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پزیشش یا چاج هقالِ ISI – WOS

ً2وشُ

2

پزیشش یا چاج هقالِ * ISI –Listed
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پزیشش ٍ یا چاج هقالِ دس هجالت علوی –
پظٍّطی ٍصاستیي

ً 1/5وشُ
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پزیشش ٍ یا چاج هقالِ دس هجلِ ّای اًگلیسی
داخلی ٍ خاسجی هعتثش

ً 1وشُ

عالٍُ تش ضشایظ چْاس گاًِ تٌذ ّای  1تا  3ایي تٌذ تٌْا ضاهل هقاالتی است کِ دس هجالت هعتثش
یکی اص پایگاُ ّای صیش ًوایِ ضذُ تاضذ
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تعذاد هقاالت چاج ضذُ دس ایي تٌذ حذاکثش  2هقالِ هی تاضذ .کِ هقالِ اٍل کل سْن ًوشُ ٍ
هقالِ دٍم  %50سْن ًوشُ سا داسا هی تاضذ .تذیي تشتیة حذاکثش ًوشُ کسة ضذُ اص ایي تٌذ 1/5
هی تاضذ.

پزیشش ٍ یا چاج هقالِ دس هجالت اًگلیسی

ً1وشُ

عالٍُ تش ضشایظ چْاس گاًِ تٌذ ّای  1تا 3
تعذاد هقاالت چاج ضذُ دس ایي تٌذ حذاکثش  1هقالِ هی تاضذ .اسائِ هستٌذ ًطاى دٌّذُ اًتطاس

5

6

صتاى  ISCاًتطاس یافتِ دس ایشاى
پزیشش ٍ یا چاج هقالِ دس هجالت علوی –
تشٍیجی ٍصاستیي

 - 1اسائِ گَاّی پزیشش ٍ یا چاج
 – 2اسائِ هستٌذ تاییذ اعتثاس هطاتق ساٌّوا هٌذسج دس سایت داًطگاُ
ً – 3ثَدى ًام هجلِ دس لیست سیاُ ٍ هجالت جعلی دس صهاى اسائِ هقالِ جْت اخز ًوشُ
 – 4کلیِ ضشایظ تطشیح ضذُ دس تخطٌاهِ  73/352681هَسخ 92/10/22

هجلِ دس ایشاى ضشٍسی است.
ً 0/5وشُ

عالٍُ تش ضشایظ چْاس گاًِ تٌذ ّای  1تا 3
تعذاد هقاالت هجاص اسائِ ضذُ دس ایي تٌذ حذاکثش  2هقالِ هی تاضذ.

* دس صَستی کِ هجلِ ّضیٌِ چاج سا اص ًَیسٌذُ اخز هی ًوایذ ،اسائِ هذاسک پشداخت الصم است ٍ دس حالتیکِ ّضیٌِ چاج اص ًَیسٌذُ اخز ًوی ضَد اسائِ
هستٌذ هَجَد دس صفحِ ٍب سایت هجلِ هثٌی تش عذم دسیافت ّضیٌِ چاج اجثاسی است.

7

پزیشش ٍ یا چاج هقالِ دس هجالت فاسسی صتاى
 ISCاًتطاس یافتِ دس ایشاى

ً 0/5وشُ

عالٍُ تش ضشایظ چْاس گاًِ تٌذ ّای  1تا 3
تعذاد هقاالت چاج ضذُ دس ایي تٌذ حذاکثش  2هقالِ هی تاضذ.
اسائِ هستٌذ ًطاى دٌّذُ اًتطاس هجلِ دس ایشاى ضشٍسی است
 .1ضشکت دس کٌفشاًس ٍ اسائِ گَاّی ضشکت تِ ّوشاُ هقالِ چاج ضذُ تِ صتاى اًگلیسی دس

*8

اسائِ هقالِ دس کٌفشاًس هعتثش تیي الوللی خاسج
اص کطَس

1

 ٍ Proceedingاسائِ الضِ تلیظ ضشٍسی است.
 .2حذاکثش تعذاد هقاالت هجاص ایي تٌذ  1عذد هی تاضذ.
 .3کٌفشاًس هَسد ًظش هی تایست تَسظ یک داًطگاُ هعتثش ٍ یا یک اًجوي علوی هعتثش ٍ یا
اًتطاسات هعتثش تشگضاس گشدد.
 .4کٌفشاًس ّای الکتشًٍیکی ٍ یا غیشحضَسی تی اعتثاس تَدُ ٍ تِ آًْا ًوشُ ای تعلق ًوی گیشد.
 .5صتاى کٌفشاًس تایذ اًگلیسی تاضذ
 .6ضشکت دس کٌفشاًس ٍ اسائِ گَاّی ضشکت تِ ّوشاُ هقالِ چاج ضذُ دس Proceeding
ضشٍسی است.
 .7حذاکثش تعذاد هقاالت هجاص ایي تٌذ  2عذد هی تاضذ .کِ سْن هقالِ اٍل ،کاهل ٍ سْن هقالِ

*9

اسائِ هقالِ دس کٌفشاًس هعتثش هلی ٍ یا تیي
الوللی داخل کطَس

0/5

دٍم ًیوی اص سْن کاهل ٍ دس هجوَع  1/5تشاتش سْن کاهل هی تاضذ کِ تشاتش ً 0/75وشُ
خَاّذ تَد.
ضشط اخز ًوشُ هقالِ دٍم اسائِ آى دس کٌفشاًسی غیش اص کٌفشاًس اٍل است ٍ دسصَستیکِ
داًطجَ  2پزیشش جْت ضشکت دس یک کٌفشاًس اسائِ ًوایذ تٌْا  1کٌفشاًس آى تِ حساب
هی آیذ.
 .8هعیاس هلی تَدى کٌفشاًس رکش ٍاطُ" هلی" ٍ یا گاّاً رکش ٍاطُ " ایشاى" دس عٌَاى کٌفشاًس
هی تاضذ.
 .9تِ کٌفشاًس ّایی تا دسجِ کَچکتش اص هلی (ّوچَى هٌطقِ ای ) ًوشُ ای تعلق ًوی گیشد.
 .10کٌفشاًس ّای الکتشًٍیکی ٍ یا غیشحضَسی تی اعتثاس تَدُ ٍ تِ آًْا ًوشُ ای تعلق ًوی گیشد.

هجوَع ًوشُ تٌذ ّای ً 9 ٍ 8وی تَاًذ تیص اص یک ًوشُ تاضذ .تِ ایي هعٌی کِ دس صَست اسائِ هذاسک ٍ هستٌذات هثٌی تش ضشکت دس یک کٌفشاًس تیي الوللی
هعتثش خاسج اص کطَس ٍ یک یا چٌذ کٌفشاًس هلی دس داخل کطَس حذاکثش ًوشُ قاتل هحاسثِ  1هی تاضذ.

