاله 

. كلمـات  6كيـده  . چ5. تاريخ دريافت و تاريخ بازنگري و تاريخ پـذيرش مقالـه   4وابستگي سازماني و تخصص) 
  . منـابع  12. تقـدير و تشـكر   11گيـري كلـي    . نتيجـه 10. نتـايج و بحـث   9ها  . مواد و روش8. مقدمه 7كليدي 

. وابسـتگي  15. اسامي نويسندگان بـه انگليسـي   14انگليسي زبان)  . عنوان انگليسي مقاله (براي مقاالت غير13
خ دريافت و تاريخ بازنگري و تاريخ پـذيرش مقالـه بـه    . تاري16صورت كامل به انگليسي  سازماني نويسندگان به

. منابع نيز كالً DOI (20. شماره الكترونيكي (19. كلمات كليد انگليسي 18. چكيده انگليسي مقاله 17انگليسي 
  انگليسي درج گردد.

ي اعـداد  باشد ضـرورت دارد تـا تمـام    انگليسي مي ها غير در خصوص نشرياتي كه زبان اصلي انتشار آن:  1تذكر 
هاي موجود در مقاله به دو زبـان   صورت التين باشد همچنين عناوين جداول و شكل درون جداول و نمودارها به

  اصلي و انگليسي درج گردد.
هـاي فعـال در    شركت ) بايد از طريق DOIدر خصوص نحوه دريافت شماره الكترونيكي براي مقاالت ( :2تذكر 

  اين زمينه اقدام گردد.

  برخي اصطالحات و واژگان آشنايي با
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ات نشـري ت تحريريـه  أباشـد. بـراي افـزايش آگـاهي سـردبيران و هيـ       داراي مزايا و معايب مختص به خود مي

 اطالع داشته باشيم. Open Accessو اصول بايست از قوانين  يم

 Creative Commonsاطـالق مجـوز نشـر تحـت عنـوان       Open Accessتـرين اصـول    يكي از بديهي
در راستاي  Creative Commons بايست در پايين صفحه اول مقاالت درج گردد. مجوز باشد. اين مجوز مي مي

كند. ايـن مجـوز    ور استفاده اشتراكي و سازنده فعاليت ميمنظ پذيري آثار بديع براي ديگران به گسترش دسترسي
اسـتاد حقـوق دانشـگاه اسـتانفورد و      Lawrence Lessing توسط سازماني غيرانتفاعي با همـين نـام از سـوي   

  شود. هاي متني استفاده مي ها و سند ايجاد شد كه بيشتر براي مقاله 2002همكارانش در دسامبر 
  :انگر اين موضوع هست كه شما آزاد هستيد برايطور خالصه نماي اين مجوز به

 ؛دادن محصول كردن و انتشار كپي: اشتراك گذاشتن  به 
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 :شده تنها بايد شرايط زير در آن رعايت اين منظور . براي هاي ديگر كردن با محصول تركيب تغييرات
  باشند:

 :ارجـاع دهيـد   لف يا دارنده مجوزؤمحصول را به روش مشخص شده از سوي م بايدشما  ارجاع 
  ؛كنند) شما يا كار شما را تصديق مي ،ها (نبايد به نحوي باشد كه نشان دهد آن

 قـرار داديـد.   خـود  ار مبناي كـ يا  -انتقال -محصول را دگرگون شمااگر  گذاري يكسان: اشتراك
  ه محصول نهايي تحت اين مجوز يا مجوزهاي سازگار را داريد.ئشما فقط اجازه ارا

  ذيل مدنظر قرار بگيرند: همچنين بايد موارد
 :؛باشد تمام موارد فوق در صورت گرفتن اجازه از صاحب مجوز قابل ابطال مي ابطال  
  :گيرند ثير اين مجوز قرار نميأبه هيچ وجه حقوق زير تحت تحقوق ديگر.  

 ؛استفاده منصفانه يا معامله منصفانه  
 ؛لفؤحقوق معنوي م  
 (عكس يا فيلم يا متن در مورد شخص) چـه كسـاني    دحقوق افراد ديگر چه كساني كه در محصول بودن

  اند. كه از محصول استفاده كرده

 ،بهتـرين روش بـراي ارجـاع    براي هرگونه استفاده يا انتشار شما بايد مجوز محصول را مشخص نماييـد.  تذكر:
  :باشد استفاده از اين آدرس مي

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

شود با اين تفـاوت   ، نوع ديگري از كپي رايت محسوب ميCreative Commonsتر، مجوز  عبارت ساده به
منظور ساماندهي مسائل و مصـائب   كه روال سنتي حقوق نشر در آن حذف شده است. سازمان كريتيو كامانز، به

بـا پيشـبرد و    Lawrence Lessingتوسط  2002، بدون هيچ محدوديتي براي تمام كشورها در سال رايت كپي
  اندازي شد. موضوع غيرانتفاعي راه

اما تعريفي كه براي روال كلي كريتيو كامانز وجود دارد، اعطاي حقوق از پيش تعيـين شـده و بـه عبـارتي     
رايت تمام حقـوق يـك محصـول را     مثال، ما براي كپيعنوان  شده براي محصول شماست. به بندي بهتر، تقسيم

كرديم و به نوعي هر شخصي براي برداشت از آن محصول، بايد براي كـل حقـوق    محدود به دريافت مجوز مي
كـه كـل    All rights reservedكرد. يعني همان مفهوم اصلي جملـه   آن هزينه پرداخت و مجوز را دريافت مي

گونه نيست؛ شما توسط اين مجوز كه البته  ، روال اينCreative Commonsدر اما  كند. محصول را محدود مي
را رايگان دريافت كنيد. اين بدين معناست كه شما اجازه برداشـت از محصـول    توانيد براي محصول خود آن مي

تر،  ت سادهعبار دهيد و نيازي نيست براي كپي از اثر شما، اشخاص از شما اجازه بگيرند. به خود را به همگان مي
بار بخشي از اثر خود را كه برايتان حائز اهميت است، در سازمان كريتيو كامانز به ثبت رسانده و حقـوق   شما يك

  ايد. خود را در قبال محصول مورد نظر اثبات كرده
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كند كه  را دنبال مي Some rights reservedرايت سنتي، شعار  خالف كپي توان گفت كريتيو كامانز بر مي
تـر و   اي كـه برخـي از افـراد در مـورد ايـن مجـوز دارنـد، حقـوقي بسـيار محكـم           خـالف تصـور اوليـه    ته برالب

سـت كـه اگـر    ااز اين بحـث داشـت ايـن     توان بندي كه مي رايت نيز هست. جمع پذيرتري نسب به كپي انعطاف
را  خـود رايـت اثـر    كپـي  تـر از پـيش   خواهيد اثرتان را تحت مجوز كريتيو كامانز عرضه كنيد، به بياني واضح مي

بار از شما مجوز برداشـت از اثرتـان را دريافـت كننـد؛ يعنـي شـما        ايد و ديگران نيازي نيست هر پرداخت كرده
بسـياري از   كنـد.  رايـت كـه كـل اثـر را محـدود مـي       خالف كپي ايد بر بخشي از حقوق اثر خود را محدود كرده

 كنند اي با خرد جمعي تعريف مي سيدن و نيل به هدف جامعهرا به عبارتي ديگر، ر CCكارشناسان نيز، اليسنس 
  ست.ي امروزي آل جامعه كه ايده

  CCنحوه اخذ مجوز 

توانيد استفاده نمائيد هر چند كـه راهنمـايي فارسـي     ، از لينك ذيل ميCCجهت ثبت نام و دريافت مجوز 
  زبان براي ثبت نام نيز در ذيل اين آدرس قرار داده شده است:

https://creativecommons.org/donate/?utm_campaign=2017fund&utm_source=license_engine2017 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fa 

   )DOI( شناسه ديجيتال مطلب

» doiشناسه ديجيتال يك مطلب منتشر شده است و نه يك شناسه براي اشياي ديجيتال«  

از آن بهـره بـرده    DOI عنوان اولين توضيح براي تعريف به  DOIدهنده اي است كه شركت ارائه جملهاين 
ي اين كـد در  سزا هدر معرفي مقاالت به پژوهشگران ديگر و همچنين نقش ب DOI با توجه به اهميت كد. است

 DOI شده است.ت به در اختيار داشتن اين كد نشريامندي  تجميع ارجاعات به مقاالت منتشر شده، سبب عالقه
ات نشـري عنوان يكي از ابزارهاي انتشار ديجيتال چندي اسـت مـورد توجـه     به Digital Object Identifier يا 

در آمريكـا   Crossref وجود دارد كه شركت  DOIرسمي كننده ايراني قرار گرفته است. در دنيا بيش از ده توزيع
 باشد. دهندگان اين سرويس مي هئترين ارا يكي از مهم

10,5812/hepatmon.35179 

 وند يـا يـك پيشـ   DOIبينيـد   طور كـه مـي   ايراني است. همان نشرياتدر يكي از  DOI اين يك نمونه از

Prefix و يك پسوند يا Suffix دارد. پيشوند DOI  دهنده اين اسـت   شود كه نشان شروع مي 10همواره با عدد
يك كد چهـار رقمـي اسـت كـه      ، معموالً 10قسمت دوم پيشوند بعد از عدد  .كه كد مزبور يك دي او آي است

 .تصاص داده استمنحصر به فرد را براي شي ديجيتال اخ DOI نشانگر جايي است كه اين

(صـاحب   نشـريه دهنـده ناشـر    ت علمي اين كد چهار رقمي در واقع نشاننشريادر حال حاضر در خصوص 
توانـد   شـود و مـي   ساخته مي DOI دهنده پسوند توسط ارائه .ه و نه صاحب امتياز معنوي) استنشريامتياز مادي 
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و شـماره اختصاصـي    نشريهوند حاوي اسم هر تعداد كاركتر را به خود اختصاص دهد. در خصوص مثال باال پس
 .است نشريهمقاله در 

DOI صورت الكترونيك منتشر شده است، يـا   به يك كتاب كه به تواند به هر شئي تخصيص يابد. مثالً مي
تواند به سطوح مختلفـي   مي DOI همچنين.  DVD ه، يا يكنشريبخشي از محتواي آنالين، يك مقاله در يك 

منحصر به فرد دارد كه شما و تمامي پژوهشگران ديگـر بـه    DOI مقاله شما يك د. مثالًاز يك شي تعلق بگير
توانيد مقاله را به اشتراك گذاشته و در زمره ارجاعات ذكـر نماييـد؛ همچنـين ممكـن      راحتي با استفاده از آن مي

هاي خود  ساير نوشتهتوانيد در  انحصاري ديگر باشد كه شما مي DOI است يكي از جداول مقاله شما داراي يك
با ذكر يك كـد، بـه جـدول مقالـه شـما       توانند صرفاً آن را به اشتراك بگذاريد و همچنين پژوهشگران ديگر مي

و   هاي جدول مقاله شما نيـز تخصـيص داد   توان به رفرنس را مي DOI تر حتي ارجاع دهند. در يك سطح جزئي
شـود كـه ضـمن تسـهيل در      ياي انتشارات علم ايجاد مـي به اين ترتيب يكپارچگي و اتصال بسيار بزرگي در دن

گذاري محتواي علمي، حافظ حقوق معنوي صاحبان آثار علمي نيز هست؛ چون بـه ايـن ترتيـب ايـن      اشتراك به
علمي قابل جسـتجو   هاي اطالعات پايگاهمحتواي توليدشده داراي كدشناسايي منحصر به فرد شده و در تمامي 

 .تفاده بدون ذكر نام صاحب اثر، مصداق بارز پالجياريسم شناخته خواهد شدو مشاهده خواهد بود و اس

 به هر يك از اجزاي فوق، اين كد يكتا با متاديتاي مناسبي از شئي مورد نظر در سيستم DOI با تخصيص

DOI كننده برخورداري از منافع اين كـد ديجيتـال اسـت،     شود. آنچه كه بسيار اهميت دارد و تضمين متصل مي
ها به يكـديگر اسـت. در خصـوص     و اتصال صحيح لينك DOI شدن اين متاديتا با فرمت استاندارد مكان توليدا

شوند اين موضوع بسيار مهم اسـت كـه    ت منتشر مينشريابر روي سايت  مقاالت علمي و دانشگاهي كه عمدتاً
  .مقاالت را منتشر نمايد DOI صورت خودكار و با رعايت استانداردهاي نظر بتواند به مورد نشريه سايت

  براي مقاالت DOIنحوه دريافت 

 هاي دستنويس يا فايـل  ه فرمئصورت تكي و با ارا به DOI ها مدعي فروش تعدادي از افراد يا شركت اخيراً
)Word (هايي در حال ارسال براي مراكز دانشـگاهي   صورت فارسي توسط واسطه هستند. تبليغات فراواني نيز به

و سـپس   Excel يـا  Word در يـك فايـل   نشريهاي ثبت درخواست يك  حرفه هاي غير مجموع است. روال اين
 .باشد در قبال دريافت مبالغي مي DOI ه كدئارا

  
بـراي   (bulk) مـي ئو دا (manual) تـوان دريافـت كـه دو روش دسـتي     مي Crossref با استناد به سايت

 شـود  ن و با پركردن اطالعات اوليه مقاله انجام ميوجود دارد. روش تكي از طريق يك فرم آنالي DOI دريافت
(Manual Registration) .تي كـه  نشـريا اين روش بـه هـيچ عنـوان بـراي      هطبق اظهار رسمي سايت مربوط

 Bulk ت بايـد بـه روش  نشـريا اي در حال انتشار مقـاالت خـود هسـتند، نبايـد اسـتفاده شـود.        صورت حرفه به

Registration ق و از طريXML Metadata اقدام به ثبت و دريافت DOI   نمايند. در اين صورت ديتاهاي بـه
 .شود روز يك مقاله استفاده مي
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 ت استفاده نمود؟نشريادر  DOI چرا نبايد از روش ثبت نام دستي براي دريافت

