
 

 

  
گاه علوم زپشکی گلستان  دانش

 معاونت تحقیقات و فناوری
 دمرییت اطالع رسانی زپشکی و منابع علمی

گاه  دفتر توسعه و هماهنگی مجالت علمی دانش
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 :مقدمه

 مبادله قويتمنظور ت گلستان بهو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي  تحقيقات وفناوریمعاونت 
ترم هيئت توانمند سازی اعضاء مح،در تشکيالت رويه ، ايجاد وحدتمراكز علمي بين تحقيقاتيو  علمي هایيافته

، ط به آنمربو مالي و نشر و مسائل چاپ ،دانشجويان در زمينه تدوين مقاله وارزيابي مقاالت كارشناسان و، علمي
تدوين  را مجالتآيين نامه جامع  علمي تبر مجال اجرايي نظارت سهولت و همچنين تسهيالت شايسته توزيع
 ه است.نمود
 

 :دانشگاه علمی  مجالت

های علوم های جديد پژوهشي و توسعه علم و يا فناوری در يکي از زمينهبه ارايه يافتهدانشگاه  علمي مجالت
 شوند. منتشر مي و سالمت پژوهش ،پردازد و با هدف ارتقای آموزشپزشکي مي

 

 : پزشکی علمی مجالت اهداف  -1ماده 

منظور ارتقای سطح فرهنگ و دانش علمي و فني متخصصان، كارشناسان بهنشر دستاوردهای علمي  – ۱-۱
 مندان به علوم پزشکي و موضوعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی مرتبط با سالمت جامعهو ساير عالقه

نظور همچنين ميان پژوهشگران و كارشناسان به متحقيقاتي و ، درماني، بهبود ارتباط بين مراكز آموزشي -۱-2
 الملليای و بينها و تجربيات و كسب دستاوردهای تازه علمي در سطوح ملي، منطقهانتقال و تبادل آموخته

فرهنگي،  اني،بهداشتي، درميابي و حل مسائل علمي و فني در ارتباط با تنگناهای توسعه كمک به مسئله -۱-3
 كشورو ، منطقهاستان  فناوری و اقتصادی ،اجتماعي

 های موردنظر از طريق نقد و بررسيدر زمينه فعاليت كشورو  ، منطقهاستان سالمتكمک به توسعه  -۱-4
 های اجرای آنهای تحقيقاتي، توليدی و خدماتي و نحوهها و طرحبرنامه

 دفتر توسعه و هماهنگی مجالت علمی دانشگاه -فصل اول
 

 ،مجالتی، طرح و چاره جويي مسائل مربوط به دو انتقال اطالعات ستا ۱اهداف مندرج در ماده به منظور نيل به 
، دفتر توسعه و هماهنگي مجالت علمي دانشگاه تشکيل مجالت بين حفظ يکپارچگي تصميمات و هماهنگي

 گرديد.
 

 ارکان دفتر: -2ماده 
 :دانشگاه یمجالت علم یدفتر توسعه و هماهنگ مسئول -2-1

پيشنهاد مدير اطالع رساني و توسط معاونت تحقيقات و فناوری منصوب و با توجه به مسئوليت های ذكر به 
 انجام وظيفه مي نمايد. (3) ماده شده

 :شورای سردبیران -2-2

 .استمتشکل از تمامي سردبيران مجالت 

 :گروه کارشناسی -2-3

 .استشامل كارشناس يا كارشناسان مجالت و كارشناسان دفتر توسعه و هماهنگي مجالت 
 
 



 

 

 
 :یمشاور نمایه ساز -2-4

يقات و با معاونت تحق در امور نمايه سازی مجالت كه ساليانه مطابق قراردادتخصصي متخصص يا شركت 
 فناوری معرفي مي گردد.

