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مقدمه

هاي مختلف تحقيقات در حوزهنتايج كه جديدترين اطالعات و هستندعلمي منابع ترينمهمنشريات ادواري از 

، چه در قالـب الكترونيكـي   ات ادواريتعداد نشريامروزهدهند. را در اختيار محققين و پژوهشگران قرار ميومعل

بـراي انتخـاب نشـريات معتبـر معيارهـاي مختلفـي       سطح جهـان، . در در حال افزايش استو چه در شكل چاپي،

هـاي  اسـت. امـروزه نمايـه   الملليبينهاي اطالعاتيمجالت در پايگاهنمايه شدنوجود دارد. يكي از اين معيارها 

ابـزاري سـازي اسـتنادي،   دارند. نمايه اسـتنادي يـا نمايـه   بر عهدهاعتبار نشرياتدر تعيين ييبه سزااستنادي نقش 

د. كنميفراهمراها استنادهاي دريافتي از ساير مقالهاساسبرمنتشرشدههاي است كه امكان بازيابي مقاله

اسـت. اتي اسـكوپوس پايگـاه اطالعـ  كننـد  المللي كه مجالت را نمايه مـي هاي اطالعاتي معتبر بينيكي از پايگاه

آن 2004از اواخـر سـال   1الزويـر شركت هاي استنادي علوم است كه پايگاهاز اسكوپوس، يكياطالعاتي پايگاه

در سـطح  نامـه اسـتنادي علـوم    ، دومين نمايـه كندميوليدآن را ت3ISIكه 2وبگاه علومو پس از كندميمنتشر را

اطالعاتي است كه عالوه بـر چكيـده مقـاالت،    يپايگاهاستنادي علوم، نامه. منظور از نمايهآيدجهان به شمار مي

فراهمامكان محاسبه تعداد ارجاعات (استنادات) به هر مقاله ،ترتيباينبهدارد.دربرنيز را فهرست منابع هر مقاله 

مـورد اسـتفاده و   ت ساير مقاالدرهر مقاله در اين مجموعه، تاكنون چند بار كه توان دريافت ميدرنتيجه. آيدمي

تواند شاخصي از كيفيت مقاله باشد.كه اين خود مياستناد قرار گرفته است

ركـورد  000/000/28كـه تعـداد   اطالعـات كتابشـناختي اسـت   يك پايگاه يادشدهپايگاه بايد يادآوري كرد كه

آن منتشركنندهد مجالت باي،مقاالتاين براي دسترسي به متن كامل %) موجود در آن داراي چكيده هستند.67(

دسترسـي  تمقاالبه متن كامل از راه دور توانصورت الكترونيكي مشترك بود. در اين صورت ميهرا بمقاالت 

عنـوان مجلـه   15.800از پايگاه اطالعاتي اسكوپوس بيش شود.ميروزآمد» روزانه«صورتبهاين پايگاه .داشت

مجموعـه مقـاالت   500مجله دسترسـي آزاد،  1.000همچنين .داردوششپالمللي را زيرناشر بين4.000علمي از 

شناسايي، جستجو و دسترسي به مقاالت بربا استفاده از اين پايگاه اطالعاتي عالوه.دربر داردرا نيز ها و... همايش

1.Elsevier
2.Web of Science
3. Institute for Scientific Information
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وقيقـاتي، هـا و مراكـز تح  تـرين نويسـندگان، سـازمان   تـوان فعـال  مجالت و ناشران معتبـر، مـي  ترينمهمكيفي از 

بندي نمود.مجالت هسته در هر حوزه موضوعي را تعيين و رتبه

هـا ايـن پايگـاه  را درالمللي نمايه شوند، نخست بايد مجالت هاي بينبراي اينكه مقاالت مجالت بتوانند در پايگاه

برخـي از  گيـرد. ثبـت مجلـه در    مـي در نظـر شـرايط خاصـي را   ثبـت مجلـه  براي،هر پايگاه اطالعاتيد. كرثبت 

