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 شده در مجالت  چاپامتياز ايندکس مقاالت  ( 1)جدول 

مجله نمايه نوع  امتیاز مقاله  

ISI  25 سه برابر +IF 

 Medline / Pubmed 25 

  Biological Abstract ،Embase    Chemical Abstract, ،Scopus  15 

 ISC   10 

نيکنشده داخلي از نوع چاپي و الکترو پژوهشي نمایه -نشده خارجي از نوع چاپي ، مقاالت چاپ شده در مجالت علمي مجالت معتبر نمایه   5 

  ضريب امتياز انواع مقاالت  ( 2)جدول      

   

       

 

   

 

 

 امتیاز نوع مقاله

Economical Review/ Review article (Narrative, SR, Meta analysis)   4/1ضربدر  1امتياز مقاله بر اساس جدول ) 

ISI/Pub med رشده د صرفا در خصوص مقاالت نمایه    

Original Article 1اس جدول امتياز كامل مقاله بر اس  

short or Brief communication/ Rapid communication/ Brief report/Case series/  Technical note , …  1یک دوم امتياز مقاله بر اساس جدول  

Case Report / Research letter  1یک سوم امتياز مقاله بر اساس جدول  

Letter to editor/Editorial Material/ Author reply  1یک چهارم امتياز مقاله بر اساس جدول  



 نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي نويسندگان مقاله  ( 3) جدول  

 سهم هر نفر از امتیاز برمبنای امتیاز اولیه تعداد نويسندگان

 پنجم چهارم سوم دوم اول يا مسئول

1 100%      

2 90%  60%     

3 80%  50%  50%    

4 70%  40%  40%  40%   

5 60%  30%  30%  30%  30%  

نفر 5بیشتر از   50% تقسیم بر تعداد 125%   

 


