
 در انتخاب مجله معتبر یدینکات کل

 

ه ژورنال مناسب ب قیباشد، انتخاب دق یم ماتیتصم نیاز مهمتر یکیچاپ مقاله  یانتخاب ژورنال مناسب برا

از مشکالت  یریمناسب، و جلوگ یسودمند، بدست آوردن نظرات و انتقادها نیشما در بدست آوردن مخاطب

قبل از نوشتن مقاله و بعد از انتخاب موضوع خود به دنبال ژورنال  نیخواهد کرد. بنابرا یانیکمک شا گر،ید

که  دیتوان فهم یمقاالت چاپ شده در ژورنالها م نیکه با خواندن آخر د،یچاپ مقاله خود باش یمعتبر برا

 باشد. یمناسب م یچه ژورنال یمقاله تان برا

 

 در نظر گرفت؟ دیرا با ییچاپ مقاله چه فاکتورها یمناسب برا یانتخاب مجله علم در

مجله  کی. انتخاب کنندیپژوهشگران پس از اتمام نگارش مقاله خود به آن فکر م شتریاست که ب یسوال نیا 

ممکن  فیمجله ضع کیپژوهش باشد. انتخاب  کیکار در طول  نیترسخت دیچاپ مقاله شا یمناسب برا

ن باعث از دست رفت تواندیم زیمعتبر ن اریمجله بسقرار دهد و انتخاب  هیخوب شما را در سا یاست کار پژوهش

شود و شما دوباره به  جکتیمقاله شما ر ،یداور یندهایفرا یمکاتبه و ط یزمان شود و پس از مدت طوالن

 .دیخانه اول برگرد

 

 :میکن دایرا پ ریپاسخ سواالت ز یستیانتخاب مجله مناسب با یبرا

 

o است؟ یمجله مدنظر چه نوع مجله ا 

o شوند؟ یم هیکجا نما مجالت 

o شما خواهد داشت؟ یبرا ازیهر مجله چند امت 

o ر؟یخ ایموضوع مقاله مرتبط با موضوع مجله است  ایآ 

o در حد مجله منتخب است؟ یمقاله من از لحاظ ارزش علم ایآ 

o باشد؟ یم یمعتبر و جعل ریغ ایباشد  یجز مجالت معتبر م یمجله انتخاب 

 

 

 



 چاپ مقاله یمناسب برا یمهم در انتخاب مجله علم یفاکتورها

 مجله تیفیک -۱

 مجله یحوزه موضوع -۲

 مقاله رشینرخ پذ -۳

 یسرعت داور ایمقاالت  رشیزمان پذ -۴

 توسط مجله یافتیدر نهیهز -۵

 

 مجله تیفیک-۱

 نییعت یمجله است. برا تیفیچاپ مقاله ک یمناسب برا یفاکتور در انتخاب مجله علم نیترمهم دیترد بدون

 یهاگاهیمجله در پا ایآ دینیاست که بب نیروش ا نیترو ساده نیوجود دارد. بهتر یمختلف یهامجله راه تیفیک

قرار  ISIمجالت  ستیکه در ل ی. مجالتریخ ای شودیم هیاسکوپوس نما گاهیپا نیو همچن ISIمانند  یمعتبر

هر  یبرا بیضر نیکه باالتر بودن ا کنندیم افتیدر Impact factor ای ریتاث بیبه نام ضر یدارند شاخص

را که به رشته مربوطه دقت شود چ دیبا ریتاث بیضر یباالتر مجله است. البته در بررس تیفیک یمجله به معن

 یها دارااز رشته گرید یکه برخ یباشد درحال ۲رشته  کیمجالت  یراب ریتاث بیضر نیممکن است باالتر

 دارند. ۲۲باالتر از  یرهایتاث بیهستند که ضر یمجالت

 

 یکه مجالت دارا رندیگیقرار م Q۴تا  Q۱خاص در چهار دسته از  یبراساس شاخص زیاسکوپوس ن مجالت

