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نشریات و همایش های جعلی



نشریهلیاصهایسایتازبرداریکپیباکههستندهاییسایتوبجعلینشریات•

.شوندمیایجاد

هناآگانویسندگانازمقالهنشروداوریهایهزینهآوریجمعنشریاتاینهدف•

.است

میرارقخودکاردستوررامعتبرینشریاتازدستهآنهویتجعلجعلی،نشریات•

.ندشومیمنتشرچاپیقالبدرفقطیاونیستندسایتوبداراییاکهدهند

وودشمیخارجنویسندهدستازامورکنترلهزینه،پرداختومقالهارسالازپس•

نشریهیوآرشازمقالهکردنخارجیاخودپولگرفتنبازپسبهقادردیگرنویسنده

.بودنخواهدجعلی

آنهاددیازکهچراکردخواهندامتناعمقالهچاپازنیزمعتبرعلمینشریاتسایر•

.استرسیدهچاپبهباریکقبالاثراین



.شودمیخارجکشورازاعتبارکممجالتدرمقالهچاپبرایزیادیارزساالنه•

یسندگاننوازبیشایرانینویسندگانمتاسفانهکهدهدمینشاناولیههایبررسی•

.شوندمیگرفتارنشریاتایندامدرکشورهاسایر
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28%

71%

نامعلوم
نویسندگان خارجی
نویسندگان ایرانی



مجموع تعداددرصدتعداد مقاالتزیرشاخه موضوعیشاخه اصلی
مجموع  
درصد

علوم انسانی

%7130مدیریت

17373%
%2310حقوق

%219روانشناسی
%5824سایر

علوم پایه و مهندسی

%219کامپیوتر و فناوری

5823%
%187مهندسی مکانیک

%135الکترونیک
%62سایر

تعلوم پزشکی و بهداش
%42پزشکی

84% %21میکروبیولوژی
%21پرستاری

%239100%239100جمع
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شمارهیاناشرمجله،عنوانازبخشییاهمهاستکافینظرموردمجلهبررسیبرای•

.کنیدواردپایگاهجستجویکادردرراآناستاندارد

االخصبشدهدرجمشخصاتسایربهحتماخودنظرموردمجلهعنوانبازیابیازپس•

اززتمایوجهترینمهمجعلیمجالتمورددرزیراکنیدتوجهآناینترنتیآدرس

.استآناینترنتیآدرساصلیمجله

.هستندعلمیاعتبارفاقدفهرستایندرموجودمجالت•

رهعنوانمقابلدرمندرجتاریخازحاضرفهرستمجالتدرشدهمنتشرمقاالت•

.بودنخواهدمعنویومادیامتیازهیچمشمولوشدهمحسوبنامعتبرمجله،

.نیستمجلهآنبودنمعتبربردلیلالزامافهرستایندرایمجلهوجودعدم•



استشواردبروکراتیکابزاربانامعتبروجعلیمجالتبامبارزهعملدر

سیاهتلیسوشوندمیبرپاجدیدعنوانیباشبهرمجالتاینکهچرا

...شودنمیکاملهرگز



بررسی یک ژورنال جعلی از نزدیک



MAGNT research report





http://brisjast.com/













برخی روش ها برای شناسایی نشریات جعلی

بررسی دقیق ادعای نشریه در مورد نمایه شدن در نمایه ها معتبر•

بررسی چند مقاله از شماره های پیشین مجله•

تحقیق درباره ناشر مجله•

بررسی سردبیر و داوران مجله•

مبلغ درخواستی از سوی مجله برای چاپ مقاله•

زمان داوری•

بررسی وب سایت مجله•



موسسه اطالعات علمی
ISI

• ISI Web of Science

• Journal Citation Report (JCR)

• Essential Science Indicators (ESI)

• InCites



MasterList

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://lib2mag.ir/wp-content/uploads/2017/02/q.png


Journal Citation Report (JCR)

ی  این پایگاه میزان اعتبار و وزن ارزشی هر مجله را بر اساس شاخص های•
.نظیر ضریب تاثیر مجله محاسبه می کند

اه  این پایگاه داده های خود را از وب آو ساینس می گیرد و خود از دو پایگ•
فرعی تشکیل شده است

