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 SCOPUSمالک های مورد نیاز برای نمایه سازی در
 

 بشمار جستجو برای جامع و سریع ابزارهای از یکی که است جهان استنادی هاینمایه و چکیده پایگاه بزرگترین اسکوپوس

 پایگاه این.  نیست فراهم رایگان بصورت آن اطالعات از استفاده که است Elsevier هلندی ناشر محصوالت از یکی اسکوپوس. رودمی

 نیز را هاآن استنادات میزان بلکه هاآن چکیده و مقاالت اطالعات تنها نه که است مختلف های حوزه در پژوهشگران برای خوبی ابزار

 و تحقیقاتی مراکز ، سازمان ، نویسنده ترینفعال توانمی معتبر مقاالت به دسترسی و جستجو بر عالوه دیگر عبارت به. کندمی بیان

 علمی، مجالت خود، وسیع ایرشته میان پوشش با پایگاه این.  کرد بندی رتبه و تعیین خاص موضوعی حوزه در را هسته مجالت

 همچنین. دهدمی ارائه انسانی علوم و هنر اجتماعی، علوم پزشکی، تکنولوژی، هایزمینه در را کنفرانسی مقاالت مجموعه و کتب

 .کندمی فراهم نیز را اختراعات ثبت در جستجو امکان

 مجموع در. است کرده آوری جمع را جهان ناشر ۵۰۰۰ از بیش از سند میلیون ۵۶ از بیش کتابشناختی اطالعات پوسواسک

-Article مقاالت در جستجو امکان اسکاپوس. است کرده نمایه خود در را پژوهشی علمی مجله ۲۰۰۰۰ از بیش اطالعات پایگاه این

in-press  (اند نرسیده چاپ مرحله به هنوز ولی اند شده پذیرش چاپ، برای که مقاالتی ).موضوعی پوشش. است کرده فراهم نیز را 

 .باشدمی … و انسانی علوم مهندسی، پایه، علوم پزشکی، زیستی، علوم اسکاپوس

 

 معیارهاحداقل .1

 درجه ژورنال بررسی 

  انگلیسی به زبان چکیدهدارای 

 انتشارمنظم 

 انتشار اخالق بیانیهرای اد 

 های کمی و کیفی:ارزیابی

 مجله خط مشی 

 کیفیت محتوا 
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 پیشینه یا سابقه مجله 

 نظم 

 آنالین دسترسی 

 معیارهای انتخاب عنوان مجله

  محتوای مجله 

 پیشینه مجله 

 نظم مجله 

  مجله بصورت آنالیندر دسترس بودن 

 جغرافیایی درتوزیع نوعت

 سردبیران یا نویسندگان 

 نویسندگان مشخصات سردبیران یا 

 

 محتوابررسی  . 2

 کیفیت محتوا 

 زبان 

 طراحی گرافیکی و طرح بندی 

 جایگاه مجله 

 نظم 

 تاخیر در انتشار عدم 

  بصورت آنالینقابلیت در دسترسی 
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