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کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 



بحثموردموضوعات

اهمیت انتخاب مجله •
فرایند انتشار مقاله•
دالیل رد مقاله •
معیارهای انتخاب مجله•



است؟مهممجلهانتخابچرا



همقالانتشارفرایند



نامناسبمجلهبهمقالهارسال

(بالفاصله پس از سابمیت مقاله یا پس از ورود به فرایند داوری)رد شدن مقاله 

داوری ضعیف و ناعادالنه

ناشناخته ماندن مقاله 



مقالهپذیرشعدمدالیل

.مقاله با رویکرد مجله تناسب ندارد

شریح کنیم یا عنوان مقاله را بد نگاشته ایم و نتوانسته ایم نو آوری کارمان را به درستی ت)موضوع از نظر سردبیر یا داوران فاقد نوآوری است 

(مناسبی انتخاب نشده است

.موضوع مقاله جالب و همراه با نو آوری است اما مقاله را بد نگاشته ایم

.مقاالتی که آمار ناقص و ناکاملی دارند

استنتاج های بی مورد از نتایج

استفاده از ابزارهای نا مناسب اندازه گیری و تحلیل داده ها

.حجم نمونه مورد مطالعه کم باشد

.متنی که ترتیب و روال مناسبی در نگارش ندارد

اشکاالت زبان انگلیسی

توضیح ناکافی اهمیت موضوع



گام های انتخاب مجله 

:هدفمجالتشناسایی•

کنیدیادداشترامرتبطمجالتعنوانتحقیقمسیردر–

کنیدمراجعهخود(References)مراجعفهرستبه–

.کنیدجستجو(PubmedوScopus،ScienceDirect)اطالعاتیهایپایگاهScholar.google.comدرراخودنظرموردموضوع–
بازه زمانی را به چند سال اخیر محدود کنید–
یکبار بدون نام کشور ایران و یکبار با نام کشور ایران مقاالت را جستجو کنید–

Scopusو Scholarجستجوی نام همکاران با تعداد زیاد مقاله یا متخصصانی سرشناس در –

بررسی مجالت از لحاظ معیارهای مورد نظر در انتخاب مجله مناسب•



سیدکه در زیر ذکر خواهد شد را در مقابل فهرست مجالتی که در مراحل قبل گردآوری کرده اید بنوینکاتی تمام 

در هر مرحله می توانید برخی از مجالت را کنار بگذارید



(توجه به اهداف و دامنه فعالیت مجله)آیا موضوع مقاله مرتبط با موضوع مجله است یا خیر؟
مخاطبین مجله چه کسانی هستند؟

است؟شدهچاپمجلهدرمشابهیمقاالتچه
محدودیت هایی دارد؟چهمجله

الزامات شخصی شما برای چاپ مقاله چیست؟
مجله ی مدنظر چه نوع مجله ای است؟

مجالت کجا نمایه می شوند؟
شاخص های مجله انتخابی چیست؟

لحاظ هزینه چاپ می کنید؟ازمجله اینوعمقاله خود را در چه
آیا مجله جعلی نیست؟

انتخاب مجله نکات مهم در 



(توجه به اهداف و دامنه فعالیت مجله)آیا موضوع مقاله مرتبط با موضوع مجله است یا خیر؟
مخاطبین مجله چه کسانی هستند؟

چه مقاالت مشابهی در مجله منتشر شده است؟
مجله چه محدودیت هایی دارد؟

چه الزامات شخصی برای چاپ مقاله دارید؟
مجله ی مدنظر چه نوع مجله ای است؟

مجالت کجا نمایه می شوند؟
شاخص های مجله انتخابی چیست؟

Acceptanceنرخ 
هزینه چاپ مقاله

آیا مجله جعلی یا غارتگر نیست؟

توجه به دامنه و اهداف فعالیت ژورنال معیار های انتخاب مجله 

About Journalمجله یا بخش Aims and Scopeبررسی قسمت 



پیغام اصلی مقاله شما چیست؟

Take home messageنوشتن 

شناسایی مخاطبان مجله



چه نویسندگان دیگری مقاالتی با موضوع مشابه چاپ کرده اند؟
است؟چگونهنویسندگانآناعتباروپرستیژ

کیفیت مقاله شما در چه حد است؟

بررسی مقاالت مشابه



می کند؟منتشررامقاالتینوعچهمجله
آیا از نظر تعداد لغات محدودیت دارد؟

مجلهشناسایی محدودیت های 



الزامات شخصی شما برای چاپ مقاله چیست؟

؟آیا زمان برای شما مهم است

Fast trackسرویس 

می کندمنتشرسالیکدرمجلهکهتوجه به مدت زمان داوری، فاصله انتشار مقاله، تعداد مقاالتی



هیچ زمان کامال دقیقی را نمی توان برای آن متصور بود

کامال بستگی به در دسترس بودن داورها دارد

در مواردی به خود ادیتور هم بستگی دارد

برای مجالت با ایمپکت باال روند داوری معموال سریعتر می باشد

داوریزمانمدت



تا داوری اولیه( Submit)فاصله ارسال مقاله 

.استتریمناسبمجلهکند،داوریزودترراشمامقالهکهایمجله•
.انددادهائهارمقالهداوریوسابمیتبینفاصلهخصوصدرتوضیحاتیشاناصلیصفحهدرمجالتازاندکیتعداد•
مقاالتکهتاساینکندمیداوریراشمامقالهسابمیتزماناززمانیبازهچهدرمجلهیکبدانیداینکهبرایبهترراه•

.کنیدمشاهدهودانلودرامجلهاخیرهایشمارهدرشدهمنتشر
مقالهاصالحیهتاریخمقاله،اولیهداوریتاریخمقاله،ارسالتاریخکهانددادهاطالعاتیمقالهاولصفحهدرمجالتاکثر•

.استشدهذکرمقالهپذیرشتاریخونویسندگانتوسط



داردژورنالانتشارزمانیدورهبهبستگیکامال

گرفتمیانگینژورنالاخیرمقاالتازداوریزمانمانندمیتوان▪

باشیدداشتهموعداززودترچاپتقاضایعلتذکروادیتوربهنامهبامیتوان▪

:کلیبطور

:میکندفرقزیرترتیببهمختلفانتشاراتبرایاکسپتازبعدچاپسرعتمیانگین

▪Elsevier(سریعترین)

▪Wiley

▪Springer

▪Taylor francis(کندترین)

سرعت چاپ بعد از اکسپت



فاصله انتشار

هفته نامه پزشکی اصفهان(: Weekly)هفتگی •

Acta(: Monthly)ماهانه• Medical Iranica

مجله پزشکی هرمزگان(: Bimonthly)هر دو ماه یکبار•

(Quarterly)فصلنامه•

(Two times a year)دو بار در سال •



انتشارفاصله

JournalیاHomepage)نشریهاصلیصفحهدراغلبنشریاتانتشارفاصله• informationیاAbout the

journal)شودمیمنتشر.

مجلهگذشتههایشماره•

•Past issues

•Archive

•All issues

•All articles



مثال غالبا در مجالت. اهمیت نوع ناشر در زمان پردازش مقاله و میزان خدماتی که ارایه میدهد میباشد
Elsevierحساسیتی در نحوه رفرنس دهی در سابمیشن اولیه وجود ندارد

(Submit Paper in your way )و بعد از ریوایز میتوانید رفرنسها را مرتب کنید
یا اشپرینگرهمان ابتدا میبایستی به فرمت مورد نیاز مجله در آورد ACSاما مثال در 

Taylorو در ( چون راحتتر در دسترسند)سریعتر SpringerوElsevierمیزان سایت شدن مقاالت در 
(چون دسترسی به مجالت آن مشکلتر است)کندترند 

.سریعتر استWileyو Elsevierرشد ایمپکت فاکتور در مجالت 

(… ,ACS, Springer, Elsevier, Taylor, Wiley)ناشرنوع



Acceptanceنرخ 

ساده ترین راه ایمیل زدن به ادیتور•

:Elsevierبرای انتشارات •
http://journalinsights.elsevier.com



مجالت

داخلی

پژوهشی-علمی

ترویجی-علمی

خارجی

Web of Science

دارای ضریب تاثیر

ربدون ضریب تاثی

PubMed

Scopus

سایر نمایه های 
معتبر

مجله کجا نمایه می شود؟



(نوع)سطح پایگاه اطالعاتیوب سایت

http://mjl.clarivate.com/

http://webofknowledge.com/

https://jcr.clarivate.com/
web of science 1نوع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Medline, PubMed, PMC 2نوع

https://www.scopus.com/

https://www.scimagojr.com/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content

https://www.scopus.com/sources

Scopus 3نوع

http://mjl.clarivate.com/

https://www.embase.com/

https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-

coverage-and-content

http://cassi.cas.org/search.jsp

https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-coverage.htm

https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx

Biological Abstracts, Current Contents,

EMBASE, 

Chemical Abstracts,

CINAHL,

Psycinfo,

4نوع 

https://mjl.isc.gov.ir/

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

سایر نمایه های معتبر
ISC

Index Copernicus

5نوع 

http://mjl.clarivate.com/
http://webofknowledge.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://www.scopus.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content
https://www.scopus.com/sources
http://mjl.clarivate.com/
https://www.embase.com/
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-coverage-and-content
http://cassi.cas.org/search.jsp
https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-coverage.htm
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage.aspx
https://mjl.isc.gov.ir/
https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml


oتاثیرضریب(IF)

oSJR, SNIP, CiteScore

oچارک(Quarter)

)WoSمجالت)IFبراساسچارک▪

CiteScoreبراساسچارک▪

SJRبراساسچارک▪

شاخص های مجله انتخابی



(Impact Factor)ضریب تاثیر 

روبرومشابههزمیندرهاییژورنالباکههنگامیویژهبهژورنالازمناسبیارزیابیکهکندمیکمک❑
.باشیدداشتهشوید،می

Webاطالعاتیبانکدر شدهنمایهنشریاتدرموردفقط❑ of ScienceموسسهتوسطوISI

ImpactدارایISIمجالتفقط.می شودمنتشرومحاسبه Factorهستندواقعی.



شاخص های جعلی مجالت نامعتبر

IFمانندمعتبریشاخص هایازتقیلدبهجعلیشاخص های (Impact Factor)مجالتبهاعتباربخشیمنظوربهو
ستجویاز؛جعبارت اندجعلیشاخص هایبرخی.می روندکاربهوشدهایجادجعلیافرادیاوشرکت هاتوسط

کرد؛کسبمی توانیدمجلهبهراجعخوبیاطالعاتگاهی،...وبحثگروه هایمطالعهوگوگلدرمجلهنام

▪ Institute for Science Information (ISI)

▪ International Scientific Indexing (ISI)

▪ General Impact Factor (General IF)

▪ Universal Impact Factor (Universal IF)

▪ Global Impact Factor (Global IF)



ضریب تاثیر های گمراه کننده

• GIF (Global Impact Factor)

• UIF (Universal Impact Factor)

• RIF (Research Impact Factor)
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فاکتورهای جعلیایمپکت



مزایای مجالت با ایمپکت فاکتور باال 

.  غالبا خیلی زود داوری میشوند چون داورها خیلی سریع درخواست ادیتور برای داوری را قبول میکنند•
.داورها مرتبا از طرف ادیتور یادآوری میشوند که در مهلت تعیین شده نتیجه داوری خود را ارسال کنند•
ه میتواند از آنها داوری ها غالبا منصفانه است و حتی با فرض ریجکت مقاله کامنتهایی میدهند که برای اصالح مقاله نویسند•

.استفاده کند
ایجاد اعتماد به نفس فوق العاده در نویسنده•
قابل توجه  در این مجالت  citationمیزان •
امتیاز فوق العاده پژوهشی در صورت چاپ•

















Openمجالت Accessکاشتراداراییا

کنیدتوجهمجلهبودنرایگانیاپولیبه•

انددادهخصوصایندرتوضیحاتینویسندگانراهنمایبخشدرمجالتاکثر•

Author instructions

Author Guidelines

Instructions for authors

For authors

راهنمای نویسندگان

برخی مجالت در صفحه اصلی خود توضیحاتی راجع به هزینه چاپ و نشر مقاله داده اند•



Open Accessمجالتدربارهنکاتی

.استرایگانهاآندرمقالهانتشاروکنندمیدریافتهزینهرنگیاشکالوتصاویربرایتنهامجالتبرخی•

Openانواع Access:
No fee open access

Fee based open access

:دیگربندیدستهدر

Full open Access

Hybrid Open Access

Delayed Open Access



oجعلیمجالتFake Journal

اطالعاتاقدفمجالتنوعاین.کنندمیفعالیتمعتبرمجالتوهاسایتنامازسوءاستفادهباوندارندخارجیوجودهیچ•
.ندارندوجودمصوبفهرست هایونمایه نامه هادرآنهاازنشانیهیچوهستندواقعی

oچپاولگرمجالتPredatory Journal

مجالتینا.اندشدهخارجمعتبرمجالتلیستازمسائلبرخینکردنرعایتدلیلبهامادارندوجودونیستندجعلی•
این.کنندمیمقالهچاپبهاقدامنویسندگانازباالهزینهاخذباوباشندمیمالیاهدافدارایاینکهدلیلبهبیشتر