هـاي ديگـر ماننـد اسـكوپوس، بالنسـبه      المللي مانند آي اس آي، كمي دشـوارتر و در برخـي نمايـه   هاي بيننمايه

تر است و بايد برخي از استانداردهاي انتشاراتي را در نشر مجله رعايت نمود. باتوجه به اهميت ثبت نشريات سهل

براي هاي خاصي را ات، آموزش و ترويج كشاورزي، برنامهالمللي، سازمان تحقيقهاي علمي بينعلمي در پايگاه

دسترسـي  نشريات اين سازمان تدارك ديده است. ايجاد پايگاه جامع نشـريات كشـاورزي و ايجـاد   سطحارتقاي

اي نشريات و پيگيـري وضـعيت انتشـار    ، ارزيابي دورهمجالتيكپارچه به اين نشريات، تدوين استانداردهاي نشر

المللـي ازجملـه اقـداماتي اسـت كـه در مركـز فنـاوري        هاي استنادي بـين ها در پايگاهگيري ثبت آنها و نيز پيآن

شود. رساني كشاورزي پيگيري مياطالعات و اطالع

در گـام  المللـي، ايـن مركـز    هـاي بـين  ثبت نشريات علمي پژوهشي و علمي ترويجـي سـازمان در پايگـاه   منظوربه

را در دستور كار خود قرار داده است. اين راهنما، به همـين  اسكوپوس المللي نثبت نشريات در پايگاه بينخست، 

المللـي اسـكوپوس   منظور و براي راهنمايي سردبيران و مسئوالن نشـريات در ثبـت نشـريات خـود در پايگـاه بـين      

هرگونه ايـراد  دشوگيرد. از خوانندگان گرامي تقاضا ميقرارمورداستفادهمفيد بوده و كه اميدوار است شدهتهيه

رسـاني  هـاي بعـدي بـه مركـز فنـاوري اطالعـات و اطـالع       و يا پيشنهاد اصالحي خود را براي اعمال در ويـرايش 

كشاورزي ارسال نمايند.
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اسكوپوسدر پايگاه استناديمراحل ثبت و پذيرش مجالت علمي

Content Selection & Advisoryبخش Board   مجـالت جديـدي كـه    اله هرسـ ، پايگـاه اطالعـاتي اسـكوپوس

خواهيـد  اگـر مـي  .كنـد مـي و ارزيابي بررسياند را درخواست نمايه شدن در اين پايگاه را تكميل و ارسال كرده

الكترونيكـي صـورت بهتكميل ومربوط به آن را هايفرمابتدا بايد مجله شما در اين پايگاه اطالعاتي نمايه شود، 

وبگـاه بايـد بـه  ابتـدا  ،ج اطالعات مجله خود در فرم ارزيـابي اسـكوپوس  براي درارسال نماييد.براي اسكوپوس 

تواننـد  براي ورود به اسكوپوس بايد ابتدا مشترك شده باشيد. واحدهاي تابعه سازمان مـي .شويدوارد اسكوپوس 

ارد به وبگاه اين پايگـاه و »Web of Scienceو Scopousپايگاه «و انتخاب گزينه etat.areo.irاز درگاه 

گزينـه ،سـمت چـپ  در انتهاي صـفحه قرار دارد،در همان صفحه اصلي اين پايگاه كه صفحه جستجو نيز شوند. 