 ویراستار یا مترجم: -2-5
كه ترجمه يا ويراستاری مقاالت مجالت را مطابق قرارداد با معاونت تحقيقات تخصصي  متخصص يا شركت 

 انجام مي دهد.و فناوری 

 :کمیته تخصصی مشورتی -2-6
با نفر از اعضای هيات علمي تخصصي حوزه موضوعي هر نشريه كه  3حداقل  كميته مشورتي متشکل از
اعضای كميته با پيشنهاد مسئول دفتر توسعه و دانشگاه تشکيل مي شود.  مجالتهدف ارزيابي دوره ای 

 هماهنگي مجالت و تاييد مدير اطالع رساني پزشکي و منابع علمي دانشگاه انتخاب مي شوند. 
 

 شرایط اعضای کمیته مشورتی
  باشندندانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گلستان عضو هيات تحريريه نشريه. 

  باشند دارای تجربه دانشگاهبا سابقه و هيات علمي عضو. 

   را  مقاله علمي در مجالت معتبر ۱1سابقه عضويت در هيات تحريريه مجالت يا انتشار بيش از
 داشته باشند.

 

 وظایف دفترتوسعه و هماهنگی مجالت علمی دانشگاه: -3ماده 
نظارت و حمايت از ارتقاء كيفيت مقاالت مجالت  و ارائه بسترهای الزم جهت نمايه سازی در  -3-۱

 بانک های اطالعاتي معتبر 
 خود مخاطبين به موثر رسانياطالع در جهت مجالت هدايت برای مناسب هایروش ارايه -3-2
 هدف نشريات دانشگاه هاینيازسنجي های دوره ای از مخاطبان وگروه -3-3

 مالي و اجرايي مسايل در خصوص  مجالت رويه وحدت حفظ-3-4

 حل راه و ارائه مجالت مالي - اجرايي و مشکالت مسايل طرح -3-5

 بستر سازی مناسب جهت توانمند سازی كاركنان و دست اندركاران مجالت -3-6
 يقاتتحق و ارائه آن به معاونتبا هماهنگي مجالت  مجالتبودجه ساالنه پيگيری جذب  و وردآبر-3-7

 دانشگاه فناوری و

 نظارت بر رعايت اخالق علمي نشر و جلوگيری از بروز تخلفات علمي  -3-8
 

 مجالتارکان  -فصل دوم
 
 اركان زير مي باشد:علمي دانشگاه دارای  مجالتيک از  ره
 صاحب امتياز -۱

 مدير مسئول -2

 ريسردب -3
 هيئت تحريريه -4



 

 

 اجراييمدير  -5

 كارشناس -6
 

 :مجالتصاحب امتیاز   -4ماده 
 اشد كهمي بگلستان  و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي ،مجالتصاحب امتياز كليه  -4-۱

 معاونت تحقيقات و فناوری به نمايندگي، وظايف ذيل را به عهده دارد.
 

 مجالتتعيين سياست ها و اهداف كالن  -۱

 ارزشيابي تحقق اهداف  -2 

 تاسيس يا انحالل نشريه -3

 مجالتتامين هزينه های  -4

 
 مدیر مسئول:نحوه انتخاب  -5ماده 

 ئول با تاييدمدير مس .منصوب مي شود رياست دانشگاه معاونت تحقيقات و فناوری و توسطمدير مسئول به پيشنهاد 

زشکي كمسيون نشريات علوم پ قانون در شده ذكر های مسئوليت به توجه با و اسالمي ارشاد و فرهنگ  نهايي وزارت

  نمايد.مي وظيفه انجام كشور

 رتبه استادياری باشد. حائزحداقل مدير مسئول بايد  :1تبصره

 ئولمديرمس ماه يک مدت ظرف حداكثر معاونت تحقيقات و فناوری، در صورت استعفای مدير مسئول :2تبصره

 .نمايد مي پيشنهاد ذيربط انتخاب و جهت اقدامات بعدیت علمي آديد را از بين اعضای هيج

 

  :وظایف مدیر مسئول -6ماده 

از دفتر توسعه و هماهنگي مجالت علمي  الزم یاخذ مجوزهاپيگيری و  هينشر یراه انداز درخواست  -6-۱

