
وند جان و خرد هب انم خدا
قالهیافتن مجله مناسب جهت انتشار م 

زهره عباسی



مقدمه
مقالهتعریف•
ستاکتابازفصلییاصفحه30تا1ازکوتاهنوشتاری•

ایهتجربهوهایافتهدیدگاه،آندرنویسندهکه
میبحثبهموضوعیکیدربارهراخودذهنی

.گذارد



انواع مقاله
میمنتشرعلمیتخصصیمجلهیکطریقازکهنوهایاندیشهوافکار•

:شوندبیانزیرهایقالبدراستممکنشوند،
موردراایویژهپژوهشیمسألهکهاستعلمیمستند:پژوهشیمقاله•

.نمایدمیگزارشراآمدهدستبهنتایجودادهقرارپژوهش
راویژهسألهمیکپژوهشیپیشینهکهاستعلمیمستند:مروریمقاله•

نظربصاحافرادتوسطمعموالًکهنمایدمیگزارشوکردهگردآوری
پژوهشوآثاربرمبتنیهامقالهنوعاین.شودمینوشتهزمینهآندر

.هستندپیشینهای
راویژهویجزئپژوهشیمسألهیککهاستعلمیمستند:فنیگزارش•

.نمایدمیگزارشراشدهکسبنتایجوکردهبررسی
راایویژهپژوهشیمسألهکهاستعلمیمستند:کوتاهعلمیارتباط•

.نمایدمیمطرحکوتاهوخالصهصورتبهبارنخستنبرای



(ادامه)انوع مقاله 
مورددرهمان،مسردبیریاسردبیرتوسطکهایسرمقاله:سردبیریادداشت•

حاویباغلکهشودمینگاشتهمجلهیکابتدایدرویژهموضوعیک
.استخاصیگروهیکیاوسازمانسردبیر،شخصینظرات

قبالًکهراوعموضیکازجزییبخشکهاستعلمیمستند:سردبیربهنامه•
بررسیوردماست،شدهبیانمجلهیکدرشدهمنتشرهایمقالهازیکیدر

نامه.دکنمیگزارشمجلهآنسردبیربهرامربوطهنتایجودادهقرار
درورسالاسردبیربرایهامقالهدربارهخوانندگانتوسطکهاستهایی

.شودمیمنتشرآتیهایشماره
درنظرصاحبومتخصصافرادتوسطکتاببررسیونقد:کتابنقد•

.استکتابموضوعیزمینه
مقالهوهشی،پژهایمقالهمعموالًگفته،پیشعلمیهایمقالهانواعمیاناز•

ویرسردبیادداشتکوتاه،علمیارتباطفنی،هایمروری،گزارشهای
نمایهاستنادیهاینمایهتوسطاستنادقابلاقالمعنوانبهسردبیربهنامه

.شوندمیسازی



مقاله ژپوهشی
ومطالعهیکنتایجارائهشیوهمهمترینوتریناصلی•

صحنهدرمحققیواستپژوهشیمقالهتهیهتحقیق،
پژوهشتایجنبتواندکهاستموفقعلمیوانتشارتولید
.دبرسانچاپبهپژوهشیمعتبرمجالتدرراخود

نگارشیوساختاریمحتوایی،گانهسهابعادبایدمحقق•
.دهدقرارتوجهموردرامقاله



چه پارامتراهیی رد انتخاب ژورانل مورث است
ژورنال ک اصلی ترین دغدغه نویسندگان مقاالت،انتخاب ی•

ر آن برای ارسال و چاپ مقاله خود دمعتبر، ارزان و سریع
است

هدف از چاپ مقاله علمی
سطح مقاله علمی شما
نوع مقاله از حیث پژوهش
رشته و گرایش مقاله
زمینه مورد تحقیق در مقاله
 حوزه موضوعیمیزان ضریب تاثیر و



چه پارامتراهیی رد انتخاب ژورانل مورث است
درلذامی باشد؛خودخاصاسلوبدارایمجلههر•

ابانتخراهدفمجلهزودتراگرمقاله،نگارشروند
استبهتر،کنیدتنظیمرامقالهآنبه توجهباوکنید

حجموساختاراصلی،اجزایهمچونمقالهفرمت•
وجدولهاواشکلهتعدادمرجع نگاری،چگونگیچکیده،

بهیبستگکاملبطورعددیداده هاینمایشنحوه
می فرستیدآنبرایرامقالهکهداردمجله ای



“publish or perish” environment.

