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:آنچه خواهیم آموخت
تعریف نمایه سازی و مزایای آن

انواع نمایه سازی های مجالت

 داخلی و خارجی سازی پایگاه های نمایه

 سازی عمومی، تخصصی و اصلی پایگاه های نمایه

استاندارهای اولیه برای نمایه سازی

 پایگاه هایشدن درو الزامات نمایه شرایط

DOAJ

ISI

pubmed

Scopus

ISC



:یعنیمجالتنمایه سازی 

 شدندیده بیشتر



:تعریف نمایه سازی نشریه

 اه هاي سايت ها و پايگدرعنوان يك نشريه سازي يك نشريه به صورت كلي فراهم نمودن شرايطي است كه نمايه

.شودمختلف عمومي و تخصصي رؤيت 

 از سايت نشريه بيشتر خواهدبازديد كننده شود، تعداد عنوان يك نشريه بيشترديده هر چه.

 ر صورت تمايل، از سايت نشريه بيشتر شود محققين بيشتري با نشريه آشنا مي شوند و دتعداد بازديد كننده هرچه

.به آن نشريه ارسال مي گرددمقاالت بيشتري براي چاپ 

 ايت از چاپ شده در يك نشريه صورت پذيرد حكاستناد بيشتري به مقاالت شوند و مقاالت بيشتر ديده هرچه

.در بين محققين آن رشته داردمقبوليت بيشتر نشريه 



سازی مجالتنمایه مزایای 

محققينبهمقاالتعلميمحتوايآسانترارائه
مقاالتشدنديدهاحتمالافزايش
مقاالتبهارجاعوشدنخواندهاحتمالافزايش

ميعلمجالتتاثيرضريبيانفوذضريبافزايشنهايتدرو



انواع نمایه سازهای مجالت

ور ما بطور مثال در كش. در سطح هر كشور فعاليت مي كنند: نمایه سازهای داخلی-الف
:سازهاي داخلي موجود عبارتند ازنمايه 

IranMedexپايگاه . 1

Magiranپايگاه . 2

SIDپايگاه . 3

ISCپايگاه . 4

Noormagsپايگاه . 5

...و 



 ي مقاالت را از تمامي مجالت جهان و به زبانها: المللیخارجی یا بین نمایه سازهای
:مختلف مي پذيرند

1.PubMed Central

2. Medline

3. ISI )Web of Science(

4. SCOPUS, EMBASE, Elsevier Bibliographic Databases

6. Index Copernicus

7. DOAJ

8. Academic Search Complete (EBSCO)



:های نمایه سازی به لحاظ اهمیتپایگاه 

 بندي مي باشدتقسيم قابلدسته اصلي 3نظر اهميت به ها از پايگاه:

1 .؛پايگاه هاي عمومي و مشترك

Ebsco, Copernicus،DOAJ,COPE

Noormag , … ،CIVILICA ،Magiran,SID

2 .؛پايگاه هاي تخصصي و موضوعي

CAB &CABI, Agrindex،Agricola

3 .پايگاه هاي اصلي.

ISI ,Pubmed, Scopus, ISC



مله بايد صورت گيرد از جچه كارها و اقداماتي و در چه مرحله ي علمي در پايگاه ها اينكه براي نمايه شدن نشريات اما 

.مسائلي است كه نشريات بايد به آن توجه نمايند

چه چيزهاي نيازمنديم؟به نمايه كردن نشريه براي . 1

براي شروع به كار چه اقداماتي را بايد انجام دهيم؟. 2

مي باشد؟پايگاه هاي در آن نمايه كنيم شامل چه را نشريه ميتوانيم پايگاه هاي كه . 4

؟تفاوت اين پايگاه هاي نمايه سازي در چيست. 5



زیاستانداردهای اولیه یك نشریه در اغلب پایگاه های نمایه سا

داشتن عنوان مشخص و گويا براي نشريه؛

 از زبان انگليسي منتشرغير در صورتي كه نشريه به زباني )عنوان انگليسي مشخص و گويا داشتن

؛(مي گردد

 ؛(يونيك)واحد به صورت يك عنوان مخفف از نشريه داشتن

 اين آرم مي تواند آرم صاحب امتياز و يا آرم اختصاصي خود نشريه و يا هر دو)يك آرم مشخص داشتن

؛(باشد

 مشخص؛سردبير و هيأت تحريريه داشتن

؛هاز اعضاي هيأت علمي خارجي با تنوع كشوري در تيم هيأت تحريريه و تيم مشورتي نشرياستفاده : نكته



:ادامه

  داشتن شماره شاپا(ISSN ) و يا الكترونيكي؛ چاپي

 اشد در جاي بزياد مي با توجه به اينكه تعريف و شاخص هاي سايت استاندارد ) وب سايت تخصصي و استاندارد داشتن

؛(مناسب به تعريف آن خواهيم پرداخت

 دوره تناوب انتشار مشخص؛داشتن

 به موقع و بدون تأخير؛انتشار



ادامه
 در طول يك سال انتشار نشريه؛چاپ شده مقاله در شمارگان 20داشتن حداقل

 هاي آن به صورت يكسان باشد؛بخش بندي مقاالت استاندارد كه تمامي داشتن

 ؛(راهنماي نويسندگان) مقاالت يك راهنماي كامل و استاندارد براي تأليف داشتن

 مرتبط به اصول اخالقي و نشر مطابق با استانداردهاي جهاني پايبندي (COPE, OASPA, WAME)؛

 ؛(در صورتي كه نشريه به زباني غير از زبان انگليسي منتشر مي گردد)چكيده انگليسي داشتن

 موضوعي حوزه داشتن(scop ) براي مقاالت؛مشخص

 براي مقاالتعلمي مشخص فرآيند بررسي و داوري داشتن.

مايه شدن مجالت رعايت قوانين نشر، چاپ به موقع و انتشار مقاالت با كيفيت علمي باال نقش بسيار مهمي در ن: نکته

.در پايگاه هاي علمي دارد



:استانداردویژگي های یك وبگاه 

نشريه بايد داراي يك وبگاه اختصاصي باشدهر.

 باشدبايد داراي آرم مشخص به نشريه و يا آرم صاحب امتياز نشريه نيز.

اين بخش خود مي تواند به چند زير بخش تقسيم شود كه عبارتند از: بخش اطالعات نشریه:

نشريهدرباره اطالعات كلي . 1

نشريهاهداف و چشم انداز . 2

نشريههيأت تحريريه . 3

نشراصول اخالقي . 4

نشريهنمايه هاي . 5

مقاالتفرآيند پذيرش . 6

اطالعاتاخبار و . 7

مقاالتآرشيو . 8

...چاپ و مقاالت آماده . 9



اين بخش نيز مي تواند شامل زير بخش هاي: بخش داوران:

.راهنماي داوران و اسامي داوران شمارگان سال هاي قبل نشريه باشد. 1

ام كارشناس و شامل اطالعات تماس، شماره تلفن، دورنگار، آدرس پستي، پست الكترونيك، ن: بخش تماس با نشریه

.باشد... يا فرد پاسخگو، زمان تماس و پيگيري، نحوه پيگيري مقاالت و 

 د مي توان... كه بر اساس مواردي همچون كلمات كليدي ، عنوان مقاالت، نويسندگان و (: جستجو)بخش مرور

.صورت گيرد



:مقاالتاستانداردهای 

 دباشظاهري يكسان و مطابق راهنماي نويسندگان بندي و ساختار تمامي مقاالت به لحاظ بخش .

 هاي كه در هر مقاله بايد وجود داشته باشد عبارتند ازبخش:

اصلي مقالهعنوان . 1

مقالهاسامي نويسندگان . 2

(خصصوابستگي سازماني و ت،با ذكر مرتبه علمي)وابستگي سازماني نويسندگان به صورت كامل . 3

مقالهتاريخ دريافت و تاريخ بازنگري و تاريخ پذيرش . 4

چكيده. 5

كليديكلمات. 6

مقدمه. 7

هامواد و روش . 8

يافته ها . 9

بحث و نتيجه گيري. 10



:ادامه

تشكرتقدير و . 11

(باشدتمامي استنادات و رفرنس ها به درستي نوشته شده )منابع . 12

(براي مقاالت غير انگليسي زبان)عنوان انگليسي مقاله . 13

(براي مقاالت غير انگليسي زبان)چكيده به انگليسي. 14

(براي مقاالت غير انگليسي زبان)اسامي نويسندگان به انگليسي . 14

نويسندگان به صورت كامل به انگليسي وابستگي سازماني . 15

به انگليسي تاريخ دريافت و تاريخ بازنگري و تاريخ پذيرش مقاله . 16



:واژگانآشنایي با برخي اصطالحات و 

Creative Commons

 يكي از بديهي ترين اصولOpen Access  مجوز نشر تحت عنوان اطالقCreative Commons  مي باشد
.را مي دهدهمراه با ارجاع كه اجازه به اشتراك گذاري منابع 

