همان گونه كه استحضار داريد دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي ارتقاي كيفي انتشار يافته هاي علمي و پژوهشي پژوهشگران خود ،طي دو سال
گذشته اقدام به ساماندهي نشريه ها و تهيه فهرست نشريه هاي داراي اعتبار و فاقد اعتبار نموده است كه از آن جمله مي توان به مصوبات هيأت مميزه
دانشگاه در اين خصوص اشاره كرد :چاپ مقاله در نشريههاي نامعتبر  Blacklist 1390/04/27و چاپ مقاله در نشريههاي معتبر خارجي 12/39/2931
White list.
در نظر است اين روند بهبود كيفي ،همچنان و بيش از پيش با همكاري و مساعدت پژوهشگران گرانمايه دانشگاه ادامه يابد.

از اين رو

انتظار مي رود قبل از چاپ مقاله خود در يك نشريه علمي ،نكات زير را مد نظر قرار داده و انتخاب خود را بر اساس اين اطالعات انجام دهيد:

الف  -نشريه معتبرداخلي ،نشريهاي است كه از وزارتين علوم ،تحقيقات و فناوري و يا بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  ،اعتبار علمي -پژوهشي
كسب نموده باشد و در عين حال در فهرست نشريه هاي داخلي لغو اعتبار شده

قرار نداشته باشد.

 فهرست نشريه ها ي معتبر و لغو اعتبار شده وزارت علوم توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور منتشر مي گردد و در وبگاه Journals.msrt.irدر دسترس مي باشد .فايل  pdfاين فهرست ،ماهانه توسط اين معاونت به دانشكده ها ارسال مي گردد.
 فهرست نشريه ها ي معتبر علوم پزشكي توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور منتشر مي گردد و در وبگاه hbi.ir/Nsite/Service/Special/?Level=21در دسترس مي باشد.
 نشريه معتبر داخلي چنانچه داراي نمايه تخصصي معتبر و يا نمايه استنادي معتبر ) ( ISI , SCOPUS , ISCباشد از امتياز پژوهشي بيشتري برخوردارخواهد بود.
 فهرست نمايه هاي تخصصي معتبر ،در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با نشاني  ، vcr.um.ac.irبخش نشريه ها و مقاله ها قابل دسترسي ومشاهده مي باشد.
ب  -نشريه معتبر خارجي ،نشريهاي است كه حداقل در يك پايگاه تخصصي معتبر و يا

يك پايگاه استنادي معتبر بينالمللي  (ISIيا )Scopus

نمايه شده باشد و در عين حال در فهرست نشريههاي نامعتبر خارجي قرار نداشته باشد.

 دسترسي به نشريه هاي  ISIوامكان پذير است.

 Scopusو فهرست نمايه هاي تخصصي معتبر از طريق وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با نشاني vcr.um.ac.ir

 نشريه معتبر خارجي كه در فهرست (  JCRنشريه هاي  ISIداراي ضريب تاثير ) قرار گرفته باشد داراي امتياز پژوهشي بيشتري بوده و تاكيد ميگردد انتخاب اين نشريه ها در اولويت قرار گيرد.

پ  -ساير نشريه ها كه مشمول بندهاي مزبور نمي گردند توسط « كارگروه اعتبار سنجي نشريه هاي علمي » كه در معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه مستقر مي باشد ،تعيين اعتبار خواهند شد.

لذا الزم است همكاران محترم و دانشجويان گرامي از ارسال مقاله هاي علمي  -پژوهشي خود به نشريه هايي كه اعتبار علمي آنها نامشخص مي باشد،
اجتناب نمايند.