Content coverageد.يرا انتخاب نماي
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صـفحه  بـه د تـا  اييـ را انتخـاب نم Scopus Title Suggestion Form، گزينـه در صفحه جديد در اواسـط صـفحه  

شويد.وارد پذيرش مجله براي نمايه شدن در اسكوپوس 

ر به هريك از موارد اشاره و مرحله وجود دارد كه در زي7،هاي مربوط به درج اطالعات مجلهتكميل فرمرايب

قبل از ثبت نام و پيگيري مراحل هفت گانه، الزم است ضيح داده خواهد شد.وها تنحوه تكميل آندر مورد 

را از پيش آماده نماييد تا در فرآيند ثبت نام تسهيل گردد:زير، به شرح ،مجلهو ملزوماتمدارك مربوط

���هاي منتشر شده) مجله در قالب شماره جديد و منتشر شده (آخرين شماره3•

هاي منتشر شده  قبلي در آنتدارك وبگاه مستقل براي مجله و قرار دادن همه شماره•

براي مجله (در صورت فقدان شماره)(ISSN)المللي پيايندها شماره استاندارد بيندريافت •

مجلههاي انتشار منظم و روزآمد شماره•
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ند؛باشداشته كيده به زبان انگليسي مقاالت مجله بايد عنوان و چهمه •

بايد به حروف التين (غيرالتيني در اينجا عموما فارسي) مقاالت مجله همه فهرست منابع و مأخذ •

شده باشند.آوانگاري 

مرحله اول: توافقنامه
شـده يـل تكمدر گام اول، بايد فرم توافقنامه در وبگاه اسكوپوس تكميل شود. به خاطر داشته باشيد كه اطالعات 

و بررسي قرار خواهند گرفت كـه  موردپذيرشهايي روز در اين پايگاه ذخيره خواهد ماند. درخواست7به مدت 

شرايط زير را دارا باشند:

مجله بايد داراي هيئت داوري بوده و مقاالت آن داوري شوند؛�

؛را دارا باشد(ISSN)المللي پيايندها شماره استاندارد بينومنظم منتشر شود صورتبهمجله بايد �

؛ندباشداشته مقاالت مجله بايد عنوان و چكيده به زبان انگليسي �

؛شده باشندبايد به حروف التين آوانگاري (غيرالتيني) فهرست منابع و مأخذ مقاالت مجله �

مجله بايد پايبند به اصول اخالقي نشر و پرهيز از تخلف در نشر باشد.�
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من از معيارهاي عمومي اسكوپوس براي انتخاب مجالت «مت گذاشتن گزينه موارد فوق و عالتأييدپس از 

، به مرحله بعد منتقل خواهيد شد.2بعديو كليك بر روي گزينه 1موافقتدر بخش » آگاهي دارم

.نمايدنامه اقدام براي تكميل موافقتبايدناشر مجلهتوجه: 

1. Agreement
2. Next
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كنيدمطالعه دقتبهمرحله دوم: قبل از تكميل فرم، متن زير را 

در قـبالً د تـا مشـخص شـود كـه مجلـه      نيدر اين بخش ابتدا بايد فهرست عناوين مجالت اسكوپوس را بررسي ك

فهرست مجالت اسكوپوس قرار نداشته باشد. در اينجا بايد به اين موارد توجه داشت:

ن در ي كه درخواست نمايه شـد گروه مشورتي و انتخاب محتوي اسكوپوس هميشه مجالت جديد•

كنند؛را بررسي مياسكوپوس دارند 
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ارزيـابي  بررسـي و  تـر جديد را هر چه سريعتمجالنمايه شدن درخواستتاكوشدمياسكوپوس •

؛فرآيند ارزيابي بين چند ماه تا يك سال به طول خواهد انجاميد،هرحالبهكند. 

و ارسـالي مجلـه، بـراي    منتشرشدههاي نمونه از شماره،گروه مشورتي و انتخاب محتوي اسكوپوس•

سـال قبـل از   دودرمنتشرشـده هاي ارزيابي محتوي استفاده خواهد كرد. توصيه آن است كه شماره

ارسالي مجله براي ارزيـابي كـم باشـند،    شدهچاپهاي تاريخ ارزيابي ارسال شود. اگر تعداد شماره

ت ازسوي اسكوپوس برگشت داده شوند؛ممكن اس

نسـخه پـي دي اف   نيز ارسال شوند. ارزيابي مجله بدون1قالب پي دي افمجله درهاي شمارهبايد •

