
وند جان و خرد  هب انم خدا

 یافتن مجله مناسب جهت ااشتنر مقاهل
 زرهه عباسی



 مقدهم

 مقاله تعریف•
 است کتاب از فصلی یا صفحه 30 تا 1 از کوتاه نوشتاری•

 های تجربه و ها یافته دیدگاه، آن در نویسنده که
 می بحث به موضوع یک ی درباره را خود ذهنی

 .گذارد

 



 انواع مقاهل
 می منتشر علمی تخصصی مجله یک طریق از که نو های اندیشه و افکار•

 :شوند بیان زیر های قالب در است ممکن شوند،
 مورد  را ای ویژه پژوهشی مسأله که است علمی مستند :پژوهشی مقاله•

  .نماید می گزارش را آمده دست به نتایج و داده قرار پژوهش
 را ویژه مسأله یک پژوهشی پیشینه که است علمی مستند :مروری مقاله•

 نظر صاحب افراد توسط معموالً که نماید می گزارش و کرده گردآوری
 پژوهش و آثار بر مبتنی ها مقاله نوع این .شود می نوشته زمینه آن در

 .هستند پیشین های
 را ویژه و جزئی پژوهشی مسأله یک که است علمی مستند :فنی گزارش•

   .نمایدمی گزارش را شده کسب نتایج و کرده بررسی
 را ای ویژه پژوهشی مسأله که است علمی مستند :کوتاه علمی ارتباط•

 .نماید می مطرح کوتاه و خالصه صورت به بار نخستن برای



(اداهم)انوع مقاهل   
 مورد در مهمان، سردبیر یا سردبیر توسط که ای سرمقاله :سردبیر یادداشت•

 حاوی اغلب که شود می نگاشته مجله یک ابتدای در ویژه موضوع یک
   .است خاصی گروه یک یا و سازمان سردبیر، شخصی نظرات

 قبالً که را موضوع یک از جزیی بخش که است علمی مستند :سردبیر به نامه•
 بررسی مورد است، شده بیان مجله یک در شده منتشر های مقاله از یکی در

 نامه  .کند می گزارش مجله آن سردبیر به را مربوطه نتایج و داده قرار
 در و ارسال سردبیر برای ها مقاله درباره خوانندگان توسط که است هایی

   .شود می منتشر آتی های شماره
 در نظر صاحب و متخصص افراد توسط  کتاب بررسی و نقد :کتاب نقد•

   .است کتاب موضوعی زمینه
 مقاله پژوهشی، های مقاله معموالً گفته، پیش علمی های مقاله انواع میان از•

 و سردبیر یادداشت کوتاه، علمی ارتباط فنی، های مروری،گزارش های
  نمایه استنادی های نمایه توسط استناد قابل اقالم عنوان به سردبیر به نامه

   .شوند می سازی



 مقاهل ژپوهشی

 گفت میتوان جرات به و است برخوردار ای ویژه اهمیت از پژوهش و تحقیق•
 و تحقیق پایه بر شناسی جامعه و تکنولوژی ،صنعتی ،علمی های شرفتیپ همه که

 .است استوار پژوهش
 پژوهشی مقاله تهیه تحقیق، و مطالعه یک نتایج ارائه شیوه مهمترین و ترین اصلی •

 پژوهش نتایج بتواند که است موفق علمی وانتشار تولید صحنه در محققی و است
 .برساند چاپ به پژوهشی معتبر مجالت در را خود

 یا عملی نظری، متمرکز و ژرف منطقی، پژوهش نتیجه در معموالً علمی مقاله•
 با جدید رویکردی ای و تازه موضوع یک در نفر چند یا یک کوشش به مختلط،

 ،1381 همکاران، و اعتماد) گردد می منتشر و تهیه تازه، نتایجی به دستیابی جهت
 .(2ص

 نتایج و علمی های یافته از محقق که است گزارشی واقع در ای مقاله چنین •
 مندان عالقه و متخصصان پژوهشگران، سایر استفاده برای خود پژوهشی اقدامات

 .دهد می دست به
  قرار توجه مورد را مقاله نگارشی و ساختاری محتوایی، گانه سه ابعاد باید محقق•

 .دهد

 



 آماده سازی اولیه مقاهل

 نکات .شود تهیه استاندارد باالترین اساس بر باید برسد، چاپ به ای مقاله که این برای•
 :شود توجه آن به مرحله این در باید که اساسی