 دانشگاه 

 ینامه ها نييو آ نشرياتكمسيون در مقابل قانون  ييو پاسخگو هينشر يموارد حقوق يتمام تيمسئول -6-2

 يوزارت

 (ازياز صاحب امت ابتيبه ن)معاونت تحقيقات و فناوری  یاز سو ابالغي مصوب یهااستيس یاجرا  -6-3

 هي)اساسنامه( نشر يينامه اجرا نييمفاد آ ینظارت بر اجرا  -6-4

 يچاپ به لحاظ حقوق یبرا يمطالب ارسال يينها دييتا -6-5
 

 :سردبیرنحوه انتخاب  -7ماده 
تاييد مدير اطالع رساني و مسئول دفتر توسعه و هماهنگي با پيشنهاد مدير مسئول مجله و  سردبير -7-۱

 منصوب مي گردد. مجالت و حکم معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه 



 

 

 8 حداقل H-index (Scopus)با  «دانشيار» دانشگاهي رتبه دارای حداقل بايستمي سردبير -7-2
 باشد.

 عنوان سردبير فعاليت نمايد.تواند بههر فرد حداكثر در يک نشريه مي -7-3
تواند همزمان سردبير يک نشريه و كمک سردبير، معاون سردبير يا سردبير دوم يک يک نفر مي -7-4

 نشريه ديگر باشد.
 Web ofيا  Scopus يا PubMedمنتشر شده در مجالت نمايه شده در  مقاله 8 سر دبير حداقل در -7-5

Science  .به عنوان نويسنده اول يا مسئول باشد 
 سردبير در حوزه موضوعي مجله تخصص داشته باشد. -8-5

در صورت عدم وجود اشخاص واجد شرايط فوق، امکان انتصاب سردبير از ميان افراد پيشنهادی : 3تبصره
 و با موافقت معاونت تحقيقات و فناوری وجود دارد. مدير مسئولتوسط 

 
 وظایف سردبیر: -8ماده 

 مديريت فرآيند دريافت، داوری، پذيرش و انتشار مقاالت در تعامل با اعضای هيات تحريريه  -8-۱
 تشکيل منظم جلسات هيأت تحريريه  نظارت بر -8-2

 اجرای مصوبات داخلي هيأت تحريريه در چارچوب آئين نامه -8-3

 دانشگاه يمجالت علم يتوسعه و هماهنگدفتر  بهارائه گزارش فعاليتهای ساالنه نشريه  -8-4

 افزايش ميزان استناد به نشريهو تالش در جهت ارتقاء كيفي نشريه -8-5

 پيشنهاد اعضای هيئت تحريريه به معاون تحقيقات و فناوری برای صدور حکم -8-6 
 

 شرایط و نحوه عضویت در هیئت تحریریه  -9ماده 
 
وزه حهای مرتبط با ت تحريريه مجالت تخصصي بايد تركيبي جامع و متنوع از تمامي رشتهئهي -9-۱

 باشند. مجالتتخصصي 
 باشد. نفر 7تعداد اعضای هيأت تحريريه حداقل  -9-2
اعضای هيأت تحريريه بايد دارای رتبه دانشگاهي دانشيار به باال باشند و تمامي اعضا  حداقل نيمي -9-3

های نامهنشريات معتبر خارجي نمايه شده در نمايه خير حداقل سه مقاله منتشر شده درسال ابايستي طي سه 
PubMed يا Scopus  ياWeb of Science .داشته باشند 

کي دانشگاه علوم پزشخارج از وابستگي سازماني اعضای هيأت تحريريه نشريه،  51۵الزم است حداقل  -9-4

 كه مسؤوليت انتشار نشريه را به عهده دارد. داشته باشندو خدمات بهداشتي درماني گلستان 

 دو قيقات و فناوری دانشگاه برای مدتو با حکم معاون تحبه پيشنهاد سردبير اعضای هيات تحريريه  -9-5