پایگاه علوم-1
پایگاه علوم اجتماعی-2
.در زمینه ارزش گذاری مجله های علمی بسیار کاربرد دارد•



مفهوم کلی ضریب تاثیر مجله

Journal Impact Factor (JIF)

لهمجیکمقاالتبهاستنادمتوسطمیزانکهاستکمّیتیIFتاثیرضریب•
.دهدمینشانراعلمی

ی یک ضریب تاثیر می تواند معیاری باشد برای نشان دادن میزان نفوذ علم•
مجله در یک حوزه علمی و تحقیقی خاص

استقبلسال۲درشدهچاپ مقاالتتعدادبهاستنادهاتعدادنسبتحاصل•
یزانمکهاستکمیشاخصیکتأثیرعاملواقعدر.استتأثیراینمعرفکه

مجالتبرایفاکتوراین.می دهدنشانرامقالهبهبعدسال هایدرمراجعه
پایانردومحاسبهساالنهبه صورترویترزتامسونمجالتپایگاهدرثبت شده

اعالمشده اند(نمایه)نمایهISIفهرست نویسیدرکهمجالتیجهتهرسال
.می گردد



بدست آوردن ضریب تاثیر مجله از طریق پایگاه 
web of science

بار 750جمعا ۲009در سال  Natureپایگاههای استنادی نشان می دهد که مجله بررسی •
160و ۲007استناد مربوط به سال 1۲0از این تعداد استناد . مورد استناد قرار گرفته است

۲008و ۲007اگر مجموع مقاالت این مجله در سالهای . بوده است۲008استناد مربوط به سال 
چه عددی خواهد بود؟۲009مقاله باشد، ضریب تاثیر نشریه مذکور در سال 60و 80به ترتیب 

:دیگرعبارتبه•
بطورمجلهاینقبلسالدوهایشمارهمقاالتازهریک۲009سالدر•

.اندگرفتهقراراستنادموردباردومتوسط
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NatureIF



.استگرفتهقراراستنادموردسالیکدرمقالهیککهدفعاتیتعدادمتوسط•

تاسنشریهیکدرشدهمنتشرمقاالتبهاستنادسرعتدهندهنشانآنیشاخص•

شاخص آنی
Immediacy Index



دهنده تعداد استنادهایی است که به مقاالت پنج سال اخیر مجله در سال نشان •
...صورت گرفته است، ولیJCRمحاسبه 

اد از  استن. به این مساله که استناد توسط چه ژورنالی صورت گرفته دقت می شود
.طرف ژورنالی که خود ضریب تاثیر باالیی دارد، اهمیت و ارزش بیشتری دارد

خود استنادی های داخل ژورنال را حذف می کند .

Eigenfactor Score



چاپازبعدسال5درژورنالیکمقاالتتاثیرمیانگینازاستعبارت

Eigenfactorنسبت scoreساله5بازههماندرژورنالمقاالتتعدادبر
ژورنالایندرشدهچاپمقالههرکهاستمعنااینبهباشدیکازبزرگتریامساویاگر

اینهبباشدیکازکمتراگروداردموضوعیزمینهآندرمتوسطحدازبیشتاثیری
.استمتوسطحدازکمترژورنالمقاالتتاثیرکهاستمعنا

Article Influence Score



Quartileمفهوم چارک



CiteScoreشاخص استنادی •

( اسنیپ)SNIPشاخص •

یا ضریب Source Normalized Impact Per Paperمعادل SNIPشاخص•
.تاثیر به هنجار شده بر اساس منبع می باشد

SJRشاخص•

معیاری ست که بیان میکند تمام استنادات برابر آن چیزی که خلق شده نیست و زمینه 
.موضوعی، کیفیت و شهرت مجله اثر مستقیم بر ارزش استناد دارد

این معیار هم شمار استنادهای دریافتی یک مجله و هم اهمیت یا اعتبار مجله ای که 
.استنادها از آن می آیند را محاسبه میکند

این شاخص بیشتر برای استناد شبکه ای به مجالت بسیار بزرگ و ناهمگن مناسب می 
.باشد

SCOPUSپایگاه استنادی 



https://www.scimagojr.com/
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