 دارد؟ ارائه برای جدیدی مطلب مقاله آیا -1•
 است؟ مقاله محتوای بیانگر و علمی و دقیق عنوان، آیا -2•
 است؟ متن محتوای بیانگر چکیده ایا -3•
 اند؟ شده انتخاب دقیق ها کلیدواژه آیا -4•
 دارد؟ وجود مساله توجیه برای کافی شواهد و است مشخص پژوهش اصلی دلیل آیا -5•
 است؟ شده اتخاذ مساله به پاسخ برای مناسب روش آیا -6•
 است؟ شده تنظیم پژوهش هدف با متناسب ها یافته آیا -7•
 است؟ شده گرفته کار به مناسب های تحلیل آیا -8•
 است؟ منطقی و دقیق نویسنده کلی استنباط آیا -9•
 است؟ شده ارائه مساله برای مناسب حلهای راه آیا -10•
 است؟ دقیق منابع تنظیم و استناددهی شیوه آیا -11•
 است؟ روان و سلیس مقاله نثر آیا -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,” 



 آشنایی با ربخی اصطالح اهی نشرهی اهی ادواری 

 (Title) عنوان•
 (Publisher) ناشر•
  انتشار و اداره مسئولیت (Editor in chief) سردبیر•
 انتشار بر که متخصصینی (Editorial Board) تحریریه هیئت•

 دارند مستقیم نظارت مقاالت
 مسئولیت حقوقی نظر از (Responsible Editor) مسئول مدیر•

 دارد برعهده را نشریه در مندرج مطالب
 کرده دریافت را انتشار مجوز که سازمانی یا فرد :امتیاز صاحب•
 (Frequency) انتشار فاصله•
 (ISSN) ادواری المللی بین استاندارد شماره•

 



 هچ پارامتراهیی رد انتخاب ژورانل مورث است

ژورنال اصلی ترین دغدغه نویسندگان مقاالت،انتخاب یک •
برای ارسال و چاپ مقاله خود در آن  معتبر، 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 

 



 هچ پارامتراهیی رد انتخاب ژورانل مورث است

 در لذا می باشد؛ خود خاص اسلوب دارای مجله هر•
 انتخاب را هدف مجله زودتر اگر مقاله، نگارش روند
 است بهتر کنید، تنظیم را مقاله آن به  توجه با و کنید

 حجم و ساختار اصلی، اجزای همچون مقاله فرمت•
 و جدولها و شکلها تعداد مرجع نگاری، چگونگی چکیده،

 به بستگی کامل بطور عددی داده های نمایش نحوه
 می فرستید آن برای را مقاله که دارد مجله ای



ر رد انتخاب نشرهی  عوامل ارثگذا

 می کند؟ منتشر مجله کدام در شما همکار/راهنما استاد•
 می کنید؟ مطالعه را مجله هایی چه•
 می کنید؟ استناد مجله هایی چه به•
 سیاست درک برای را مجالت سردبیر یادداشت•

 مطالعه حوزه آن در تحقیق انداز چشم و آنها موضوعی
 کنید

 ببینید را مجله گذشته سال یک مندرجات فهرست•
 است؟ موجود آن نمایه در شما کلیدی کلمات آیا•



ر رد انتخاب نشرهی  عوامل ارثگذا

 اعتبار مجله -1•
 زبان مجله -2•
 تناسب محتوایی -3•
 محل نمایه شدن مجله -4•
 اعتبار علمی سردبیر و اعضای هیئت تحریریه -5•
 فاصله انتشار و عدم تاخیر  -6•



 اقنون ربدفورد

  بردفورد علمی های مقاله پراکندگی قاعده•
(Bradford, 1934)، قاعده این ارائه با : 
 از اندکی تعداد در مهم و هسته مقاالت از باالیی درصد•

 .شوند می منتشر مجالت
 بیشتر هسته مجالت مقاالت از پژوهشگران و دانشمندان•

 .کنند می استفاده مقاالت سایر از
 می بهره نخبگان تحقیقات حاصل از بیشتر نخبگان•

 .گیرند

 



صص رشته من منتشر می شوند؟/ از کجا بفهمم هچ مجله اهیی رد حوزه تخ  

 قسمت تورق موضوعی   -به سایت ناشران بزرگ بروید •

 نمایه نامه های تخصصی و استنادی را بررسی کنید•

 
• 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 شوند سهدر ISIمجالت  •
وارد شوند، اما هنوز  ISIمجالتی هستند که موفق شده اند در فهرست:)  Listed) ISIمجالت -الف•

  .نیستند IFدارای
در مرحله وارد شده و  ISIاین مجالت در فهرست مجالت  ISI (Web of Science):مجالت -ب•

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

•http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 
•  
 : ISIعلمی خارجی غیرمجالت . 2•
دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی،  : مجالتی هستند که توسط مراکز معتبر علمی خارج از کشور مانند•

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

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

•mjl.isc.gov.ir/ 
 



 ضریب اتثیر

 خاص زمانی دوره یک طول در یافته انتشار مقاالت به دریافتی استنادهای تعداد بین نسبت تأثیر ضریب•
  .است

 .است گرفته نظر در سال دو را زمانی دوره این گارفیلد•
 شده منتشر مقاالت تعداد بر تقسیم دوسال در مشخص مجله یک به  استنادات میزان :تاثیر ضریب•

 سال دو طی در مجله این در

 



 



 JCRرتبه مجله رد 

 



Scimago Journal rank (SJR) 

 محاسبه ساله 3 زمانی بازه یک در .است شبیه مقاله تاثیر شاخص به•
  بیشتر را اندازه اساس بر سازی نرمال خود درون در اما شود می
   .گیرد می نظر در

 :است مهم عامل 3 تاثیر تحت سازی نرمال کلی طور به•
 در شده نمایه مجالت میزان) کننده محاسبه پایگاه پوشش•

 (اسکوپوس
  دریافتی استنادات تعداد و مجالت این در منتشره مقاالت تعداد•

 مقاله هر
 مجالت کیفیت و پرستیژ•
 پایین SJR و باال IF مجله یک که بود خواهد طبیعی این بنابر•

 (کیفیت بی مجالت از زیاد استناد دریافت دلیل به)  باشد داشته



 



 



 



http://miar.ub.edu/ 

 



Other metrics 

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

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

 ریاضی آمریکا محاسبه می کند

•Mathematical Citation Quotient (MCQ) 
 ساله برای مجالت ریاضی 5شبیه 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/ 
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 اعتبار ندارد

 informalیا  Unofficial impact factorاگر چیزی تحت عنوان 
impact factor دیدید، اعتبار ندارد 

 



سودجوچه/چپاولگر/مجلههایغارتگر
 مجلههاییهستند؟

Predatory journals/ publishers 



 (predatory” journals“) مجالت غارتگر 

 1990مقاله ای که از  300732بر اساس داده های اسکوپوس از میان 
اسم ایران در این پایگاه ثبت شده، به  1394فروردین  20تاریخ تا 

 ناممجله ای با در مقاله  1648
 Australian Journal of Basic and Applied Science  

شده است، در حالی که یک بررس سطحی روی این مجله منتشر 
به  عنوان مثال این مجله با وجود . بودنشاندهنده بی اعتباری آن 

داشتن نام استرالیایی تنها یک نفر از استرالیا در هیئت تحریریه آن 
و آن فرد وجود بود آن اسم نیز اسمی جعلی داشت که حضور 

دالر برای  296640مدت شش سال ایرانیان مبلغ در . خارجی ندارد
 . اندانتشار مقاله هایشان به این مجله پرداخت کرده

 !!!!!!این مجله دیگر وجود خارجی ندارد
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Inactive 



 نظراتن راجع هب این مجالت چیست

• Journal of basic and applied scientific Research,  

• http://www.textroad.com/Basic%20and%20App
lied%20Scientific%20Research-Scope.html 

• International Journal of 
Recent Scientific Research 

• http://www.recentscientific.com/ 

• Research Journal of Recent Sciences 

• http://www.isca.in/rjrs/Introduction.php 

http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.textroad.com/Basic and Applied Scientific Research-Scope.html
http://www.recentscientific.com/
http://www.isca.in/rjrs/Introduction.php


 نویسندگان مقاهل رد مجالت بلک لیست

سال بوده و برای هر  38متوسط سنی نویسندگان حدود •
دالر ارز پرداخت شده  350مقاله به طور متوسط حدود 

مالک اصلی اعتماد نویسندگان به مجالت ادعای . است
آنها برای نمایه شدن در پایگاه های معتبر بوده است و شیوه 

اصلی آشنایی نویسندگان با این مجالت توصیه استاد و یا 
 .  همکار بوده است

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

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

 
 



 چند نکته رد خصوص مجالت انمعتبر

 مجالت جعلی گاهی با کم و  :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؛ 
 مجالت به خصوص با جستجوی نام مجالت در گوگل؛ گاهی اطالعات خوبی می توان از این طریق راجع به بررسی

