
هیافتن مجله مناسب جهت انتشار مقال

دکترزهره عباسی



مقدمه

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

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



انواع مقاله

مستند علمی است که مسأله پژوهشی ویژه ای را  مورد : مقاله پژوهشی
. پژوهش قرار داده و نتایج به دست آمده را گزارش می نماید

ا برای مستند علمی است که مسأله پژوهشی ویژه ای ر: ارتباط علمی کوتاه
.نخستن بار به صورت خالصه و کوتاه مطرح می نماید

را مستند علمی است که پیشینه پژوهشی یک مسأله ویژه: مقاله مروری
ینه گردآوری کرده و گزارش می نماید که معموالً توسط افراد صاحب نظر در آن زم

نداین نوع مقاله ها مبتنی بر آثار و پژوهش های پیشین هست. نوشته می شود

ررسی مستند علمی است که یک مسأله پژوهشی جزئی و ویژه را ب:فنیگزارش
. نمایدکرده و نتایج کسب شده را گزارش می



(ادامه)انواع مقاله 

یک سرمقاله ای که توسط سردبیر یا سردبیر مهمان، در مورد: یادداشت سردبیر
صی موضوع ویژه در ابتدای یک مجله نگاشته می شود که اغلب حاوی نظرات شخ

.  سردبیر، سازمان و یا یک گروه خاصی است

کتاب نقد و بررسی کتاب  توسط افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه موضوعی: نقدکتاب
از میان انواع مقاله های علمی پیش گفته، معموالً مقاله های پژوهشی، مقاله های . است

نوان مروری،گزارش های فنی، ارتباط علمی کوتاه، یادداشت سردبیر و نامه به سردبیر به ع
.  اقالم قابل استناد توسط نمایه های استنادی نمایه سازی می شوند

کی از مستند علمی است که بخش جزیی از یک موضوع را که قبالً در ی: نامه به سردبیر
مقاله های منتشر شده در یک مجله بیان شده است، مورد بررسی قرار داده و نتایج

ان نامه هایی است که توسط خوانندگ.  مربوطه را به سردبیر آن مجله گزارش می کند
.  درباره مقاله ها برای سردبیر ارسال و در شماره های آتی منتشر می شود

مینه نقد و بررسی کتاب  توسط افراد متخصص و صاحب نظر در ز: نقد کتاب
.  موضوعی کتاب است



مقاله پژوهشی

یق،تحقومطالعهیکنتایجارائهشیوهمهمترینواصلی ترین
روانتشاتولیدصحنهدرمحققیواستپژوهشیمقالهتهیه

مجالتدرراخودپژوهشنتایجبتواندکهاستموفقعلمی
.برساندچاپبهپژوهشیمعتبر
راالهمقنگارشیوساختاریمحتوایی،سه گانهابعادبایدمحقق

.دهدقرارتوجهمورد



چه پارامترهایی در انتخاب ژورنال موثر است؟

هدف از چاپ مقاله علمی

سطح مقاله علمی شما

نوع مقاله از حیث پژوهش

رشته و گرایش مقاله

زمینه مورد تحقیق در مقاله

میزان ضریب تاثیر و حوزه موضوعی



چه پارامترهایی در انتخاب ژورنال موثر است؟

هر مجله دارای اسلوب خاص خود می باشد؛ لذا 
در روند نگارش مقاله، اگر زودتر مجله هدف را 

م انتخاب کنید و با توجه به  آن مقاله را تنظی
کنید، بهتر است

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

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

می فرستید



“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,”



عوامل اثرگذار در انتخاب نشریه

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•
بهترین معیار برای اعتبار نشریه عرف رشته است•



از کجا بفهمم چه مجله هایی در حوزه 
تخصصی رشته من منتشر می شوند؟

قسمت تورق موضوعی -ه سایت ناشران بزرگ بروید ب
های تخصصی و استنادی را بررسی کنیدنامهنمایه

✓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 ژورنال ها 

ISIمجالت سایت کالریویت آنالیتیکس معروف به . 1

Listedمجالت ❑ .  نیستند IFمجالتی هستند که موفق شده اند در فهرست اولیه پایگاه وارد شوند، اما هنوز دارای:
 IFاین مجالت در فهرست مجالت پایگاه وارد شده و در مرحله بررسی برای دریافت Web of Science:مجالت❑

(Impact Factor) هستند .
{اردوی انتخابی تیم ملی}مشکالتی دارد  ESCIنمایه: نکته❑
.این مجالت دارای ضریب تاثیر هستند JCR (Journal citation reports)مجالت❑

https://mjl.clarivate.com/home
Scopusمجالت نمایه شده در پایگاه -2

:مجالت علمی خارجی خارج از پایگاههای استنادی -3
ید می شوند، تول… دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و: مجالتی هستند که توسط مراکز معتبر علمی خارج از کشور مانند

.ولی لزوما ممکن است در فهرست پایگاههای استنادی وارد نشده اند
:ISCمجالت. 4

.نمایه شده باشند ISCمجله هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
mjl.isc.gov.ir/



ضریب تاثیر

خاصزمانیرهدویکطولدریافتهانتشارمقاالتبهدریافتیاستنادهایتعدادبیننسبتتأثیرضریب
.است

.استگرفتهنظردرسالدورازمانیدورهاینگارفیلد
درشدهرمنتشمقاالتتعدادبرتقسیمدوسالدرمشخصمجلهیکبهاستناداتمیزان:تاثیرضریب

سالدوطیدرمجلهاین





JCRرتبه مجله در 



Scimago Journal rank (SJR)

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

:عامل مهم است3به طور کلی نرمال سازی تحت تاثیر 
(میزان مجالت نمایه شده در اسکوپوس)پوشش پایگاه محاسبه کننده 

تعداد مقاالت منتشره در این مجالت و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله
پرستیژ و کیفیت مجالت

به دلیل )پایین داشته باشد  SJRباال و  IFبنابراین طبیعی خواهد بود که یک مجله 
(دریافت استناد زیاد از مجالت بی کیفیت





CiteScore



Other metrics

 informalیا Unofficial impact factorاگر چیزی تحت عنوان 

impact factorدیدید، اعتبار ندارد
زیر در اما برخی رشته ها شاخص های خوبی برای مجالت خود دارند مثل شاخص

مجالت ریاضی که انجمن ریاضی آمریکا محاسبه می کند
Mathematical Citation Quotient (MCQ)

ساله برای مجالت ریاضی5شبیه ضریب تأثیر



Globalimpactfactor.com

اعتبار ندارد



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

اعتبار ندارد



http://www.citefactor.org

اعتبار ندارد



http://impactfactorservice.com

اعتبار ندارد

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



سودجو / چپاولگر/ مجله های غارتگر 
چه مجله هایی هستند؟

Predatory journals/ 

publishers









چند نکته در مورد مجالت نامعتبر

مجالت جعلی گاهی با کم و زیاد کردن یک حرف:توجه به نشانی و دامِین مجالت و زمان ایجاد آن ها همچنین توجه به آدرس مجالت 
وب سایتی مشابه ایجاد می کنند؛

؛«درباره نشریه»، «آرشیو مجالت»، «تماس با ما»اطالعات مندرج در سایت مجالت نظیر ✓
عدم انطباق تاریخ آرشیو با تاریخ راه اندازی مجله می تواند نشانی از مجالت قالبی باشد؛✓
رد؛بررسی مجالت به خصوص با جستجوی نام مجالت در گوگل؛ گاهی اطالعات خوبی می توان از این طریق راجع به مجله کسب ک✓
تبریک مجالت معتبر هیچ گاه به راحتی و بدون ارسال کامنت و ویرایش، مقاله ای را چاپ نمی کنند پس اگر بدون قید و شرط ایمیل✓

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

از زمان ارسال مقاله تا دریافت پذیرش توسط مجالت جعلی معموالً به طور غیرعادی کم است؛✓
ارسال ایمیل از طرف یک مجله معتبر و درخواست چاپ مقاله تان در آن مجله، برای یک مجله معتبر تردیدبرانگیز است؛✓
نبود تنوع در ملیت نویسندگان و یکنواختی ملیت اکثر نویسندگان می تواند نشان مجالت کم اعتبار باشد؛✓
✓

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

.باشد



http://journals.msrt.ir/

:سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم
http://journals.msrt.ir/

:فهرست نشریات جعلی و نامعتبر معرفی شده در  وزارت علوم
https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx

:فهرست نشریات جعلی و نامعتبر معرفی شده در  وزارت بهداشت

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

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


آیا ابزاری هست که به من در پیدا کردن مجله 
مرتبط برای مقاله ای که نوشته ام کمک کند؟



