
 

 شهربانو صادقی گورجیبخش اطالع رسانی: 

برای انتخاب مجله مناسب ابتدا باید هدف از نشر مقاله را برای خود مشخص کنید تا در زمان صرفه جویی شود. از عوامل مهم برای انتخاب 

 باال، سرعت زمان انتشار و یا مخاطبان اشاره کرد. تاثیرمجله می توان به ضریب 

همیشه ضریب تاثیر باال یا مخاطبان گسترده نمی تواند معیار خوبی برای انتخاب مجله باشد بلکه گاهی با توجه به نوع مقاله  و تمرکز 

می تواند گزینه مناسب تری باشد. با انتخاب مجالت با ضریب تاثیر پایین تر یا مخاطبان کمتر  ،موضوعی یا مدت زمان انتظار برای نشر مقاله

 موضوع مورد نظر خود می توانید مجله مناسب برای نشر مقاله خود را انتخاب کنید. به صفحه اصلی مجالت  مراجعه

به  در این زمینه سایتهایی نیز ایجاد شدند که به طور خودکار براساس عنوان یا چکیده مقاله، مجالتی را به شما پیشنهاد می دهند. در ادامه 

 می شود.برخی از مهمترین آنها اشاره 

 

elsevier  

مجالت پیشنهادی پس از جستجوی عنوان و چکیده مقاله که توسط شما تکمیل می شود، است   Elsevierاین سایت که وابسته به پایگاه 

 را براساس ضریب تاثیر، میزان ارتباط، نوع دسترسی، مدت زمان داوری، میزان پذیرش و مدت زمان انتشار مرتب می کند.

 

 

Springer 

 در سایت اشپرینگر نیز با درج چکیده مقاله، مجالت مرتبط پیشنهاد می شود. امکان مرتب سازی براساس ضریب تاثیر، دوره انتشار و ... نیز

 وجود دارد.

http://journalfinder.elsevier.com/
http://journalfinder.elsevier.com/
http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
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ricstMeGoogle Scholar  

ان این سایت نیز با توجه به میزان تاثیر مقاالت در نشریات علمی و استنادات اخیر مقاالت، نشریاتی را به نویسندگان پیشنهاد می کند. امک

 محدود کردن موضوعی در این سایت وجود دارد.

 

 

Edanzediting 

این سایت نیز در سه گام امکان انتخاب مجله مناسب را برای نویسندگان فراهم می کند: ورود چکیده، یافتن مجالت مرتبط و انتخاب مجله 

 ضریب تاثیر و دوره انتشار وجود دارد.پس از جستجو نیز امکان مرتب سازی نتایج براساس میزان ارتباط، عنوان، هدف. 

http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues
http://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues
http://www.edanzediting.com/journal_advisor
http://www.edanzediting.com/journal_advisor
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Jane 

توسط شما امکان یافتن مجالت، نویسندگان یا مقاالت مرتبط را برای شما فراهم می کند. از این رو متن  با وارد کردن عنوان یا چکیدهاین 

وارد شده توسط شما را با میلیونها سند موجود در مدالین مقایسه می کند و مرتبط ترین نتایج منطبق بر مجالت، نویسندگان یا مقاالت را 

 نمایش می دهد.

 

 

 

 

http://biosemantics.org/jane/index.php
http://biosemantics.org/jane/index.php