اين روش براي كاربران مبتدي و براي ثبت يك عكس يا مورد جدول خاص يا يـك اثـر تكـي ديجيتـال      .1
 .شود استفاده مي

 XML توان براي ثبت منابع يك مقاله استفاده نمود. منابع يك مقاله بايد از اين روش به هيچ عنوان نمي .2

Metadata ترين دليل اصلي ثبت موجود باشند. مهم DOI      براي يك مقالـه، شـركت آن مقالـه در سـابقه
ه ثبـت و پيگيـري   كـ  DOI لذا بدون ثبت منابع روش دستي هـدف اصـلي  . باشد ارجاعات منتشر شده مي

 .باشد، از بين خواهد رفت ارجاعات مي

ناشر و يا واسطين دست چندم ناشرين كشـورهايي ماننـد كرواسـي كـه در      هاي غير اعتماد به افراد يا گروه .3
مـي مقـاالت بـه نـام ناشـري      ئشود، موجب ثبت دا اطالق مي »بار مصرف عاملين يك«ها  اصطالح به آن

شـده ديگـر قابليـت تغييـر ناشـر يـا        الواقع مقاله ثبـت  يري بعدي نمود و فيپيگوان  نميشود كه ديگر  مي
 .پيگيري بعدي نخواهد داشت

 .باشد كه در روش دستي اين مزيت وجود نخواهد داشت مي Cited by ه امكانئارا DOI مزيت اصلي .4

از به تغيير هـر  كردن اطالعات مقاله در روش دستي وجود ندارد. يعني اگر به هر دليلي ني Update قابليت .5
دليل ماهيت مستقل ثبت دستي ديگر امكان تغييـر   قسمت از عنوان و يا نويسندگان در آينده ايجاد شود به

 .و يا آپديت وجود نخواهد داشت

كـه صـاحب مقالـه هسـتند،      نشـريات دست  واسطه به  كه در حالت دستي و با چند DOI گزارشات فصلي .6
ـ بار توسـط ارا  در هر سه ماه يك Failure Rate رسد. گزارش خطا يا نمي  بـه هـر   DOI دهنـده اصـلي   هئ

Repository يك پايگاه بيشتر از حد اسـتاندارد   خطاي فصل متوالي درصد 3كند. در صورتي كه اعالم مي
 :شود لذا توصيه مي .خواهد شد Crossrefها و خروج از پايگاه DOI باشد، منجر به ابطال

1. DOI  ت تنها از طريقنشريادر XML Metadata در حال حاضـر  . صورت اتوماتيك ثبت شوند و به
توان از  اين قابليت را ندارد. البته مي فرض پيشصورت  به Open Journal System يا OJS سيستم
افـزار   هاي نصبي آن بهره برد كه اين كار نيازمند طراحي و توسعه توسط تـيم مسـلط بـه نـرم     افزونه
 .باشد مي

2. DOI  ملي و يا شناسنامه مقاله شماستسند مالكيت و يا كد.DOI     مالكيت مادي و معنـوي مقالـه
گـرفتن   كد ملي داراي خود را به هر واسطه كوچه بازاري نسپاريد. پس كند. لطفاً شما را مشخص مي

باشد و در صورتي كه آن فرد يا گروه  ميسر نمي نشريهمالكيت مقاالت پس از ثبت اوليه ديگر توسط 
 .توان آن را پس گرفت نباشند و يا قرارداد رسمي منعقد نشده باشد، نمي داري ملزم به امانت

رساني خودكـار تمـام تغييـرات     روز موجب به DOI با پايگاه اصلي Metadata قابليت ارتباط خودكار .3
مقاله خواهد شد. اين قابليـت بـراي مقـاالت مجـالت مهـم و حيـاتي اسـت. از ايـن قابليـت مهـم           

 .پوشي نكنيد چشم
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ـ تنها با استناد به بررسي گزارشـات آمـاري ارا   DOI راد هررفع اي .4 شـده در سـايت اصـلي ثبـت آن      هئ
بار مصرف و يا يك ابزار يك كاره نيست كه آن را به راحتي از بازار  تنها يك كد يك  DOI.باشد مي

 رساني نداشته باشد. روز بخريم و نياز به پشتيباني و به

  ها نمايه شود در آنتواند  ريه ميهايي كه يك نش پايگاه

هايي و به  باشد كه يك نشريه در چه پايگاه سازي نشريات اين مرحله مي ترين بخش در موضوع نمايه مهم
گونـه   تـوان ايـن   صورت ساده به اين موضوع بپردازيم مي تواند نمايه شود. اگر بخواهيم به ها مي چه طريق در آن

دسـته اصـلي قابـل     3تواند نمايه شود از نظـر اهميـت بـه     ميهايي كه يك نشريه در آن  بيان داشت كه پايگاه
  باشد: بندي مي تقسيم

 ؛هاي عمومي و مشترك پايگاه .1

 ؛هاي تخصصي و موضوعي پايگاه .2

   .هاي اصلي پايگاه .3

  هاي عمومي و مشترك: پايگاه. 1

ـ   هاي عمومي مي ها، پايگاه منظور از اين پايگاه وع موضـوع  باشد كه تمامي نشريات بدون در نظر گـرفتن ن
بنـدي   ها از ايـن نظـر خـود بـه دو گـروه قابـل دسـته        توانند نمايه شود. اين پايگاه ها مي تخصصي نشريه در آن

  باشند: مي
 ؛هايي كه جنبه تبليغاتي دارند پايگاه .1

 باشد. دهنده پذيرش برخي تعهدات و استانداردهاي جهاني مي هايي كه به نحوي نشان پايگاه .2

هـاي گـروه اول ايـن دسـته از      توانـد در پايگـاه   شود يك نشريه به راحتـي مـي   گونه كه مالحظه مي همان
توان به  ها مي هاي عمومي ثبت نام نموده و نشريه خود را در آن نمايه كند. از بارزترين اين گروه از پايگاه پايگاه

Googlescholar ،Ebsco ،Face book ،Twitter گـردد حتـي    يمالحظه مـ كه گونه  و ... اشاره نمود. همان
هـاي دسـته دوم شـامل     هاي اجتماعي نيـز باشـند. امـا پايگـاه     هاي عمومي شامل شبكه ممكن است اين پايگاه

باشند كه بر مسائلي همچون داوري مقاالت، نوع دسترسي به مقاالت، رعايـت حقـوق مـؤلفين و     هاي مي پايگاه
  قوانين برخورد با تخلفات نشر تأكيد دارند.

ها آسان بوده و با مراجعه مستقيم به پايگاه اصلي همان موضوع قابل  گروه از اين پايگاهثبت نام در هر دو 
توانيد نشـريه خـود    ميل با عنوان نشريه در پايگاه گوگل، شما به راحتي مي باشد. مثالً با ايجاد يك جي انجام مي

باشـند   هاي كلي نشريه مـي  استدهنده سي هاي كه نشان را در گوگل اسكوالر ثبت نام نمائيد. در خصوص پايگاه
)، در اين خصوص Open Accessو يا دسترسي آزاد به متن كامل مقاالت ( COPEهمچون قبول قوانين نشر 

هـا اقـدام    هاي مربوط مراجعه و نسبت به ثبـت نـام در ايـن پايگـاه     نيز ضرورت دارد تا متوليان نشريه به پايگاه
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و ... نيز وجود دارد كه متوليان نشريه  DOAJ ،Ebscoمي همچون هاي عمو نمايند. از سوي ديگر برخي پايگاه
  توانند با مراجعه به آن پايگاه به راحتي نسبت به ثبت نام نشريه خود در آن پايگاه اقدام نمايند. مي

د توان سازي ايراني نيز وجود دارد كه نشريه مي هاي نمايه ها، بسياري از پايگاه در كنار ثبت نام در اين پايگاه
، SID تـوان بـه   ها مـي  وسيله ميزان مخاطبين خود را باال ببرد. از جمله اين پايگاه ها ثبت نام شود و بدين در آن

Magiran ،CIVILICA ،Noormag گردد فقـط در همـين گـام     گونه كه مالحظه مي و ... اشاره نمود. همان
پايگاه عمومي ثبت نام نمائيـد   20تا  10 توانيد نشريه خود را در نخست و با كمي صرف وقت، شما به راحتي مي

وسيله نشريه خود را در معرض ديد قرار دهيد. اين امر موجب خواهد شد كه نشريه شما با تعداد بيشتري  و بدين
ها، ورودي مقاالت نيز بسـيار بيشـتر از شـرايط كنـوني      مخاطب در ارتباط قرار گيرد و در صورت عالقمندي آن

  خواهد گرديد.

  هاي تخصصي و موضوعي . پايگاه2

صورت موضـوعي و تنهـا در شـاخه خاصـي از حـوزه علـوم        شده كنوني به بسياري از نشريات علمي منتشر
هاي حوزه موضوعي خود مراجعـه و در آن پايگـاه    توانند به پايگاه گونه نشريات مي شوند از اين رو اين منتشر مي

پايگـاه تخصصـي در    6تواننـد در   كشاورزي به راحتي مي نشريه خود را معرفي نمايند. براي مثال نشريات گروه
 CAB & CABIباشد كه عبارتنـد از   تر مي صورت عمومي ها به از آنپايگاه زمينه كشاورزي نمايه شوند. چهار 

Abstracts ،Agricola ،Agrindex، Crop Science Database  و دو پايگـاه ،Aquatic Sciences and 

Fisheries Abstracts(ASFA) و Food Science and Technology Abstracs    كـه تخصصـي در دو
باشند. نكته قابل ذكر اين است كه يك نشريه ممكن است تنها محـدود بـه    موضوع شيالت و صنايع غذايي مي

هاي ديگر هـم نمايـه    هاي تخصصي رشته ي خود نباشد و بتواند در ساير پايگاه هاي تخصصي حوزه رشته پايگاه
هـاي   شـدن در پايگـاه   گردد عالوه بر نمايـه  اي كه در زمينه گياهان دارويي منتشر مي نوان مثال نشريهع گردد به

تواند نمايـه شـود.    ها همچون علوم پايه، علوم پزشكي و دارويي نيز مي تخصصي حوزه كشاورزي، در ساير حوزه
توانند نشريه خود را  به همان ميزان ميهاي تخصصي بيشتر باشد  چه ميزان اطالعات افراد از پايگاه از اين رو هر

  هاي بيشتري نمايه نمايند. در پايگاه

  هاي اصلي . پايگاه3

) Scopus) و اسـكوپوس ( Web of Scienceهـاي اصـلي دو پايگـاه تامسـون رويتـرز (      منظور از پايگـاه 
وبي برخـوردار  دهـي اسـتنادي خـ    باشد. با توجه به اينكه در حال حاضر ايـن دو پايگـاه از وضـعيت گـزارش     مي
شدن نشريه در ايـن دو پايگـاه را شـايد بتـوان      باشند، نمايه باشند و در تمامي مجامع علمي مورد پذيرش مي مي

هاي الزم بـراي اينكـه يـك     سازي هر نشريه عنوان نمود. در اين بخش به كلياتي از شاخص هدف نهايي نمايه
هاي بعد نحوه ثبـت نـام و همچنـين آدرس     بخش ردد و در گ نشريه بتواند در اين دو پايگاه نمايه شود اشاره مي
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هاي اصلي در بحث پذيرش يـك   شود. نكته مهم اين است كه شاخص لينك ثبت نام در اين دو پايگاه بيان مي
  باشد. ها مي شدن در اين دو پايگاه همانند اكثر پايگاه نشريه براي نمايه

  تركسازي عمومي و مش پايگاه نمايهآشنايي با چندين 

 The Committee on Publication Ethics (COPE)پايگاه . 1

توسـط گـروه كـوچكي از ويراسـتاران نشـريه در انگلسـتان        1997در سال  (COPE) كميته اخالق انتشار
هـاي دانشـگاهي دارد.    عضو در سراسـر جهـان در تمـام زمينـه     10،000تأسيس شد، اما در حال حاضر بيش از 

مندان به اخالق نشر مجاز است. اين كميته  اي سردبيران نشريات علمي و ديگر عالقهعضويت در اين پايگاه بر
ويـژه نحـوه رسـيدگي بـه      هاي اخالق انتشـار و بـه   اي براي ويراستاران و ناشران در تمام جنبه عنوان مشاوره به

هـت بررسـي و   كند. اين كميته يك انجمن بـراي اعضـاي خـود در ج    رفتار منتشر مي هاي تحقيق و سوء پرونده
كند. اين كميته به بررسي فردي موارد اعتقاد نداشـته، بلكـه سـردبيران را     بحث در مورد موارد خاص فراهم مي

ها توسط مقامات مناسب (معموالً مؤسسه تحقيقاتي يا كارفرمايان) مـورد بررسـي قـرار     كند تا پرونده تشويق مي
  امه ويراستاران نشريه پيروي كنند.از رفتارن COPE رود كه همه اعضاي انتظار مي .گيرند

آيد كه مشاورين حقوقي مجرب  تنها از عهده سردبيري برمي ،قضاوت در خصوص مشكالت اخالق در نشر
و كارآموز در اختيار داشته باشد. اين امر به خوبي بيانگر اهميت وجود يك مرجع حقوقي و رسمي رسـيدگي بـه   

كليـه   .شـود  يا انتشارات نام برده مي نشريهوان كميته اخالق در نشر عن شكايات اخالق در نشر دارد كه از آن به
 در اخـالق  المللي بين كميته.گردد مي ابالغ نويسنده به سردبير توسط و شده گرفته كميته اين در مهم تصميمات

ر هاي اخـالق در نشـر هـ    تواند به كميته نيز بر همين اساس بنا نهاده شده است. مرجعي كه مي COPE يا نشر
هاي اخـالق   ت، وجود اين كميتهنشرياافزون تعداد  با توجه به رشد روز ه نمايد.ئانتشارات راهكارهاي مشورتي ارا

ها همانند گذشته تنها نقش  گردد. اين كميته ها محسوب مي ه يكي از عوامل اصلي افزايش اعتبار آننشريدر هر 
هاي استنادي نيـز   پايگاه .باشند حل عادالنه مشكالت مي هر روز در حال فعاليت براي تشريفاتي ندارند و تقريباً

هـاي اخـالق    ايـن كميتـه   وجودو عدم  دهند نشان مياي  نسبت به حضور و عملكرد اين واحدها حساسيت ويژه
  .منجر گردد نشرياتسازي  تواند به شكست در نمايه مي

  و عضويت در آن: COPEعضويت در  مزاياي
ه با آدرس ذيل، اعالم شده است مزاياي عضويت در اين كميته براي اعضـا  طبق آنچه در پايگاه اين كميت

  عبارتند از:
https://publicationethics.org/become-member-benefits-and-eligibility-criteria 

  ؛هاي شخصي يا تلفني) مشاوره از طريق انجمن در مورد مسائل شخصي (پروندهدريافت  
 (رايگان براي اعضا) ؛شركت در سمينار ساالنه  
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 ؛دسترسي به بسته آموزش الكترونيك  
   استفاده از ابزار حسابرسي اخالقي براي ديدن اينكه چگونه نشريات خود را بـا دسـتورالعمل COPE  

  ؛مطابقت دهيد
 گواستفاده از لو COPE ؛در نشريه خود  
 كانديدا شدن براي انتخابات شورايCOPE  . 