Digital Object Identifier(DOI)

 محصوالت اين كد همانند باركد براي شناسايي. براي هر مقاله بي همتاستاثر انگشت كد عددي است كه همانند يك
باط بطور بي همتا و انحصاري مختص هر مقاله ميباشد و كليد اصلي ارت DOIخالصهبطور . آنالين بكار برده ميشود

.در دنياي مجازي محسوب ميشود( در اينجا ساير مقاالت)اين محصول آنالين با ساير محصوالت آنالين 

ارتقامراحلازايعمدهقسمتعمالكداينكسبباخودمقاالتكميوكيفيهايشاخصارتقابرايناشران
.ميدهندانجامراسازينمايهشانسافزايشومجله

DOIاينترنتيايمدلينكيكبهكداين.گيردميتعلقآناليننوشتههربهانحصاريبطوركهاستعددرشتهيك
.ميباشدمتصلفناناپذيروابديبطور



:برای مقاالت DOIمزایای

 شناسه دايمي در همه مقاالتداشتن

 منابع به ابرلينك يا تبديلHyperlink

 جلوگيري از خطاهاي انساني يا ماشيني در نگارش منبع ياReference

 نفوذ يا قدرتImpact Factor مجالتبراي

 ارتقا شاخص واقعي علم سنجي(scientometrics ) و مالكين حقوقي مقاالت همانند محققين
دانشگاه ها



فرایند نمایه سازی مجالت 



The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

سؤال پاسخ دهيد كه 58ضرورت دارد كه به  DOAJ  ثبت نام نشريه خود در پايگاهبراي به طور كلي

:گرديده اندبخش ذيل تقسيم بندي 6سؤال در 58اين 

؛(سؤال35) اطالعات اوليه نشريه . 1

؛(سؤال7) كيفيت و ويژگي هاي هيأت تحريريه نشريه . 2

؛(سؤال1) چگونگي دسترسي به محتواي نشريه . 3

؛(سؤال5) صدور مجوزهاي محتوا . 4

؛(سؤال2) حقوق مولفين و مجوزها . 5

(.سؤال3) مشخصات متقاضي . 6

.نشريه بايد بيانيه مربوط به اخالق در نشر و قصور در نشر را داشته باشد



https://doaj.org



المللیمعتبر بین نمایه ها و ایندکس های 

اعتبار و درجه مجالت بين المللي به نمايه و ايندكس مورد نظر مجله بستگي دارد  .

 ازكلي چهار موسسه معتبر كه وظيفه ايندكس مجالت را به عهده دارند عبارتند بصورت:

 موسسه تامسون رويترزISI Thomson Reuters  معرف مجالتISI،

 موسسهNCBI  نمايه كننده مجالتPubmed گروه پزشكيدر.

 الزيور موسسهElsevier  معرف نمايه كننده مجالت اسكوپوسScopus،

 پايگاه استنادي جهان اسالمISC



سطح بندی نمایه های معتبر بین المللی

نمایه های معتبر
بین المللی

ISC

Cسطح

Scopus

Bسطح

Pubmed

 Aسطح

Thamson

ISI(WOS)

بدون ایمپکت

(ISI Listed)

 Bسطح

دارای ایمپکت 
(JCR)فاکتور

Aسطح 



ISI Thomson Reutersتامسون رویترز  ISIمجالت 

ياعلمياطالعاتموسسهISIموسسهبهپسآنازوشدهخريداريرويترزتامسونموسسهتوسطISI Thomson

:مانندداردمتفاوتيهايمجموعهزيرموسسهاين.استشدهمعروف

ISI Web of Science (WOS)،

ISI Web of Knowledge،

هاژورنالاستناديگزارشاتJCR

موسسهISIدستهدوبهرامجالتWOSغيروWOSاستكردهبنديتقسيم.