ناممكن خواهد بود؛

براي ارزيابي مجله نيازي به درخواست چندباره نيسـت. ارسـال چنـدباره درخواسـت فقـط فرآينـد       •

؛ارزيابي را طوالني خواهد كرد

ه شـدن در اسـكوپوس   ، به معنـي تضـمين انتخـاب بـراي نمايـ     در اسكوپوسمجلهو ارزيابيبررسي•

هـاي مختلـف در وبگـاه كامـل نباشـد،      نيست. اگر مجله وبگاه مسـتقل نداشـته و اطالعـات شـماره    

ارزيابي نخواهد شد.

1. PDF
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مرحله سوم: اطالعات تماس

دار الزامي در فرمي وارد شود. تكميل اطالعات فيلدهاي ستارهمجله در اين مرحله بايد اطالعات فرد مسئول 

اجزاي زير تشكيل شده است:است. اين فرم از 

عنوان فرد مسئول (آقا، خانم، دكتر، و ...)•

نام•

نام خانوادگي•

آدرس پست الكترونيكي•

مسئوليت•

تعيين وضعيت دسترسي موسسه/مركز به اسكوپوس•

نام موسسه•

نام كشور•

هايي وجود دارد كه در آن بايد ارتباط فرد با مجله مشخص شود. در اين بخش همچنين در ادامه فرم، گزينه

هاي زير وجود دارد:گزينه

كنندگان از مجلهاستفاده•

سردبير يا ويراستار مجله•

عضو هيئت تحريريه•

ناشر•

بايد تايپ شود)در صورت وجود، ساير موارد (•
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ات مجلهمرحله چهارم: اطالع

از:اندعبارتدر اين بخش بايد اطالعات مربوط به مجله در فرم موجود تكميل شود. اين اطالعات 

عنوان كامل مجله (عنوان اختصاري مجله وارد نشود)•

عنوان فرعي مجله (در صورت وجود)•

عنوان موازي مجله (مثل عنوان مجله به زبان ديگر)•

) چاپي يا الكترونيكي مجله. بايد توجه داشت كه داشتن شماره 1انسااسالمللي (آيشماره استاندارد بين•

اسكوپوس الزامي استآي اس اس ان باشد، براي ارزيابي مجله در مركزتأييدآي اس اس ان كه مورد 

انتخاب شود.
	����نوع نشريه. كه در اينجا براي مجالت بايد گزينه •

تعيين موضوع اصلي مجله•

گزينه قابل انتخاب است)3مجله (حداكثر تعيين موضوعات ديگر •

نام ناشر اصلي•

نام كشور•

براي ارزيابي به اسكوپوس ارسال شده است را بايد مشخص كرد.قبالًاگر مجله ،همچنين در ادامه•

1. ISSN
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در سايت اسكوپوسموردنيازمرحله پنجم: قرار دادن مدارك 

سه شماره جديد حتماًشود ه دارد. بنابراين، پيشنهاد ميارزيابي محتواي واقعي مجله نقش مهمي در ارزيابي مجل

مقاله نمونه و 9سه شماره اخير ميسر نيست، بارگذاريكنيد. اگر 1بارگذارينشريه را در سايت اسكوپوس 

كنيد. مدارك بارگذاري شده بايد در قالب پي دي اف و بارگذاريها را فهرست مندرجات جديدترين شماره

شده بايد واجد شرايط زير باشند:بارگذاريدارك يا ورد باشند. م

مقاالت نمونه بايد با چكيده همراه باشند. چكيده به زبان انگليسي، حداقل شرط الزم براي نمايه شدن در •

اسكوپوس است. مقاالتي كه فاقد چكيده انگليسي باشند بررسي نخواهند شد؛

مجله منتشرشدههاي اله نمونه از جديدترين شمارهمق9ها وجود ندارد؛ همه شمارهبارگذارياگر امكان •