  گيرند عبارتند از: عضو قرار مي همچنين استفاده از منابع ديگري كه در دسترس اعضا و افراد غير
 ؛نمودار جريان  
 ؛دستورالعمل براي ويراستاران نشريه  
  ؛براي ناشران دستورالعمل  
 ؛هاي تمريني مناسب دستورالعمل  
 ؛هاي نمونه نامه  
 ؛خبرنامه  
 ؛بانك اطالعاتي  
 ؛هاي انجمن گزارشي از بحث  
 هاي لغو و ... دستورالعمل.  

كننـد و افـراد يـا     شـده را منتشـر مـي    هايي كه نشريات علمـي بررسـي   ويراستاران نشريات علمي، شركت
مند بـه اخـالق نشـر     قهعنوان مثال ويراستار يا ناشر نيستند) اما عال هايي كه واجد شرايط كامل نبوده (به شركت

تواننـد در ايـن پايگـاه     مـي   COPEباشند، افرادي هستند كه از نظـر   هستند و در انتشار نشريات علمي فعال مي
  عضو شوند.

شمار جهـت عضـويت در ايـن     دليل تقاضاي بي با توجه به پيغامي كه در اين پايگاه قرار داده شده است به
ريات در اين پايگاه، فعالً عضويت در اين پايگاه به حالت تعليق درآمـده  پايگاه و بازنگري در فرآيند عضويت نش

است و اميدوار هستند در اواخر امسال عضوگيري را آغاز نمايند. اما با اين وجود مطابق آنچه كه در پايگاه اعالم 
ز طريـق مكاتبـه و   اند اين پايگاه آمادگي ارائه مشاوره و راهنمايي را در خصوص مسائل اخالقـي نشـر را ا   نموده

همچنين سخنراني را دارد كه براي اين منظـور ضـرورت دارد بـا اسـتفاده از آدرس ذيـل و تكميـل پرسشـنامه        
 ) درخواست خود را مطرح نمائيد.1مربوطه (شكل 

https://publicationethics.org/contact-us 
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 COPE. ثبت درخواست براي طرح سؤال و يا دريافت مشاوره از كارشناسان 1شكل 

  باشد: صورت ذيل مي هاي عضويت در اين پايگاه به همچنين آدرس لينك هزينه
https://publicationethics.org/files/u7140/Subscription%20rates%202016.pdf 

  DOAJ (The Directory of Open Access Journalsپايگاه (. 2
نشريه با دسترسي  300در دانشگاه لند سوئد، با  2003در سال ) DOAJ(پايگاه نشريات با دسترسي آزاد 
هاي علم و فناوري، پزشـكي،   زمينه نشريه با دسترسي آزاد در تمام 9000آزاد شروع به كار كرد و امروز حدود 

دسـته   3پذير بوده و اعضـاي آن در   يك سازمان عضو  DOAJدهد. علوم اجتماعي و علوم انساني را پوشش مي
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در حقيقـت بيـاني روشـن از نيـت      DOAJ عضـويت در   شوند: ناشر، عضو عادي و حـامي.  بندي مي اصلي طبقه
كيفيـت و دسترسـي آزاد بـه مقـاالت داوري شـده اسـت. گـروه        دهنده تعهد تيم نشريه به  نشريه بوده و نشان

DOAJ سازي گام برداشته و بهترين روش در انتشار علمي (اصول) است و انتظار  در زمينه رعايت اصول شفاف
  عنوان شرط عضويت، پيروي نمايند. نيز از اين اصول به DOAJ رود اعضاي مي

 نيد مالحظه نمائيد.توا در ذيل لينك ثبت نام در اين پايگاه را مي

https://doaj.org/application/new#oa_statement_url-container 

 DOAJتوانيد از راهنماي فارسي ثبت نام در پايگـاه   الزم به ذكر است كه با استفاده از لينك ذيل شما مي
  دست آورد. اطالعات تكميلي را به

https://doaj.org/translated 

سؤال پاسخ دهيد كـه   58ضرورت دارد كه به  DOAJطور كلي شما براي ثبت نام نشريه خود در پايگاه  به
  اند: بندي گرديده بخش ذيل تقسيم 6سؤال در  58اين 

 ؛سؤال) 35نشريه (اطالعات اوليه  .1

 ؛سؤال) 7هاي هيأت تحريريه نشريه ( كيفيت و ويژگي .2

 ؛سؤال) 1چگونگي دسترسي به محتواي نشريه ( .3

 ؛سؤال) 5صدور مجوزهاي محتوا ( .4

 ؛سؤال) 2حقوق مولفين و مجوزها ( .5

 .سؤال) 3مشخصات متقاضي ( .6

  بخش اول: اطالعات اوليه نشريه

چـاپي   ISSNهاي  آدرس اينترنتي، عنوان فرعي نشريه، شمارهدر اين قسمت بايد به ترتيب عنوان نشريه، 
و آنالين نشريه، نام ناشر، نام مؤسسه يا انجمن، نام شركت پشتيبان سايت، نام فردي كه بتوان بـا او در ارتبـاط   
بود، آدرس پست الكترونيكي فرد، تكرار آدرس ايميل فرد و نام كشور را وارد نمود. همچنين در ادامه اين بخش 

  ديگر نيز پاسخ داد كه عبارتند از: بايد به برخي سؤاالت
نمايد، آدرس اينترنتي بخشي كه اطالعاتي در ايـن   آيا نشريه براي انجام فرآيندهاي خود پولي دريافت مي
اي پرداخت نمود، آدرس اينترنتي اين صفحه، تعداد  خصوص ارائه نمايد. آيا براي ثبت مقاله در نشريه بايد هزينه

سال گذشته، آدرس اينترنتي آرشيو مقـاالت، آيـا نشـريه بـراي عـدم       ت پژوهشي يا مروري نشريه در يكمقاال
گذاري خاصي دارد (براي نويسندگان كشورهاي در حال توسعه)، نشريه كدام  دريافت پول از نويسندگان سياست

اجـازه جسـتجو در مـتن كامـل      كند، نشاني اينترنتي اين بخش، آيا نشـريه  سياست آرشيو ديجيتالي را دنبال مي
 DOAJكند، آيا نشريه ابـرداده مقـاالت را در اختيـار     دهد، نشريه از كدام شناساگر مقاله استفاده مي مقاله را مي



 27  هاي معتبر علمي ي نشريات در پايگاهساز نمايه راهنماي

تواند ارائه نمايد، دسترسي آزاد به متن  دهد يا خواهد داد، آيا نشريه آماري از تعداد دانلود مقاالتش را مي قرار مي
تـرين   ه سالي شروع گرديده است، فرمت دسترسي به مقاالت به چه صـورت اسـت، مناسـب   مقاالت نشريه از چ

گـردد   كننده نشريه كدام است، زباني كه اصل مقـاالت نشـريه بـه آن زبـان منتشـر مـي       كلمات كليدي توصيف
   ).2چيست؟ را پاسخ دهد (شكل 

  
  DOAJپايگاه . اطالعات مورد نياز از نشريه در سه بخش اول، دوم و سوم در 2شكل 

  بخش دوم: كيفيت و شفافيت عملكرد هيأت تحريريه نشريه
  ترتيب بايد به سؤاالت زير پاسخ داده شود: باشد، به سؤال مي 7در اين بخش كه خود شامل 

  آدرس اينترنتي صفحه معرفي اعضاي هيأت تحريريه نشريه .1
  نوع فرآيند داوري مشخص نمايد. .2
  بخش را بتوان مشاهده نمود. آدرس صفحه اينترنتي كه اطالعات اين .3
  انداز نشريه دهنده اهداف و چشم آدرس اينترنتي صفحه نشان .4
  دهنده راهنماي نويسندگان  آدرس اينترنتي صفحه نشان .5
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  آيا نشريه داراي سياست خاصي براي بررسي سرقت ادبي دارد؟ .6
  )2متوسط تعداد هفته بين ثبت مقاله تا چاپ آن چقدر است؟ (شكل  .7

  گي دسترسي به محتواي نشريهبخش سوم: چگون

دهنده دسترسي آزاد به مقاالت در آن درج شده است  كه نشان اي صفحهدر اين بخش بايد آدرس اينترنتي 
  ).2را وارد نمايد (شكل 

  بخش چهارم: صدور مجوزهاي محتوا

  سؤال زير پاسخ داده شود: 5در اين قسمت بايد به 
  هاي مقاله قرار داده است؟ اندن توسط ماشين را در ابردادهقابل خو CCآيا نشريه اطالعات صدور مجوز  .1
دهد يا يا مجوزهاي مشـابه   نمودن محتوا را طبق صدور مجوز مي آيا نشريه اجازه استفاده مجدد و يا تلفيق .2

  دهد؟ مي
  نماييد. را وارددهنده مجوزها  آدرس صفحه اينترنتي نشان .3
يـژه را   ، تكثير، چـاپ، لينـك دسترسـي بـه مـتن مقـاالت و      آيا نشريه به خواننده اجازه خواندن، فروگذاري .4

  دهد؟ مي
  )3كند؟ (شكل  نشريه از كدام سياست واسپاري استفاده مي .5

  حقوق مؤلفين و مجوزها : بخش پنجم

دهـد كـه بـدون     گردد كه آيا نشريه به نويسنده و يا نويسـندگان مقالـه اجـازه مـي     در اين بخش سؤال مي
قوق مؤلفين را رعايت كنند يا خير، همچنين آيا نشريه به نويسنده يا نويسندگان مقالـه اجـازه نشـر    محدوديت ح

دهد يا خير؟ كه در صورت تأييد اين مطالب آدرس صفحه اينترنتي كه اين  صورت بدون محدوديت مي آثار را به
 ).3مطالب در آن بخش درج شده است را نيز بايد وارد نمايند (شكل 

  مشخصات متقاضي بخش ششم:

متقاضي و آدرس پست الكترونيكي و تأييد آدرس پست الكترونيكي وارد  خانوادگيدر اين قسمت نام و نام 
هـاي الزم از   گردد. با تكميل اطالعات اين مرحله عمالً ثبت درخواست انجام خواهد شـد و پـس از بررسـي    مي

  ).4ارسال خواهد گرديد (شكل ، نتيجه بررسي از طريق ايميل وارد شده DOAJطرف پايگاه 
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 هاي مربوط به بخش چهارم و پنجم (سمت راست) و ادامه سؤاالت بخش اول (سمت چپ) . سؤال3شكل 

 OASPA( Open Access Scholarly Publishers Association( پايگاه. 3

جهـان در  در سراسـر   (OA) حمايت از منافع ناشران نشريه و كتاب بـا دسترسـي آزاد   OASPA موريتأم
  دهد: موريت خود اقدامات ذيل را انجام ميأبراي انجام م OASPA .هاي علمي، فني و علمي است تمام رشته

 دسترسـي  در زمينـه  تجـارب  و اطالعات تبادل جهت مؤسسه براي مناسب الگوي سازي فراهم :تبادل اطالعات
  علمي. محتواي به آزاد

بهترين روش براي حفظ و دسترسي آزاد )، OAبا دسترسي آزاد ( تتعريف يكسان از انتشارا :تنظيم استانداردها
  دهد. ميو استانداردهاي اخالقي را ارتقا  باشد مي علمي هاي يافتهانتشار 
هـاي بـا    كتـاب  نشـريات و   حـامي كـه   ناشـراني كـار و   و هاي كسب پشتيباني از توسعه مدل :هاي پيشرفته مدل

  هستند.دسترسي آزاد 
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  االت بخش اول (سمت چپ) و سؤاالت بخش ششم (بخش پايين). ادامه سؤ4شكل 

از كننـده   حمايتهايي  و سياست تبليغ نشريات علمي با دسترسي آزاد طاليي طرفداري از دسترسي آزاد طاليي:
  .ها تداوم آن
در ناشـران   آمـوزش بـه  در مورد مزايـاي نشـريات بـا دسترسـي آزاد،      محققينآموزش جامعه و جامعه  :آموزش
  دسترسي آزاد.افزايش و حمايت از گذاري در زمينه  سياستاهميت ارزش فرآيند انتشار و  خصوص

هاي  و فعاليت OA كمك به توسعه و انتشار رويكردهاي نوآورانه براي ارتباطات علمي مربوط به :ارتقاء نوآوري
  اند. وجود آمده بهواي علمي به محت دسترسي آزادشده توسط  هاي ارائه فرصتطريق استفاده از مرتبط با آن كه از 

  Open Access Scholarly Publishers Associationمعيارهاي عضويت در . 3-1
درخواست عضويت از داشتن معيارهاي باشند بايد قبل از  مي OASPAدنبال عضويت در  متقاضياني كه به

باشد. با ايـن   برداري مي بهره  . تمامي اين اطالعات از طريق آدرس لينك ذيل نيز قابلاطمينان حاصل كنند زير
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  گردد: وجود در ذيل نيز به برخي از اين معيارها اشاره مي
https://oaspa.org/membership/membership-criteria 

  گردد. طور مرتب منتشر مي كه به با دسترسي آزاد باشد هنشريناشر داراي حداقل يك كتاب يا يك 

 شود وضوح مشخص بايد به تناوب انتشار نشريه. 

 هاي الزم براي رعايـت اسـتانداردها را بـه     حداكثر اطمينان را در جهت انجام مراقبتسايت ناشر  وب
تـالش بـراي    گونـه كننده باشد، از جمله هر نبايد حاوي اطالعات گمراهمخاطب بدهد. اين اطالعات 

 .ديگر ان/ ناشر نشريهتقليد از سايت 

 خواند سايتاز در جايي ون نياز به ثبت نام توان بدبشده را  هاي منتشر مقاالت يا كتاب. 

 دباش مي نيز  محل كارشامل آدرس  باشد وسايت قابل مشاهده  اطالعات كامل تماس در وب. 

 قابـل  به راحتـي از صـفحه اصـلي      باشد وبراي نويسندگان موجود  به موقعهاي دقيق و  دستورالعمل
رايـت بـراي    و حقوق كپـي  Open Access اين دستورالعمل شامل جزئيات سياست دسترسي باشند.
 .اين نشريه است

  ناشـر   اصـلي ها بايد توسط كارشناسان اين رشته كه جزء كاركنان  مقاالت يا كتاب بررسيفرايندهاي
 .موضوع باشد و متناسب با مستقل خارجي كننده شامل بررسي تواند صورت گيرد. اين داور مي نيستند

سـايت ناشـر    و يـا وب  نشـريه طور دقيق در  بايد به فرآيند داوريهاي مربوط به  اين فرايند و سياست
 .مشخص شود

  نشـريه انـدازه كـافي داشـته باشـند تـا از       متخصصين بههيئت تحريريه يا ساير داراي نشريات بايد 
حـوزه موضـوعي   كه  باشنداي  شده (هاي) شناخته متخصصين در زمينه . اين افراد بايد ازحمايت كنند
  باشد. نشريه مي

 پايگاه نشريه نشـان داده شـود و   وضوح در  بهشود بايد  مقاالت گرفته ميانتشار كه بابت اي  هر هزينه
 صورت مشخص اعالم گردد. گردد به هم از نويسندگان دريافت نمي اي هزينهاگر 

 سـايت   وضوح در وب مشي صدور مجوز (از جمله سياست در استفاده مجدد و توزيع مجدد) بايد به خط
سياست مجوز بايد بـراي اسـتفاده گسـترده از مـواد      د.مطالب منتشر شده قابل مشاهده باش و تمامي

مشي مجوز انتخابي  ممكن است اطالعات مربوط به استدالل خط OASPA .منتشر شده مجاز باشد
طـور كامـل بـاز بـه      انتظار حداقل يك دسترسـي بـه   از نشريات  OASPA.را درخواست كنند نشريه
 .در حال حاضر نيز مجاز است CC BY-NC ارد، با اين حال استفاده از مجوزدرا  CC BYنشريه

 مشي صدور مجوز، تمام مطالب منتشر شده شامل اطالعات تماس بـا نويسـنده، تـاريخ     عالوه بر خط
 .درست باشد بايد ارسال و پذيرش، و ارائه اطالعات براي استناد

 هاي خطي، بايد مناسب و هدفمنـد   ليف نسخهأل تهاي بازاريابي مستقيم ناشران، شام هرگونه فعاليت
 .باشد
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 هاي معقول براي شناسـايي و جلـوگيري از انتشـار مقـاالتي كـه در آن       ناشران و سردبيران بايد گام
/  از جمله سـرقت ادبـي، دسـتكاري نشـانه، و جعـل      بردارند هاي تحقيقاتي رخ داده است سوءاستفاده
طـور   و يـا بـه   نكـرده سردبيران آن چنين تخلفي را تشـويق   يا نشريهدر هيچ موردي . ها ساخت داده

گونـه ادعـاي    از هـر  نشـريه در صورتي كه ناشر يـا ويراسـتاران    د.هنندآگاهانه اجازه چنين تخلفي را 
ه خود آگاهي داشته باشد، ناشر يا سردبير نشريتخلف از تحقيقات مربوط به يك مقاله منتشر شده در 

 .دنيا معادل آن) در رسيدگي به اتهامات پيروي كن  COPE( بايد از دستورالعمل

  هـاي مشخصـي در زمينـه برخـورد بـا منـافع احتمـالي         يا ناشران كتاب بايد سياسـت  نشريهناشران
 .ها بايد به روشني بيان شوند سردبيران، نويسندگان و بازرسان داشته باشند و سياست

 منتشـر  نشريه و كتـاب  سترسي به محتواي و د نشريه يا كتاب تهيه شود نسخه پشتيبان الكترونيكي
در  PubMedCentral يـا   CLOCKSSشده (براي مثال دسترسـي بـه مقـاالت اصـلي از طريـق      

 .وضوح مشخص شود ديگر منتشر نشود بايد به نشريهصورتي كه 

 تواند بسيار مؤثر باشد: اخـذ  كسب ساير موارد نيز مي DOI      بـراي محتـواي منتشـر شـده، عضـويت 
COPE ،خدمات A & I در صورت لزوم.  

 : OASPAدر پايگاه  ثبت نام نحوه. 3-2

-https://oaspa.org/membership/applicationتوان از لينـك   مي OASPAجهت ثبت نام در پايگاه 

form  .شـود قبـل از عضـويت در     ابتدا به شـما تـذكر داده مـي    ،نام در پايگاه با ورود به لينك ثبتاستفاده نمود
الي داشته ؤو در صورتي كه در مورد فرم ثبت نام س  هاي و نحوه عضويت در پايگاه را بررسي نمائيد، معيار پايگاه

  .)5(شكل  ال خود را از طريق آدرس ايميل موجود در سامانه جويا باشيدؤتوانيد س باشيد مي

  
 OASPA. فرم ثبت اطالعات نشريه در پايگاه 5شكل 
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 اطالعات مورد نياز براي ثبت نام

گردد اطالعات مـورد نيـاز بـراي ثبـت نـام در ايـن        مالحظه مي 7تا  5هاي شماره  گونه كه در شكل همان
  پايگاه عبارت است از:

  ؛عنوان نشريه .1
 ؛ نوع ناشر .2

 ؛سازمان آدرس اينترنتي سايت نشريه/ .3

 ؛عنوان رابط) اطالعات تماسي فرد متقاضي (به .4

 ؛نام و وابستگي سازماني .5

 ؛آدرس پست الكترونيكي .6

 ؛سسهؤد در نشريه يا مسمت فر .7

 ؛صورت كامل آدرس پستي به .8

 ؛آدرس پستي دوم .9

 ؛رايت له كپيأسازمان در خصوص مس آدرس لينك سياست نشريه/ .10

 ؛رايت سازمان در قبال كپي توضيح مختصر در خصوص سياست نشريه/ .11

 ؛آدرس پست الكترونيكي در خصوص شكايت .12

 ؛ختصر توضيح داده شودصورت م شده به هاي مطرحه سياست نشريه در قبال شكايت .13

 ؛ها احتمالي نشر آدرس لينك سايت نشريه در خصوص دريافت هزينه .14

 ؛سياست نشريه در خصوص دريافت هزينه نشر .15

 ؛دهد صورت دسترسي رايگان قرار مي تعداد نشرياتي كه ناشر سازماني به .16

 ؛دهد صورت دسترسي رايگان قرار مي تعداد مقاالتي كه سازمان شما به .17

 ؛دهد صورت دسترسي رايگان قرار مي هاي كه سازمان شما به تعداد كتاب .18

 ؛دهد بيان گردد) (ساير ابتكاراتي كه سازمان شما در جهت دسترسي رايگان مطالب انجام مي ابتكارات .19

 ؛(لينك آن قرار داده شود) فرآيند داوري مقاالت توضيح داده شود .20

 ؛صر توضيح داده شودصورت مخت سياست نشريه در خصوص فرآيند بررسي و داوري به .21

افتد و در اين مرحلـه چـه چيزهـاي بررسـي      اتفاق مييندي افرگردد چه  وقتي يك مقاله جديد دريافت مي .22
 ؛گردد مي

 ؛كند شوند و چه كسي داوران نهايي را تعيين مي كنندگان مقاله مشخص مي چگونه بررسي .23

كند و چه كسي تصـميم را   ري ميگي چه كسي به نظرات داوران دسترسي دارد و در خصوص مقاله تصميم .24
 ؛كند اجرا مي

 ؛رساند چه كسي اين تصميم را به اطالع نويسنده مي .25

 ؛شود نظر شده چگونه ارزيابي مي نسخه تجديد .26
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 ؛باشد ت تحريريه در فرآيند بررسي مقاله به چه صورت ميأنقش هي .27

 ؛شدبا گيري نهايي در قبول و يا رد مقاله چه كسي مي ل نهايي براي تصميمئومس .28

 ؛ت تحريريه آورده شودأتوضيحاتي اضافه الزم در خصوص سياست نشريه در فرآيند داوري و كار هي .29

 ؛آدرس لينك سياست نشريه و يا توضيح فرآيند داوري در نشريه درج گردد .30

 ؛دست آورديد هاطالعات ب OASPAچگونه در خصوص  .31

 .دليل اصلي براي درخواست عضويت چيست .32

هاي كلـي نشـريه در    گردد اين پايگاه نيز اطالعات عمومي در خصوص سياست گونه كه مالحظه مي همان
دهد به نحوي كـه   رايت، فرآيند بررسي مقاالت، دسترسي آزاد به مقاالت و ... را مورد بررسي قرار مي قبال كپي

 صورت تصـادفي بـا برخـي از    در جايي نيز متذكر شده است كه در خصوص روند كاركرد سردبير ممكن است به
 ت تحريريه نيز مكاتباتي صورت گيرد.أاعضاي هي
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 OASPA . ادامه سؤاالت فرم ثبت اطالعات نشريه در پايگاه6شكل 
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  براي هر سال OASPAثبت نام و عضويت در  هزينه

در آدرس لينك ذيـل مشـخص گرديـده    باشد  نه ميصورت ساال پرداخت حق عضويت در اين پايگاه كه به
  گردد. و طبق جدول ذيل محاسبه مي بودهبزرگي و يا كوچكي سازمان متقاضي است كه با توجه به 

https://oaspa.org/membership/membership-dues/ 

  (مبالغ بر اساس واحد پول يورو) OASPAپايگاه  عضويت در هزينه. 1جدول 

 مبلغ (يورو) توضيح رديف

 5/262 هزار يورو باشد) 500(درآمد ساالنه ناشر كمتر  سازمان انتشاراتي كوچك 1

 1050 ميليون يورو باشد) 5هزار تا  500(درآمد ساالنه ناشر بين  سازمان انتشاراتي متوسط 2

 2625 ميليون يورو باشد) 100تا  5آمد ساالنه ناشر بين (در سازمان انتشاراتي بزرگ 3

 5000 ميليون يورو باشد) 100سازمان انتشاراتي خيلي بزرگ (درآمد ساالنه ناشر باالي  4

 5/262 تجاري) ها (غير ساير سازمان 5

 500 ها (تجاري) ساير سازمان 6

 75 ناشر شخصي 7

اگوست عضـو گردنـد نصـف مبلـغ      31اي جديد كه بعد از اعض، OASPAشده در پايگاه  طبق تذكر اعالم
  نمايند. ساالنه را پرداخت مي

  هاي تخصصي آشنايي با برخي پايگاه

  (Medline)مدالين. 1

 Journal Citation( اتنشـري عنوان يك بانـك اطالعـاتي ارجـاع     هب 1960از سال  (Medline) مدالين

Database ( توسط كتابخانه ملي آمريكـا )National Library of Medicine(   ميليـون منبـع    20از مجمـوع
ت نشـريا توانند  اند. ناشرين مي شده  مجله دانشگاهي گردآوري 5600ايجاد شده است. اين تعداد منبع از بيش از 

جلسات اين كميته هر  د.پذيرش نمايند تا براي پذيرش در مدالين بررسي شون LSTRC خود را از طريق كميته
پـردازد. بانـك    ات مـي نشريگردد. اين كميته تنها به بررسي كيفيت علمي مقاالت و  برگزار مي بار شش ماه يك

عـالوه بـر گـزينش و رقابـت علمـي       باشد. اطالعاتي مدالين از طريق درگاه پابمد قابل دسترسي و جستجو مي
 يـا  )Medical Subject Headings( هاي موضوعي پزشـكي  ت براي ورود به مدالين، سيستم سرفصلنشريا

MeSH باشد نيز يكي از مزاياي مهم مدالين مي.  
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  (Pubmed)پابمد. 2

جملـه   دهد كه از طرق مختلـف مـن   ميليون منبع را پوشش مي 22بالغ بر  1996از سال  )Pubmed( پابمد
  د:اند. عالوه بر منابع موجود در مدالين، ارجاعات ديگري نيز در پابمد وجود دارن آوري شده جمع Medlineبانك

 ؛ارجاعات در حال انجام: قبل از كنترل كيفي 

  ؛ت خارج از موضوع پزشكينشرياارجاعات در 

  ت با مقاالت پيش از چاپنشرياارجاعات در (Ahead of print)؛ 

 ارجاعات به كتب NCBI. 

باشـند. مـدالين بزرگتـرين     سـايت ناشـر مـي    ارجاعات پابمد اغلب داراي يك لينك به اصل مقالـه در وب 
 .باشد عه از پابمد ميزيرمجمو

  (PMC or PubMed Central)پابمدسنترال. 3

عنوان يك آرشـيو رايگـان از مـتن كامـل      هب 2000در سال  )PMC or PubMed Central( پابمدسنترال
در حقيقت بخش ديجيتـال كتابخانـه ملـي آمريكـا      PMC. باشد ات بيومديكال و علوم طبيعي ميمقاالت نشري

آوري مقاالت منتشر شده از سـوي   در جمع Repository عنوان يك هالعاتي در حقيقت بباشد. اين بانك اط مي
در  PMC اتنشـري بعضـي  شـود.   مـي  منتشـر  آمريكا سالمت ملي مؤسسه سوي از كه است مقاالتي وناشرين 

ند. تمـامي  توانند با رعايت قوانين مقاالت خود را در اين بانك نمايه سـاز  ند. ناشرين ميشو مدالين نيز نمايه مي
باشند. اگرچـه سياسـت دسترسـي     NLM ات كانديد بايد از نظر علمي مقبول كتابخانه ملي پزشكي آمريكانشري
خير كوتـاهي مقـاالت   أوانند با تت گردد، اما ناشرين مي محسوب مي  PMC شدن در يك نياز اوليه براي نمايه آزاد

در  )Book Review( هماننـد مـرور كتـاب    PMC تخود را در اين بانك اطالعاتي نمايه سازند. برخي محتويا
  .شوند پابمد نمايه نمي

هر دو   NCBIكتب )PMC ،3  تنشريا) 2ت مدالين، نشريا) 1شود:  مين ميأارجاعات پابمد از سه محل ت
  .باشند متن مقاالت مي داراي لينك به تمام  PMCبانك مدالين و

  PubMedثبت نام در 

  بايد وارد لينك ذيل گرديد: PubMedبراي ثبت نام در پايگاه 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/addjournal/#reapply 

با وارد شدن در اين صفحه، اطالعاتي كلي در خصوص وظايف، خدمات و بسترها و امكانات موجود در اين 
يگاه در اختيار شما قرار خواهد گرفت. در اين صفحه حداقل شرايطي كه بايد يك نشريه داشته باشد تـا مـورد   پا

توان مالحظه نمـود و   پذيرش پايگاه قرار گيرد، فرآيند ارزيابي نشريات و همچنين برخي توضيحات بيشتر را مي



 39  هاي معتبر علمي ي نشريات در پايگاهساز نمايه راهنماي

گونه كـه در تصـوير    ت درخواست بايد همان). براي ثب8دست آورد (شكل  هاي موجود در آن به يا از طريق لينك
فرمائيد به بخش مرحله اول رفته و گزينه مربوط به ناشرين را كليك نمائيد. بـا زدن ايـن    مالحظه مي 8شماره 

گردد كه با انتخاب گزينه سـمت چـپ    گزينه در پنجره جديدي كه باز خواهد شد، سه گزينه براي شما فعال مي
  ).9خواهيد گرديد (شكل  PubMedنمودن نشريه به پايگاه  شما وارد صفحه اصلي اضافه

  

  
  و موقعيت آن در صفحه اصلي PMCورودي لينك ثبت نام در پايگاه  نخستين. صفحه 8شكل 



 هاي معتبر علمي سازي نشريات در پايگاه نمايه راهنماي 40

  

  
  PubMed. صفحه نخست ثبت نام در پايگاه 9شكل 

شود و  داده ميشدن هستند  در اين بخش توضيحاتي در خصوص نوع نشرياتي كه در اين پايگاه قابل نمايه
نشرياتي كه داراي اعتبار و يا كيفيت علمي مناسب در حوزه علوم زيستي و  PubMedگردد كه پايگاه  اعالم مي

گردند را نمايه خواهد نمود. به محض اعالم قبول شـرايط اوليـه، صـفحه جديـدي بـاز       علوم پزشكي منتشر مي
ام و نام خانوادگي، شـغل، آدرس پسـت الكترونيكـي و    خواهد شد و در آن بايد اطالعات فرد متقاضي، از قبيل ن

  ).10تأييد مجدد آن را وارد نمود كه پس از تأييد آن وارد مرحله بعد خواهيد شد (شكل 

  
 PubMed. اطالعات متقاضي ثبت نام در پايگاه 10شكل 
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بخـش   3ل در اين بخش اطالعات كلي در خصوص نشريه بايد وارد پايگاه شود. اين اطالعات خـود شـام  
  باشد كه عبارتند از:  مي
 ؛اطالعات نشريه .1

 ؛اطالعات زبان انتشار .2

  .ها و جزئيات نشريه سياست .3
در بخش اول بايد اطالعاتي همچون عنوان نشريه، عنوان كشور، سال شـروع بـه انتشـار، تنـاوب انتشـار      

انواع مقاالت اصـلي، مقـاالت   مقاله از  25كنون در نشريه داوري شده است (حداقل  نشريه، تعداد مقاالتي كه تا
  ).11چاپي و الكترونيكي را ثبت نمود (شكل  ISSNمروري و گزارشات پزشكي تا قبل از درخواست)، شماره 

باشـد يـا خيـر. در     شود كه زبان مقاالت نشريه به انگليسـي مـي   در بخش اطالعات زبان انتشار، سؤال مي
س اينترنتي صفحات مربوط به صفحه اصلي نشريه، صفحه ترتيب آدر ها و جزئيات نشريه، بايد به بخش سياست

هـا و قـوانين حمـايتي از     اعضاي هيأت تحريريه، صفحه سياست روند بررسي و داوري مقاالت، صفحه سياست
  ). 11ها و حيوانات و مواردي از اين دست درج گردد (شكل  تعارض منافع، حقوق انسان

  

  
 PubMed شدن در پايگاه ي نمايه. اطالعات نشريات مورد نياز برا11شكل 

  CABI. پايگاه 4

باشـد كـه بـا     مـي  CABIكننده نشريات حوزه علوم كشاورزي و علوم پايه پايگاه  هاي نمايه يكي از پايگاه
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  توانيد نشريه خود را در اين پايگاه ثبت نام و نهايتاً نمايه نمائيد: استفاده از آدرس لينك ذيل مي
http://www.cabi.org/ 

چاپي و الكترونيكي، نام ناشر، نام شـهر   ISSNهاي  ين صفحه اطالعاتي همچون عنوان نشريه، شمارهدر ا
و كشور، تناوب انتشار نشريه، آدرس صفحه اينترنتي نشريه، آدرس ايميـل فـرد متقاضـي، آدرس پسـتي ناشـر،      

درس ايميل نشـريه، آدرس  باشد يا خير، آ براي مقاالت، نشريه داراي هيأت تحريريه مي DOIداشتن يا نداشتن 
دهنده فرآيند داوري مقاالت، متوسط تعداد هفته انجام فرآيند داوري مقـاالت، آيـا نشـريه     صفحه اينترنتي نشان

باشـد يـا خيـر، زمـان      صورت رايگـان مـي   باشد يا خير، آيا دسترسي به كل مقاله به كننده مالي مي داراي حمايت
باشد كه براي عضويت در اين پايگاه  وع دسترسي به نشريه، مواردي ميشروع به كار نشريه و در نهايت تعيين ن

  ).13و  12بايد مدير نشريه در اين پايگاه تكميل نمايد (شكل 

  

  
 CABI. صفحه نخست ثبت نام در پايگاه 12شكل 
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 CABI. اطالعات مورد نياز از نشريه جهت عضويت در پايگاه 13شكل 

 Index Copernicus International. پايگاه 5

  باشد: صورت ذيل مي لينك ثبت نام در اين پايگاه به
https://journals.indexcopernicus.com/app/auth/login?language=en 

 ) و بعـد از ايجـاد كـاربري    14بعد از وارد شدن در صـفحه اصـلي پايگـاه گزينـه ثبـت نـام را زده (شـكل        

توانيد با نـام   سازي آن شما مي ا ارسال خواهد شد. بعد از فعالسازي به آدرس ايميل شم )، لينك فعال15(شكل 
ايد وارد پايگاه شويد. در اين مرحله براي ثبت نام نشريه خـود   كاربري و كلمه عبوري كه خود شما تعريف نموده
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نمائيـد   را انتخـاب مـي    Add New Journal، گزينـه  )16(شـكل   My accountدر اين پايگاه از طريق بخش 
  ).  17(شكل 

 
 Index Copernicus International. صفحه ثبت كاربري در پايگاه 14شكل 

  

 

 Index Copernicus International. صفحه اصلي ايجاد كاربري جديد در پايگاه 15شكل 
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 Index Copernicus International. صفحه نمايش اطالعات شخصي در پايگاه 16شكل 

 
 Index Copernicus Internationalور ثبت اطالعات نشريه در پايگاه منظ . صفحه شخصي به17شكل 

گردد، اطالعاتي از قبيل عنوان اصلي نشريه، عنوان نشـريه   مالحظه مي 18گونه كه در شكل شماره  همان
باره نشريه هم بـه زبـان اصـلي و     به انگليسي، خالصه عنوان نشريه (در صورت داشتن)، توضيحي مختصري در

  ن انگليسي را بايد وارد سامانه نمود.هم به زبا
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 Index Copernicus International. بخش ورود اطالعات نشريه جديد در پايگاه 18شكل 

مخاطب  توانيد يكي از سه گزينه علمي، علمي پر باشد شما مي اي مي در قسمت نوع نشريه كه حالت كركره
ديگر نيز بايد حوزه اصـلي و فرعـي نشـريه را بـر اسـاس      هاي  )، در قسمت19و يا ساير را انتخاب نمايد (شكل 

بندي آموزشي و نيز تامسون رويترز مشخص نمود. انتخاب نام كشـور، زبـان انتشـار، وارد نمـودن شـماره       گروه
ISSN  چاپي و الكترونيكي، شمارهDOIسايت  گردد، آدرس وب ها نمايه مي هاي كه نشريه در آن ، معرفي پايگاه

نداشتن شماره چاپي، الكترونيكي و همچنين دسترسي آزاد به متن كامل مقاالت، سال آغاز بـه   نشريه، داشتن يا
شده از نشريه، مواردي هستند كه متقاضـي بايـد    انتشار نشريه، تناوب انتشار نشريه و همچنين تعداد تيراژ منتشر

  ).19ها اقدام نمايد (شكل  نسبت به تكميل اطالعات آن
نمـودن در قسـمت    گـردد بـا كليـك    مالحظه مي 21و  20گونه كه در تصاوير شماره  بايد توجه نمود همان

ماننـدي بـاز خواهـد      بندي بر اساس تامسون رويترز نوار كركره كادر مربوط به تعيين حوزه اصلي نشريه و گروه
  تواند نوع حوزه فعاليت نشريه خود را انتخاب نمايد. هاي موجود مي شد كه متقاضي از بين گزينه
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 Index Copernicus International. بخش ورود اطالعات نشريه جديد در پايگاه 19شكل 

 
 Index Copernicus International. بخش معرفي زمينه فعاليت نشريه در پايگاه 20شكل 
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  بندي تامسون رويترز  . بخش معرفي زمينه فعاليت نشريه بر اساس گروه21شكل 

 Index Copernicus Internationalدر پايگاه 

معرفي اعضاي هيأت تحريريه، معرفي ناشر و در نهايت وارد نمودن تصوير جلد نشريه از ديگـر اطالعـاتي   
  ).22باشد كه در سامانه بايد بارگذاري گردد (شكل  مي

 
 Index Copernicus International. بخش ورود اطالعات نشريه جديد در پايگاه 22شكل 

باشد با زدن گزينه افزودن هيأت تحريريه، منـوي   نيز قابل مشاهده مي 23ير شماره گونه كه در تصو همان
مطابق شكل ذيل باز خواهد شد كه از شما نـام، نـام خـانوادگي، سـمت، آدرس پسـت الكترونيكـي، وابسـتگي        

  د يا خير.باش سازماني و كشور افراد پرسيده خواهد شد. در پايان سؤال خواهد شد كه اين فرد سردبير نشريه مي
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 Index Copernicus International. صفحه معرفي اعضاي هيأت تحريريه نشريه در پايگاه 23شكل 

گردد اطالعاتي از قبيل عنـوان   مالحظه مي 24گونه كه در شكل شماره  در بخش اطالعات ناشر نيز همان
، نـام شـهر و كشـور بايـد در     سـايت  ناشر، وابستگي سازماني، شماره تلفن، آدرس، پست الكترونيك، آدرس وب

  سامانه وارد نمود.

