
(Fake Web Sites for Scientific 
Journals- Hi-Jacked Journals)

:تهیه و تنظیم

مهوش کلهرکارشناس ارشد علوم کتابداری 

واطالع رسانی



(Journal)ژورنال

ود ایران بیشتر به معنای مجالت علمی آکادمیک به کار می ردر 
که به معانی مجالت عمومی است مثال Magazineدر مقابل

حسوب یک ژورنال ملرستان دانشگاه علوم پزشکی یافته  مجله 
می شود ولی یک مجله عمومی خانواده مثل خانواده سبط یک 

مجله ممکن است به . محسوب می شودMagazineمجله یا
و صورت هفتگی، ماهانه، دو ماه یکبار، فصلی ، ساالنه یا د

اما مساله مهم توالی انتشار به . سال یک بار منتشر شود
هر چه تعداد انتشار شماره های یک مجله . صورت منظم است

ت در سال کمتر باشد نشان می دهد این ژورنال در انتخاب مقاال
باالیی سخت گیر تر است پس باید مقاله از محتوای علمی بسیار

پس کمی با احتیاط مقاالت خود را برای . برخوردار باشد
.ژورنالهای سالنامه یا دوسالنامه ارسال نمایید



(Submit)سابمیت 

ه اقدام در گرفتن پذیرش و در انتها چاپ مقاله انتخاب یک مجلاولین 
وقتی شما مراحل ثبت یک. مناسب و معرفی مقاله شما به آن است

مقاله را در یک مجله طی و در نهایت موفق به ارسال مقاله شدید در
ائه سابمیت در لغت به معنای ار. حقیقت مقاله را سابمیت کرده اید

. ردکردن و معرفی کردن است و هیچ امتیاز علمی برای نویسنده ندا
ی یعنی در رزومه خود نمی توانید برای سابمیت کردن مقاله امتیاز

بطی را بگیرید یا نسبت به آن ادعایی داشته باشید چون هر چیز بی ر
مینه می توان به یک مجله کامال معتبر سابمیت کرد و مانعی در این ز

در برخی دانشگاهها برای دانشجویی که مقاله خود را . وجود ندارد
کار سابمیت کرده به دلیل آنکه زیر نظر استادان راهنما و مشاور این

ن انجام شده و فرض بر این است که مقاله محتوای علمی دارد برای آ
.پوئنهای مثبتی در زمان دفاع در نظر می گیرند



.فرایند سابمیت مقاله دو نوع است

م پیشرفته ای گاهی مجله سیستم ارسال مانیزه ای دارد مثال ژورنالهای گروه امرالد سیست: استفاده از سیستم مکانیزه سابمیت-1
ا یکی به سپس وارد صفحه مربوط به خود شد و مراحل ر. دارند که در آن ابتدا شما نام کاربری و کلمه عبور دریافت می کنید

غییرات برای کرده و در نهایت یک کد یا سابمیت نامبر دریافت می کنید که از ان پس برای هر نوع مکاتبه و انجام تیکی طی
ت می همچنین هر عملیاتی که از طرف ژورنال بر رو مقاله شما انجام می شود در این سیستم ثب. کنیدمقاله از آن کد استفاده می

.گردد و شما قادرید مقاله خود را ردیابی کنید

ژورنال نوع سابمیت شما از ایمیل مجله استفاده کرده و مقاله خود را که دقیقا مطابق با راهنمایدر این: استفاده از ایمیل-2
ر نظر در برخی مجالت بعد از ارسال ایمیل برای مقاله شما کد یا همان سابمیت نامبر د. تهیه شده برای مجله ارسال می کنید

ها به معنای استفاده از هر کدام از این روش. گرفته شده و شما هر دفعه از طریق ان می توانید با ادیتور مقاله خود مکاتبه کنید
.اعتبار بیشتر یک مجله نیست و بستگی به امکانات مجله دارد

(manuscript)منیو اسکریپت 
ب همان مقاله ای که شما سابمیت کرده اید و هنوز داوری نشده و چاپ نگردیده است منیو اسکریپت یا دست نویس محسو-3

. خوانده می شودArticleیاpaperمی شود مقاله شما در صورت چاپ در یک مجله بعد از داوری

