
 قرار گرفت ( کشورQ2پژوهشی دانشگاه در میان نشریات برتر )-نشریه علمی 21

نشریه  8از کسب ضریب تأثیر مناسب توسط نشریات علمی دانشگاه و نیز قرار گرفتن مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه  مدیر
 .( خبر دادISCاسلام )دی علوم جهان ااز نشریات دانشگاه به عنوان نشریات هسته پایگاه استن

 93از  ورا منتشر نموده استت  7931وضعیت استنادی نشریات در سال   (ISCبه تازگی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام )
نشریه )به شتر   97از این میان،  نشریه ضریب تأثیر محاسبه شد. 98ی ، برا7931شده دانشگاه در سال مورد نشریه بررسی

نسبت به ستال  . این میزان( قرار گیرندQ9نشریه در  3و  Q7نشریه در  79ذیل( توانستند در بین نشریات پراستناد کشور )
 . درصدی برخوردار است 92قبل از رشد 

 ISCشایان ذکر است ضریب تأثیر نشریات علمی همه ساله بر اساس میزان استتناد بته ملالتاتو دو ستال گ شتته توستط 
 شود.محاسبه و اعلام می

 

 

 کیفیت ضریب تأثیر عنوان نشریه ردیف

 Q1 624.0 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي 1

 Q1 620.0 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي .

 Q1 62440 پژوهش هاي راهبردي سياست 0

 Q1 620.4 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران 4

 Q1 62.66 پژوهشنامه اقتصادي .

 Q1 620.0 فرهنگ مشاوره و روان درماني 0

 Q1 62700 مطالعات تجربي حسابداري مالي 7

 Q1 .62.0 مطالعات رسانه هاي نوين 0

 Q1 624.0 مطالعات روانشناسي باليني .

 Q1 .6276 مطالعات مديريت )بهبود و تحول( 16

 Q1 620.7 مطالعات مديريت صنعتي 11

 Q1 .62.7 گردشگريمطالعات مديريت  .1

 .Q 6..62 اندازه گيري تربيتي 10

 .Q .6206 بازيابي دانش و نظام هاي معنايي 14

 .Q 62000 پژوهش حقوق عمومي .1

 .Q .62.0 پژوهش حقوق كيفري 10

 .Q .6206 پژوهش هاي اقتصادي ايران 17

 .Q 62600 حكمت و فلسفه 10

 .Q 62.71 دولت پژوهي .1

 .Q .6200 افراد استثناييروان شناسي  6.

 .Q 62464 مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند 1.



معرفتی « هستته»)به شر  ذیل( به عنتوان نشتریات دکتر موسوی رضوی همچنین افزود هشت نشریه از نشریات دانشگاه 

تحلیتل دقیتت توستط گروهتی از ها از نظتر محتتوای علمتی، پت  از بررستی و به این معنی که کیفیت بالای آن ؛اندشده

-هایی همچون بتهشاخصپایگاه استنادی علوم جهان اسلام،  اساس اعلامبر های مرتبط، محرز شده است.متخصصان رشته

هتا، پت یر دادهشناسی دقیت، ارائه فهت ها، خوانایی و کیفیت علمی، روشوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافتهروزبودن موض

 گیرند.گیری در انتخاب نشریات هسته مد نظر قرار میدقیت و شیوه نتیجهبحث منطلی، استدلال 

هاي ترجمه در زبان و ادبیات پژوهش -3هاي اقتصادي ایران پژوهش -1پژوهش حقوق خصوصی  -2

مطالعات مدیریت  -7پژوهی ادبی متن -6پژوهشنامه معارف قرآنی  -5پژوهشنامه اقتصادي  -4عربی 

 مطالعات مدیریت صنعتی -8 ()بهبود و تحول

 استت یاهشدهینما اتینشر بر مشتمل ستیل نیا .انددر لیست نشریات انتظار قرار گرفته ،نشریه ذیل 8 ،موارد فوقعلاوه بر 

 نهیبه و مشخص یارهایمع اساس بر مجموعه نیا. دارند یاشدهاثبات یعلم ارزش و بوده برخوردار یقبول قابل تیفیک از که

اء کیفیتت بته نشتریات شوند و در صورت حفظ و ارتلیم استخراج اسلام جهان علوم یاستناد گاهیپا هیاول اتینشر ستیل از

 .نشریه هسته داشته باشی  71های در دست اجرا در سال آینده با توجه به برنامه. امید است شوندهسته تبدیل می

فرهنگ مشاوره و روان  -3 مطالعات مدیریت گردشگري -1 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران -2

روان شناسی  -6 برنامه ریزي رفاه و توسعه اجتماعی  -5 مطالعات روانشناسی بالینی -4 درمانی

 حكمت و فلسفه -8 علوم اجتماعی -7 تربیتی

 قابل قبول است: یکه نشانگر رشد دهدنشان مینسبت به سال قبل  را وضعیت نشریاتجدول ذیل 

 6931سال  6931سال  شاخص ها ردیف

 .. 0. تعداد مجلات ارزيابي شده دانشگاه 1

 0 0 تعداد نشريات هسته .

 .Q1 11 1نشريات قرار گرفته در  0

 . Q. 7نشريات قرار گرفته در  4

 . Q0 4نشريات قرار گرفته در  .

 . Q4 1نشريات قرار گرفته در  0

 1 . فاقد استناد 7

 