 
 Index Copernicus International. صفحه معرفي ناشر نشريه در پايگاه 24شكل 

توانيـد تصـويري از    نمودن ايـن اطالعـات، شـما مـي     شده، با ذخيره پس از تكميل تمامي اطالعات خواسته
توانيد در همين قسمت، شما شـمارگان قبلـي    ينكه مي). در ضمن ا25شناسنامه نشريه را مشاهده نمائيد (شكل 

) و يا نسـبت  2و  1هاي  شماره 26نشريه و همچنين مقاالت مربوط به شمارگان قبلي را بارگذاري نمائيد (شكل 
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انـد، اقـدام    به ويرايش اطالعات و يا بارگذاري شمارگان جديدتر براي نشرياتي كه قبالً در پايگاه ثبت نام نموده
  ).3شماره  26شكل نمايند (

 
 Index Copernicus Internationalي ايجادشده از نشريه در پايگاه  . تصوير شناسنامه25شكل 

  

 
 . ويرايش اطالعات نشريه و بارگذاري شمارگان جديد نشريه 26شكل 

 Index Copernicus Internationalدر پايگاه 
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  Electronic Journal Library (EZB). پايگاه كتابخانه نشريات الكترونيك 6

در همكاري بـا   Regensburg توسط كتابخانه دانشگاه 1997بانك كتابخانه الكترونيكي نشريات در سال 
هـدف از ايـن پـروژه، ارائـه نشـريات       تأسيس شـد.  Technische Universität München كتابخانه دانشگاه

هـاي   ائه يك ابزار مديريتي كارآمـد بـه كتابخانـه   الكترونيكي به كاربران كتابخانه در يك فرم تعاملي شفاف و ار
طور فعـال در كتابخانـه    مؤسسه به 627در حال حاضر  .براي صدور مجوز نشريات الكترونيكي است EZB عضو

  نشريات الكترونيكي مشاركت دارند. 
فقط مورد آن  18777هاي تحقيق است، كه  عنوان از همه زمينه 91275بانك اطالعاتي اين پايگاه شامل 

گـردآوري   كننـده  نشريه، كـه توسـط موتورهـاي تجميـع     112983در اينترنت قابل دسترسي است. در مجموع، 
باشـد كـه قابليـت     نشـريه مـي   57794اند، در اين فهرست وجود دارد. كتابخانه نشريات الكترونيكي حاوي  شده

ي عضو، براي كاربران خود دسترسي ها باشد. عالوه بر اين، كتابخانه ها براي هر كسي مقدور مي دسترسي به آن
دهند. نشريات موجود در اين پايگاه بـر اسـاس موضـوع     ها اشتراك دارند را نيز ارائه مي به نشرياتي را كه در آن

  اند.  بندي شده پژوهش فهرست
سازد تا دسترسي به اطالعات قابل اعتماد  اين امكان را فراهم مي EZBهمكاري بين تمام مؤسسات عضو 

اي از مجمـوع نشـريات بـا دسترسـي آزاد را فـراهم نمايـد.        ريات الكترونيكي فراهم گردد و توسعه پيوستهاز نش
از اسـتاندارد بـاال برخـوردار     EZB شده باعث خواهد شد كه اطالعات نشـريات در  آوري مديريت اطالعات جمع

  رساني شوند.  روز طور مداوم به گردند و به
  :EZB. نحوه ثبت نام در پايگاه 1- 6

  توان اقدام نمود: از طريق لينك ذيل مي EZBبراي ثبت نام در پايگاه 
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en 

نمائيد (شكل  را انتخاب مي  Suggest a Journal گزينه Instituationاين صفحه از بخش  بعد از ورود در
باز خواهد شد كه در آن بايد عنوان نشريه، موضوع نشريه، نام ناشـر،   28). با انتخاب اين گزينه شكل شماره 27

با پاسخ به يك سؤال  آدرس سايت نشريه، ايميل شخص متقاضي و اطالعاتي درباره نشريه را وارد نمود. سپس
  نمائيد. ، درخواست خود را ثبت نهايي ميامنيتي
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 شدن در اين پايگاه و مكان پيشنهاد يك نشريه براي نمايه EZB. تصوير صفحه نخست پايگاه 27شكل 

 
 منظور پيشنهاد يك نشريه جديد . فرم سؤاالت به28شكل 

  Embase پايگاه . 7
سازي علوم زيستي در دنيا است كه از نظر حجـم مقـاالت تـاكنون     مايهبزرگترين پايگاه ن Embase پايگاه

هـيچ   2015تـا   2013هاي  سفانه در فاصله سالأميليون مقاله گرديده است. مت 30سازي بيش از  موفق به نمايه
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در اين تعداد نشريات نمايهأشده به بعد شاهد افزايش  2015 سال نگرديد اما ازايراني در اين پايگاه نمايه  نشريه
  پايگاه هستيم.

Embase و توسـط   1947هاي استنادي علوم پزشكي و علـوم دارويـي اسـت كـه از سـال       كي از پايگاهي
گيـرد   ها در سطح دو قرار مي اين پايگاه استنادي كه در اكثر ارزشيابي. سيس گرديدأاي از پزشكان هلندي ت عده

 .كشور دنيا تشكيل شده است 90از  نشريه 8500ميليون مقاله از مجموع  30در حال حاضر از 
هاي مرتبط با داروهـاي جديـد، ايـن     عنوان مالك مادي اثر با هدف رديابي آخرين يافته انتشارات الزوير به

ــاه را ت ــود أپايگ ــيس نم ــامي . س ــرياتتم ــه نش ــاه  نماي ــن پايگ ــده در اي ــت داوري  ش ــوده و در آدرس تح ب
www.Embase.com هـاي پـولي،    بايسـت از سـرويس   جهت اتصال به اين پايگاه مـي  .باشند در دسترس مي

 اي است كـه در  نشريه 2800دسترسي انحصاري به  Embase يكي از خصوصيات برجسته. اشتراك تهيه نمود

Medline رسـي بـه   از سـوي ديگـر دست   .شـود  ركورد جديد به اين پايگاه افزوده مي 5000هر روز  .وجود ندارد
شده در ايـن   بيشترين موضوع علمي نمايه. باشد مي ها نيز در اين پايگاه ميسر  ميليون خالصه مقاله كنگره 1/75

  .باشد مي شناسي  پايگاه تحقيقات علوم دارويي و سم

  ها سازي نشريات علمي به تفكيك گروه تخصصي نمايه هاي پايگاه
باشـند بنـابراين    هاي تخصصي از جايگاه بااليي برخوردار مي گاههاي مختلف، پاي كه در گروه با توجه به اين

هـا نمايـه شـوند، بيشـترين      اگر نشريات علمي بتوانند بر اساس حوزه جذب مقاالت خود، بتوانند در ايـن پايگـاه  
گيـري خواهـد داشـت.     دست خواهند آورد. همچنين ضريب استنادي اين نشريات افـزايش چشـم   مخاطب را به
باشد. بر همين اسـاس   هاي علمي مي هاي تخصصي مربوط به انجمن ت كه بسياري از اين پايگاهشايان ذكر اس

المللي را كـه در زمينـه    هاي علمي معتبر بين ها و يا انجمن در اين بخش تالش شده است كه فهرستي از پايگاه
ر پايگاه تخصصي خود باعـث  شدن هر نشريه د باشند را معرفي نمود. مطمئناً نمايه سازي نشريات فعال مي نمايه

  معرفي بيشتر نشريه به متخصصين همان حوزه خواهد گرديد.

  گروه علوم انساني

  آموزش و پرورش))Education Resources Information Center (ERIC( 

 نامه تحقيقات آموزشي  چكيده)Educational Research Abstracts (ERA)( 

 نامه فناوري آموزشي  چكيده)Educational Technology Abstracts (ETA)( 

 اقتصاد )EconLit( 

  تربيت بدني)Physical Education Index(PEI)( 

 شناسي  نامه جامعه چكيده)Sociological Abstracts( 

 جمعيت )Population Index( 

 حقوق )Lexis-Nexis( 
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 هاي الهيات آمريكا  پايگاه اطالعاتي مذهب انجمن كتابخانه)The American Theological Library 

Association Religion Database( 
 Index Islamicum 
  رفاه و خدمات اجتماعي)AgeLine( 

 نامه علوم اجتماعي كاربردي  نامه و نمايه چكيده)Applied Social Sciences Index and Abstracts 

(ASSIA)( 
 Family Index 
 هاي خدمات اجتماعي  چكيده)Social Services Abstracts( 

 روانشناسي )Psychlit( 

 شناسي  علم اطالعات و دانش)Documents in Information Science (DoIS)( 
 E-Prints in Library & Information Science (E-LIS) 
  متون كتابخانه و علم اطالعات)Library Literature and Information Science( 

 نامه علم اطالعات و كتابخانه  چكيده)Library and Information Science Abstracts (LISA)( 

 نامه فناوري و علم اطالعات و كتابخانـه   چكيده)Library, Information Science & Technology 

Abstracts (LISTA)( 

  علوم سياسي)World Wide Political Science Abstracts( 

 فلسفه )Philosopher`s Index (PI)( 

  گروه علوم پايه

 ار و احتماالت رياضيات، آم)Current Index to Statistics( 

 رياضي، آمار و علوم رايانه -رياضيات)MathSci.net( 

 كاربردي و محض  -رياضيات)Zentralblatt math (Z math)( 

 باكتري شناسي -شناسي زيست)Bacteriology Abstracts( 

 زيست فناوري -شناسي زيست)Biotechnology Research Abstracts( 

 علوم گياهي  -شناسي زيست)Plant database( 

 شناسي عمومي  زيست)Biological Abstract( 

 شناسي محيط زيست  زيست)Ecology Abstracts( 

 تجزيه -شيمي)Analytical Abstracts (RSC)( 

 نامه شيمي  چكيده)Chemical Abstract( 

  معدني –شيمي )Reaxys( 

  جامد حالت –فيزيك )Solid State and Supperconductivity Abstract( 

  هواشناسي و هواسنجي)Meteorological and Geoastrophysical Abstracs( 
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  گروه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

 ) پايگاه اطالعات علوم زراعت و اصالح نباتاتCrop Science Database( 

 ) شيالت و آبزيانAquatic sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)( 

  صنايع غذايي (علوم وFood Science and Technology Abstracts (FSTA)( 

 ) كشاورزي عموميAgricola( 

 نامه كشاورزي ( نمايهAgrindex( 

 رساني علوم و فناوري كشاورزي ( المللي اطالع نظام بينAGRIS( 
 CAB & CABI Abstracts 

  گروه فني و مهندسي

 ) آبWater Resources Abstracts( 

 شناسي  اقيانوس)Oceanic Abstracts( 

 اي ( انرژي هستهInternational Nuclear Information System (INIS Database)( 

 ) برق و الكترونيكINSPEC( 

 ) ترابريMechanical & Transportation Engineering Abstracts( 

 ) رايانهComputer and Information system Abstracts( 

 ) زلزلهEarthquake Engineering Abstarcts( 

 ) علوم فضاييAerospace and High Technology Database( 

 ) (پليمر و پالستيك) علوم موادAdvanced Polymers Abstracts( 

 (سراميك) علوم مواد )Ceramic Abstracts( 

 (عمومي) علوم مواد )Engineering Materials Abstracts( 

 (متارلوژي) علوم مواد )Aluminium Industry Abstract( 
 METADEX 
 ) عمرانCivil Engineering Abstracts (CEA)( 

 ) محيط زيستEnvironment Index( 

 نامه مهندسي محيط زيست ( چكيدهEnvironmental Engineering Abstracts( 

 ) پايگاه اطالعاتي علوم محيط زيستEnvironmental Science Database( 

 ) مكانيكMechanical Engineering Abstracts( 

  فنـاوري (  مهندسي شيمي و زيسـتChemical Engineering and Biotechnology Abstracs 

(CEABA)( 

 ) مهندسي عموميEngineering Village( 
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  گروه هنر

 شناسي و هنر ( هاي فني باستان نامه چكيدهArt & Archaeology Technical Abstract( 

 نامه هنرهاي كاربردي و طراحي ( نمايهDesign and Applied Arts Index(DAAI)( 

 ( المللـــي ســـاختمان) معمـــاري (پايگـــاه اطالعـــات بـــينInternational CONstruction 

Database(ICONDA)( 

  ــين ــه بـ ــيقي (  نمايـ ــريات ادواري موسـ ــي نشـ  International Index to Musicالمللـ

Periodicals(IIMP)( 
 Music Index 
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   Web of Science و Scopus سازي نمايه اصلي هاي پايگاه

 در آنارزيابي نحوه اسكوپوس و پايگاه نشريه در  ثبت نام

 معيارهـاي  حـداقل  داراي بايـد در پايگـاه اسـكوپوس را دارنـد،     شـدن  نمايـه تمامي نشرياتي كه تمايل به 
اوري مـورد بررسـي و د   باشـند،  نداشته را معيارها اين از يك هر كه نشرياتي باشند.ن شد نمايه براي اسكوپوس

 قرار نخواهند گرفت:

 باشند.شده داوري اند، بايد  شده چاپكه در نشريه  مقاالتي 

 مشخص منتشر شود و داراي كد و نشريه بايد طبق يك روند زماني منظمISSN    كـه آن را از مركـز
 .باشد است، دريافت كرده ISSN المللي بين

  ا قابل خواندن و مـرتبط باشـد (حـداقل    ها و پژوهشگران دني بايد براي تمامي خواننده نشريهمحتواي
 )داراي رفرنس به زبان التين باشد و چكيده و عنوان مطالب آن به زبان انگليسي باشد

 نشريه بايد بيانيه مربوط به اخالق در نشر و قصور در نشر را داشته باشد. 

  باشد.زبان انگليسي به چكيده و عنوان مقاالت نشريه 

 انگليسي باشد.الت به زبان شده در مقا هئهاي ارا رفرنس 

 نشـريه  وبگـاه صورت آنالين و قابل دسترس در  نشر به داراي بيانيه اخالق در نشر و قصور در نشريه 
 توانيـد بـه بيانيـه كميتـه اخـالق در نشـر       براي اطالعات بيشتر در رابطه با اخالق در نشر مي .باشد

(COPE)       رس و يـــــا برنامـــــه اخـــــالق در پـــــژوهش و نشـــــر الزويـــــر بــــــه آد
http://www.elsevier.com/ethics/home مراجعه كنيد. 