با استفاده از  دیتوانیدر انتخاب مجله م نی. بنابرارندیگیقرار م Q۱ یعنیدر دسته نخست  تیفیک نیباالتر

مقاله خود  تیفیک دید. البته بایینما ییهستند را شناسا یاعتبار باالتر یکه دارا یمجالت ییهاشاخص نیچن

 نکهیمال ادارد احت ینییپا تیفی. اگر مقاله شما کدییدر نظر گرفته و پس از آن اقدام به انتخاب مجله نما زیرا ن

مان ،وزارت بهداشت، در یو فناور قاتیباال به چاپ برسد کم است. وزارت علوم،تحق ریتاث بیمجله با ضر کیدر 

را  یمجالت نامعتبر و جعل ستیاز سال، ل یمشخص یدر دوره ها یآزاد اسالم هو دانشگا یو آموزش پزشک

 ها مجله خود را انتخاب کنند. ستیل نیبا توجه به ا یستیبا دیو اسات انیکند و دانشجو یصادر م

 

 

 



 مجله یحوزه موضوع-۲

 ی. برخکندیم حیرا تشر کندیم رشیها مقاله پذکه در آن ی، حوزه موضوعخود یمجله در بخش معرف هر

 . ازکنندیرا چاپ م یرشته علم کیمقاالت مربوط به  شتریهستند و ب عیوس یحوزه موضوع یمجالت دارا

توجه  ریز یها. به مثالرندیپذیمقاله م یتخصص اریبس نهیزم کیهستند که تنها در  زین یمجالت گرید یسو

 :دیکن

 

 گسترده: یمجالت با حوزه موضوع     

 Journal of Management 
 Psychological Science 

 

 یمحدود و تخصص یمجالت با حوزه موضوع   

 Journal of Autism and Developmental Disorders 
 Bioprocess and Biosystems Engineering 

 

هستند. اما مجالت دسته  یاگسترده یحوزه موضوع یاست که دارا نیمشترک مجالت دسته اول ا یژگیو 

 مجله ارسال شوند. یهستند برا یکه صرفاً در آن حوزه موضوع یمقاالت دیهستند و با یتخصص اریدوم بس

 

دارند  یرباالت رشیهستند نرخ پذ یتخصص یحوزه موضوع کیکه در  یگفت که مجالت توانیم یصورت کل به

از آنجا که داوران  گرید ی. از سوشودیها ارسال مآن یبرا تریمجالت عموم نسبت به یچرا که مقاالت کمتر

ت مقاله و انتخاب اصطالحا شدر نگار یشتریدقت ب دیتخصص هستند با یدر حوزه مربوطه دارا یمجالت نیچن

 .دیداشته باش

 

 مقاله رشینرخ پذ-۳

درصد  ۵۲در حدود  یرشیاز مجالت نرخ پذ یتفاوت دارند. برخ گریکدیمقاالت با  رشیاز نظر نرخ پذ مجالت

قرار خواهد  رشیدرصد مقاله شما مورد پذ ۵۲به احتمال  دییمجله ارسال نما نیا یبرا یادارند. اگر شما مقاله



 رشیاست که احتمال پذ نیا یمعن بهکه  رسدیدرصد هم م ۵تا  رشیاز مجالت نرخ پذ گرید یگرفت. در برخ

 است.کم  اریمقاله شما در آن بس

مثال  یبرا) کنندیم افتیدر ییباال نهیکه هز یگذار هستند. مجالت ریمقاله تاث رشیبر نرخ پذ یاریبس عوامل

 یالهاحتمال دارد که مقا شتریب لیدل نیو به هم کنندیم افتیدر ی( تعداد مقاالت کمترشتریب ایدالر  ۲۲۲۲

 واندتیکه م کنندیم افتیدر یشتریب االتمق گانیمجالت را گرید ی. از سوردیقرار گ رشیها مورد پذدر آن

