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«مقالۀ خود را برای چه مجله ای ارسال کنیم؟ارزيابي اعتبار مجالت؛ »  
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 با استفاده از پژوهشهای کاربردی آقای مهدی دادخواه 

 
1396زمستان   



«ارزيابي اعتبار مجالت؛ روش های کاربردی شناسايي»  



...فهرست آنچه بحث خواهد شد  

 مفاهیم مجالت و نحوۀ شناسايي مجالت و شاخص ها

هیأت تحريريۀ مجالت 
سايت مجالت و نحوۀ ارتباط با مجالت 
پنل مجالت 
 انواع مجالت از نظر نوع نمايه 
 مجالتISI 
 شاخص های معتبر 
شاخص های نامعتبر 
کشورهای قرباني 
انواع مجالت نامعتبر 
نحوۀ شناسايي مجالت نامعتبر 
تمرين عملي 

 

 (گذرا)مفاهیم کلي 

مقدمه 

هدف 

انواع مقاالت علمي 

شناسۀ مجله و مقاله 

نحوۀ ارتباط با مجالت 

انواع پنل مجالت 

کمیتۀ اخالق انتشارات، سرقت و عواقب تخلف 

ناشران و پايگاه های  اطالعاتي و استنادی 
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 مقدمه

 دانش زنجیرۀ ایجاد لزوم و علمی تولیدات و اطالعات نشر اهمیت -

 مالی و زمانی اطالعاتی، علمی، هزینۀ هدررفت از جلوگیری برای مجالت انتخاب در دقت لزوم -

 عمومی و علمی جامعۀ بر مؤثر و مفید تأثیر -
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 (To disseminate new knowledge) به اشتراک گذاشتن دانش جدید ◦

 (To increase the visibility of your research)رویت پذیری مقاله افزایش ◦

 (To improve the impact of your research)تاثیر کار پژوهشی افزایش ◦

 (To build/stablish your research reputation)شهرت علمی ◦

 هدف از انتشار مقاالت در مجالت



 مجالت چاپی◦

 مجالت الکترونیکی◦

 الکترونیکی -مجالت چاپی◦

 به لحاظ فرم ظاهری علميانواع مجالت 



 هدف

 نامعتبر و معتبر های شناسه شناسایی -

  نامعتبر و معتبر مجالت شناسایی -

 ((Fake) جعلی و (Hijacked)شده ربوده ،(Predatory)چپاولگر مجالت) 
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از طريق ارائۀ مستندات و 
 بررسي عملي



 انواع مقاالت علمي 
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 شناسۀ مجله و مقاله 

 
DOI (Digital Object Identifier) 

 

 

 

ISSN (International Standard Serial Number) 

   - Print   

   - Online 
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ulrichsweb.serialssolutions.com 

Scopus.com 

Journals & Articles 

Scopus.com 
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DOI 
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ISSN 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/ 
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کلیک روی  
 عنوان

ISSN 
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 کمیتۀ اخالق انتشار



 سرقت ادبي محض 

 (استناددهی)استفاده از عین جمالت  - 

سرقت ايده 

 (بدون استناد)استفاده  -

16 

 سرقت ادبي و علمي
 :هر مقاله ای پس از ارسال

- Title, Subject, Aim & Scope 

 

 

- Plagiarism  

Journal 10% 

NewJournal 20% 



 بررسيEditor  
 چشم پوشی - 

 توسط ویراستار Plagiarismاصالح  - 

 

سلب امتیاز 
 اطالع به نویسنده جهت دفاع-

 عدم پاسخگویی و دفاع مستدل-

 ذکر دالیل سلب امتیاز-

                                                                                

 ...و                                                                                                                         
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 عواقب تخلفات علمي



 ناشران و پايگاه های  اطالعاتي و استنادی 
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19 

Journals 



 هیأت تحريريه مجله 

20 



 بخش های مختلف سايت مجالت 
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 مکاتبه 

 (نامه نگاری)فیزیکی  - 

   ( Email)الکترونیکی -

تماس 

 تلفنی -
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 نحوۀ ارتباط با مجالت بر اساس پنل مجالت 

یکی از راههای مرسوم و راهی برای 
 سوءاستفاده از سوی مجالت نامعتبر
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 انواع پنل مجالت 

 رایگان؛ مورد استفادۀ اغلب مجالت جعلی
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 انواع نمايۀ مجالت



 (تقسیم بندی متفرقه)انواع مجالت از لحاظ نمايه 
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 شناسايي انواع نمايۀ مجالت
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 (مستند) شناساييو  انواع مجالت از لحاظ نمايه

IF 

SJR 
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 (مستند) شناساييو  انواع مجالت از لحاظ نمايه
 نوع نمایه روش شناسایی

 MasterList 
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=SS&Error=1 

 JCR (Journal Scitation Report) 
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 

ISI 

 Scimago 
http://www.scimagojr.com/ 

 

 Scopus Source List 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content 

 

Scopus 

 NLM Catalog 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 
 

PubMed 

 Islamic World Science Citation Center 
http://isc.gov.ir/ 
 

ISC 

 نشریات داخلی منتشر شده از سوی وزارتآیین نامۀ مصوب 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=SS&Error=1
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=SS&Error=1
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=SS&Error=1
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=SS&Error=1
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsearch.cgi?PC=SS&Error=1
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://isc.gov.ir/
http://isc.gov.ir/


 ؟؟؟ ISIمجلۀ 
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◦ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/


http://ip-
science.thomson
reuters.com/mjl/ 

 

 

 

 

30 

 Science Citation Index  

 Social Science Citation Index   

 Arts & Humanities Citation Index IS
I 

 در) هفتگانه های نامه نمایه شامل که است  Web of Science نام به Web of Knowledge از ای زیرمجموعه ISI از منظور

 .است (مذکور نامۀ نمایه سه اولویت

 

 Zoological Record OR Other Index        نیستاس آی آی  

Coverage 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
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32 

 Master Journal List  در ESCI  لیست کامل مجالت نمایه شده در
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX 
 

 Master Journal List  در  ESCI لینک مجالت نمایه نامه
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging%2 
0Sources%20Citation%20Index-all.pdf 
 

   با هدف 2015ابتدای سال 

 مجالتمشاهده پذيری افزايش -

 افزايش دسترس پذيری مجالت-

 (با موضوعات نوظهور)مجالت جايگاه بین المللي ارتقاء -

 (IFمحاسبۀ )ورود به نمايه نامه های معتبر بعد از بررسي -

 

                                                                                 

                                                                  

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
http://sci.mui.ac.ir/sites/sci.mui.ac.ir/files/Emerging Sources Citation Index-all.pdf
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 WOSنمايه نامه های 
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PUBMED 
(NCBI) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Ulrichsweb 
(Ulrich) 

 ulrichsweb.serialssolutions.com/https:// 

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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 مجالت معتبر داخلی
 (مورد تأیید وزارت بهداشت)

journals.research.ac.irhttp://  

http://journals.research.ac.ir/
http://journals.research.ac.ir/


 بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور
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 مجالت معتبر داخلی
 (مورد تأیید وزارت علوم)
/https://journals.msrt.ir  

https://journals.msrt.ir/
https://journals.msrt.ir/


 سامانۀ رتبه بندی نشریات علمی
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 پایگاه استنادی جهان اسالم
(Islamic World Science Cittion Center) 

 /http://isc.gov.ir 

http://isc.gov.ir/
http://isc.gov.ir/
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49 
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 مجالت نامعتبر داخلی
 (اعالم شده توسط وزارت بهداشت)

 /http://blacklist.research.ac.ir 

http://blacklist.research.ac.ir/
http://blacklist.research.ac.ir/


 فهرست مجالت نامعتبر و جعلی
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 شاخص های معتبر مجالت



 
 (کاربردی ترين شاخص ها در ايران)شاخص های معتبر مجالت 

 
IF (Impact Factor)-------------------------  JCR 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A1- 

 

 

SJR (Scientific Journal Rankings)--------Scimago 

53 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A1-
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A1-
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A1-
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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 شاخص های نامعتبر مجالت



 شاخص های نامعتبر

55 

   با هدف 2013ابتدای سال 

 اعتباربخشي دروغین -

 ايجاد وجهه قانوني-

 

                                                                                 

                                                                  

Global Impact Factor (Global IF) 

Universal Impact Factor (Universal IF) 

General Impact Factor (General IF) 

 International Scientific Indexing (ISI) 

International Scientific Institue (ISI) 

Institue for Science Information (ISI) 

Index copernicus 

 :به جای
Institute for Scientific Information 

 
 اغلب توسط؛

 افراد جعلیو شرکت -
 چپاولگرمجالت -
 IISSمثال شناسۀ -
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http://www.uifactor.org/ 
 

http://www.uifactor.org/
http://www.uifactor.org/


57 

http://impactfactorservice.com/ 
 

http://impactfactorservice.com/
http://impactfactorservice.com/
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 های نامعتبرويژگي شناسه 

