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"تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"

سردبیر محترم نشریه

با سالم 
احتراماً، احتراماً، به اطالع میرساند موسسه استنادی علوم (ISC) از سال ١۳۸۸در حوزههای مختلفی فعالیت میکند 
که به عنوان چند نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد: نمایهسازی نشریات معتبر کشورهای اسالمی در تمام حوزههای 
موضوعی و به زبانهای مختلف به منظور ارزیابی مستمر نشریات با هدف ایجاد و ارتقای شبکه علمی کشورها؛ پایش مستمر 
جایگاه علمی دانشگاه ها، نشریات و دانشمندان به منظور اطالع از نقاط قوت و ضعف آنها در حوزههای مختلف علمی؛ 
رتبهبندی و ارزیابی دانشگاهها و موسسات پژوهشی ایران، کشورهای اسالمی و جهان بر اساس شاخصهای مصوب؛ تهیه 
گزارشهای مختلف در حوزه علم و فناوری کشورها و دانشگاهها؛ برگزاری کارگاههای ارتقاء اثربخشی پژوهش در دانشگاهها، 

نشریات و مؤسسات پژوهشی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی. 
    سامانههای تولید شده توسط ISC نیز بسیار کاربردی می باشند که به عنوان چند نمونه می توان به نظام رتبهبندی 
ملی، کشورهای اسالمی و جهانی؛ سامانه جامع ثبت و اطالع رسانی همایش های معتبر علمی؛  رصد خانه علم جهان اسالم؛ 
نمایه استنادی علوم؛ سامانه نشریات علمی؛ فهرست نشریات و ناشران کماعتبار، نامعتبر و جعلی؛ سامانه DOR و سامانه 

نماگر کووید-١٩ اشاره کرد.

    بر این اساس به اطالع می رساند اینستاگرام ISC با آدرس isc.ac@ و ricest.ac.ir@در حال 
اطالعرسانی مستمر و روزانه در حوزههای مختلف علم سنجی به محققان، اعضای هیات علمی، نویسندگان و سردبیران 
نشریات است. لذا با توجه به اهمیت تسریع اطالع رسانی به جامعه علمی خواهشمند است نسبت به توزیع این نامه در بین 
همکاران محترم خود در نشریه و نویسندگان مقاالت اقدام نموده در صورت امکان در صفحه نشریه نیز اطالع رسانی فرمایید. 
امید می رود همکاران محترم با عضویت در صفحه اینستاگرام ISC و دنبال کردن محتوای آن بتوانند از اطالعات به روز 

مرتبط با رتبه نشریات و اخبار و اطالعات متنوع دیگر مرتبط با خدمات ISC و رایسست مطلع شوند.
    الزم به ذکر است افرادی که به این صفحه می پیوندند می توانند نام نشریه مورد نظر خود را در بخش کامنت درج و 
اعالم رتبه و جایگاه آنها را در سطح ملی و بین المللی درخواست نمایند ضمن آنکه با طرح پرسش های دیگر مرتبط با 

فعالیت های ISC، همکاران ما پاسخ های الزم را در صفحه اینستاگرام بارگذاری خواهند کرد.
   پیشاپیش از حسن نظر و مساعدت جنابعالی در این خصوص سپاسگزاری مینماید.