 شـدن در  نمايـه  درخواسـت  از قبـل  سـال  دو تـا  حداقل بايد نشرياتعالوه بر اين طبق يك سياست كلي، 
  رند.بگي قرار داوري مرحله در بتوانند تا باشند داشته نشر سابقه اسكوپوس،

  Scopusمراحل ثبت نام در پايگاه 

  براي ثبت نام نشريه در پايگاه اسكوپوس ضروري است به آدرس لينك ذيل مراجعه نمائيد:
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 

نمائيـد گزينـه    گونه كه در تصوير زير مشاهده مـي  ر قسمت مياني صفحه همانبعد از ورود به اين بخش، د
Scopus Title Suggestion Form گانه ثبـت درخواسـت    7نمائيد. با انتخاب اين گزينه مراحل  را انتخاب مي

  ).29گردد (شكل  شدن نشريه در پايگاه اسكوپوس آغاز مي براي نمايه
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  وس. صفحه اصلي پايگاه اسكوپ29شكل 

  گام اول:

باشد را  شدن نشريه در پايگاه اسكوپوس مي در مرحله ثبت نام به شما چند پيش شرط اصلي كه براي نمايه
  ها عبارتند از: ). اين حداقل30دهند (شكل  تذكر مي

، داشتن عنـوان انگليسـي، چكيـده    ISSNداشتن فرآيند داوري در بررسي مقاالت، انتشار به موقع، داشتن 
نوان براي مقاالت و داشتن اصول اخالقي براي نشر مقاالت. همچنين در اين مرحله توضـيح داده  انگليسي و ع

هاي خود را ذخيره نمائيد و بعداً بقيه فرآينـد ثبـت    توانيد داده شود كه شما در هر مرحله از ثبت درخواست مي مي
  باشد. روز نمي 7نام را تكميل نمائيد ولي بايد دقت داشته باشيد كه مدت ذخيره بيش از 

  
  . تصوير مرحله اول ثبت نام30شكل 
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  گام دوم:

كننده اسكوپوس و همچنين موارد مورد انتظار بـراي   در اين بخش مجدداً تذكراتي در خصوص تيم بررسي
  ).31نمايد (شكل  ها توجه خاصي شود را يادآوري مي نشريات را كه بايد به آن

  
  ايگاه اسكوپوس. تصوير مرحله دوم ثبت نام در پ31شكل 

  گام سوم:

كننده فرم از قبيل نام و نام خانوادگي، آدرس پست الكترونيكـي، نقـش    در اين مرحله اطالعات فرد تكميل
  ).32شود (شكل  آن در نشريه، مليت و غيره پرسيده مي

  
  . مرحله سوم ثبت نام در اسكوپوس32شكل
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  گام چهارم:

چاپي و الكترونيكي، نوع سـريال (كتـاب،    ISSNهاي  ه، شمارهدر اين مرحله فرد متقاضي بايد عنوان نشري
شود كه آيـا قـبالً    ، حوزه فعاليت نشريه، نام ناشر را وارد نمايد و در پايان از شما سؤال مي نشريه، كنفرانس و ...)

  ).33گرديده است يا خير (شكل  اين نشريه در اسكوپوس نمايه مي

  
  اه اسكوپوس. گام چهارم ثبت نام در پايگ33شكل 

  گام پنجم:

صورت تصـادفي از   مقاله به 9شود كه سه نسخه آخر شمارگان نشريه و يا  در اين مرحله از شما خواسته مي
). همچنين در صورتي كه نتوانسـتيد ايـن كـار را انجـام     34شمارگان نشريه را در سامانه بارگذاري گردد (شكل 

گذاري نمـوده و آدرس وبگـاه نشـريه را در     گذاري را عالمتتوانيد در بخش مربوطه، گزينه مشكل بار دهيد مي
هاي كه در اين بخش قرار داده شده است مشكل را با  قسمت پايين وارد نمائيد. همچنين از طريق آدرس ايميل

  مسئول مربوطه در ميان بگذاريد و از اين مرحله نيز گذر نمائيد.

  
  . مرحله پنجم ثبت نام در پايگاه اسكوپوس34شكل 
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  گام ششم:

انـداز   باشد اطالعـاتي در خصـوص اهـداف و چشـم     در اين قسمت كه در حقيقت بخش اصلي ثبت نام مي
كه نشريه تغيير عنوان داشته است يا خير، عنوان ناشر، شماره تماس ناشر،  نشريه، سال شروع به كار نشريه، اين

صفحه اصول اخالقـي نشـر در نشـريه،     عنوان ويراستار نشريه، آدرس پست الكترونيكي ويراستار، آدرس لينك
آدرس اينترنتي نشريه، آدرس لينك دسترسي به محتواي الكترونيكي نشريه، نام كـاربري و كلمـه عبـور بـراي     
ورود به سايت نشريه (در صورت عدم دسترسي آزاد به مقاالت)، تعداد شـمارگان منتشـر شـده در طـول سـال،      

شوند يا خير و در صورت انتشار به زبان  االت كًال به انگليسي چاپ ميمتوسط تعداد مقاالت در هر شماره، آيا مق
باشد، دليل عدم انتشار  گردد به چه زباني مي ديگر نوع زبان مشخص گردد، اگر مقاالت به زبان ديگر منتشر مي

ي مقاالت بـه  باشند، نوع فرآيند بررس باشد، آيا مقاالت داراي چكيده انگليسي مي مي نشريه به زبان انگليسي چه 
باشد، آدرس صفحه اينترنتي اعضاي هيأت تحريريه، هيأت تحريريه داراي پراكندگي جغرافيـايي   مي چه صورت 

انـد، نـام و نـام خـانوادگي      ها انتخاب شده باشند يا خير، فهرست كشورهايي كه اعضاي هيأت تحريريه از آن مي
يسـندگان مقـاالت نشـريه داراي پراكنـدگي جغرافيـايي      سردبير، وابستگي سازماني سردبير، مليت سردبير، آيا نو

هاي علمي و يا نهادهاي علمي با نشـريه همكـاري دارنـد يـا      باشند و از چه كشورهايي هستند، آيا از انجمن مي
شـود   هاي ديگر نيز نمايه مي باشند، آيا نشريه در پايگاه مي DOIها چيست، آيا مقاالت نشريه داراي  خير، نام آن

هـاي   ها ذكر شود، آيا در نشريه به متن كامل مقاالت دسترسي آزاد وجود دارد يا خير (شـكل  آن پايگاهو عنوان 
  ).37و  36، 35

ها تنها بخش از سؤاالتي است كه در مرحله ششـم ثبـت نـام در اسـكوپوس از يـك نشـريه پرسـيده         اين
صـورت اختيـاري    دليل عدم ضرورت بـه  شود. البته شايان ذكر است برخي سؤاالت ديگر نيز وجود دارد كه به مي

ها جواب دهد مثالً در خصوص اطالعات افراد همكار  تواند در صورت تمايل به آن قرار داده شده است و فرد مي
 هاي بيشتر از ناشر و ... با سردبير، شماره تماس
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 Scopus. مرحله ششم از ثبت نام در پايگاه 35شكل 
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  يأت تحريريه نشريه. اطالعات تكميلي ه36شكل 

  
 Scopus. تصوير نهايي ثبت نام در پايگاه 37شكل 
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  گام هفتم:

نمايد با تأييد نهايي فرآيند ثبت نام تكميـل   در اين مرحله ثبت نام شما به پايان رسيده و به شما اعالم مي
يش نمائيـد. بـا تائيـد    تر را ويرا هاي قبل توانيد اطالعات مربوط به قسمت گردد و يا با زدن دكمه برگشت مي مي

توانيـد نتيجـه فرآينـد     شود كه مـي  نهايي اين مرحله به شما يك كد اختصاصي به همراه لينك پيگيري داده مي
  ).39و  38هاي  بررسي نشريه خود را از طريق آن پيگيري نمائيد (شكل

  
  Scopus. مرحله نهايي ثبت درخواست در پايگاه 38شكل 

  
  دهد. انه پس از ثبت درخواست در پايگاه اسكوپوس مي. كد رهگيري كه سام39شكل 
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توسط اسكوپوس و وضعيت آن در اين مرحلـه اطالعـاتي    خود نشريه داوري مرحله از توانيم چگونه مي
 كسب كنيم؟

اسكوپوس يـا نيـاز بـه     توسط نشريه انتخابال خاص در رابطه با معيارهاي ؤسداشتن هر گونه در صورت 
 طريـق  از اسكوپوس پشتيباني تيم به توانيد مي شده نشريات ثبت نام وضعيت از هيآگا جهت اطالعاتدريافت 
 .يدده پيام زير لينك

titlesuggestion@scopus.com 

 بـراي داوران  نشـريه  ،شـد، جهـت بررسـي اعتبـار اوليـه      ثبت نامكه يك نشريه در اسكوپوس  پس از اين
 Content Selection & Advisory Board (CSAB( المللـي  نبـي شـود. كارشناسـان    اسكوپوس ارسال مـي 

 و هـا  كتـاب  نشـريات،  تنهـا . كننـد  مي بررسي كيفي و كمي هاي معيار لحاظ از را جديد مطالب مستمرصورت  به
 در تواننـد  مي شوند مي چاپ منظمي و مشخص زماني برنامه طبق و مستمر صورت به كه هايي كنفرانس مقاالت

ممكن است توسط ناشـر   قرار خواهد گرفت. ثبت درخواست مورد بررسي گروه اين و توسط ثبت نام اسكوپوس
 در را نشريه يك مستقل صورت بهتوانند  و كتابدارن نيز مي محققان. بگيرد صورت يك نشريهيا هيأت تحريريه 

 .يران را الزم داردردبس يا ناشر اجازه كار اين اما كنند ثبت نام اسكوپوس

 :بايد به نكات زير توجه شود ثبت نام و ثبت درخواستقبل از انجام هر گونه 

در  قـبالً  نشـريه مورد نظر را در اسكوپوس جستجو شود تـا اطمينـان حاصـل شـود كـه ايـن        نشريهابتدا  .1
 اسكوپوس نمايه نشده باشد

 قوانين مربوط به اسكوپوس مطالعه شود .2

 اسكوپوس براي انتخاب منابع مختلف بررسي شودشده  معيارهاي مشخص .3

    در اسكوپوس استفاده شود ثبت نام نشريهاز فرم مربوط به  .4
(http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm) 

 .مربوط به سردبيران استفاده شود )FAQs( شده در قسمت پرسش و پاسخ از مطالب ارائه .5

رقمـي،   16 پيگيـري  كـد  يـك ، پس از دريافت  كنند خود مي ثبت نام نشريهام به افراد و يا ناشراني كه اقد
 و نتـايج  ثبـت نـام نشـريه خـود    از مراحل  Title Evaluation Trackerتوانند با وارد كردن آن كد در صفحه  مي

 /http://suggestor.step.scopus.com/progressTracker. آن مطلع شوندارزيابي 

و داراي تشهابات اسمي  باشدتنها منحصر به همان نشريه و  بررسي شود كه عنوان نشريه عنواني مفهومي
 ناشـر  و تحريريـه  هيأت توسط بايد حتماً كه است ميمه موضوع اين. نداشته باشد ديگر ساير نشريات با عنوان
 ISSN كـد  يـك  دريافـت  بـه  منجر يا نشريه و عنوان تغيير به منجر است ممكن كار اين نتيجه. گردد بررسي

خواننـدگان را دچـار    و نويسـنده  است ممكنديگر  تداشتن عنوان مشابه و مساوي با عناوين نشريا جديد شود.
 است. نشر در اخالق قوانين رعايت عدم مشابه، عنوان داشتن .اشتباه كند

شود. اين شخص در تمام فرآينـدهاي داوري   عنوان سردبير اصلي معرفي مي مشخص شود كه چه كسي به
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اطالعـات  . همچپنـين  عنوان اين نقش معرفـي كنيـد   توانيد به و اداراه نشريه مسئول است. حداكثر سه نفر را مي
، تعـداد  سـازماني  وابسـتگي هـا، صـفحه اينترنتـي شخصـي،      كاري آن ي  رزومه مربوط به حرفه سردبيران، مانند

در مـواردي كـه نشـريه از طـرف     خيـر.   يـا  اسـت  مشـاهده  قابـل  آنالين صورت ... به شده و هاي دريافت جايزه
 شود. مي تعيين مجدد ثبت نام تاريخ نشريه براي شود، مياسكوپوس مردود اعالم 

 مجدد چيست؟ ثبت نام

 مجـدد  ثبت درخواست از خاصي زمان يك تا آيند مي حساب بهكه از نظر گروه اسكوپوس مردود  نشرياتي
نشريه خـود   ثبت درخواستتوانند دوباره اقدام به  ر اسكوپوس محروم هستند و بعد از آن تاريخ ميد خود نشريه

  .سال باشد 5سال و يا  3سال،  2 ماه، 18 سال، يك استكنند. اين زمان ممكن 

 ماند؟ زماني يك نشريه در اسكوپوس باقي مي تا چه

 بعـد  بـه  سال همان از ها آن محتواي شود، مي انتخاب اسكوپوس در شدن نمايه براي نشريه يك كهزماني 
 در شـماره  اولـين  از هـا  آن مقاالت هستند نشر سابقه سال سه داراي كه نشرياتي. شود مي منتشر اسكوپوس در
باشد، ناشران ممكن  وبگاه خودمقاالت در  ي ازآرشيو كاملنشريه داراي ردي كه شود. در موا مي نمايهكوپوس اس

كه بـراي   نشرياتيهاي قبلي را نيز وارد مجموعه اسكوپوس كنند.  است از اسكوپوس درخواست كنند كه شماره
ايـن  صورت مستمر در اسكپوس حضور داشته باشند و  شوند، ممكن است به شدن در اسكوپوس انتخاب مي نمايه

كـه   اتينشري داشته باشدها در اين پايگاه ادامه  كند كه تا چه زماني حضور آن عملكرد نشريه است كه تعيين مي
اسـكوپوس ايـن    ها روند رو به كاهشي داشته باشند، ممكن است از مجموعه اسكوپوس حذف شوند. عملكرد آن

