
وند جان و خرد تشار مقالهیافتن مجله مناسب جهت ان هب انم خدا
زهره عباسی



آماده سازی اولیه مقاله
نکات.شودهیهتاستانداردباالتریناساسبربایدبرسد،چاپبهایمقالهکهاینبرای•

:شودتوجهآنبهمرحلهایندربایدکهاساسی
دارد؟ارائهبرایجدیدیمطلبمقالهآیا-1•
است؟مقالهمحتوایبیانگروعلمیودقیقعنوان،آیا-2•
است؟متنمحتوایبیانگرچکیدهایا-3•
اند؟شدهانتخابدقیقهاکلیدواژهآیا-4•
دارد؟جودومسالهتوجیهبرایکافیشواهدواستمشخصپژوهشاصلیدلیلآیا-5•
است؟شدهاتخاذمسالهبهپاسخبرایمناسبروشآیا-6•
است؟شدهتنظیمپژوهشهدفبامتناسبهایافتهآیا-7•
است؟شدهگرفتهکاربهمناسبهایتحلیلآیا-8•
است؟منطقیودقیقنویسندهکلیاستنباطآیا-9•
است؟شدهارائهمسالهبرایمناسبحلهایراهآیا-10•
است؟دقیقمنابعتنظیمواستناددهیشیوهآیا-11•
است؟روانوسلیسمقالهنثرآیا-12•



“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,”



چه پارامتراهیی رد انتخاب ژورانل مورث است
:مقاالتاصلی ترین دغدغه نویسندگان •

سریعژورنال معتبر، ارزان و یک انتخاب •



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



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 
: ISIمجالت. 1•
:دسته بندی کلی تعریف می شوندسهدر ISIمجالت •
وارد شوند،  ISIمجالتی هستند که موفق شده اند در فهرست:) Listed) ISIمجالت-الف•

 .نیستند IFاما هنوز دارای
در وارد شده و  ISIاین مجالت در فهرست مجالتISI (Web of Science):مجالت-ب•

.  هستند IF (Impact Factor)مرحله بررسی برای دریافت
.این مجالت دارای ضریب تاثیر هستند: JCR (Journal citation reports)مجالت -ج•

•https://mjl.clarivate.com/search-results
: ISIعلمی خارجی غیرمجالت . 2•
گاه ها، مراکز دانش: مجالتی هستند که توسط مراکز معتبر علمی خارج از کشور مانند•

.وارد نشده اند ISIتولید می شوند، ولی در فهرست مجالت… تحقیقاتی، پژوهشکده ها و

•
:ISCمجالت. 3•
.نمایه شده باشند (ISC)مجله هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم•

•mjl.isc.gov.ir/



• COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS

• ISSN: 0169-7552

• ELSEVIER SCIENCE



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/
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اعتبار ندارد

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



چگوهن مخفف انم یک مجله را بازیابی کنیم
• http://cassi.cas.org/

• http://www.abbreviations.com/jas.asp

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/jo
urnals

• http://www.issn.org/2-22661-LTWA-
online.php

http://cassi.cas.org/
http://www.abbreviations.com/jas.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php


سودجوچه/چپاولگر/مجلههایغارتگر
مجلههاییهستند؟

Predatory journals/ publishers
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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



Inactive



نویسندگان مقاله رد مجالت بلک لیست

فناوری سیاهه مجالت وزارت علوم، تحقیقات وکنترل •
فردوسی مشهد، و دانشگاه 

•https://journals.msrt.ir/

•http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx

https://journals.msrt.ir/
http://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/files/validpublications.aspx


http://journals.msrt.ir/
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نآیاابزاریهستکهبهمندرپیداکرد
اممجلهمرتبطبرایمقالهایکهنوشته

کمککند؟



http://journalfinder.elsevier.com/



آیانتخاب مجله مناسب از مجالت نماهی شده رد آی اس



https://www.journalguide.com/



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

selector



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-7•

.نگارشی
موضوعش برای حوزه مربوطه جذبه ای  :مقاله خسته کننده است-8•

.ندارد



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