 مقاله اثرگذار باشد. رشیبر احتمال پذ

 از مجالت یمقاالت اثرگذار باشد. برخ رشیپذ زانیبر م توانیم زیمجله در طول سال ن کی یها شماره تعداد

شماره در  ۱۲ یحت ای ۶از مجالت ممکن است  گرید یکه برخ یدرحال کنندیشماره در سال چاپ م ۴ ای ۲

ه که نشان دهند رسانندیچاپ م هشماره را ب کیکه در هر هفته  افتی توانیرا م یسال چاپ کنند. مجالت کی

 باالتر آن مجله است. رشیاحتمال پذ

 یسه مجله برا رشیگرفته شده است درصد پذ Elsevier Journal Finder تیکه از سا ۱شماره  ریتصو در

مجله چند روش  کیمقاله خود در  رشیاطالع از احتمال و درصد پذ یاست. برا مقاله نشان داده شده کی

خود  تیرا در سا لهمقا رشیاز مجالت نرخ پذ یهر مجله است. برخ تیوجود دارد. روش نخست مراجعه به سا

 ای  Elsevier Journal Finderمانند  ندریژورنال فا یهاتی. راهکار دوم استفاده از ساکنندیدرج م

Springer Journal Suggester مجالت  دیتوانیمقاالت خود م دهیاست که با وارد کردن عنوان و چک

 .دییمقاالت هر مجله را مشاهده نما رشیو درصد پذ دینیمرتبط را بب

 

 ۱شماره  ریتصو

 



 یسرعت داور ایمقاالت  رشیزمان پذ-۴

 یچاپ مقاله دارد زمان پروسه داور یمناسب برا یکننده در انتخاب مجله علم نییتع یکه نقش یگرید عامل

سال طول  ۲ یال ۱ یمقاله شما تا حت رشیو پذ یداور ندیمجالت ممکن است فرا یهر مجله است. در برخ

 (۲ شماره ریدهند. )تصویرا م سندگانیپاسخ نو یتراز مجالت در زمان کوتاه گرید یکه برخ یبکشد درحال

 

 ۲شماره  ریتصو

 

 

 توسط مجله یافتیدر نهیهز-۵

چاپ مقاله  یمناسب برا یانتخاب مجله علم یعوامل برا نیتراز مهم یکیعدم پرداخت آن  ای نهیهز پرداخت

چاپ  یدالر و باالتر را برا ۳۲۲۲از  شیوجود دارد که ب یاست. هم اکنون مجالت انیدانشجو یبه خصوص برا

 .هستند گانیمجالت را یبرخ گرید یو از سو کنندیم افتیمقاله از پژوهشگران در

 



 تیساوب یبر رو گانیهستند که مقاالت چاپ شده را به را یمجالت گانیرا یبا دسترس ایاوپن اکسس  مجالت

 یهانهیمجالت عمدتاً هز نگونهی. اپردازندیبابت استفاده از مقاله نم یانهیو خوانندگان هز کنندیخود منتشر م

مجله مقاله ارسال  یکه برا یاز پژوهشگر امجله خود ر یداوران و کادر فن نهیچاپ، هز نهیهز لیخود از قب

محدود، مقاالت خود را به فروش  یبا دسترس ایمجالت کلوز اکسس  گرید ی. از سوکنندیم افتیدر کندیم

 نه از پژوهشگران. کنندیم افتیمجله را از خوانندگان در یجار یهانهیو هز رسانندیم

 

از  یانهیهز چیمجله اوپن اکسس ه کیوجود دارد و ممکن است  نهیزم نیدر ا زیثناها ناست یبرخ البته

ها و گونه مجالت اوپن اکسس به دانشگاه نیمنتشر کند. ا گانیبه را زینکند و مقاله را ن افتیپژوهشگران در