10توانيد حداكثر حداقل فهرست مندرجات كامل يك شماره از مجله را ارسال كنيد. شما مياضافهبه

كنيد؛بارگذاريمدرك را 

ساير انواع منابع مثل نقد مقاالت نمونه ارسال كنيد.عنوانبهفقط مقاالت پژوهشي يا مقاالت مروري را •

نمونه مقاله محسوب نخواهند شد؛عنوانبهتاب يا سخن سردبير ك

يك فهرست مندرجات كامل از يك شماره، حداقل اضافهبهمقاله جديد 9شماره جديد مجله و يا 3ارائه •

نمايه شدن در اسكوپوس است؛منظوربهبراي بررسي مجله ي الزمهانيازمندي

ها و مقاالت مجله . فقط شمارهپست ارسال نكنيدازطريقي يا چاپصورتبههيچ شماره از مجله را لطفاً•

د شد؛الكترونيكي ارسال شده باشد بررسي خواهصورتبهكه 

مگابايت باشد.10حجم فايل هر مدرك ارسالي نبايد بيش از •

ييدتأخودكار ثبت را دريافت خواهيد كرد. اگر ايميل ييدتأساعت، ايميل 24و در ظرف نامثبتپس از تكميل 

را دريافت نكرديد، بخش اسپم ايميل خود را بررسي كنيد.

1 Upload
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در اين مرحله شما بايد مدارك را بارگذاري كنيد. پس از مطالعه موارد فوق كه در اينجا براي شما ترجمـه شـد،   

شما بايد ابتدا نوع مدرك را با كليك بر روي گزينه مربوط مشخص كنيد. دو گزينه وجود دارد:

كنيد، اين گزينه را انتخـاب  بارگذاريهاي كامل مجله را خواهيد شماره. اگر مي١كامل مجلههايشماره•

؛شماره جديد مجله پيوست شود3طور كه در باال توضيح داده شد، ضروري است حداقل كنيد. همان

را يـا علمـي ترويجـي جديـد     پژوهشـي مقالـه علمـي   10مقاالت. با انتخاب اين گزينه، شـما بايـد حـداقل    •

كنيد.بارگذاري

هاي دسترسي آزاد قرار دارد، پيوند يا آدرس اينترنتي وبگاهاگر دسترسي به مجله شما رايگان است و در يكي از 

دسترسي به مجله را در بخش مربوط قرار دهيد.

1. Full Issue
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مرحله ششم: ساير اطالعات

هاي بر اساس فرمكنيد. اين اطالعات را در فرم مربوط تكميل موردنيازدر اين بخش شما بايد برخي از اطالعات 

به ترتيب به شرح زير است:مربوطه 
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.شود اهداف و حوزه پوشش مجله را به زبان انگليسي بنويسيددر بخش اول از شما درخواست مي

را درج كنيد.-البته به ميالدي -در كادر بعدي، سال شروع انتشار مجله 
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اي ادغام يا از آن جدا شده باشد را بايد مشخص كنيد. از ام داده يا در مجلهتغيير نقبالًدر سطر بعدي، اگر مجله 

دانم، بايد يكي را انتخاب كنيد.سه گزينه بله، خير و نمي

در كادرها به ترتيب زير وارد شوند:درخواستيدر ادامه بايد اطالعات 

نام تماس ناشر•

آدرس تماس ناشر•

ساير اطالعات مربوط به نام تماس ناشر•

ساير اطالعات مربوط به آدرس ايميل ناشر•

نام تماس سردبير•

آدرس پست الكترونيكي سردبير•

ساير اطالعات مربوط به نام تماس سردبير•

ساير اطالعات مربوط به آدرس ايميل تماس سردبير•
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20

انتشاراتيسوءاستفادهپيوند الكترونيكي مربوط به بيانيه رعايت اخالق نشر و •

بله و هاي مستقل دارد يا خير. اين بخش بايد با كليك بر روي گزينه١ا نشريه سراصفحهتعيين اينكه آي•