  .سال تعيين مي شود

 . انتخاب مجدد اعضای هيئت تحريريه بالمانع است -9-7

 
 مدیر اجرایی:نحوه انتخاب  -10ماده 

الع رساني ابالغ مدير اطو مسئول دفتر توسعه و هماهنگي مجالت تاييد  ،مدير اجرايي با پيشنهاد سردبير -۱1-۱

 سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد بالمانع است. 2 دانشگاه به مدت پزشکي و منابع علمي



 

 

 باشد مجالتسال سابقه كاری و آشنا به امور 3و  ارشد مدرک كارشناسي حداقل دارایمدير اجرايي   -۱1-2 
  .استشود، مي او محول سردبير به از سوی كه مجله امور اجرايي كليه پيگيری به موظفو 
 

 وظایف مدیر اجرایی: -11ماده

 اجرای فرايندهای دريافت تا انتشار مقاالت نظارت بر برنامه ريزی و  -۱۱-۱ 

 شبکه های اجتماعي ملي و بين المللي و ارسال آن برای  انتشارريزی جهت برنامه -۱۱-2

  سردبيرتنظيم و رسيدگي به امور مالي نشريه و گزارش به   -۱۱-3

 .شودپيگيری كليه امور اجرايي نشريه كه از سوی سردبير به او محول مي  -۱۱-4

 
 تداوری مقاال -12ماده 
 

 .ارسال مي نمايدداور  سه حداكثرمقاالت دريافت شده، مقاله واجد شرايط را برای  از بين سردبير -۱2-۱
نموده و تصميم نهايي بر دو داور نظر نهايي را در خصوص چاپ يا عدم چاپ مقاله اعالم  حداقل -۱2-2

 عهده سردبير خواهد بود.
 .باشدكاری  روز ۱5زمان اختصاص داده شده برای داوری   -۱2-3

  .مي باشدبه سياست نشريه  وابسته  نام داوران و نويسندگان مقاالتذكر  :4تبصره
 مي باشد. كاری روز ۱5مدت زمان اصالح مقاله توسط نويسنده  -۱2-4

 

 کارشناس مجله: وظایف -13ماده 
پ انجام مکاتبات مربوطه و پيگيری فرايند بررسي تا مرحله چا بررسي مقاالت رسيده به سايت نشريه، -۱3-۱

 مقاله
 پست الکترونيکي مجله در هر روز و بررسي و تکميل تارنمای مجله.باز بيني  -۱3-2
 . و سردبير اجراييارتباط مداوم با مدير  -۱3-3
 . نشريه انايجاد بانک اطالعاتي داور -۱3-4
 و نويسندگانپيگيری مقاالت ارسالي به داوران  -۱3-5
 هيئت تحريريه و تنظيم صورتجلسه هاجلسات برگزاری منظم هماهنگي جهت  -۱3-6
 گزارش هفتگي و ماهانه فعاليت های واحد مجله و مشکالت اجرايي-۱3-7

 و بررسي مقاالت پس از تاييد بررسي ساختار فنيصفحه آرايي،  -۱3-8

 مقاالت DOIپيگيری اخذ كد  -۱3-9
 پيگيری و آپلود مقاالت در شبکه های اجتماعي  -۱3-۱1

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ساختار نشریه -ومسفصل 

 
 : کلیات -14ماده 

انتشار هر نشريه بر اساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و طبق ضوابط كميسيون نشريات  -۱4-۱
 خواهد بود.درمان و آموزش پزشکي  ، بهداشتوزارت 

 د.ننشريه كامال مرتبط باشهر با عنوان، اهداف و حوزه موضوعي بايستي  مقاله های منتشر شده -۱4-2
 ساختار نشريه )شامل تعداد مقاالت در هرشماره، تعداد صفحات و...( بر اساس مصوبات كميسيون  -۱4-3

 و دفتر توسعه و هماهنگي مجالت علمي دانشگاه باشد. يبهداشت،  درمان و آموزش پزشک نشريات وزارت
 نشريه بايد دارای فرايند داوری تخصصي باشد.-۱4-4
اصول اخالق نشر استفاده از نرم افزارهای مشابهت ياب برای بررسي مقاالت و حصول اطمينان از  -۱4-5

