وزارة العلوم  ،البحوث و التقنیة
مجلس القیادة للمرکز االستشهادی للعلوم العالم االسالمی )(ISC

الئحة فهرس (کشاف) االستشهاد المرجعی للمجالت المرموقة العلمیة فی المرکز االستشهادی
للعلوم العالم االسالمی )(ISC

التمهید
نظرا الی اهمیة دور ایران فی انتاج و توسیع العلم فی عالم االسالم و تصریحات قائد الثورة
اإلسالمیة لبناء مرکزاإلستشهاد المرجعی لعلوم العالم اإلسالمي و علی القرار التاسع للجمعیة العامة
لوزراء البلدان اإلسالمیة فی سنة  7002فی رباط عاصمة مراکش و ایضا القرار الرابع الجال
وزراء التعلیم العالی للبلدان االسالمیة فی سنة  7002فی باکو عاصمة آذربیجان و قرار جلسة 376
مؤرخ  0622 / 7 / 00للمجلس االعلی للثورة الثقافیة نورد الئحة فهر

االستشهاد المرجعی

للمجالت المرموقة العلمیة فی مرکز االستشهاد للعلوم العالم االسالمی )(ISC
مادة  : 0الهدف
قد دوّنت هذه الالئحة من اجل فهر

االستشهاد المرجعی للمجالت المرموقة العلمیة فی المرکز

االستشهاد للعلوم العالم االسالمی ) (ISCعلی هذا االسا

یمکن أن یدفع الی التقییم االستشهادی

للمجالت و تصنیفها فی الفروع المختلفة الموضوعیة وفقا لمعامل تاثیر کل المجلة  .ایضا  ،یحدد هذا
المرکز مقاالت و علماء اکثر استشهادا  ،المقاالت الساخنة  ،المجالت الفضلی  ،الجامعات  ،مراکز
التعلیم العالی و المعاهد البحثیة و التقنیة .

مادة :7شروط فهر
 -0شروط المجالت

االستشهاد المرجعی للمجالت المرموقة العلمیة فی ISC

 وجود صالحیة العلمیة من السلطة القانونیة مع تایید مجلس القیادة ل ISC انتشار المجلة دون أی التاخیریجب ان تنتشر المجلة قبل بدء کل الفصل للمجالت الفصلیة و قبل بدء کل الشهر و کل االسبوع
للمجالت الشهریة و المجالت االسبوعیة
 مراعاة سلسلة انتشار المجلةیجب المجلة ان تنتشر بالشکل المنفصل و فی الوقت المقرر  .لم یجزدمج االعداد المتعددة فی المجلة
الواحدة .
بند : 0ان المجالت التی تنتشر مع التاخیر تحال الی مجلس قیادة  ISCالتخاذ القرار.
 وجود موقع الویب للمجلةیجب أن یکون لکل مجلة موقع الویب الخاص بها و من خالل شبکة عالمیة الویب یمکن الوصول
علیها.
 ابراز النسخة االلکترونیة للمجلةارسال نسخة االلکترونیة للمجلة من خالل استالم الکترونیة مجالت ISC
 ایجاد امکانیة الوصول الی المجلة بواسطة رؤساء تحریر المجالت للکتاب و حکامالمقاالت.
االدراج الکامل السم المجلة  ،سنة  ،العدد  ،باللغة االنجلیزیة .

ادراج البرید  ،البرید االلکترونیة  ،الهاتف  ،فاکس  ،الرمز البریدی  ،رد مد الدولی للمجلة((ISSN

ادراج معاییر الکتابة مع استخدام من االسالیب المرموقة من اجل توحید المنابع و المآخذ المستخدمةفی المقاالت لسهولة تجهیز المعلومات فی ISC
 -امتالک علی االقل لمتوسط معامل التاثیر لثالث سنوات وفقا لمجلس قیادة ISC

 -7شروط المقاالت
 العنوان الکامل لمقالة  ،الملخص  ،الکلمات الدلیلیة  ،قائمة منابع المقاالت  ،و انتسابالکاتب أو الکتّاب الی المؤسسة باللغة االنکلیزیة .
-

االسم  ،العنوان االلکترونی و انتساب الکتّاب .

 ذکر المصدر اذا یتمتع الکاتب من الدعم أو المساعدة المالیة . التزام الکتّاب فی استخدام من االسلوب المندرج فی المجلة لکتابة المقالة و ذکرالمصدر.
تمت موافقة علی هذه الالئحة بقرار مجلس قیادة المرکزاالستشهادی لعلوم العالم االسالمی فی
المادتان  ،و البندان فی تأریخ .7002 / 07 / 2

