نام نشریه:

صاحب امتیاز:

پرسشنامة مخصوص سردبیر نشریه
کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

باسمه تعالی

فرم  3ـ پرسشنامة مخصوص سردبیر نشریه
مشخصات فردی و علمی سردبیر
1ـ نام و نام خانوادگی( :لطفا فایل آخرین حکم کارگزینی و کارت ملی پیوست شود)

 نشانی سردبیر:
 نشانی پست الکترونیکی:
 تلفن:

همراه:

فاکس:

2ـ سوابق تحصیلی
مدرک

نام دانشگاه

شهر/کشور

سال شروع

سال اتمام

رشته تحصیلی

تخصص

دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی
عضوهيأت علمی

مرتبه علمی:

3ـ سوابق علمی (لطفا فایل کلیه مقاالت پیوست شود)










تعداد مقاالت در نشریات نمایه شده بينالمللی (  ISIخارجی ISI ،داخلی و :)Scopus
تعداد مقاالت در نشریات نمایه شده :ISC
تعداد مقاالت در نشریات داخلی با اعتبار علمی پژوهشی:
تعداد مقاالت در نشریات داخلی با اعتبار علمی ترویجی:
تعداد مقاالت در نشریات خارجی با اعتبار علمی پژوهشی (غير :)Scopus , ISI
تعداد نقد مقاالت در مجالت معتبر بين المللی:
تعداد ارائه مقاالت در دایر المعارفها:
تعداد کتب تأليف شده:
تعداد کتب ترجمه شده:

4ـ سوابق اجرایی


آیا هم اکنون سردبير یا مدیرمسئول نشریه دیگری میباشيد؟ لطفاً نام نشریه و سنوات مسئوليت خود را ذکر نمایيد.

اگر قبالً هم سابقه سردبيری یا مدیرمسئولی داشتهاید بنویسيد.



آیا هم اکنون عضو هيأت تحریریه نشریه دیگری میباشيد؟ (نام نشریات و سنوات عضویت ذکر شود)

5ـ دیگر سوابق که میتواند مفید واقع شود.

6ـ اطالعات نشریه:
 نام نشریه:


اعتبار درخواستی:

صاحب امتیاز:

موضوع نشریه  :علوم انسانی گرایش  .........................فنی و مهندسی گرایش....................
 کشاورزی گرایش ..........................

 تناوب انتشار:



 هنر گرایش................................

 علوم پایه گرایش   ..............................ميان رشتهای موضوع ..............

تیراژ:



 تعداد مشترکین نشریه:

زبان انتشار:



سابقه انتشار:

 نحوه تامین مالی نشریه :

 نسبت مقاالت چاپ شده به دریافتی دریک سال اخیر:

 متوسط زمان دریافت تا پذیرش یا رد قطعی :

 متوسط زمان پذیرش مقاله تا چاپ:

 موسسات حامی نشریه (در صورت وجود) :



مکانیزه بودن دریافت ٬پردازش و داوری مقاالت  :بلی 

خیر 

 فرآیند ارزیابی مقاالت به چه صورت انجام می گیرد؟ (صورتجلسات سه شماره اخیر پیوست شوند)
 آیا امضاء فرم تأییدیه نویسنده مسئول مبتنی بر چاپ نشدن مقاله در نشریات دیگـر و رعایـت حقـوو مولـس توسـط
خیر 

دبیرخانه نشریه برای همه مقاالت پذیرفته شده ،درخواست میشود .بلی 

رزومههای علمی پیوست شود).

 تعداد اعضاء هیئت تحریریه و رتبه علمی آنها (
استاد

نفر،

نفر،

دانشیار

 تعداد شمارههای ارسال شده برای : ISC


فرمت نشریه ارسال شده ( :چاپ کاغذی 

نفر

استادیار با رزومه علمی قوی

 فاصله زمانی ارسال پس از چاپ هر شماره:
الکترونیکی ) 

7ـ نشانی نشریه:
تلفن دفتر نشریه:

فکس دفتر نشریه:

آدرس وب:

آدرس الکترونیکی (فقط  Gmailیا : )Yahoo mail

امضاء:
تاریخ:

