
 
شماره :  ۹۹/۲۳۴۸

تاریخ :  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
پیوست :  ندارد

مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) :  دهه فجر مظهر شکوه وعظمت وفداکاری ملت ایران است.

مدیران محترم دفاتر ریاست، ادارات روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی 
دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و مراکز آموزش عالی

با سالم 
 احتراما، همانگونه که مستحضرید بر اساس ماموریتهای ویژه واگذارشده به پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (ISC) از سوی 
وزرای آموزش عالی کشورهای اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این پایگاه خدمات خود را به گستره وسیعی از کاربران از 
جمله سیاستگزاران علمی کشور، وزارتخانهها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی، اعضای هیئتعلمی، ناشران و سردبیران نشریات معتبر 

علمی، برگزارکنندگان همایشهای علمی معتبر در کشور و نیز در کلیه کشورهای اسالمی ارائه مینماید.

     هماکنون پایگاه استنادی علوم جهان اسالم سامانه نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی را ارائه کرده است. نشریات نامعتبر و 
جعلی یکی از چالشهای ارتباط علمی در دنیای امروز هستند. انتشار مقاله در این نشریات نه تنها امتیازی برای نویسندگان به همراه 
نمیآورند بلکه به اعتبار علمی آنان نیز آسیب میرساند. تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی و برخی دانشگاههای دیگر به صورت مجزا اقدام به معرفی نشریات نامعتبر و جعلی در قالب فهرست

های جداگانه نمودهاند. 

   پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به منظور صرفهجویی در وقت و افزایش دقت پژوهشگران و جلوگیری از پراکندگی اطالعات 
موجود در لیستهای اعالم شده، اقدام به ادغام و یکپارچه نمودن لیستهای موجود در قالب لیستی واحد نموده است؛ همچنین این 
پایگاه، مطابق با معیارهایی از جمله ناشر، هیئت تحریریه و سردبیر نشریه، فرایند داوری و وجهه علمی، رعایت اخالق علمی و حرفه 

ای، شهرت و اعتبار ناشر و یا نشریه اقدام به بررسی و شناسایی نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی مینماید.

      لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطالعرسانی الزم در این خصوص به نشریات، کارشناسان پژوهشی، اعضای محترم 
هیئتعلمی، دانشجویان و پژوهشگران آن سازمان صورت گیرد تا از امکانات این سامانه (به آدرس 

https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx)  استفاده الزم به عمل آید. 

     همچنین به اطالع میرساند استفاده از این سامانه رایگان بوده و هزینهای را متوجه نهادهای استفاده کننده نمیکند. امید است 
با بهرهگیری از سامانههای ISC، در آیندهای نزدیک شاهد ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور 

در سطح منطقه و جهان باشیم. پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت جنابعالی/سرکارخانم در این خصوص سپاسگزاری مینماید.

رونوشت:
جناب آقای دکتر حسین ساالر آملی قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
جناب آقای دکتر کوهیان، مدیرکل محترم مطالعات و همکاری های بین المللی و دیپلماسی علمی دانشگاه آزاد اسالمی

https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx