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

 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 
 ایمیل از طرف یک مجله معتبر و درخواست چاپ مقاله تان در آن مجله، برای یک مجله معتبر تردیدبرانگیز  ارسال

 است؛
 تنوع در ملیت نویسندگان و یکنواختی ملیت اکثر نویسندگان می تواند نشان مجالت کم اعتبار باشد؛نبود 

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

 .تقلبی بودن مجالت باشد

https://predatoryjournals.com/ 

 



http://journals.msrt.ir/ 
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آیاابزاریهستکهبهمندرپیداکردن
مجلهمرتبطبرایمقالهایکهنوشتهام

 کمککند؟



http://journalfinder.elsevier.com/ 

 



 انتخاب مجله مناسب از مجالت نماهی شده رد آی اس آی

 



https://www.journalguide.com/ 



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

selector 



 

http://www.sherpa.ac.uk/ 

 



 



How to publish a research paper? 

Familiarize yourself with potential publications.  

Choose the publication that best suits your 
research paper. 

  Prepare your manuscript. 

Ask a colleague and/or professor to review your 
research paper. 

Revise your paper. 

Submit your article. 

Keep trying. 



Before You Submit  

• Proofread the manuscript, tables and figures one more time 

• Accuracy 

• Spelling/grammar (read on paper) 

• Double-check the correctness of the figures/tables vs. 
manuscript 

• Double-check the references (20%) 

• Have your colleagues read the paper  

• scope, type of paper, word length, references style, etc 

• Cite relevant articles published in that journal. 
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Add the Additional Forms  

• Final version of manuscript  

• Final versions of figures/tables 

• Letter to editor (Cover letter) 

• Correct forms (submission form, copyright, 
conflict of interest, etc.) 

• Payment (if applicable)  

 



process of publishing research paper 

 



process of publishing research paper 

 :الزویر ناشر از «کربن» مجله سردبیر -تراور پیتر دکتر•

 فرستاده باال کیفیت با ای مجله به ای مقاله که وقتی•
 مجله سردبیر دست به اینکه از پیش قطعاً شود، می

 مورد دقت به شود، انتخاب داوری برای و دیده
 30 حدود .شود می «غربال» اصطالح به و اولیه بررسی

 الزویر های مجله به شده فرستاده مقاالت درصد 50 تا
(Elsevier) بدست و نکرده، گذر «غربال» مرحله از 

 شوند می داده برگشت نویسنده



process of publishing research paper 

 :کندگذر نمی « غربال فنی»مقاله از مرحله  -1•
 
نسخه برداری از مقاله های : «سرقت ادبی»به مشکوک •

دیگر، فرستادن مقاله به یک یا چند مجله دیگر به طور 
همزمان، یا استفاده از شکل های چاپ شده بدون مجوز 

 ناشر
مثال عنوان ندارد، یا اینکه کلمات : مقاله ناقص است –

 … کلیدی ندارد و
 .کیفیت انگلیسی مقاله برای داوری مناسب نیست –
 .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  )نتیجه گیری های مقاله را نمی توان از دیگر بخش های مقاله  -5•

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

 نداردگفتن است، که به طور عمده چیزی تازه برای ( خود نویسنده
به طور عمده به دلیل مشکالت دستور زبانی و  :مقاله نامفهوم است -7•

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

 .ندارد

 



 منشور و موازین اخالق ژپوهش وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

پژوهشگر موظف است در تمام مراحل انجام پژوهش، یافته های پژوهش و روش های به کار  : تدوین و نشر نتایج•
گرفته شده برای گردآوری، و تحلیل آنها را به نحو روشن، شفاف، ساده و معنی دار و قابل استفاده دیگران تدوین و 

 .انتشار دهد
ارسال همزمان یک مقاله، جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله چاپی   :(duplicate submission ) ارسال موازی•

 .یا الکترونیکی مجاز نمی باشد
غیر مجاز یک مقاله چاپ شده در نشریه چاپی یا الکترونیکی به یک مجله دیگر جهت بررسی و چاپ : ارسال مجدد•

 .است
چنانچه نویسنده مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرد به هر دلیلی آن مقاله را •

.  برای نشریه دیگری ارسال نماید، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه اول اعالم کند
 .این کار حداکثر تا پیش از اعالم پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه اول امکان پذیر است

چنانچه نتایج یک پژوهش به صورت خالصه در مجموعه مقاالت یک کنفرانس علمی به چاپ رسیده باشد، ارسال آن، •
 .جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک مجله بالمانع است