  .ها را از مجموعه حذف كند نمورد ارزيابي قرار دهد و آ اًاجازه را دارد كه نشريات را مجدد
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  )Web of Scienceپايگاه تامسون رويترز (

خوانـده   ESCI) كـه بـه اختصـار    Emerging Sources Citation Indexپايگاه ارجاعات منابع نوظهور (
ترز ارائه براي اولين بار توسط دپارتمان علم و مالكيت معنوي شركت تامسون روي 2015شود در دسامبر سال  مي

شده در اين پايگـاه،   واگذار شده است. نشريات نمايه Clarivate Analysisبه مؤسسه  2017گرديد كه از سال 
سال  2باشد، به مدت  قابل دسترسي مي Web of Science كه از همان ابتداي حضور مقاالت آنان در ضمن اين

رفت و در صورتي كـه حـد نصـاب الزم را كسـب     سنجي قرار خواهند گ تحت ارزيابي و بررسي با معيارهاي علم
  هاي زير بر مبناي زمينه فعاليت نشريه منتقل خواهند شد: نمايند به يكي از پايگاه

1. Science Citation Index Expanded هاي علوم نظري و تجربي براي رشته 

2. Social Sciences Citation Index هاي علوم اجتماعي براي رشته 

3. Arts & Humanities Citation Index هاي علوم انساني و هنر براي رشته 

، كليه نشرياتي كه به دو پايگاه ديگر وارد شوند Arts & Humanities Citation Indexبه استثناء پايگاه 
هـا ضـريب تـأثير     درج خواهند شـد و بـه آن   Journal Citation Reportsسال در گزارش ساليانه  پس از يك

)Impact Factorاهد گرفت.) تعلق خو  
  قابل ثبت هستند. ESCIيابند در  ) انتشار ميPDFيا  XMLتنها نشرياتي كه در قالب الكترونيك ( تذكر:

  بايد موارد زير را رعايت نمايند: ESCIسازي در  نشريات پيش از ثبت درخواست ارزيابي جهت نمايه
يراني جهت دريافت شاپا بايد تنهـا  معتبر و منحصر به فرد باشد. نشريات ا  (ISSN)نشريه بايد داراي شاپا .1

 از طريق كتابخانه ملي ايران اقدام نمايند.

بـودن از نظـر    روز هاي خود را به موقع چاپ نمايد. معيار محاسـبه بـه   روز باشد و شماره نشريه حتماً بايد به .2
ESCI  باشد.  مي -اي حتي يك هفته -چاپ به موقع سه شماره پياپي بدون تأخير 

هـاي   شود كه كليه مقاالت نشريه داراي بخـش  بايد داوري شوند. همچنين اكيداً توصيه ميمقاالت نشريه  .3
 ) باشند. Conflicts of Interestو تعارض منافع ( )Acknowledgementsتقدير و تشكر (

سنجي كامل  نشريه پيش از ارائه پذيرش به مقاالت، بايد از نويسندگان درخواست نمايد كه اطالعات كتاب .4
 را به نشريه ارائه نمايند:با شرايط زير نين محتواي و همچ

     /تاريخ دريافت/ بازبيني/ پذيرش مقاله، نام كامل نويسندگان، اطالعات كامـل دانشـگاه/ پژوهشـگاه
كننـده، چكيـده، واژگـان كليـدي، عنـوان جـامع و        سازمان مرتبط نويسندگان، ايميل نويسنده مكاتبه

هاي ارزيابي تامسون رويترز كه ترجيحاً يكي  ارد مطابق با سيستممشروح، ذكر مراجع به شيوه استاند
باشد، اشكال و نمودارهاي بـا خوانـايي بـاال، تصـاوير بـا كيفيـت        از دو سيستم هاروارد يا ونكوور مي

300dpiهاي جغرافيـايي اسـتاندارد، جـداول     هاي آزمايشگاهي با كيفيت باال، نقشه ، خروجي دستگاه
  شده گذاري مرتب و شماره
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المللي و با خروجي پژوهشي باال بهره گرفت.  در تركيب هيأت تحريريه نشريه بايد از اعضا و مشاورين بين .5
پراكنش جغرافيايي اعضاي هيأت تحريريه و نويسندگان بايد مناسب باشد و تمركز در يك كشور يـا يـك   

اي فعاليـت   للي يا منطقـه الم صورت بين توانند به شود. نشريات مي دانشگاه خاص نقطه ضعف محسوب مي
اي از مخاطبان و نويسـندگان خـود را از خاورميانـه و     توانند بخش عمده كنند؛ بدين معني كه نشريات مي

المللي باشند. جهـت   المللي بايد داراي پراكنش مناسب بين آفريقا يا از آسيا جذب نمايند. نشريات بين شمال
عنوان يـك شـاخص مناسـب     آن فرد به h-indexص توان از شاخ سنجيدن خروجي پژوهشي يك فرد مي

 براي ارزيابي اوليه استفاده نمود.

طـوري كـه    روز در دنيـا باشـد بـه    هاي پژوهش بـه  موضوع و محتواي مقاالت نشريه بايد متمركز بر زمينه .6
 تر نمايد. تر و غني را جامع ESCIافزودن نشريه به نشريات تحت پوشش، پايگاه 

 ) باشند.DOIاي شناساگر شيء ديجيتال (مقاالت نشريه بايد دار .7

نشريات بايد مقيد به اصول اخالقي نشر باشند. هر گونه شواهدي بر مبناي عـدم رعايـت اخـالق نشـر از      .8
 Openخواهد شد. همچنـين نشـريات دسترسـي بـاز (     ESCIسوي نشريه مانع پوشش نشريه در پايگاه 

Accessالمنفعـه (  القيـت عـام  هاي مرتبط بايد ليسـانس خ  ) جهت ثبت در نمايهCreative Commons 

License.مناسب داشته باشند ( 

وجـود دارد داراي   Web of Scienceها از سوي كـاربران   نشرياتي كه تقاضاي بيشتري براي پوشش آن .9
المللـي خـود    تواننـد از همكـاران بـين    هسـتند. نشـريات مـي    ESCIسازي در  باالترين اولويت براي نمايه

 مايند.درخواست توصيه ن

هاي تخصصي مرتبط با موضـوع نشـريه و يـا     نشريات بايد جهت افزايش بازديد از مقاالت خود در پايگاه  .10
شود تا براي ثبت در پايگاه  آزاد توصيه مي  هاي معتبر ثبت شوند. همچنين به نشريات دسترسي ساير پايگاه

Directory of Open Access Journals (DOAJ)    اي از نشـريه خـود را بـه     اقـدام نماينـد و نسـخه
اكنـون در   هاي معتبر جهان جهت افزايش بازديد ارائه كنند. نشرياتي كه هـم  هاي آنالين دانشگاه كتابخانه
برخـوردار   ESCIشـدن در   شوند از شانس باالتري جهت نمايـه  نمايه مي Scopusهاي كيفي مانند  پايگاه

 هستند.

سـازي معتبـر ماننـد     زيابي نشريات از ديدگاه مؤسسات نمايـه در پايان الزم به ذكر است كه معيار اصلي ار
Clarivate Analysis    باشـد. بنـابراين الزم اسـت كـه      بر اساس گردآوري و شمارش ارجاعات بـه نشـريه مـي

هاي مناسبي را جهت دريافت ارجاعات بيشتر در پيش گيرند. همچنين، خود ارجاعي بـاال يـك    نشريات سياست
تواند باعث تعليق انتشار ضريب تأثير يك نشريه به مـدت   تا حدي كه حتي مي -د شو نقطه ضعف محسوب مي

  هاي روشني را در اين زمينه اتخاذ كنند.  معيني شود و در نتيجه الزم است كه نشريات از ابتدا سياست
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  Web of Scienceمراحل ثبت نام نشريه در پايگاه 

  گام اول:
، ورود بـه صـفحه ثبـت    Web of Scienceشدن در پايگـاه   ايهاولين مرحله براي ثبت درخواست براي نم

  باشد كه در ذيل آورده شده است. درخواست مي
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/ 

شود كـه پايگـاه تامسـون رويتـرز تنهـا نشـريات        اين آدرس پايگاه، به نشريه تذكر داده مي شدن در با وارد
  ):40هاي زير باشند (شكل  الكترونيكي (داراي سايت تخصصي) را ارزيابي خواهد نمود كه داراي ويژگي

  
 Web of Science. نمايش شروط اوليه براي ثبت نام نشريه در پايگاه 40شكل 

ي روند داوري مشخصي باشند و همچنين آدرسي از لينك بررسـي رونـد داوري نشـريات    مقاالت آن دارا .1
  ؛قرار داده شده است

 ؛باشند ISSNداراي  .2

  هاي زير به زبان انگليسي باشند: مقاالت به زبان انگليسي باشند و يا داراي بخش .3
  ؛. عنوان مقاالت3-1
  ؛هاي مقاالت . چكيده3-2
  ؛. كلمات ويژه3-3
  زبان انگليسي باشند.  . منابع كه به3-4
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  گام دوم: 
شود در صورتي كه فرآيند ثبت نام نشريه شما كامـل نگـردد    بعد از تائيد مرحله قبل، به شما تذكر داده مي

مـورد بررسـي قـرار نخواهـد گرفـت. همچنـين در ايـن قسـمت          Web of Scienceگاه در سايت پايگـاه   هيچ
گرديـد   د شد كه پس از تكميل اين قسمت وارد مرحله نهايي ميترتيب ذيل خواسته خواه اطالعاتي از نشريه به

  ).41(شكل 
  ترتيب عبارتند از: اطالعاتي كه متقاضي بايد در فرم ثبت نام خود تكميل نمايد به

  ؛عنوان نشريه .1
  ؛آدرس اينترنتي سايت نشريه .2
  ؛سردبير نشريه .3
  ؛آدرس ناشر .4
  ؛نام كشور .5
 ؛الكترونيكي  ISSN شماره .6

   ؛چاپي نشريه ISSNشماره  .7
  ؛عنوان شركت يا سازمان ناشر .8
  ؛اولين سال انتشار نشريه .9

  ؛سال (تناوب انتشار نشريه) شده در طول يك تعداد شمارگان چاپ .10
  ؛شده از نشريه آخرين شماره منتشر .11
باشـد بايـد در    صورت استفاده از نام كاربري و كلمه عبـور مـي   درصورتي كه دسترسي به مقاالت نشريه به .12

عبور را براي ارزيابان نشريه وارد نمائيد در غيـر ايـن صـورت در كـادر      محل مشخص نام كاربري و كلمه
  ؛درج گردد Open Accessمربوطه بايد واژه 

  ؛حوزه جذب مقاالت .13
  ؛كننده) گيرنده (درخواست نام و نام خانوادگي تماس .14
  ؛آدرس متقاضي .15
  ؛آدرس پست الكترونيكي متقاضي .16
  ؛نقش فرد متقاضي .17
  .شماره تماس فرد متقاضي .18

شده، درخواست شما ثبت نهايي خواهد شد و پيغامي مبني بـر بررسـي    نمودن اطالعات خواستهبعد از وارد 
  ).41اين نشريه به شما داده خواهد شد (شكل 
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 Web of Science. اطالعات مورد نياز براي ثبت نام نشريه در پايگاه 41شكل 
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 Web of Science. پيغام نهايي پس از تكميل ثبت درخواست در پايگاه 42شكل 

  كننده نشريات در كشورهاي مختلف ههاي نماي پايگاه

توانند با  كننده نشريات كه در كشورهاي مختلف وجود دارد و نشريات مي هاي نمايه فهرست برخي از پايگاه
ها اسـتفاده نماينـد در ذيـل ذكـر      صورت رايگان نمايه شوند و در برخي موارد از خدمات آن ها، به ثبت نام در آن

  ده است:ش
1- http://journalseeker.researchbib.com/ 

 شوند.) مي طور كامل نمايه  همقاالت ب ت (خدمات رايگان دارد ونشريانمايه از كشور ژاپن براي همه  وبگاه

2- https://elibrary.ru 
(خدمات رايگان دارد جهت نمايـه احتيـاج اسـت بـه زبـان       نشرياتنمايه از كشور روسيه براي همه  وبگاه

 انجـام  الزم مـوارد ثير و ديگر أشوند و ضريب ت طور كامل نمايه مي همقاالت ب و روسي تسلط كافي داشته باشيد
 .)شود مي

3- http://esjindex.org 
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ـ   نشـريه ت (خدمات رايگان دارد اطالعـات  نشريانمايه از كشور قزاقستان براي همه  وبگاه ثير أو ضـريب ت
  :شود) نمايه مي

4- http://olddrji.lbp.world 

 .شوند) مي طور كامل نمايه  همقاالت ب ت (خدمات رايگان دارد ونشرياراي همه نمايه از كشور هند ب وبگاه

5- http://www.turkegitimindeksi.com 
 .شوند) ه ميطور كامل نماي همقاالت ب ت (خدمات رايگان دارد ونشريانمايه از كشور تركيه براي همه  وبگاه

6- http://www.sindexs.org 
ـ   نشـريه  ت (خـدمات رايگـان دارد و  نشـريا نمايه از كشور تركيه بـراي همـه    وبگاه ثير نمايـه  أو ضـريب ت

 .شوند) مي

7- http://isindexing.com/isi/journals.php 
ـ نشريات (خدمات پولي دارد و نشريانمايه از كشور امارات متحده عربي براي همه  وبگاه  ثير وأت، ضريب ت
 .شوند) طور كامل نمايه مي همقاالت ب

8- http://linguistlist.org  

 .دسترسي آزاد خـدمات رايگـان دارد   نشرياتشناسي (جهت  ت زباننشريانمايه از كشور آمريكا براي  وبگاه
  .باشد) نمايه شامل فهرست هر شماره مي
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