
تبرمجالت علمی معتبر و نامع
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معتبر علمی مجالت

(JCR موجود در تامسون رویترز (مجالت موسسه توسط شده نمایه مجالت -

(SJR مجالت موجود در) الزویر موسسه توسط شده نمایه مجالت -

(ISC مجالت موجود در) علوم جهان اسالم پایگاه استنادی توسط شده نمایه مجالت -

کشور ترویجی علمی پژوهشی و علمی مجالت سایر -

پایگاههای علمی) سایر معتبر (نمایهشده در علمی مجالت -دیگر

نامعتبر علمی مجالت -
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مجموعه هسته وب علوم

(Web of Science Core Collection)

 نمایه استنادی علوم:(Science Citation Index) 1900رشته از 150مجله در 8500بیش از  .

نمایه استنادی علوم اجتماعی(Social Science Citation Index)  : رشته از 55مجله در 3000بیش از

1900.

نمایه استنادی علوم انسانی و هنر(Art & Humanities Social Science)  : 1975مجله از 1700بیش از.

نمایه استنادی مقاالت کنفرانسی:(Conference Proceedings Citation Index)  : 160000بیش از

.1990مجموعه مقاالت همایش از 

نمایه استنادی کتاب(Book Citation Index)  : 2005کتاب از سال 60000بیش از.

Index Chemicus, Current Chemical Reactions
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ISIمقالھ



هست یا نه؟؟ISIاز کجا بفهمیم که مجله ای 

(SCI)لیست مجالت نمایه استنادی علوم 
(SSCI)لیست مجالت نمایه استنادی علوم اجتماعی

(A&HCI)لیست مجالت نمایه استنادی علوم انسانی و هنر

 (Journal Citation Reports)پایگاه گزارش استنادی نشریات
نمایه فوق بر اساس شاخص های مختلف مورد بررسی 3در این پایگاه عملکرد مجالت موجود در 

.قرار می گیرد
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Master Listو JCRتفاوت مجالت موجود در 

این مجالت در یکی از سه پایگاه اصلی. هستندISIهمگی جزء مجالت JCRمجالت موجود در 
SCI وSSCI وA&HSCنمایه می شوند.

شامل مجالتی هم JCRعالوه بر مجالت  Master listمجالت موجود در لیست مادر یا
مثالً . قرار دارند( Web of Knowledge)هست که در سایر پایگاههای تحت نظر شبکه دانش 

Zoological RecordsوBIOSISو Biological Abstractsمجالت نمایه سازی شده در 

...و 

وجود داشته JCRعنوان مجله باید در . کافی نیست Master listصرف بودن عنوان مجله در
.محسوب شودISIباشد تا یک مجله 



9

جستجوی یک مجله در پایگاههای موسسه تامسون
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جستجوی یک مجله در پایگاههای موسسه تامسون
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مقاله 25تعداد 2009و در سال 35تعداد 2008در سال xدر مجله : مثال

بار استناد 50و 70به ترتیب 2010این مقاالت در سال . متنشر کرده است
است 2معادل 2010در این حالت ضریب تأثیر مجله در در سال . شده اند

ه به مقاالت و آثار قابل استناد منتشر شدQتعداد استنادات سال 
(تعداد استنادات در دو سال)Q2و Q1در سالھای Yتوسط نشریه 

و Q1در سالھای Yتعداد کل مقاالت منتشر شده توسط نشریه 
Q2(تعداد مقاالت در دو سال)

عامل تأثیر
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ضریب تأثیر های جعلی
:  برخی منابع ارائه دهنده ضریب تأثیر که قابل اعتماد نیستند
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ضریب تأثیر های جعلی
Universal Impact Factor
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Universal Impact Factor

ضریب تأثیر های جعلی
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ضریب تأثیر های جعلی
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ضریب تأثیر های جعلی
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JCRدسترسی به پایگاه 
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JCRدسترسی به پایگاه 
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JCRدسترسی به پایگاه 



SJR (SCImago Journal & Country Ranking)
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مجالت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس

http://www.scimagojr.com/aboutus.php
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مجالت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
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مجالت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
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مجالت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
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مجالت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
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(ISC)مجالت نمایه شده در استنادی علوم جهان اسالم 
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(ISC)مجالت نمایه شده در استنادی علوم جهان اسالم 



مجالت مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

مجالت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

مجالت مصوب دانشگاه آزاد اسالمی   
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مجالت علمی پژوهشی و ترویجی کشور



:  برای اطمینان از جعلی نبودن مجله. تعداد مجالت نامعتبر روز به روز در حال افزایش است
 بودن چندان کامل نیست و ن)عنوان مجله را در فهرست لیست سیاه وزارت علوم و بهداشت چک کنید

(مجله ای در این لیست لزوما به معنای اعتبار آن نیست 

مجالت وزارت علومسیاهلیست 
.  برخی دانشگاهها دارای لیست سیاه مخصوص به خود هستند

لیست سیاه دانشگاه فردوسی مشهد 
 فهرست بیل)مطمئن شوید که مجالت جزء مجالت چپاولگر یا غارتگر نیست /Beall’s List  )

Beall's List of Publishers - Scholarly Open Access  

https://scholarlyoa.com/publishers/
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تشخیص مجالت معتبر از نامعتبر



http://rppc.msrt.ir
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امه وب سایت دفتر سیاستگذاری و برن
ریزی پژوهشی وزارت علوم

http://rppc.msrt.ir/


Hijacked Journals مجالت ربوده شده

30

ی  گاهی اوقات افراد سودجو از نام ، وب سایت، لوگو و اطالعات یک مجله سوء استفاده م
.کنند تا مخاطبان آن مجله را فریب دهند

ی  این کار معموال در خصوص مجالتی انجام می شود که تنها به صورت چاپی منتشر م
ی  افراد سودجو سایتی را آماده کرده و آن را سایت مربوط به آن مجله خاص معرف. شوند

راد برای می کنند و از این طریق به مقاالت ارسالی برای مجله دسترسی پیدا کرده و از اف
.  انتشار مقاله شان پول دریافت می کنند

ت که می  روش دیگر ایجاد مجله ای جعلی با نام یکسان یا نام نزدیک با مجالت معتبر اس
.تواند مخاطبان را دچار اشتباه کند



مجله اصلی
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مجله جعلی
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