مجالتWOSهايدستهدارايSocial Sciences Citation Index،Arts & Humanities Citation

Index،Science Citation Index ExpandedواخيراEmerging Sources Citation Indexبههم
impactياتاثيرضريبدارايمجالت.استشدهاضافهآن factorمجالتراJCRراتاثيرضريببدونمجالتو

ISIياوليستISI Listedنامندمي.



Impact Factor=IFضریب تاثیر 

تعدادبرتقسيممجلهقبلِسالدودرشدهمنتشرهايمقالهبه(استنادها)ارجاعاتتعداد

:مثال.مذكورسالدودرشدهمنتشرهايمقاله

شدهمنتشرمجلهيكدر1391تا1390سالدودرمقاله96كنيمميفرض

توسطمجلهاينهايمقالهبهاستنادمورد48دوسالهمانطيكنيمميفرض

استشدهدادهمختلفنويسندگان

48تاثيرضريبيعني0.5:شودمي96برتقسيم



 اول نمایه سازی در گامISI:

،ورود به صفحه ثبت  Web of Science  مرحله برای ثبت درخواست برای نمایه شدن اولين
.استمي باشد که در ذیل آورده شده درخواست 

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/

 نشریات نها ت، به نشریه تذکر داده مي شود که پایگاه تامسون رویترز پایگاهبا وارد شدن در این
.اشندبزیر ویژگيهای را ارزیابي خواهد نمود که دارای (دارای سایت تخصصي)الکترونيکي 









 عبارتند ازبه ترتيب اطالعاتي که متقاضي باید در فرم ثبت نام خود تکميل نماید:

نشریه؛عنوان . 1

آدرس اینترنتي سایت نشریه؛. 2

سردبير نشریه؛. 3

آدرس ناشر؛. 4

؛نام کشور. 5

الکترونيکيISSNشماره  . 6

چاپي نشریهISSNشماره . 7

عنوان شرکت یا سازمان ناشر؛. 8

اولين سال انتشار نشریه؛. 9

؛(تناوب انتشار نشریه)یك سال تعداد شمارگان چاپ شده در طول . 10



آخرین شماره منتشر شده از نشریه؛. 11

خص نام کاربری مي باشد باید در محل مشنام کاربری و کلمه عبور درصورتي که دسترسي به مقاالت نشریه به صورت استفاده از . 12

درج گردد؛ Open Accessو کلمه عبور را برای ارزیابان نشریه وارد نمائيد در غير این صورت در کادر مربوطه باید واژه

جذب مقاالت؛حوزه . 13

؛(درخواست کننده)تماس گيرنده نام و نام خانوادگي . 14

آدرس متقاضي؛. 15

آدرس پست الکترونيکي متقاضي؛. 16

نقش فرد متقاضي؛. 17

.شماره تماس فرد متقاضي. 18



ISIنکات مهم نمایه پذیری در 

هر شماره و...( فصلنامه، ماهنامه يا)زمان بندي نشر مجله تعريف شده و باثبات باشد -1
.در موعد معين هم آماده شود

.فرآيند داوري براي مجله تعريف شده باشد-2

.ن باشدبراي مثال، عنوان مجله گوياي محتواي آ. قواعد نشر بين المللي را رعايت كند-3

نداشتهلقتعخاصجغرافياييحوزهيكبهوباشدداشتهالملليبينحوزهبايدمجله.5
.باشد

برتريمعيارمجلهآنهستاگريانباشدمشابهمجلهترجيحاًمجله،آنحوزهدر.6
.باشدداشتهآنهابهنسبت

شدههشناختافراداالمكانحتي(تحريريههياتوسردبير)آنآورندهوجودبهافراد.7
.باشنداي

باشندداشتهمناسبيجغرافياييتوزيع(تحريريههياتوسردبير)آورندهوجودبهافراد.8
.نباشندايرانيهمهمثالً

.تمجالمقاالتمحتواييكيفيتوساختاريهايويژگيلحاظبهعلمي اعتبار.9



موسسهNCBIمجالتكنندهايندكسPubmedپايگاه.رودميشماربه

رشتهتحقيقاتوپژوهشياطالعاتبرايهاپايگاهمهمترينازيكيپابمد

كامالتبصورهاپايگاهاين.روندميشماربهشناسيزيستوپزشكيهاي

سترسددرپزشكيپايهعلوموپزشكيگروهمحققينتماميبرايرايگان

.هستند

ميگرددبر1997سالبهپايگاهاينتاريخيپوشش.