Professor McNay – who ran a Society for 
Research into Higher Education, Of the many 
reasons why papers get rejected, he said:

 a common one was “you sent it to the wrong 
journal”

“get your abstract right”, “Most abstracts –
and I edited research for 17 years – are bad. 

“When people make recommendations [about 
your paper], respond to them, be polite, but 
don’t necessarily accept them,”



ر رد انتخاب نشرهی عوامل ارثگذا
اعتبار مجله-1•
زبان مجله-2•
تناسب محتوایی-3•
محل نمایه شدن مجله-4•
ریهاعتبار علمی سردبیر و اعضای هیئت تحری-5•
فاصله انتشار و عدم تاخیر -6•
استبهترین معیار برای اعتبار نشریه عرف رشته•



صص من منتشر می شوند؟رشته/ از کجا بفهمم چه مجله اهیی رد حوزه تخ
وضوعی قسمت تورق م-به سایت ناشران بزرگ بروید •
نیدنمایه نامه های تخصصی و استنادی را بررسی ک•

• ScienceDirect.com

• http://link.springer.com/

• onlinelibrary.wiley.com

• ieeexplore.ieee.org

• Emeraldinsight.com

• online.sagepub.com

• ISI Web of Science

• Scopus

• PubMed

• Eric

• PsycInfo



دسته بندی ژورانل اه 
(ISIمعروف به )سایت کالریویت آنالیتیکس مجالت. 1•
دسته قرار می گیرند3این مجالت در •
 .نیستند IFوارد شوند، اما هنوز دارایاولیه پایگاهفهرستمجالتی هستند که موفق شده اند در :Listedمجالت-الف•
در مرحله بررسی برای وارد شده و پایگاهمجالتاین مجالت در فهرست  (Web of Science):مجالت-ب•

. هستند IF (Impact Factor)دریافت
{اردوی انتخابی تیم ملی}مشکالتی دارد ( ESCI)نمایه : نکته•
.این مجالت دارای ضریب تاثیر هستند: JCR (Journal citation reports)مجالت -ج•

•https://mjl.clarivate.com/home
Scopusمجالت نمایه شده در پایگاه -2•
:خارج از پایگاههای استنادیعلمی خارجی مجالت .  3•
تولید … ، پژوهشکده ها ودانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی: مجالتی هستند که توسط مراکز معتبر علمی خارج از کشور مانند•

.نشده اندوارد پایگاههای استنادی فهرست در لزوما ممکن است می شوند، ولی 

•
:ISCمجالت. 4•
.نمایه شده باشند (ISC)مجله هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم•

•mjl.isc.gov.ir/



ضریب اتثیر
خاصزمانیورهدیکطولدریافتهانتشارمقاالتبهدریافتیاستنادهایتعدادبیننسبتتأثیرضریب•

.است

.استگرفتهنظردرسالدورازمانیدورهاینگارفیلد•
شدهمنتشرقاالتمتعدادبرتقسیمدوسالدرمشخصمجلهیکبهاستناداتمیزان:تاثیرضریب•

سالدوطیدرمجلهایندر





JCRرتبه مجله رد 



Scimago Journal rank (SJR)

محاسبهساله3زمانیبازهیکدر.استشبیهمقالهتاثیرشاخصبه•
تربیشرااندازهاساسبرسازینرمالخوددروندراماشودمی
.گیردمینظردر

:استمهمعامل3تاثیرتحتسازینرمالکلیطوربه•
دردهشنمایهمجالتمیزان)کنندهمحاسبهپایگاهپوشش•

(اسکوپوس
ریافتیداستناداتتعدادومجالتایندرمنتشرهمقاالتتعداد•

مقالههر
مجالتکیفیتوپرستیژ•
پایینSJRوباالIFمجلهیککهبودخواهدطبیعیاینبنابر•

(یفیتکبیمجالتاززیاداستناددریافتدلیلبه)باشدداشته





Cite score

شاخص جدید اسکوپوس



Other metrics

یا Unofficial impact factorاگر چیزی تحت عنوان •
informal impact factorدیدید، اعتبار ندارد