59 

 منبع گزارش  اغلب شناسه های جعليGoogle Scholar 

تقريباً همگي سايتي دارند که روش محاسبه در آن ثبت شده است 

برای دادن شناسه های جعلي خودشون هزينه دريافت مي کنند 

مقر بیشترشان هند است 

 بیشتر در مجالت چپاولگر(Predatory journal  ) 
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http://scires.ir/bogus-if/ 
 

 کشورهای قرباني شناسه های جعلي

http://scires.ir/bogus-if/
http://scires.ir/bogus-if/
http://scires.ir/bogus-if/
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 شناسه های جعلي محبوب ايرانیان



Non Open Access (Subscription Mode) 

 - subscription 

 - Free Abstract 

 

Open Access (OA) 

 - Free Full text 
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 تاريخچۀ پیدايش بي اعتبارها؛ انواع مجالت به لحاظ دسترسي
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 انواع مجالت نامعتبر



  و دسترسی همگان بدون محدودیت به دانش روزعلم کمک به رشد 

64 

 OAمزايا و چالش های 

 چالش اصلی

 عواید مالی بیشتر= چاپ مقاالت بیشتر 

 

 (Predatory)چپاولگر * ایجاد مجالت بی اعتبار    

 (Fake)جعلي *                         

 (Hijacked)ربوده شده *                                        
 

 

 

 



 COPEورود معیارها در ، 2010/2009: تاریخچه•

 جعلی و دروغین نیستند•

 کیفیت تبدیل می شوندبی گاهی حتی معتبرند و به مجله •

 دارای اهداف مالی•

 برای ایجاد نمود معتبر و قانونیشناسۀ نامعتبر استفاده از نمایه و •

 ایمیل فراخونتبلیغ چاپ مقاله از طریق •

•Plagiarism 
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 (Predatory Journal) مجالت چپاولگر

 مثال

 مجالت معتبر مانند مجالت صدر اسکوپوس

 لیست مجالتی که دانشگاه در آنها مقاله چاپ کرده

 Life Science Journal 



  ورود به سایت مجله و مشاهدۀ شناسۀ جعلی(Global IF, index Copernicus & …) 

 دریافت هزینه برای انتشار در مدت کوتاه 

 بودن غیرمعمول کوتاه(Time of reviewe & publish) 

 تعداد زیاد(Number of Articles in Each issue ) 

Affiliation of editors  
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 (Predatory Journal) شناسايي مجالت چپاولگر
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 تبديل شدن به مجلۀ بي کیفیت برای عوايد مالي؛
 چاپ تعداد زياد مقاله در هر شماره  
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 تبدیل شدن به مجلۀ بی کیفیت برای عواید مالی  



69 
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 مجالت چپاولگر

(Predatory Journal) 

 



https://scholarlyoa.com/publishers/ 
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 اصالً وجود خارجی ندارند◦

 کالً ساختگی هستند◦

 هیچ ردی از آنها در نمایه نامه ها و فهرستهای مصوب نیست◦
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 (Fake Journal)مجالت جعلي 



 وبسایت دومی برای مجالت معتبر •

 (Science Recordسوء استفاده از دامنۀ )  2011•

 

 

 .و بعد از آن تاریخ است احتمال خطا در آنها بشتر است 2011مجالتی که ثبتشان مربوط به سال 
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 (Hijacked Journal)مجالت ربوده شده 

 ؟؟؟

 سال تعداد مجالت ربوده شده

5 2012 

90 2013 

105 2014 
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 شناسايي مجالت نامعتبر



 بررسی لیست سیاه مجالت 

 بررسی درWeb of Science  وScopus 

 بررسیAlexa برای شناسایی بازدیدکنندگان و سایت های اشاره کننده 

  بررسیWhois Lookup برای شناسایی عمر دامنه و سازنده 

  بررسیWayBackmachine  مختلفدر سال های برای مشاهدۀ وضعیت صفحۀ وبسایت 

 //:www.dinz.infohttp :مثال

Journal of Psychology and Theology 
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 (Hijacked Journal)کشف و شناسايي مجالت ربوده شده 

 

 

 

 

 

http://www.dinz.info/
http://www.dinz.info/
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 انجام تمرین عملی



77 

 /alexa http://www.alexa.comسایت 

 

http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
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79 



80 



81 



82 

http://whois.domaintools.com/ 

 

 Whois Lookupسایت 

http://whois.domaintools.com/
http://whois.domaintools.com/
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84 

 /WayBachmachine https://archive.org  سایت

 

https://archive.org/
https://archive.org/
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.لطفا اگر سوالي داريد بفرمايید  
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