دستورالعمل انتخا نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی

هدف:
این دستورالعمل به منظور ارتقای کیفی نشریات علمی دانشگاه شهیی بیشهتی و نیه ممایهو و تشهوی ایهن نشهریات
تنظیم ش ه اسو.
مادۀ  .1هر سال یک نشریه به عنوان نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی توسط هیئت

داوری انتختا و در

هفته پژوهش طی مراسمی معرفی میشود.
تبصرۀ :1این دستورالعمل شامل نشریات علمی دانشگاه با رتبۀ علمیهپژوهشی میشود.
تبصرۀ :2چنانچه نشریهای نشریۀ برتر انتخاب شود ،تا دو دورۀ بع برگ ی ه نخواه ش .
تبصرۀ :3کسب م اقل  56امتیاز برای شرکو در انتخاب نشریۀ برتر ال امی اسو.
مادۀ  .2روش امتیازبندی نشریۀ برتر دانشگاه شهید بهشتی:
 .1 .2ثبو در نمایههای JCR

م اکثر  20امتیاز

تبصره :برای نشریاتی که به زبان فارسی منتشر میشون  ،امتیاز این بن با ضریب  1/6محاسبه میشود.
 .2 .2ثبو در سایر نمایههای بینالمللی مورد تأیی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

م اکثر  16امتیاز

تبصرۀ :1نشریاتی که دارای نمایههای بینالمللی هستن  ،الزم اسو برای بیرهمن ش ن مج د از امتیاز بنه او و دوم،
برای ارتقای جایگاه خود در پایگاه نمایه معتبر اق ام کنن .
تبصرۀ :2برای نشریات موزههای علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری ،امتیاز این بن با ضریب  1/6محاسبه میشود.
 .3 .2کسب رتبۀ  Aدر ارزیابی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بر اساس امتیاز کسب ش ه

م اکثر  16امتیاز

 .4 .2استنادهای علمی معتبر دریافو ش ه

م اکثر  20امتیاز

تبصره :کسب م اقل  10امتیاز از استنادهای علمی دریافو ش ه ضروری اسو.
 .5 .2رعایو استان ارهای نشر مؤسسۀ ای و (ساختار نشریه و شیوۀ درج من رجات و کیفیو ظاهری) م اکثر  10امتیاز
 .6 .2کوتاه بودن فراین داوری م اکثر تا دو ماه

م اکثر  10امتیاز

 .7 .2به روز بودن نشریه ( انتشار در نیمۀ او دورۀ انتشار)

م اکثر  10امتیاز

مادۀ  .3بررسی و امتیازدهی نشریات برعهدۀ کمیسیون ارتقاء نشریات علمی دانشگاه اس .
تبصره :شیوهنامۀ اجرایی انتخاب نشریۀ برتر توسط کمیسیون ارتقاء نشریات علمی دانشگاه ت وین میشود.
این دستورالعمل در  3ماده و  8تبصره در جلسۀ  282شورای انتشارات دانشگاه مورخ  1332/8/22تصویب ش ه اسو.