ود اما برخی رشته ها شاخص های خوبی برای مجالت خ•
زیر در مجالت ریاضی که انجمن دارند مثل شاخص

ریاضی آمریکا محاسبه می کند
•Mathematical Citation Quotient (MCQ)

ساله برای مجالت ریاضی5شبیه ضریب تأثیر •



Globalimpactfactor.com
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اعتبار ندارد



http://www.uifactor.org/
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اعتبار ندارد



http://www.citefactor.org
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اعتبار ندارد



http://impactfactorservice.com/

Hamid R. Jamali 22

اعتبار ندارد

 informalیا Unofficial impact factorاگر چیزی تحت عنوان 
impact factorدیدید، اعتبار ندارد



سودجوچه/چپاولگر/مجلههایغارتگر
مجلههاییهستند؟

Predatory journals/ publishers



24





Inactive



چند نکته رد خصوص مجالت انمعتبر
 با کم و مجالت جعلی گاهی:توجه به نشانی و دامِین مجالت و زمان ایجاد آن ها همچنین توجه به آدرس مجالت

زیاد کردن یک حرف وب سایتی مشابه ایجاد می کنند؛
 ؛«درباره نشریه»، «آرشیو مجالت»، «تماس با ما»مندرج در سایت مجالت نظیر اطالعات
عدم انطباق تاریخ آرشیو با تاریخ راه اندازی مجله می تواند نشانی از مجالت قالبی باشد؛
 یق راجع به مجالت به خصوص با جستجوی نام مجالت در گوگل؛ گاهی اطالعات خوبی می توان از این طربررسی

مجله کسب کرد؛
 ر بدون قید و معتبر هیچ گاه به راحتی و بدون ارسال کامنت و ویرایش، مقاله ای را چاپ نمی کنند پس اگمجالت

شرط ایمیل تبریک پذیرش مقاله و درخواست ارسال هزینه از شما شد، جای شک و تأمل وجود دارد؛


 زمان ارسال مقاله تا دریافت پذیرش توسط مجالت جعلی معموالً به طور غیرعادی کم است؛از
 ردیدبرانگیز ایمیل از طرف یک مجله معتبر و درخواست چاپ مقاله تان در آن مجله، برای یک مجله معتبر تارسال

است؛
 م اعتبار باشد؛تنوع در ملیت نویسندگان و یکنواختی ملیت اکثر نویسندگان می تواند نشان مجالت کنبود


 تقلبی است؛تنوع موضوعی در مقاالت مورد پذیرش توسط سایت یکی از شاخصه های آشکار شماری از مجالتوجود
 برای نظم و انسجام در چاپ مقاالت و خالی بودن جای تعدادی از مقاالت در هر شماره هم می تواند دلیلینبود

.تقلبی بودن مجالت باشد



http://journals.msrt.ir/

• :سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم

• http://journals.msrt.ir/

• :مفهرست نشریات جعلی و نامعتبر معرفی شده در  وزارت علو
• https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx
• :فهرست نشریات جعلی و نامعتبر معرفی شده در  وزارت بهداشت

• http://blacklist.research.ac.ir/

Hamid R. Jamali 28

http://journals.msrt.ir/
https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx
http://blacklist.research.ac.ir/


نآیاابزاریهستکهبهمندرپیداکرد
اممجلهمرتبطبرایمقالهایکهنوشته

کمککند؟



آیانتخاب مجله مناسب از مجالت نماهی شده رد آی اس



http://journalfinder.elsevier.com/



https://www.journalguide.com/



https://www.edanzediting.com/journal-

selector



https://journalfinder.ricest.ac.ir/



29% published

55% rejected

16% withdrawn



رد مقاله
وردبیرانسمجالت،.نیستشمامقالهدرمشکلمعنیبهالزامامقالهشدنرد•

.دارندمتضادیبعضاومتفاوترویکردهایمرورگران
شدنرد.دشوردسردبیرجانبازمستقیماًوداوریبدوناستممکنشمامقاله•