خير مشخص شود

آيا «سؤالبه شود)چاپي منتشر ميصورتبههاي بله و خير (فقط با انتخاب گزينهدر بخش بعد بايد•

پاسخ داد» دسترس است يا خيردرمحتواي مجله در قالب الكترونيكي 

در هر سال را مشخص كردمنتشرشدههاي ، بايد تعداد شماره٢د نشردر بخش بسام•

شود را درج كرددر هر سال منتشر ميدر سطر بعد بايد تعداد متوسط مقاالت پژوهشي و مروري كه•

در پاسخ بايد يكي از سه ». شود؟آيا همه مقاالت به انگليسي منتشر مي«شده است كه سؤالدر سطر بعد •

كرد:گذاريمتعالگزينه زير را 

oشودبله، همه مقاالت به زبان انگليسي منتشر مي

oدنشونه، فقط برخي مقاالت به زبان انگليسي منتشر مي

o ،شوند.از مقاالت به انگليسي منتشر نمييكهيچنه

شود را از فهرست انتخاب كردر ميدر كادر بعد، بايد زباني كه مقاالت مجله به آن منتش•

بعد، بايد دليل عدم انتشار مقاالت به انگليسي توضيح داده شودشدهمشخصدر ادامه و در كادر•

در پاسخ بايد ». آيا همه مقاالت، عنوان و چكيده به زبان انگليسي دارند«شود كه ميسؤالدر سطر بعد •

گزينه زير را برگزيد:5يكي از 

oها، دارند؛/مقاله به ساير زبانبله، همه مقاالت عنوان و چكيده جامعي به زبان انگليسي، و نه چكيده

o (هاي) بله، همه مقاالت داراي عنوان و چكيده به زبان انگليسي و چكيده و عنوان به ساير زبان

د؛هستن

o؛ها و عناوين مقاالت به انگليسي هستندخير، فقط برخي از چكيده

1. Homepage
2. Frequency
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o ،؛ها و عناوين مقاالت به انگليسي نيستنداز چكيدهيكهيچخير

oله عنوان / چكيده، نه به انگليسي و نه به هيچ زبان ديگري، ندارد.خير، اين مج

آيا مقاالت، فهرست منابع و «كهگزينه زير، به اين پرسش پاسخ داد4بعد، بايد با انتخاب يكي از سطردر•

»:مأخذ به الفباي التيني دارند؟

oاند؛ارائه شدههمه استنادات فهرست منابع و مأخذ در همه مقاالت، به الفباي انگليسي

oبيشتر استنادات مقاالت به الفباي انگليسي ارائه شده است؛

oتعداد كمي از استنادات مقاالت به الفباي انگليسي ارائه شده است؛

oاي به الفباي انگليسي ارائه نشده است / مقاالت فاقد فهرست منابع هستند.استنادات هيچ مقاله
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هاي ذيل اين پرسش به شرح ؟ گزينه»وري مقاالت چگونه استنوع دا«در سطر بعد، پرسش شده است •

زير است:

o داوري سردبير: فقط يك يا دو داور همه مقاالت را براي انتشار در هر شماره از مجله بررسي

كنند؛مي
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o3: هم داوران براي نويسندگان و هم نويسندگان براي داوران مشخص هستند. حداقل 1داوري باز

الت يك شماره از نشريه وجود دارد؛داور براي همه مقا

o توانند داوران را اما نويسندگان نميشناسندرا مينويسندگان ،داوران. 2ناشناسطرفيكداوري

بشناسند؛

o شناساييقابل: نه داوران براي نويسندگان و نه نويسندگان براي داوران 3ناشناسطرفدوداوري

هر شماره وجود دارد؛داور براي داوري مقاالت 3نيستند. حداقل 

oدرج كردگفته، رااوري، غير از موارد پيشساير موارد. در اين بخش در كادر مربوط بايد شيوه د.

