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در راستاي كيفيت بخشي به توليدات علمي واحد جامع مستقل نجف آباد موارد 

 بايست مد نظر قرار گيرند:ميدر خصوص مقاالت زير 
 عالما لیست و اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی سازمان، علوم وزارت نامعتبر مجالت لیست در نباید انتخابی مجله -1

 میعل هیأت تحصیلی رشته تخصصی بایستمی مجالت  .باشد آبادنجف واحد فناوری و پژوهش معاونت توسط شده

 جداً کنندمی فعالیت مختلف هایزمینه در که مجالتی و تخصصی غیر مجالت به مقاله ارسال از / دانشجو باشد و

 تبدیل گونه هر و جذب حق امتیاز، سالیانه فیعتر ایبر تخصصی غیر مجالت است ذکر به الزم. گردد خودداری

 .گیرندنمی قرار نیز تشویق مشمول و نیستند تایید ردمو سالهر یا نامه نپایا هنمر گرفتن، ضعیتو

در خصوص مقاالت دانشجویان تحصیالت تكمیلی، راهنمایی و کمك به دانشجو در خصوص مقاله نویسی،  -2

های الزم تا مرحله نهایی و چاپ شدن یكی رشته، ارسال مقاله به مجله و پیگیریانتخاب مجله تخصصی و معتبر 

ئول نویسنده مس ه مكاتبات انجام شده توسط مجله بادر این راستا کلی باشد.از وظایف اصلی اساتید راهنما می

 گیرند.مورد بررسی قرار می

 بررسی مورد دانشكده وهشیپژ مدیر توسط مجله اعتبار است الزم چاپ جهت مجالت به مقاله ارائه از پیش -3

 مجله یافتن برای توصیه چند معتبر مجالت در مقاالت چاپ و مجله درست شناسایی اهمیت به توجه با. گیرد قرار

 :گرددمی ذکر معتبر نا مجالت به مقاله ارسال از پرهیز و مناسب

 علوم جغرافیا، تاریخ، که ایمجله مثال طور به) کنندمی چاپ مقاله مختلف هایزمینه در که مجالتی -3-1

 فقط و باشندنمی قبول قابل دانشگاه نظر ازمجالت عمومی می باشند و ( کندمی چاپ مقاله...  و ادبیات اجتماعی،

 برای مثال طور به ) کندمی چاپ مقاله نظر مورد رشته تخصصی زمینه در تنها که باشندمی قبول قابل مجالتی

 قبول قابل کندمی چاپ مقاله و تمام گرایش های عمران عمران تخصصی زمینه در تنها که ایمجله عمران رشته

  (.باشدمی

 

 

 



حوزه تخصصی آن مجله  کامالً باشد ودر بسیاری از موارد عناوین مجالت تخصصی خود گویا و روان می -3-2

حوزه تخصصی این مجله   JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINEباشد، مانند مجله مشخص می

 :های زیر را در نظر بگیریدمجلهباشد، اکنون تولید مثل می

- Advances in Natural and Applied Sciences 

- International Academic Journal of Social Sciences 

- International Academic Journal of Science and Engineering 

- InternationalJournal of Humanities and Cultural Studies 

 

کنند و های مختلف مقاله چاپ میباشد که در زمینهمشخص می ها کامالًبینید از نام این مجلهکه می همانطور

 ها نروید.باشد، هیچگاه سراغ اینگونه مجلهسیاست مجله مبهم و مشخص نمی

و متخصص دارند و سیاست و حوزه تخصصی مجله با  معتبر تحریریه هیات اعضای که مجالتی از استفاده -3-3

 Academic Journal of مجله: مثال برای گوگل در سرچ با ) تخصص اعضای هیأت تحریریه متناسب باشد

Cancer Research ندارد وجود معتبر تحریریه هیأت. دارد قرار معتبر نا مجالت سیاه لیست ردیف اولین در ،

جله کنید حتما هیأت تحریریه ماست(.  مجالتی که انتخاب می تخصصی مجله با مرتبطی نا تخصص دارای سردبیر

را بررسی نمایید و با سرچ در گوگل مطمئن شوید آیا این اعضا و تخصص آن ها وجود خارجی دارند یا خیر، اکثر 

ندارند و اعضایی که معرفی کرده وجود  مواقع دیده شده که مجالت عمومی و نا معتبر هیأت تحریریه متخصص

های معتبر خارجی ندارند. مجالت تخصصی و معتبر اعضای هیأت تحریریه کامالً متخصص دارند و از دانشگاه

 باشند.می

 

مشخص باشد )روند داوری، هیأت تحریریه  کامالً سیاست مجله که گردد مجالتی انتخاب گردندتوصیه می -3-4

دارای ...(، همچنین مجله  های معتبر وآرشیو، آدرس دفتر مجله، آدرس مكاتبات با ایمیلهزینه چاپ، متخصص، 

شوند هایی که مجالت جعل مید زیرا یكی از راهباش E-ISSN ،(Electronic ISNNشماره بین المللی الكترونیكی )

 باشند.می E-ISSNاین است که فاقد 

باشند و از می دهند مجالت نامعتبرروز، یك ماه پذیرش چاپ می 20مجالتی که ظرف مدت یك هفته،  -3-5

 ندرو دارای که هستند مجالتی، رعتباا بی یا رعتباا کم تمجالارسال مقاله به اینگونه مجالت خودداری گردد. 

 .کنندمی پچا را تمقاال مبلغی یافتدر از پس و دهبو لمعمو غیر پچا و داوری

 

 



 

 یهاهپایگا سایر یا و Scopus هپایگا، تاثیر ضریب ونبد ISI المللی بین پایگاه فهرست در که مجالتی کلیه -3-6

 مقاله پچا و داوری و ستا متعارف نا و هکوتا ربسیا هاآن در مقاله شپذیر و داوری یندافر ماا شوندمی نمایه معتبر

 ایبر. شوندمی بمحسو معتبر نا، نیست مشخص مقاله چاپ در مجله سیاست و دگیرمی  منجاا هزینه یافتدر با

 و نیستند تایید ردمو سالهر یا نامه نپایا هنمر گرفتن، ضعیتو تبدیل گونه هر و جذب حق امتیاز، سالیانه فیعتر

 .گیرندنمی قرار نیز تشویق مشمول

 

 :مجله سایت نبودن و جعلی تقلبی از اطمینان -3-7

 با ارتباطی واقع در ولی کنندمی کار معتبر هایمجله برخی اعتبار و نام با که هستند هاییمجله جعلی هایمجله

 ادافر این. شوندمی چاپ فیزیكی صورت به که روندمی هاییمجله سراغ به سودجو افراد عمدتاً. ندارند هامجله آن

 بالغم دریافت با و نموده محققین از کالهبرداری به شروع اصلی مجله مشخصات و نام با سایت وب یك ساخت با

 . کنندمی چاپ را مقاالت باال

 

با توجه به روند رو به رشد دانشجویان تحصیالت تكمیلی در کشور برخی موسسات سودجو چاپ مقاله بوجود  -4

 ها راکنند و مقاالت آناند که تنها بحث تجاری و کالهبرداری دارند و از دانشجویان هزینه گزاف دریافت میآمده

 وضوعم به آگاه و آشنا که کسی کنند برایعلمی چاپ می با اسم مجله تخصصی در مجالت نا معتبر و فاقد ارزش

 خواهیدمی اگر. است متقلب دهدمی چاپ تضمین که ایموسسه که بیاوریم دلیل که ندارد لزومی هیچ باشد،

 :کنید درک را مطلب این عمق کندمی کمك شما به زیر دالیل

 مواردی جز به و دارد...  و تحریریه هیات در شدن مطرح و داوری به نیاز هم معمولی مجله یك در مقاله یك چاپ

 یامجله که است ممكن چطور. دارد زمان به نیاز مقاله چاپ و پذیرش داغ، موضوع و باشد سر شناس نویسنده که

 یهاگزارش اکثر که بفرمایید توجه بدهد؟ پذیرش هفته چند ظرف کند،می دریافت هم زیادی هایمقاله که معتبر

 نامه چهی بدون و کوتاه دوره یك از پس مقاله که است آن از حاکی است رسیده مطالب این نویسنده به که تقلب

 .گیردمی پذیرش اشمقاله توضیح، و بازبینی به نیاز حتی و داوران طرف از

 شما به اینامه مدتی، از بعد و ندارد کاری شما به دیگر و گیردمی شما از را مقاله است، متقلب که ایموسسه

 اصالحات و اتفاقات جریان در مسئول نویسنده شودمی مگر. است شده پذیرفته مقاله دهدمی نشان که دهدمی