pubmedمعرفی 

33



pubmedدرگام اول نمایه سازی 

:گردیدلينك ذیل وارد  PubMedبایدپایگاهبرای ثبت نام در 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/addjournal/#reapply









Pubmedشرایط نمایه سازی در

 باشد كه عبارتند ازبخش مي 3شامل اطالعات خود:

درتاكنونهكمقاالتيتعدادانتشارنشريه،تناوبانتشار،بهشروعسالكشور،عنواننشريه،عنوان؛نشريهاطالعات.1

ازقبلتاپزشكيگزارشاتومروريمقاالتاصلي،مقاالتانواعازمقاله25حداقل)استشدهداورينشريه

الكترونيكيوچاپيISSN،(درخواست

اطالعات زبان انتشار؛. 2

تحريريه،يأتهاعضايصفحهنشريه،اصليصفحهبهمربوطصفحاتاينترنتيآدرس.نشريهجزئياتوهاسياست.3

وسانهاانحقوقمنافع،تعارضازحمايتيقوانينوهاسياستصفحهمقاالت،داوريوبررسيروندسياستصفحه

.دستاينازموارديوحيوانات

.مجالتمقاالتمحتواييكيفيتوساختاريهايويژگيلحاظبهعلمي اعتبار.4



:نکته

درخودهنشريمجدددرخواستثبتازخاصيزمانيكتاآيندميحساببهمردودپابمدگروهنظرازكهنشرياتي

سال3مانزاين.كنندخودنشريهدرخواستثبتبهاقدامدوبارهميتوانندتاريخآنازبعدوهستندمحرومپابمد

.باشد



:Scopusمعرفی 

 نمودبه عنوان بزرگترين پايگاه داده چكيده و استنادي آغاز بكار2004پايگاه اسكوپوس در سال.

 مجموعه بانك اطالعاتي اسكوپوس محصول انتشاراتElsevier  است كه استفاده از آن نيازمند
.اشتراك و پرداخت هزينه مي باشد

محتواي پوششي پايگاه شامل:

 ناشر بين المللي5000عنوان از بيش از 21500بيش از

562سري كتاب

 ميليون مقاالت كنفرانس8حدودا

 محاسبهH-Index نويسندگان

 ، اسكوپوس اغلب ديد جامعي از برون دادهاي پژوهشي جهان در همه ي رشته هاي علوم
.تكنولوژي، پزشكي، علوم اجتماعي، هنرو علوم انساني ارائه مي دهد



 گام اول نمایه سازی درscopus:

 https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm



https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm


Scopusنمایه سازی در 

 نخواهند گرفتداوري قرار نشرياتي كه هر يك از اين معيارها را نداشته باشند ، مورد بررسي و:

 كه در نشريه چاپ شده اند، بايد داوري شده باشندمقاالتي.

 نشريه بايد طبق يك روند زماني منظم و مشخص منتشر شود و داراي كدISSNباشد.

 فرنس به رحداقل داراي ) باشدو پژوهشگران دنيا قابل خواندن و مرتبط ه ها نشريه بايد براي تمامي خوانند محتواي

(باشدو عنوان مطالب آن به زبان انگليسي باشد و چكيده زبان التين 

نشريه بايد بيانيه مربوط به اخالق در نشر و قصور در نشر را داشته باشد.



  ه هاي در قلمرو پژوهش و نشر يافت)نشريه بايد از اصول اخالقي مشخص
.  پيروي كند( پژهشي

 Committee on Publication Ethics (COPE)

 World Association of Medical Editors (WAME)

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

 Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)

http://publicationethics.org/
http://www.wame.org/
http://www.icmje.org/
http://www.consort-statement.org/


:ادامه
دربتوانندتادباشنداشتهنشرسابقه،اسكوپوسدرشدننمايهدرخواستازقبلسالدوتاحداقلبايدنشريات

بگيرند؛قرارداوريمرحله

انتخابهاآنازتحريريههيأتاعضايكهكشورهاييفهرستباشند،جغرافياييپراكندگيدارايتحريريههيأت
باشد؛مشخصاندشده