اگر گروه داوري وجود ندارد ،درهرصورتدر بخش بعدي بايد آدرس وبگاه داوران نشريه را درج كرد. •

كرد.گذاريعالمتبع ذيل اين سطر را گرفته نشده است، بايد مردر نظرو يا آدرس وبگاهي براي آنان 

هاي زير مشخص يكي از گزينهگذاريعالمتبعدي بايد وضعيت توزيع جغرافيايي داوران را با سؤالدر •

:شود

oاز كشورهاي مختلف-الملليبين

oاز يك قاره-المللي بين

o مختلفمؤسساتاز -ملي

o از يك موسسه-ملي

درخواست شده است اطالعات ويراستار اصلي را تكميل كنند. در در منطقه بعدي از فرم، از متقاضي •

خطيدرونآمده، به ترتيب، نام و نام خانوادگي، نقش، نام كشور و آدرس فراهماينجا بايد در كادرهاي 

خطي وجود ندارد، بايد كادر درونصورتبهپيشينه سردبير را وارد كرد. اگر اطالعات تخصصي سردبير 

كرد.گذاريعالمتزير اين بخش را 

1. Open peer review
2. Single-blind peer review
3. Double-blind peer review
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بعدي، بايد به ترتيب همين اطالعات درخواستي را براي ويراستارانشدهمشخصدر كادرهايدر ادامه و •

آورد.فراهماصلي دوم و سوم نيز 
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بايد حتماًخطي، شده است كه در آدرس درونتأكيدخطي، در زير كادرهاي مربوط به آدرس درون•

دهنده انتشارات علمي، شغل فعلي و پيشينه شغلي و لي مجله كه نشانپيشينه تخصصي ويراستاران اص

جوايز آنان باشد قرار گيرد.

اي به شرح زير مطرح شده است:در ادامه چند پرسش چندگزينه

حوزه جغرافيايي نويسندگان چگونه است:•

oاز كشورهاي مختلف-المللي بين

oاز يك قاره-الملليبين

o مختلفمؤسساتاز -ملي

o از يك موسسه-ملي

شود؟يا با همكاري يك انجمن علمي منتشر مياز طرفآيا مجله •

oبله

oخير

است١شيء رقوميشناساگرآيا عنوان مجله داراي شماره •

oبله

oخير

oدانمنمي

نمايه شده است؟2نامه يا پايگاه كتابشناختيدر نمايهقبالًآيا مجله •

oبله

oخير

oدانمنمي

1. Digital Object Identifier (DOI)
2. Bibliographic database
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به مقاالت تمام متن مجله وجود دارد؟١ادآيا امكان دسترسي آز•

oبله

oخير

1. Open access
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1بله، در راهنماي مجالت دسترسي آزاد•

oبخشي از مجله

oخير

oدانمنمي

توان در انتهاي اين فرم نيز اگر توصيه يا نكته مهمي وجود دارد كه اطالعات آن در فرم وجود ندارد را مي•

شده است درج كرد.فراهمدر كادري كه 

نهايي درخواستييدتأمرحله هفتم: 

شويم. در اينجا توضيح نهايي درخواست است وارد ميتأييدمرحله هفتم كه بهبا كليك بر روي گزينه بعدي، 

بازگشت، به صفحه يا صفحات قبل گزينهتوان با كليك بر روي داده شده كه در صورت هرگونه تغيير مي

، درخواست شما »2ارسال«با كليك بر روي گزينه در هر صفحه را اعمال كرد. موردنظربازگشت و تغييرات 

ساعت دريافت 24درخواست را حداكثر ظرف مدت تأييد، نامه الكترونيكي ارسالارسال خواهد شد. پس از 

خواهيد كرد. درنتيجه بايد منتظر پاسخ ازسوي اسكوپوس و طي مراحل داوري مجله بمانيد.

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)
2. Submit
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