 ههم در را داوران سواالت همه پاسخ ایموسسه    چه نخواهد؟ باز بینی هیچ مقاله شودمی مگر نباشد؟ درخواستی

 تمجال روند داوریزبان آن اصالح گردد،  معموال اولین ایراد و اشكال به مقاله این است که نگارش دارد؟ هازمینه

برد که بعد از این مدت ممكن است مقاله رد شود یا اینكه ایراداتی که توسط می ماه زمان 3تا  2معتبر معموالً 

داوران به مقاله شده به نویسنده برگشت داده می شود تا اصالح گردد و مجددا مقاله به مجله ارسال گردد تا مجددا 

 توسط داور بررسی و ....، 



 .است لبیتق کامال اینكه یا نیست معتبر واقعا لهمج ولی دهندمی چاپ وعده نویسنده به که است این دیگر مساله

 ISI مجالت ویژه به واقعی مجالت برای شده درست تقلبی هایسایت وب بلكه نیستند، مجله هااین عبارتی، به

 رفك شما و اندکرده درست تقلبی و مجازی صورت به را واقعی مجله یك سایت وب از کپی یك یعنی. هستند

 .است شده منتشر تقلبی سایت وب یك در فقط شما مقاله که حالی در شده، پذیرفته تانمقاله کنیدمی

 که یامجله است ممكن یعنی. برسد چاپ به ویژه شماره یك در شما مقاله که است این تقلب برای دیگر راه یك

 دلیل همین به و شود چاپ( Special Issue) شماره ویژه در شما مقاله ولی باشد واقعی شودمی معرفی شما به

 .نگیرد تعلق آن به امتیازی هیچ

 

             کنند و مقاله چاپفت میااساتید و دانشجویان گرامی توجه داشته باشند کلیه موسساتی که هزینه دری -5

اشد و بغیرقانونی بوده و هیچ کدام از این موسسات مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسالمی نمیمی نمایند 

از ارسال مطالب تحقیقات خود به اینگونه موسسات جداً خوددرای فرمایید. شایان ذکر است هر زمان ثابت شود 

    که مقاله دانشجو یا استاد توسط این موسسات در مجالت به چاپ رسیده، کلیه امتیازات دریافت شده از این مقاله 

 زینه تشویقی و ...( مسترد خواهد شد.) امتیازات پژوهشی جهت ترفیع و ارتقاء و ...، ه

 
 سودجوی موسسات توسط( المللی بین سطح در) کشور از خارج در زیادی های کنفرانس شده مشاهده اخیراً -6

الع به اطهای غیر تخصصی و نا معتبر با توجه به روند رو به رشد کنفرانس گرد و می برگزار ای شناخته نا و نامعتبر

های معتبر و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم برگزار هایی که توسط دانشگاهکنفرانسرساند تنها می

 کنفرانس مورد در همچنین گردند.گردند مورد قبول دانشگاه هستند و شامل امتیاز پژوهشی، نمره و ... میمی

 مرهن پژوهشی، امتیاز شامل و دانشگاه قبول مورد هایی کنفرانس تنها ،(المللی بین و ملی)  داخلی معتبر های

 ذی مراجع از رسمی مجوز دارای علمی های انجمن یا معتبر های دانشگاه توسط که شوند می...  و نامه پایان

 .باشند شده ثبت ISC پایگاه در و برگزار( اسالمی آزاد دانشگاه و بهداشت وزارت و علوم وزارت) صالح

 

 به)  خارجی یا داخلی های دانشگاه در کنفرانسی همینكه نمایند می تصور اساتید و دانشجویان از بسیاری -6-1

 برگزاری محل با کنفرانس کننده برگزار صورتیكه در. است معتبر گردد می برگزار( ترکیه های دانشگاه مثال طور

 .باشد نمی آن بودن معتبر بر دلیل کنفرانس برگزاری محل و هستند هم از جدا مقوله دو کنفرانس

 

 در دانشگاه نام دهی آدرس صحیح شیوه کردن رعایت بر مشروط پژوهشی خدمات کلیه جهت امتیاز کسب -7

 .(باشدمی موجود دانشگاه سایت وب در دهی آدرس صحیح شیوه) باشدمی بخشنامه طبق پژوهشی هایفعالیت

 
 

 

گوينده تدوين و گردآوري: مهندس جالل الدين  