(manuscript NO)منیو اسکریپت نامبر 
جله یا همان شماره ای است که به مقاله ارسالی شما به ژورنال اختصاص داده می شود و شما می توانید از آن برای مکاتبات خود با م

گفته می شودManuscript IDمی تواند عدد یا ترکیبی از عدد یا حرف باشد که به آن. پیگیری وضعیت مقاله استفاده کنید



(Editor)ادیتور

در فارسی به معنای ویراستار است اما معنی وسیع تری در حوزه 
ه را ادیتور در حقیقت مقاله شما را و دیگر مقاالت مجل. آکادمیک دارد

ار مقاله در هنگام دریافت مقاله در بیشتر مواقع ساخت. مدیریت می کند
در صورت . و حتی محتوای ان را به صورت کلی بررسی می کند

مشکالت ساختاری و تکنیکال مقاله را به شما ارجاع می دهد و با 
ر ارسال لینک راهنمای نویسندگان مقاله خواستار اصالحات فنی د

ر مثال اصالح رفرنسها، سکشن بندی مقاله، ساختا. مقاله می شود
ای در مورد محتو. چکیده و یا حتی حاشیه کاغذ و یا دایرکشن جدولها

علمی، ادیتور بررسی می کند ایا مقاله شما از نظر موضوعی در 
ارسال حوزه کار مجله هست یا نه و حتی بررسی می کند که آیا قابلیت

برای برخی ژورنالهای معتبر عبور از . برای داوری را دارد یا نه
ما ادیتور در نهایت باید مقاله ش. همین ادیتور هم کار ساده ای نیست

.دو تا سه داور و بیشتر ارسال نمایدرا برای



ادامه 

(With Editor)ویت ادیتور•
ر حال ادیتور د. یعنی مقاله شما سابمیت شده و به دست ادیتور رسیده•

بررسی مقاله است که یا برای داوری ارسال کند یا آن را برای 
ه اول اصالحات فنی و تکنیکال برای شما ارسال کند یا در همان مرحل

.به دالیلی رد کند

(Under Review)آندر ریویوو•
مقاله در حال داوری توسط داوران منتخب مجله است و شما باید •

.منتظر نتیجه داوری باشید

Reviewیا (Refereeing)ریفرینگ یا ریفرکردن •
داورانی دارند کار داوری را انجام . به معنای داوری کردن است•

.می دهند



(Revise)ریوایز

شما مقاله تحت داوری قرار گرفته و قرار است. معنای درخواست یک ورژن جدید از مقاله استبه 
ه در اصطالح گفته می شود مقال. نظرات داوران را اعمال و سپس ورژن جدید را ارسال کنید

.دو نوع ریوایز وجود دارد. ریوایز خورده است

یعنی داوران به مقاله شما ایراد چندانی نگرفته اند وشما  :(Minor Revise)مینور ریوایز 
ن در ای.بااصالحاتی انداک می توانید ورژن جدیدی از مقاله خود را به ژورنال ارسال کنید

نوع ریوایز در اغلب موارد مقاله شما به داوری مجدد نمی رود و کارشناس و مدیر اجرایی و 
یرید اگر اصالحات کامل بود که پذیرش می گ. حتی خود ادیتور اصالحات را بررسی می کند

.اگر نه مجددا برای شما ارسال می شود

(Major Revise)ماژور ریوایز بعد از اینکه. اصالحات اساسی توسط داوران خواسته شده است :
ردید شما اشکاالت که در بیشتر مواقع ایرادات اساسی محتوایی و علمی هستند را اصالح ک

در صورت . مقاله شما جهت تائید اصالحات صورت گرفته به همان داوران ارسال می گردد
.تامین نظر داوران مقاله شما پذیرش می گردد

اهند اگر این کار را نکیند داوران اعالم خو. درهر صورت اصالحات خود را در مقاله هایالیت کنید
یا .کرد که مقاله به همان شکل قبل ارسال شده و گاهی آن را در همان مرحله ریجکت می کنند

.در ورد استفاده کنیدTrack changeاصالحات انجام شده را بولد کنید یا رنگی یا از امکان



(Resubmit)ریسابمیت

به معنای انکه مقاله. یک ریوایز خاص و خطرناک اسستاین 
جددا شما انقدر مشکل داشته که بعد از رفع ایرادها مقاله باید م