شماالهمقبودنارزشکممعنایبههموارهوداردمختلفیعللمقالهسریع
.باشدبودهنمجلهآنعالقهموردعلمیحیطهدراصالً مقالهاستممکن.نیست

کهی آیدمپیشفوق تخصصیوتخصصیمجالتمورددرویژهبهمشکلاین
کهداردودوجنیزاحتمالاینالبته.هستندخاصیموضوعاتچاپبهعالقمند
رعایت.اشدبکردهردآنرامقالهموضوعبودنتکراریوکهنهدلیلبهسردبیر
درنیزشدگفتهلهمقامختلفبخشهایوهمراهنامهتنظیمهنگامکهنکاتینکردن

.نیستبی تاثیرمقالهشدنرد

.نمایندمیردرامقاالتBMJ86%درصد،JAMA92مجلهبدانیدنیستبد•
.می باشدمتغیردرصد60تا5بینمختلفمجالتدرمقالهپذیرشمیزاناساسا



process of publishing research paper

:الزویراشرناز«کربن»مجلهسردبیر-تراورپیتردکتر•

فرستادهالباکیفیتباایمجلهبهایمقالهکهوقتی•
مجلهرسردبیدستبهاینکهازپیشقطعاً شود،می

مورددقتبهشود،انتخابداوریبرایودیده
30حدود.شودمی«غربال»اصطالحبهواولیهبررسی

زویرالهایمجلهبهشدهفرستادهمقاالتدرصد50تا
(Elsevier)بدستونکرده،گذر«غربال»مرحلهاز

شوندمیدادهبرگشتنویسنده



process of publishing research paper

:کندگذر نمی « غربال فنی»مقاله از مرحله -1•

های نسخه برداری از مقاله: «سرقت ادبی»به مشکوک •
ر به طور دیگر، فرستادن مقاله به یک یا چند مجله دیگ

ز همزمان، یا استفاده از شکل های چاپ شده بدون مجو
ناشر

لمات مثال عنوان ندارد، یا اینکه ک: مقاله ناقص است–
…کلیدی ندارد و

.یستکیفیت انگلیسی مقاله برای داوری مناسب ن–
.شکل ها خوانا نیستند–
.مراجع ناقص و یا خیلی قدیمی اند–



process of publishing research paper

موضوع مقاله در حیطه کاری مجله نیست-2•
مقاله کامل نشده است-3•
روند تحلیل داده ها نقص دارد-4•
از )اله نتیجه گیری های مقاله را نمی توان از دیگر بخش های مق-5•

دریافت؛ ( یافته ها و استدالل ها
معموال از )بلی صرفا بسطی ساده از مقاله ای قمقاله یافته ها و استدالل 6•

نداردن گفتاست، که به طور عمده چیزی تازه برای ( خود نویسنده
انی و به طور عمده به دلیل مشکالت دستور زب :مقاله نامفهوم است-۷•

.نگارشی
موضوعش برای حوزه مربوطه جذبه ای  :مقاله خسته کننده است-۸•

.ندارد



ادامه-رد مقاله 
ردراآنهاوکنیدبررسیدقتبهراداوراننظرات•

ازباشدازنیاینکهبدونداوران.نماییداعمالمقاله تان
وبعیوخوانده اندراشمامقالهکنید،تشکرآنها

واشیدبخوشحالبابتایناز.گرفته اندآنراایرادات
شانسر،دیگمجلهبهمجددارسالصورتدرکهبدانید
.می شودبیشترمقاله تانچاپ

مقالهازآنطحستصورمی کنیدکهبفرستیدایمجلهبرایراخودمقالهنخستدرگام•
ازکهتداشخواهیدرافرصتاینشمامقاله،شدنردصورتدرحتی.استباالترشما

دومینبهخودمقالهارسالبرایآنهارفعبهنسبتوگردیدآگاهخودمقالهضعفنقاط
.نماییداقداممجله



خالصه
.گاه کنیددر بلک لیست وزارت و لیست مجالت جعلی ن•
.یددر فهرست مجالت و ناشران چپاولگر نگاه کن•
.رج دهیداگر پای پول وسط بود وسواس بیشتری به خ•
ه مجله را چک کنید و به شاخص های رتبنمایه های•

.  بندی توجه کنید



Think big. Start small. Move fast.

دخسته نباشی


