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مدیران محترم دفاتر ریاست، ادارات روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ها، 
موسسات پژوهشی و مراکز آموزش عالی

با سالم
 https://jcr.isc.ac/main.aspx از طریق آدرس ISC احتراماً به اطالع میرساند سامانه نشریات علمی    

در دسترس تمامی اساتید، دانشجویان، محققان و عالقهمندان به اطالع از اعتبار نشریات علمی قرار دارد (تصویر زیر).

 
   استفاده از این سامانه رایگان بوده و عالقهمندان پس از ورود به سامانه میتوانند با درونداد عنوان یا شاپای نشریات و یا 
با محدود کردن جستجوی خود از طریق انتخاب موضوع، زیرموضوع، زبان، سال انتشار و کشور محل انتشار از وضعیت و 
اعتبار نشریه مورد نظر خود در سامانه نشریات ISC مطلع شوند. برای اطالع، در حال حاضر در این سامانه ۳۷۶۱ نشریه 
مربوط به ایران، کشورهای اسالمی و جهان وجود دارد که در سه دسته نشریات لیست اولیه، لیست انتظار و هسته دستهبندی 
شدهاند. برای اطالع، نشریات هسته دارای بیشترین اعتبار بوده و پس از آن به ترتیب نشریات لیست انتظار و لیست اولیه 
قرار دارند. از نظر زبان نیز زبانهای مختلف در این سامانه پوشش داده شده که عمدة این نشریات به زبانهای فارسی، 
انگلیسی و عربی میباشد. الزم به ذکر است انتشار مقاله در نشریات ISC در آئیننامه ارتقاء نیز به عنوان یکی از بندهای 
ماده ۳ دیده شده است و بنابراین بازدید مستمر اساتید محترم و دانشجویان از این سامانه، و استفاده از آن به عنوان ابزاری 
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کمکی برای انتخاب نشریه کیفی و ارسال مقاله برای چاپ کامالً توصیه میشود. برای مزید اطالع از دادههای این سامانه 
در هیئتهای ممیزة دانشگاهها در فرایند ارزیابی مقاالت نیز استفاده میشود. 

   لذا تقاضامند است نامه حاضر برای اطالع و استفاده در اختیار تمامی دانشکدهها، بخشها، گروهها و به طور کلی تمامی 
اساتید، محققان و دانشجویان آن واحد دانشگاهی قرار گیرد. 

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاری مینماید.

رونوشت:
جناب آقای دکتر سید آرش حق پناه مشاور محترم رئیس و رئیس حوزه ریاست

جناب آقای دکتر علی نایبی معاون محترم پژوهش و فناوری 
سرکار خانم دکتر نرجس ورع سرپرست محترم معاونت پژوهش و فناوری