 شود و اين موضوع در وبگاه نشريه به طور رسمي اعالم گردد.
ه در به گونه ای ك ساختاری يکسان تنظيم شوند؛ الگوی مطابق در هر شماره از نشريه، همه مقاالت -۱4-6

ه بايد عنوان مقاله، نام و آدرس نويسندگان، نويسنده مسئول و نشاني پست الکترونيک، صفحه نخست هر مقال
دوره و شماره نشريه، شماره صفحه آغاز و پايان مقاله، تاريخ دريافت و پذيرش، چکيده مقاله به زبان اصلي و 

 كلمات كليدی ثبت شده باشد.
لمللي بين اتمام مقاالت از يک الگوی استاندارد  نحوه نگارش و فهرست منابع در پايان هر مقاله در -۱4-7

 برخوردار باشد.
   

 :مجالتارزیابی  -15ماده 
شش ماهه ارزيابي مي شوند و پس از بررسي و ارزيابي رتبه يا امتياز  در فواصل علمي مجالتهمه  -۱5-۱

 آن ها تعيين و اعالم مي شود.
 

، 2، سطح ۱مطابق شيوه نامه ارزيابي مجالت علمي دانشگاه به صورت ممتاز، سطح  مجالترتبه  -۱5-2
 تعيين مي شود.  4، سطح3سطح

 
علمي توسط دفتر توسعه و هماهنگي مجالت علمي دانشگاه و كميته مشورتي  مجالتارزيابي  : 5تبصره

همان سطح برخوردار  و معنوی ليما های از حمايت مجالت، تخصصي انجام مي شود و براساس رتبه اخذ شده
 خواهند بود.

 
 

 :مجالتزبان  -16ماده 
بهداشت و درمان و آموزش دانشگاه مطابق با مجوزهای كميسيون نشريات وزارت  مجالتزبان  -۱6-۱

 مي باشد.پزشکي 
 فارسي بايد دارای چکيده انگليسي باشند.همه مقاالت  -۱6-2

 
 :مجالتامور مالی  -17ماده 

 
 معاونت تحقيقات و فناوری تامين مي شود.هزينه های مربوط به انتشار توسط  -۱7-۱



 

 

 -بايد بر اساس آيين نامه مالي مجالتحاصل از انتشار ی احتمالي و مصارف و هزينه كردها درآمدها -۱7-2
 معامالتي دانشگاه باشد.

   است. k5حق الزحمه داوری مقاالت، حداكثر  -۱7-3
 رتبه و  (2) پيوست، كيفيت داوری(۱)پيوست  هر مقاله نوعمتناسب با داوری مقاالت  حق الزحمه -۱7-3

)پيوست  تعيين مي گردد درصد 25، تا درصد ۱11از  بر اساس شيوه نامه ارزيابي مجالت دانشگاه  علمي نشريه
3).  

فرم كيفيت داوری توسط مدير اجرايي مجله تکميل و به دفتر توسعه و هماهنگي مجالت علمي  :6تبصره
 دانشگاه ارسال مي گردد.

 
دانشگاه ارقام فوق را هر دوسال يک بار تجديد نظر و به معاونت  مجالتدفتر توسعه و هماهنگي : 7 تبصره

 تحقيقات و فناوری دانشگاه پيشنهاد مي دهد.
 

 الزحمه های اعضای اجرایی و شرایط پرداخت:حق  -18ماده 
حق الزحمه های اعضای اجرايي) شامل مدير مسئول، سردبير، ويراستار، مدير اجرايي و كارشناس( و ساير 
عوامل اجرايي مجله های علمي دانشگاه، پس از چاپ هر شماره از مجله و با ارائه مستندات برای هر شماره 

 پرداخت مي شوند. 
 ۱411ريال و برای سال  ۱51111علمي دانشگاه  مجالتانتشار مطابق با آيين نامه  K: ميزان ضريب ۱-۱8ماده