انتخاب مجله مناسب از مجالت نمایه شده در آی اس آی



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

مرورگرانوسردبیرانمجالت،.نیستشمامقالهدرمشکلمعنیبهالزامامقالهشدنرد
.دارندمتضادیبعضاومتفاوترویکردهای

عللمقالهسریعشدنرد.شودردسردبیرجانبازمستقیماً وداوریبدوناستممکنشمامقاله
یطهحدراصالًمقالهاستممکن.نیستشمامقالهبودنارزشکممعنایبههموارهوداردمختلفی

خصصیفوق توتخصصیمجالتمورددرویژهبهمشکلاین.باشدنبودهمجلهآنعالقهموردعلمی
هکداردوجودنیزاحتمالاینالبته.هستندخاصیموضوعاتچاپبهعالقمندکهمی آیدپیش

کهاتینکنکردنرعایت.باشدکردهردآنرامقالهموضوعبودنتکراریوکهنهدلیلبهسردبیر
.نیستربی تاثیمقالهشدنرددرنیزشدگفتهمقالهمختلفبخشهایوهمراهنامهتنظیمهنگام

JAMAمجلهبدانیدنیستبد BMJدرصد،92 میزاناساسا.نمایندمیردرامقاالت86%
.می باشدمتغیردرصد۶۰تا۵بینمختلفمجالتدرمقالهپذیرش



process of publishing research paper

:الزویرناشراز«کربن»مجلهسردبیر-تراورپیتردکتر
سردبیردستبهاینکهازپیشقطعاً شود،میفرستادهباالکیفیتباایمجلهبهایمقالهکهوقتی
.ودشمی«غربال»اصطالحبهواولیهبررسیمورددقتبهشود،انتخابداوریبرایودیدهمجله
«غربال»مرحلهازElsevierالزویرمجله هایبهشدهفرستادهمقاالتدرصد۵۰تا۳۰حدود

شوندمیدادهبرگشتنویسندهبهونکردهگذر



process of publishing research paper

:کندگذر نمی« غربال فنی»مقاله از مرحله -۱

مجله نسخه برداری از مقاله های دیگر، فرستادن مقاله به یک یا چند: «سرقت ادبی»مشکوک به 
دیگر به طور همزمان، یا استفاده از شکل های چاپ شده بدون مجوز ناشر

؛…مثال عنوان ندارد، یا اینکه کلمات کلیدی ندارد و : مقاله ناقص است–
؛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-۲
مقاله کامل نشده است-۳
روند تحلیل داده ها نقص دارد-۴
افت؛ دری( از یافته ها و استدالل ها)نتیجه گیری های مقاله را نمی توان از دیگر بخش های مقاله -۵
ت، که به اس( معموال از خود نویسنده)یافته ها و استدالل مقاله صرفا بسطی ساده از مقاله ای قبلی ۶

طور عمده چیزی تازه برای گفتن ندارد
.به طور عمده به دلیل مشکالت دستور زبانی و نگارشی: مقاله نامفهوم است-۷
موضوعش برای حوزه مربوطه جذبه ای ندارد: مقاله خسته کننده است-۸



ادامه رد مقاله

دونبداوران.نماییداعمالمقاله تاندرراآنهاوکنیدبررسیدقتبهراداوراننظرات
راآنایراداتوعیبوخوانده اندراشمامقالهکنید،تشکرآنهاازباشدنیازاینکه

جلهمبهمجددارسالصورتدرکهبدانیدوباشیدخوشحالبابتایناز.گرفته اند
.می شودبیشترمقاله تانچاپشانسدیگر،

مقالهازآنسطحتصورمی کنیدکهبفرستیدایمجلهبرایراخودمقالهنخستدرگام
ازهکداشتخواهیدرافرصتاینشمامقاله،شدنردصورتدرحتی.استباالترشما
دومینهبخودمقالهارسالبرایآنهارفعبهنسبتوگردیدآگاهخودمقالهضعفنقاط
.نماییداقداممجله



خالصه

گاهنجعلیمجالتلیستووزارتلیستبلکدر•
.کنید

.دکنینگاهچپاولگرناشرانومجالتفهرستدر•
رجخبهبیشتریوسواسبودوسطپولپایاگر•

.دهید
شاخص هایبهوکنیدچکرامجلهنمایه های•

.کنیدتوجهرتبه بندی



Think big. 

Start small.

Move fast.

با سپاس از توجه و به امید
بهروزی و سالمتی