سردبير؛مليتسردبير،سازمانيوابستگيسردبير،خانوادگينامونام

هستند؛كشورهاييچهازوباشندميجغرافياييپراكندگيداراينشريهمقاالتنويسندگانآيا

چيست؛هاآننامخيريادارندهمكارينشريهباعلمينهادهايياوعلميهايانجمنآيا

شود؛ذكرهاپايگاهآنعنوانشودمينمايهنيزديگرهايپايگاهدرنشريهآيا

داراينشريهمقاالتآياDOIباشند؛مي

خيرياداردوجودآزاددسترسيمقاالتكاملمتنبهنشريهدرآيا.

مجالتمقاالتمحتواييكيفيتوساختاريهايويژگيلحاظبهعلمي اعتبار.

و....



:نکته

 شريه نمجدد نشرياتي كه از نظر گروه اسكوپوس مردود به حساب مي آيند تا يك زمان خاصي از ثبت درخواست

اين . نندكخود خود در اسكوپوس محروم هستند و بعد از آن تاريخ ميتوانند دوباره اقدام به ثبت درخواست نشريه 

.سال باشد5سال و يا 3سال، 2ماه، 18زمان ممكن است يك سال، 



پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
ISC=Islamicworld Science Citation



ISCشرایط نمایه پذیری در 

ار از طبق آيين نامه نمايه سازي، تنها نشريات داراي اعتب
وري، كميسيونهاي نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فنا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حوزه علميه 
د در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم نمايه سازي خواهن

. شد



ISCشرایط و الزامات نمایه شدن در 

بايدرايط،شاحرازارزيابيبهمنتهيسالهيكدرنشريه:نشريهموقعبه انتشار
ماهرهشروعازقبلوفصلنامه هادووفصلنامه هابرايفصلهرشروعازقبل

.باشدشدهمنتشرهفته نامه ها،وماهنامه هابرايهفتههرو
قرر منتشر نشريه بايد به طور جداگانه و در زمان م:  رعايت تسلسل انتشار نشريه

.ادغام شماره هاي متعدد در يك نشريه جايز نمي باشد. شود
 و شماره به زبان انگليسي؛ درج نشاني( دوره)درج كامل نام نشريه، سال ،

 المللي ايميل، شماره تلفن، نمابر، كدپستي نشريه و شماره استاندارد بين
.(ISSN)نشريه



:ادامه

بگاهودارايبايدمعتبرنشريههر:نشريهاختصاصيوبگاهداشتن
.باشددسترسقابلوبجهانيشبكهطريقازوبودهخودبهمخصوص

ودگاننويسنسردبيران،براينشريهبهبرخطدسترسيامكانايجاد
.مقاالتداوران

منظوربهمعتبرشيوه نامه هايازاستفادهبانگارشمعيارهايدرج
سهولتجهتمقاالتدراستفادهموردمأخذومنابعيك دست سازي

.ISCپايگاهدراطالعاتپردازش



:ادامه
كشورهاييفهرستبطوريكهجغرافيايي،پراكندگيباتحريريههيأتداراي

باشد؛مشخصاندشدهانتخابهاآنازتحريريههيأتاعضايكه
باشندجغرافياييپراكندگيداراينشريهمقاالتنويسندگان.
واييمحتكيفيتوساختاريهايويژگيلحاظبهعلمياعتبار داشتن

.مجالتمقاالت



:سواالت
كدام پايگاه نمايه سازي بين المللي نمي باشد؟. 1

 ISI:دSID: جScopus:بpubmed: الف

2 .DOIچيست؟

كد اخالق نشر: الف

شماره استاندارد بين المللي مجله : ب

دسترسي آزاد به نشريه:ج

.گيرداست كه بطور انحصاري به هر نوشته آنالين تعلق مي كد عددي يك : د

كدام يك از قوانين اخالق در نشر مي باشد؟.3

همه موارد: دWAME:جOASPA:بCOPE: الف

كداميك از الزامات نمايه سازي نمي باشد؟.  4

دسترسي آزاد به مقاالت: كيفيت محتوايي    د: رعايت ويژگي هاي ساختاري    ج: بISSNداشتن : الف