ارسال و در فرایند داوری دقیق و کامل مانند مرحله اول قرار
.گیرد

م گاهی داوران ایرادات اساسی گرفته و در نهایت به ادیتور اعال
نند می کنند که دیگر مقاله را داوری نمی کنند اما رد هم نمی ک

در این مواقع بعد از . و آن را به عهده ادیتور می گذارند
اصالحات، ادیتور مقاله را دوباره در فرایند داوری مجددا 

ع در این مواق. گذاشته و داوران نیز افراد دیگری خواهند بود
ادیتور به شما می گوید می توانید مقاله را دوباره برای ما

.ارسال کنید یا بدهید مجله دیگری



(Accept)اکسپت

نامه . تاتفاق ممکن گرفتن پذیرش یا همان اکسپت اسبهترین 

ای که ارسال می شود و به شما می گوید مقاله شما جهت 

.چاپ در یک مجله اکسپت شده است



Proof

وی وقتی کارهای تکنیکی و قالب بندی ر. پاراف مقاله شما

ال مقاله شما انجام شد یک نسخه قبل از چاپ برای شما ارس

و می گردد تا تائیدیه نهایی جهت مشخصات نویسندگان

این بخش جای هیچ گونه. موارد ریز دیگر گرفته شود
اعتراضی برای شما بعد از چاپ مقاله نخواهد گذاشت



(Reject)ریجکت

به البته این. به معنای رد شدن مقاله شما در این ژورنال است

. معنای این نیست که مقاله شما اصال به درد نمی خورد

ر شما می توانید نظرات داوران را اعمال و با یک کار بهت

انتخاب. مقاله خود را برای یک مجله دیگر ارسال نمایید

ه کار اگر کسی هستید ک. یک مجله مناسب بسیار مهم است

.ستنداول شماست مجالتی را انتخاب کنید که سخت گیر نی



(Fake)مجالت جعلی 

ژورنالهایی هستند که با نام و اعتبار برخیژورنال جعلی•
ن ژورنالهای معتبر کار می کنند ولی در واقع ارتباطی با آ

.ژورنالها ندارند

ه عمدتا افراد سودجو به سراغ ژورنالهای جعلی می روند که ب•
.صورت پرینتی در حال فعالیت هستند

این افراد با ساخت یک وبسایت با نام و مشخصات ژورنال•
اصلی شروع به کالهبرداری از محققین نموده و با دریافت

.مبالغ باال مقاالت آنها را چاپ می کنند

متاسفانه در سالهای اخیر حجم زیادی از مقاالت چاپ شده در •
 hijacked)و به سرقت رفته  (Fake)ژورنال جعلیاین

journals) به ایرانیان تعلق دارد.



نکاتی در رابطه با شناسایی مجالت نامعتبر

از مجالت تخصصی برای چاپ مقاالت استفاده کنید. 1.

مجالتی که توسط ناشرین معروف و معتبر چاپ می شوند، انتخاب ش. .وند2

از مجالتی که توسط انجمن های و پایگاه های تخصصی معرفی گش. ته اند 3
.استفاده شود

از مجالتی که شما یا اعضای هیات تحریریه آنها را می شناسند و تای. ید 4
.می کنند استفاده کنید

از مجالتی که توسط همکاران متخصص تعیین می شوند، استفاده ک. .نید5

از مجالتی که در کنفرانس های تخصصی عنوان می گردند استفاده. .کنید6



نکاتی در رابطه با شناسایی مجالت نامعتبر

از مجالتی که نحوه داوری آنها از نظر زمانی معقول و منطقی است . 1
.استفاده کنید

از مجالتی که شماره حساب آنها در خود کشور ناشر است استفاده کن. .ید2

از مجالتی که توسط تعدادی از مولفین کشورهای جهان سوم احاطه  . 3
.نشده اند استفاده کنید

از ایندکس کردن مجله در سایت های معتبر مطمئن باشیم. 4.

از تقلبی و جعلی نبودن سایت مجله مطمئن باشیم. 5.

بعد از چاپ مقاله، اگر از تقلبی بودن مجله مطمئن شدیم به دوست. ان 6
.اطالع دهید

نوع انتشار نشریه که یکی از ساده ترین روش های تشخیص وب س. ایت 7
جعلی می باشد



:راه های تشخیص مجالت جعلی

مراجعه به آخرین لیست مجالت یاراه اصلی شناخت مجالت جعلی،-8
وسط ژورنال های نامعتبر که با عنوان لیست سیاه یا بلک لیست ت

وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هر چند ماه یکبار 
.منتشر می شود می باشد

مجله در سایت های تامسون رویترز یا سایت موسسه  ISSNبررسی -9
ISI.

بررسی نوع انتشار مجله راه دیگری برای تشخیص جعلی بودن10
برای ” وبسایت جعلی مجالت“در اکثر مواقع .می باشدمجله

رونیک نشریاتی که به صورت کاغذی منتشر می شوند و نسخه الکت
.ندارند ایجاد می شوند

وپ آنها دیسیپلین یا اسکیکی دیگر از روش های تشخیص نشریات،-11
.  است



راه های تشخیص مجالت جعلی

یک وبسایت مجله برای کسب اعتماد . روش دیگر، بررسی مقاالت چاپ شده در وبسایت مجله هست-5
اشد تا نشان لیستی از مقاالت چاپ شده خود را در وبسایت داشته بکاربران و نویسندگان مقاله، بایستی

ی را به یک وبسایت جعلی هیچ مقاله ابا توجه به اینکه.دهد که آرشیوی از مقاالت منتشر شده را دارد
ت از اما این مقاال. تعدادی زیادی مقاله آپلود نمایدچاپ نرسانده، برای ایجاد آرشیو ناچار خواهد بود تا

مد کند، کسب درآ” وبسایت جعلی نشریات“کجا به دست می آیند؟ قطعاً فردی که قصد دارد از طریق 
ایرین می هزینه ای برای نگارش مقاله پرداخت نمی کند، بلکه اقدام به کپی مقاالت منتشر شده سهرگز

ت واقعی نماید تا با این روش به بازدید کننده وبسایت خود نشان دهد که مقاالت موجود در وبسایت مقاال
از جعلی ر،آنها در گوگل اسکوالعناوین این مقاالت یا بخشی از چکیدهکافیست با جستجوی. هستند

.بودن یا نبودن وبسایت مطلع شوید

با توجه . بررسی آدرس اینترتی وبسایت یکی دیگر از راه های تشخیص مجالت جعلی از معتبر می باشد-6
جاد به اینکه ثبت دامنه اینترنتی در بسیاری از کشورها نیازمند ارائه مدارک شناسایی است و ای

از یموجب پیگرد قانونی است ، در نتیجه صاحبان این وبسایت های جعل” وبسایت جعلی نشریه“
.سرویس دهندگان وبالگ یا زیر دامنه های وبسایت دیگر استفاده می کنند

ن روش البته ای. تنوع مولفین در مقاالت چاپ شده در یک مجله نیز می تواند تا حدودی کمک کننده باشد-7
ان مراجعه نمایید و به نویسندگکافی است به نسخه های منتشر شده در مجله. ساده و قطعی نیست

به عنوان مثال اگر در یک مجله خارجی، فقط مقاالت ایرانی چاپ شده . مقاالت آن توجه نمایید
احتمال اینکه این وبسایت جعلی باشد بسیار باال خواهد بودباشد،



ی شما م. وب سایت این ژونالها عموماً به تازگی طراحی می شوند و زمان ثبت دامین مربوط به یک یا دو سال اخیر می شود-1
هرچند ممکن است . به زمان دامین خریداری شده و طراحی آنها پی بردhttp://whois.comسایتتوانید با مراجعه به

ن شک کنید مواردی باشد که وب سایت اصلی یک مجله معتبر نیز تازه طراحی شده باشد ولی یکی از دالیلی که شما باید به آ
.زمان ثبت دامین آن است

ساده پوسته ظاهری این مجالت عموماً به صورت تمپلیت های آماده خریداری می شود و یا در غیر این صورت چند گزینه-2
شود و حرف ما این است که وقت زیادی برای این وب سایتها گذاشته نمی. مانند ارشیو، تماس با ما در سایت موجود می باشد

.صورت ظاهری آنها نشان از طراحی سرسری وب سایت ژورنال دارد

ی و پایش شما می دانید که اگر مجله ای ای اس یا بوده و یا دارای ضریب تاثیر باشد بنابرین طی سالهای متمادی با ارزیاب-3
عل می در مجالتی که ج.دقیق مقاالت خود به این مرحله رسیده است پس بنابراین دارای ارشیو قوی از مقاالت خود می باشد

هند یا اگر شوند عموما جاعالن آنها دسترسی به ارشیو مقاالت مجله اصلی و معتبر ندارند بنابراین یا ارشیوی تشکیل نمی د
.تشکیل بدهند به تعداد انگشتان دست می رسد

ه حتما ارشیو این مجالت را چک کنید و با سرچ عناوین مقاالتی که در وب سایت قرار داده شده است مطمئن شوید ک-4
دارند برای خیلی جالب است که بدانید چون این افراد به ارشیو مجله اصلی دسترسی ن. مقاالت در جای دیگر چاپ نشده باشند

ک سرچ گمراه کردن پژوهشگران اقدام به تشکیل ارشیو مقاالتی می کنند که قبال در مجالت دیگر چاپ شده است و شما با ی
.سریع به آن دسترسی پیدا می کنید

http://whois.com/


ت با این شما ممکن اس. می دانید که در بسیاری از وب سایتهای دیگر در مورد مجله مطالبی را درج میکنند. حتما عنوان مجله را در گوگل سرچ کنید-5
+  ژورنال یا به صورت ساده اسم. کار به مطالبی برخورد کنید که در وب سایت های انگلیسی به تقلبی بودن آن وب سایت اشاره کرده باشند

hijacked را در گوگل سرچ کنید اگر آن وب سایت لو رفته باشد حتما راجع به آن مطالبی را نوشته اند.

سیدید به دنبال در این صورت مطمئن باشید به اسم ادیتور اصلی میرسید وقتی به اسم ادیتور ر. اسم ژورنال را به همراه ادیتور اصلی سرچ کنید-6
ایمیل . عموما ادیتورهای ژورنالها اعضای هیئت علمی هستند و ایمیل ژورنالی آنها در وب سایتهای مختلفی درج شده است. ایمیل ایشان بگردید

لین و اخرین چرا که یک یور نیم برای او. مسلما اختالفاتی را می یابید. ژونالی ادیتور را با ایمیل درج شده در وب سایت های جعلی تطبیق دهید
.جاعالن این وب سایت ها عموما از ایمیلهای ازاد مثل یاهو و جیمیل استفاده می کنند.بار ثبت می شود و امکان جعل دقیق آن وجود ندارد

به این نکته دقت کنید مجله ای که . عدم داوری و مطالبه سریع هزینه های چاپ می باشد hijackedدقت کنید ویژگی اصلی مجالت جعلی یا -7
ISI رایط خوب بنابراین هر وقت مشاهده کردید که ژورنالی با ش. و دارای ضریب تاثیر هیچ گاه به مقاله ای بدون کامنتهای داوری پذیرش نمی دهد

.تنها یک ایمیل تبریک پذیرش و شماره حساب برای واریز مبلغ داده به آن شک کنید

نند تا وب سایت مجالتی هستند که موازی با وب سایت اصلی ساخته می شوند و دقیقا شکل و ظاهر وب سایت ژورنال اصلی را حفظ می ک-8
ر تفاوت خواهد به ادرس این وب سایت ها دقت کنید عموماً بسیار شبیه هم هستند و تنها دریک حرف با یکدیگ. پژوهشگران را به اشتباه بندازند

لی و شناخته اکثر وب سایتهای دیگر به ژورنال اص. برای پی بردن به وب سایت اصلی به سرچ آن مجله در وب سایتهای مختلف بپردازید. داشت
.در انجام این کار دقت کنید. شده لینک می دهند

اقی دن آنها باین ژورنالهای به شما برای ارسال مقاله ایمیل می دهند چراکه سریعاً باید متقاضیان خود را جذب کنند و تازمانی که به شناخته ش-9
ژوهشگران شما باید بدانید که مجله ای که معتبر و دارای ضریب تاثیر است برای جذب مقاله به پ. مانده است سودهای کالنی را به جیب بزنند

.در واقع ژورنالها معتبر هیچ احتیاجی به دادن ایمیل ندارند. ایمیل نمی دهد



• مجله یا نشریه را در یکی از پایگاه های نمایه سازی کافی است
isiنشریات مانند  iscیا  اسکوپ یا حوزه جست و جو نماییم و

را استخراج و با اسکوپ مقاالت چاپ شده در آن فعالیت مجله
به عنوان مثال مجله ای که حوزه فعالیت . وبسایت مقایسه کنیم

نمی تواند مقاالت خود را در زمینه جغرافیا معرفی کرده است،
برق چاپ کند، زیرا به محض انجام این کار از لیست مجالت 

)پایگاه نمایه ساز  isi isc)یا  مطمئنا یک . حذف خواهد شد
مجله معتبر برای دریافت چند صد دالر ، اعتبار خود را از 

چنین حالتی مواجه در صورت ی که با. دست نمی دهد
.مطمئن باشید شما با یک مجله جعلی رو به رو هستیدشدید،



وبسایت هاي جعلی مجالت علمی

پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجالت علمی به یکی از

این . معضالت جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است

موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر 

بی .تعداد زیادي از پژوهشگران و دانشجویان گردیده است

اطالعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز 

یق تعداد این مجالت افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طر

هاي به سود« انتشار مقاله»دریافت هزینه هاي به اصطالح 

کالنی برسند



جعلی چیست؟( وب سایت)مجله 

عل وب سایت هایی هستند که نام و اعتبار علمی مجله اي را ج

-:معموالً این کار را از طرق زیر انجام می دهند. می کنند

-قراردادن آرشیو مقاالت مجله اصلی در وب سایت جعلی 
و ویژگی هاي ظاهري وب سایت (ISSN)درج عنوان، 

مشابه با نام مجله ( Domain)ثبت دامین -مجله اصلی 

اصلی



نکته

(.  هستند ISSN-Eفاقد )وب سایتی به اسم آن ها ثبت نشده است 

به جاعالن غالباً در تامسون رویترز-همین امر فرصتی 

که دنبال مجالت معتبري هستند که هنوز را فراهم می کند

از مشخصات ژورنال اصلی براي موجه جلوه دادن خود 

در بسیاري از موارد مجالتی جعل می -. استفاده نمایند
.دشوند که به زبانی غیر از انگلیسی منتشر می شون



ویژگی هاي نامتعارف وبسایت هاي جعلی مجالت 

علمی

مشخص و تخصصی براي نشریه « اهداف»نداشتن -الف

پذیرش مقاله در زمینه هاي مختلف علمی-ب

چاپ تعداد زیاد و نامتعارف مقاالت در یک شماره -ج

پذیرش درصد باالیی از مقاالت از یک کشور خاص -د

چاپ مقاالت متعدد از یک نفر در یک شماره -ه

ل معمـوال از ایمیـ)نداشتن آدرس معتبر براي مکاتبـات -و

(استفاده می کنند Gmailو یـا  Yahooهـاي نظیـر 



چگونه می توان به جعلی بودن یک مجله پی برد؟

بررسی موارد متعدد از وب سایت جعلی مجالت علمی، 

شاخص هایی را جهت ارزیابی اصالت آن ها مشخص می 

رخی البته این شاخص ها نسبی هستند و ممکن است ب. کند

با. از آن ها در مورد یکسري از مجالت جعلی صدق نکند

این حال دانستن این موارد می تواند در شناسایی این 

م هرچند در عمل این کار مستلز. مجالت کمک کننده باشد
.صرف ساعت ها زمان و بررسی منابع مختلف می باشد



وب سایت این ژونال ها عموماً به تازگی طراحی شده اند -1

و زمان ثبت دامین آن ها مربوط به یک یا دو سال اخیر 

.می شود

می توان با مراجعه به سایت  whois.com   یاwho.is به 

هرچند ممکن . زمان خریداري دامین و طراحی آن پی برد

است وب سایت اصلی یک مجله معتبر نیز به تازگی 
.طراحی شده باشد





صورت ظاهري این وب سایت ها نشان از -2

طراحی سرسري وب سایت ژورنال دارد

معموالً پوسته ظاهري این مجالت به صورت تمپلت هاي•
(Template )آماده خریداري در سایت موجود می باشد  .

”آرشیو“، می شوند و چند گزینه ساده مانند ” تماس با ما“



.مجالت معتبر داراي آرشیو کاملی هستند-3

می باشد طی ( IF)هر مجله معتبري که داراي ضریب تأثیر 

ه سال هاي متمادي با ارزیابی و پایش دقیق مقاالت خود ب

وي بنابراین داراي آرشی. این درجه از اعتبار رسیده است

در حالی که مجالت. کامل و دقیق از مقاالت خود می باشد

سی یا دستر-یا اساساً آرشیوي ندارند؛ -... جعلی عموماً 

دي و یا آرشیو بسیار محدو-به آرشیو مقاالت وجود ندارد؛ 
.دارند



عدم انطباق آدرس وب سایت مجله با لینک موجود در پایگاه -4

Reuters Thomson  و یا سایر پایگاه هاي استنادي معتبر نظیر

PubMed ...و 



عدم انطباق زبان مجله در پایگاه هاي داده با -5

زبان مقاالت چاپ شده



حتماً -یا به صورت ساده اسم . سایر نکات برخورد کنید که به تقلبی بودن آن اشاره شده باشد-6

ممکن است با این کار به مطالبی ژورنال . عنوان مجله را در گوگل جستجو نمایید jacked-hi  را
.اگر آن وب سایت لو رفته باشد حتماً راجع به آن مطالبی را خواهید یافت. در گوگل جستجو نمایید



هر وقت ژورنالی در جواب مقاله ارسال شده ایمیل تبریک پذیرش و شماره حساب 

چرا که اکثر مجالت معتبر . براي واریز هزینه چاپ ارسال نمود، به آن شک کنید

.بدون اعمال نظرات داوري، به مقاله اي پذیرش نمی دهد



اي در حالی است که مجالت معتبر و داراي ضریب تأثیر بر

ی ژورنال هاي جعلی و بی اعتبار ایمیل های-جذب مقاله به 

میل این پژوهشگران ای. براي دریافت مقاله ارسال می کنند

ته در واقع ژورنال هاي معتبر به حد کافی شناخ. نمی دهند

شده هستند و نیازي به این کار ندارند

ار در صورتی که افراد یا شرکت هایی اخذ پذیرش و انتش

مقاله اي را تضمین می کنند بایستی به آن ها و مجله 
.مربوطه شک نمود



نرم افزارهایی که برای کشف دستبرد علمی

دریعلمدستبردكشفبرايكههاییسایتونرمافزارها•
Turnitinمانندمیروندكاربهمتنیاسناد , Eve2 ,

Scan My essay, Safe Assign.مؤسسههايبيشتردر
دانشگاهمثلآمریكادربویژهدانشگاههاوآموزشی
استفادهTurnitinاز...وآكسفورددانشگاهوبوستون
.میكنند

دكليومقالهخالصهمقاله،عنوانكهet-BLASTافزازنرم•
.كندمیبررسیرامقالههايواژه



نرمافزارهاییكهبرايكشفدستبرد
علمی



https://www.scanmyessay.com/
که برای کشف دستبرد علمیscanmyessayنرم افزار



بودن یک مجله مطمن شد؟ISIچگونه میتوان از 

قاالت یک مجله میتواند به دلیل کاهش بار علمی آن از لیست م
ISI برای اطمینان از نمایه. کنار گذاشته شود

بودن  ISIیا به عبارت سادهتر  WOSبودن یک مجله در 

:دیک مجله  میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنی

http://ipscience-help.thomsonreuters.com

http://mjl.clarivate.com/



http://mjl.clarivate.com/



http://ipscience-
help.thomsonreuters.com



List of Journal



چگونه یك مجله مناسب برای چاپ مقاالت خود 

انتخاب كنیم؟

مجله مدنظر چه مجله ای است؟-1
دی در ابتدا باید بدانید مجالت انواع مختلفی دارد، دسته بن

:مجالت شامل

((ISIمجالت آی اس آی 

(ISC)مجالت آی اس سی 
(Scopus)مجالت اسکوپوس 

(داخلی و خارجی )پژوهشی -مجالت علمی

(Pubmed)مجالت پابمد 
ترویجی–مجالت علمی 

تخصصی–مجالت علمی 



هر مجله چند امتیاز دارد؟-2
به . تامتیاز چاپ مقاله برای مقاطع تحصیلی متفاوت در مجالت مختلف، متفاوت اس

:طور مثال در مقطع کارشناسی ارشد

 پذیرش یا چـاپ مقـاله در در مجالتISI =  2حداکثـر

 مجالت انگلیسی زبان غیرISI =  1/5حداکثـر

1/5حداکثـر = پژوهشی داخلی -مجالت علمی

1حداکثـر = تـرویجی مصوب وزارت علوم یا دانشگاه آزاد اسالمی -مجالت علمی

0/5حداکثـر = مجالت علمی معتبر



آیا موضوع مقاله باید مرتبط با موضوع مجله باشد؟-3

ین نکته به ا. مجله انتخابی باید مرتبط با موضوع مقاله باشد

رد توجه کنید که مقاله را می توان به هر مجله ای ارسال ک

ید مجله ای اما درصورتی که بخواهید نتیجه مثبتی بگیرید با

مت هر مجله در قس. مرتبط با محتوای مقاله انتخاب نمایید

ا اسکوپ خود مشخص کرده که چه نوع رشته و گرایشی ر
.نیدپذیرش می کند، بنابراین اسکوپ مجله را بررسی ک



یین ارزش و اعتبار علمی مقاله برای مجله منتخب چگونه تع-4
می شود؟

دار ایمپکت ISIمجالت . مجالت مختلف اعتبار متفاوتی دارند
تند بدون ایمپکت دارای اعتبار بیشتری هس ISIنسبت به مجالت 

اعتبار . و مشخصا داوری این مجالت سخت و زمان بر است
ارزیابی می (Impact Factor)ایمپکت فاکتور این مجالت با

.کنند
را ضریب اثر یا  (IF)یا  (Impact Factor)شاخص تاثیر 

ز سه عامل تاثیر و نیز شاخص اثرگذاری می گویند که یکی ا
و از مهم ترین  (ISI)شاخص استاندارد مؤسسه اطالعات علمی 

.شاخص های مطرح در حیطه علم سنجی می باشد



م؟چگونه اعتبار یا جعلی بودن مجله انتخابی را بدانی-5

رسی مجله انتخاب شده باید از نظر اعتبار و جعلی بودن بر

دانشگاه آزاد اسالمی، وزارت علوم و وزارت . شود

بهداشت در دوره های زمانی مختلف لیست جدید مجالت 

یست هنگام انتخاب مجله آخرین ل. نامعتبر را اعالم می کنند

مجالت معرفی شده از طرف وزارت مربوطه را بررسی 
.کنید



روش های انتخاب مجله مناسب برای مقاله
.مشورت کنید

متد،.در درجه اول استفاده از نظرات متخصصین مجرب و صاحب مقاالت متعدد در بسیاری از اوقات راهگشاست
.محتوا، كیفیت و به روز بودن مقاله شما در انتخاب مجله موثر است

.بخش مراجع مقاله خود را بازبینی کنید
.مجالت دارای ارجاع در مقاله شما، یک انتخاب برای ارسال مقاله به آن مجالت است

.به مشخصات مقاله دقت کنید
و رتبه بندی و كالس مجالت، نوبت انتشار مجله و میزان مقاالت منتشر در مجالت مورد نظر  (IF)به عامل تاثیر 

هتر می توجه كنید، مجالت حوزه تخصصی و تحقیقاتی را بصورت مرتب مطالعه كنید و مقاله خود را به مجله ای كه ب
.شناسید ارسال كنید

.مشخصات مقاله منتخب را بررسی کنید
ابتدا در نمایه مجالتی كه به تازگی منتشر شده اند هنوز به خوبی شناخته شده نیستند؛ آنهایی را انتخاب كنید كه از همان

ا مقاالت منتشر شده را در شماره های اخیر مجله و راهنمای مولفین مجالت مورد نظر ر.های معتبر ایندكس می شوند
.بررسی و مطالعه كنید تا مشخص شود موضوع تحقیق شما در كانون توجه كدام مجله است

.به مخاطبان مجله توجه کنید
ن یك آیا آمارهای داخلی و ایرانی مورد توجه خوانندگا. در انتخاب مجله واقع بین باشید و به مخاطب مجله فكر كنید

مجله امریكایی قرار می گیرد؟

.به روند داوری مجله مورد نظر توجه کنید
ر مجالت ممكن است به نظر برسد مقاالتی كه در كنگره های بین المللی پذیرفته شده اند شانس باالتری برای چاپ د

ی می معتبر دارند ولی عمال اینطور نیست، اکثر مجالت مقاالت را بدون در نظر گرفتن این موضوع از ابتدا داور
.کنند