پژوهشگر مجاز نیست، داده های مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر   : (overlapping publication) انتشار همپوشانی•
 در متن، در مقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند

تکرار قسمت هایی از بخش مواد و روش ها در مقاالت بعدی همان نویسنده در صورت ضرورت بالمانع است، اما در •
 .هر حال ذکر مرجع الزم است

در صورتی که نتایج پژوهش در مقاله بصورت یکپارچه قابل انتشار باشد،  :(partial publication) انتشار تکه ای•
 .پژوهشگر مجاز نیست آن نتایج را در چند بخش جداگانه و در چند مقاله مستقل به چاپ برساند

 



29% published 

55% rejected 

16% withdrawn 



 رد مقاهل

 و سردبیران مجالت، .نیست شما مقاله در مشکل معنی به الزاما مقاله شدن رد•
   .دارند متضادی بعضا و متفاوت رویکردهای مرورگران

  شدن رد .شود رد سردبیر جانب از مستقیماً و داوری بدون است ممکن شما مقاله•
 شما مقاله بودن ارزش کم معنای به همواره و دارد مختلفی علل مقاله سریع
 .باشد نبوده مجله آن عالقه مورد علمی حیطه در اصالً مقاله است ممکن .نیست

 که می آید پیش فوق تخصصی و تخصصی مجالت مورد در ویژه به مشکل این
 که دارد وجود نیز احتمال این البته .هستند خاصی موضوعات چاپ به عالقمند
 رعایت .باشد کرده رد آنرا مقاله موضوع بودن تکراری و کهنه دلیل به سردبیر
  در نیز شد گفته مقاله مختلف بخشهای و همراه نامه تنظیم هنگام که نکاتی نکردن

 .نیست بی تاثیر مقاله شدن رد
 

  .نمایند می رد را مقاالت BMJ 86%درصد،JAMA 92 مجله بدانید نیست بد•
 .می باشد متغیر درصد 60 تا 5 بین مختلف مجالت در مقاله پذیرش میزان اساسا



 دالیل عدم پذریش مقاهل رد مجله

 طراحی، ارائه، تفسیر و اهمیت پژوهش مورد توجه قرار می گیرد: حوزه  4نقایص مقاله در •
 ارسال همزمان مقاله به مجله های دیگر•
 ناهمخوانی با حوزه موضوعی مجله•
 عدم ارائه دانش جدید•
 برخورد سطحی با موضوع•
 پیشینه مطالعاتی ناکافی•
 کم اعتبار بودن مؤلف•
 پیچیده و غیرقابل فهم بودن مقاله•
 وجود مقاله ای جدید در باره موضوع در همان مجله یا مجالت مشابه•
 مستندسازی نامناسب و استنادهای نادرست در مقاله•
 کاربردی نبودن نتایج•
 عدم توجیه نتایج توسط داده ها•
 ارائه آمار ناقص و مبهم•
 عدم تبعیت از شیوه نامه پیشنهادی مجله برای تدوین مقاله•
 ضعف در ساختار پژوهش•
 ...(نمونه گیری، ابزار ازمون و)اشکاالت روش شناختی •
 تفسیر ضعیف داده ها•
 نگارش ضعیف از نظر نگارشی و دستور زبانی•



اداهم -رد مقاهل   

 در را آنها و کنید بررسی دقت به را داوران نظرات•
 از باشد نیاز اینکه بدون داوران .نمایید اعمال مقاله تان

 و عیب و خوانده اند را شما مقاله کنید، تشکر آنها
 و باشید خوشحال بابت این از .گرفته اند آنرا ایرادات

 شانس دیگر، مجله به مجدد ارسال صورت در که بدانید
   .می شود بیشتر مقاله تان چاپ

 مقاله از آن سطح تصورمی کنید که بفرستید ای مجله برای را خود مقاله نخست درگام•
 از که داشت خواهید را فرصت این شما مقاله، شدن رد صورت در حتی .است باالتر شما

 دومین به خود مقاله ارسال برای آنها رفع به نسبت و گردید آگاه خود مقاله ضعف نقاط
   .نمایید اقدام مجله

 

 



 خالهص

 .در بلک لیست وزارت و لیست مجالت جعلی نگاه کنید•
 .در فهرست مجالت و ناشران چپاولگر نگاه کنید•
 .اگر پای پول وسط بود وسواس بیشتری به خرج دهید•
مجله را چک کنید و به شاخص های رتبه  نمایه های•

 .  بندی توجه کنید



Think big. Start small. Move fast. 

 

 خسته نباشید