بهایمیلالارسطریقازمجالتاینهمچنین.می کننداستفادهخوددادنجلوهقانونیبراینامعتبرنمایه نامه هایازمجالت
نتشارابازهوداوریزمانمدتچپاولگر،مجالتدر.کنندمیتبلیغراخودمجلهمقاله،چاپعنوانبامختلف،افراد
.رسانندمیچاپبهمقالهزیادیتعدادشمارههردرمقابلدرواستکوتاهبسیار

oشدهربودهمجالتHijacked Journal

شابهمکامالآناطالعاتکهشودمیساختهدومیمشابهسایتوبیکمعتبرمجلهیکاصلیسایتوبرویاز•
.باشدداشتهوجودوبسایتدواینبیندرURLمثلجزئیهایتفاوتیکسریشاید.باشدمیاصلیوبسایت

مجالت نامعتبر



بررسی اعتبار یک مجله

o ؛. ..و « هیات تحریریه»، «درباره نشریه»، «آرشیو مجله»، «تماس با ما»بررسی اطالعات مندرج در سایت مجله نظیر
oعدم انطباق تاریخ آرشیو با تاریخ راه اندازی مجله می تواند نشانی از عدم اعتبار مجله باشد؛
o کرد؛، گاهی اطالعات خوبی راجع به مجله می توانید کسب...جستجوی نام مجله در گوگل و مطالعه گروه های بحث و
oید و شرط مجالت معتبر هیچگاه به راحتی و بدون ارسال کامنت و ویرایش، مقاله ای را چاپ نمی کنند، پس اگر بدون ق

ایمیل تبریک پذیرش مقاله و درخواست ارسال هزینه از شما شد، جای شک و تأمل وجود دارد؛
oزمان ارسال مقاله تا دریافت پذیرش توسط مجالت جعلی معموالً به طور غیرعادی کم است؛
oنگیز است؛ارسال ایمیل از طرف یک مجله معتبر و درخواست چاپ مقاله تان در آن مجله، برای یک مجله معتبر تردیدبرا
oباشد؛نبود تنوع در ملیت نویسندگان و یکنواختی ملیت اکثر نویسندگان می تواند نشان مجالت کم اعتبار
oوجود تنوع موضوعی در مقاالت مورد پذیرش توسط سایت مجله، یکی از شاخصه های مجالت تقلبی است؛
oبی بودن نبود نظم و انسجام در چاپ مقاالت و خالی بودن جای تعدادی از مقاالت در هر شماره هم می تواند دلیلی برای تقل

.مجالت باشد



بررسی اعتبار یک مجله

:مجلهسایتوببررسی•
(مجلهمقاالتآرشیو)مجلهانتشارترتیبومقاالتتعدادبررسی•
مجلهادعایموردکنندهنمایههایپایگاهبررسی•
تحریریههیاتبررسی•
قسمتایندرشدهذکرهایآدرسوماباتماسقسمتبررسی•
شدهثبتدامنهعمرومجلهانتشارمحلبررسی•

:مجلهادعایموردنمایهبررسی•
پایگاهدرمجلهعنوانبازیابی•
ادعاموردنمایهبامجلهشمارگانوآرشیوتطابقوبررسی•



بررسی لیست مجالت نامعتبر 

oبهداشتوزارتجعلیونامعتبرمجالتفهرست
ohttp://blacklist.research.ac.ir/

oعلوموزارتنامعتبرنشریاتفهرست
ohttps://rppc.msrt.ir/fa

oشدهربودهوغارتگرمجالتفهرست(آقایتوسطشدهتهیهBealls)
ohttps://beallslist.net/

oاسالمجهاناستنادیپایگاهتوسطشدهتهیهنامعتبرنشریاتفهرست
ohttps://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx











لهراه های دستیابی به وب سایت اصلی مج

oاولریخ

▪ http://ulrichsweb.serialssolutions.com/

oیابمنبع

▪ http://rsf.research.ac.ir/

oNLM Catalog

▪ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://rsf.research.ac.ir/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/


https://www.edanz.com/

http://journalfinder.elsevier.com/

https://journalsuggester.springer.com/

https://journalfinder.wiley.com/search?type=match

https://thinkchecksubmit.org/

Journal finder

https://www.edanz.com/
http://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://journalfinder.wiley.com/search?type=match






دگرگونه تر از دانش است دانایی که آغاز و پایان 

.ندارد

دکتر تنها