 نسبت به سال گذشته افزايش مي يابد.  ۱1۵تعيين مي شود و اين ضريب در ابتدای هر سال خورشيدی به مقدار 
 خواهد شد.در صد در نظر گرفته  51پژوهشي -: برای مجالت فاقد رتبه علمي8تبصره

 
  

میزان پرداخت حق الزحمه مسئوالن مجله های علمی دارای مجوز چاپ از کمیسیون نشریات علوم پزشکی  -1جدول 

 انتشار هرمقالهکشور به زبان فارسی برای هر 

 حق الزحمه به ریال برای هر مقاله منتشر شده سمت
 مدیر مسئول

 
K 2 

 K 8 سردبیر
 K  2/3 ویراستار علمی
 K  2/3 ویراستار فارسی
 K  2/3 ویراستار انگلیسی

 K  2/3 مشاور آمار
 K  4 مدیر اجرایی

 K 4/2 کارشناس مجله)یک نفر(
 

و حق الزحمه دستيار K  8/4برای مجالت دارای دستيار سردبير) معاون سردبير(، حق الزحمه سردبير :9تبصره
 خواهد بود.  K 2/3 سردبير ) معاون سردبير(

برای مجالتي كه دارای دو كارشناس مجله يا بيشتر باشند حق الزحمه كارشناسان مجله به ازای هر  :10تبصره
 خواهد بود. K2/۱ نفر 



 

 

میزان پرداخت حق الزحمه مسئوالن مجله های علمی دارای مجوز چاپ از کمیسیون نشریات علوم پزشکی  -2 جدول

 مقالههر انتشار کشور به زبان انگلیسی برای 

 به ریال برای هر مقاله منتشر شده حق الزحمه سمت
 K 5/2 مدیر مسئول

 K ۱1 سردبیر
 K  4 ویراستار علمی

 K  4 ویراستار انگلیسی
 K  4 مشاور آمار

 K  5 مدیر اجرایی
 K 3 کارشناس مجله)یک نفر(

 
و حق الزحمه دستيار  K  6برای مجالت دارای دستيار سردبير) معاون سردبير(، حق الزحمه سردبير :11تبصره

 خواهد بود. K 4 سردبير ) معاون سردبير(
برای مجالتي كه دارای دو كارشناس مجله يا بيشتر باشند حق الزحمه كارشناسان مجله به ازای هر  :12تبصره

 خواهد بود. K5/۱ نفر 
 

 تاخیر در انتشار
 درصد از حق الزحمه 21كسر به ميزان  يک شماره
 درصد از حق الزحمه 51ميزان كسر به  دو شماره

 عدم پرداخت حق الزحمه سه شماره و بيشتر
 

ميزان اعتبار تشويقي برای مجالتي كه موفق به نمايه در پايگاه های معتبر باشند به صورت ضريب های  -۱8-2
 قابل محاسبه خواهد بود. 3مندرج در جدول 

 
 دارای رتبه ی معتبرمیزان ضریب تشویقی برای مجله های علمی  -3جدول 

 ضریب تشویقی رتبه مجله های علمی
 K8/1 ( IF) دارای WOS   نمايه شده در مجله های 

 WOS(ESCI)/Scopus/ PubMed  K7/1 نمايه شده درمجله های 
 
  

 به ازای حضور در هر جلسه معادل ،شركت در جلسه هيات تحريريه مجالت دانشگاهحق الزحمه  ميزان -۱8-2

K۱ محاسبه برای افرادی كه در يک مجله عضو هستند؛  پرداخت گردد. الزم به ذكر است سقف جلسات قابل
جلسه  ۱1جلسه در سال و برای افرادی با عضويت در بيش از يک مجله؛ به ازای هر مجله حداكثر  21حداكثر 

 در سال خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :اخالق در انتشار-19ماده 
 مکلف هستند موارد زير را در خصوص اخالق در انتشار رعايت نمايند: مجالت

 
  ؛قوانين و مقررات مربوط به رعايت اخالق نشر در وبگاه نشريهدرج  -۱9-۱
 ؛(CCمجوز دسترسي حق كپي رايت ) داشتن -۱9-2
  ؛وبگاه نشريهدر  COPEدر  تيو عضو تيبر رعا يتعهدنامه مبندرج  -۱9-3

 ؛( Copyright ) سندگانيفرم تعهد نو افتيدر -۱9-4

 ؛( Conflict of Interestفرم تعارض منافع )  افتيدر -۱9-5
 
 
 

 25/13/۱411در تاريخ  تبصره تنظيم شده است ۱2ماده و  ۱9فصل،  3دانشگاه با  مجالتآيين نامه اجرايي        
 .استرسيد و از اين تاريخ الزم االجراء  شورای پژوهشي دانشگاهبه تصويب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 : نوع مقاالت1پیوست 
 امتیاز نوع مقاله
 يا پژوهشي مقاله اصيل

۱11۵ 
 مقاله مروری

 متاآناليز
 مرور نظام مند

 مروری
 81۵ گزارش كوتاه

 71۵ گزارش موردی يا گزارش موارد
 61۵ نامه به سردبير

 
 

 گلستان دانشگاه علوم پزشکی مقاالت منتشر شده در مجالت علمی : فرم ارزیابی کیفیت داوری2پیوست 
 

نمره کل 

 )مجله(

معیارها/  نمره وزن
Score 

 ردیف

1 2 6 11  
بیش از  1 

 هفته 6

مدت زمان  هفته 2کمتر از  هفته 4تا  2بین  هفته 6تا  4بین 

 پاسخ دهی

1 

بدون  1 

 کامنت

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقاغیر

 مقاله

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقا

 مقاله

کامنت موثر  2حداقل 

 در ارتقای مقاله

عنوان، 

 ده،یچک

 مقدمه مقاله

2 

بدون  2 

 کامنت

کامنت  1حداقل 

ی موثر در ارتقاغیر

 مقاله

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقا

 مقاله

کامنت موثر  2حداقل 

 در ارتقای مقاله

 یروش شناس

 مطالعه

3 

بدون  1 

 کامنت

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقاغیر

 مقاله

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقا

 مقاله

کامنت موثر  2حداقل 

 در ارتقای مقاله

تحلیل آماری 

 / کیفی مقاله

4 

بدون  2 

 کامنت

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقاغیر

 مقاله

کامنت  1حداقل 

موثر در غیر

 مقاله یارتقا

کامنت موثر  1حداقل 

 در ارتقای مقاله

 5 نتایج مقاله

بدون  1 

 کامنت

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقاغیر

 مقاله

کامنت  1حداقل 

 یموثر در ارتقا

 مقاله

کامنت موثر  2حداقل 

 در ارتقای مقاله

روش های 

 ارایه نتایج 

6 

بدون  2 

 کامنت

نقاط قوت و ضعف 

بصورت کلی و  مقاله

 .شد مختصر ذکر

نقاط قوت و 

ضعف مقاله 

 توضیح داده شد.

نقاط قوت و ضعف 

مقاله، شفاف و با 

جزئیات توضیح داده 

 شد.

بحث مقاله و 

 هارفرنس 

7 

 نمره نهایی 

 (A ،B ،C ،Dدرجه کیفیت داوری* ) 



 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مجالت علمی شیوه پرداخت حق داوری: فرم 3 پیوست
 مجموع امتياز  امتياز رتبه ارزيابي مجله امتياز كيفيت داوری امتياز نوع مقاله

 ۱2 4 و الف ممتاز A 4 4 اصيل يامروری  مقاله

 9 3 ب B 3 3 كوتاه گزارش

 يا موردی گزارش

 موارد گزارش
2 C 2 6 2 ج 

 3 ۱ د D ۱ ۱ سردبير به نامه

 رتبه بندی برای پرداخت: 

 ۱11۵پرداخت  <<<<<<<<<<<<<و باالتر 8امتياز 

 51۵پرداخت <<<<<<<<<<<<<<< 8تا  6امتياز 

 25۵پرداخت <<<<<<<<<<<<<6كمتر از  امتياز

 