 (۲شماره  ری)تصو. شودیم نیمها توسط موسسه مادر تاآن یهانهیوابسته هستند و هز یمراکز بزرگ علم

 

 ۳شماره  ریتصو

 

که مجله در  یاز موارد گفته شده در باال وجود دارد مانند زبان مجله، کشور ریبه غ زین یگرید یجزئ عوامل

دارند اما پنج عامل گفته شده  تیدر انتخاب مجله اهم زیعوامل ن نیداوران مجله. ا ستیو ل شودیآن چاپ م

 تر هستند.و مهم رگذارتریتاث

 ۱۵ یال ۱۲شامل  یستیل یستیمرحله شما با نی. تا ادیکن ستیرا ل یژورنال و عوامل رقابت یفاکتورها تمام

 یاز تمام فاکتورها یستیهمکاران خود ل ایکتابداران و  ن،ی. با مشورت منابع آنالدیکرده باش هیمجله را ته

 .دیکن هیرا ته یژورنال و عوامل رقابت

 



 الهچاپ مق یبرا یالزام موارد

ه ب لیبا استا یستیمجالت با یمقاالت دارند. مقاالت ارسال شده برا یرا برا یخاص لیمجالت استا اغلب

 تریدر موارد جزئ یاست ول کسانینوشتن مقاله در اغلب موارد  یداشته باشد. فرم کل یخصوص مجله هم خوان

 ی. راهنمادیمجله هدف خود را چک کن سندگانینو ی. راهنماکندیم دییرا تا یبه خصوص لیهر مجله استا

ر قبل از ارسال مقاله در نظ یستیکه با دهدیمقاالت ارائه م سندگانینو یمجالت نکات مهم را برا سندگانینو

ت مقاال یمجله، موارد منع شده برا راستارانیبه موضوعات مورد قبول و توانیداشته باشند. به عنوان مثال م

جله م راستارانیو یبرا ستیل نیبخش اشاره کرد. موارد ذکر شده در ا رد کلمات همجله، تعداد صفحات و تعدا

 .رندیقرار گ سندگانینو ژهیمورد توجه و یستیرو با نیبرخوردار است و از هم ییباال تیاز اهم

 

 چهار روش یمقاله و معرف یمجله برا انتخاب

۱     )Elsevier Journal Finder/Springer Journal Suggester 

 ابی(     سامانه منبع ۲

 Endnote web(     استفاده از ۳

 DOAJ تی(     وب سا۴

 

  

 

Elsevier Journal Finder/Springer Journal Suggester  مقاالت  دهی: با وارد کردن عنوان و چک

 (۴ره شما ری)تصو .دییمقاالت هر مجله را مشاهده نما رشیو درصد پذ دینیمجالت مرتبط را بب دیتوانیخود م



 

 ۴شماره  ریتصو

 

 ابیمنبع  سامانه

 

 ابیامکانات سامانه منبع  -۱-۲

 ساده یجستجو 

 شرفتهیپ یجستجو

 یبراساس موضوع جستجو

 Scopus یبراساس رتبه بند جستجو

 ISI یجستجو براساس رتبه بند 



چهارگانه  یو چارک ها SJR ،SNIP ،Citescore رینظ Scopusمجالت  یو رتبه بند یابیارز یها شاخص

انتشار مقاله خود را  یدهد تا مجله مناسب برا یم شیمربوطه را، نما یگروه موضوع نیهر مجله در بهتر

 .دیو انتخاب کن یابیجستجو ، باز

 

 ImpactFactor شاخص

 ای یمختلف در سطح مل یدر رشته ها یعلم اتینشر یو رتبه بند سه،یمقا ،یابیارز یبرا یشاخص کم کی 

ول است که در ط ییاستنادها یشاخص نشان دهنده فراوان نیالملل است. ا نیمجله ها در سطح ب سهیمقا یبرا

 ای JCRدر  یابیارز نیا جیشود. نتا یداده م هینشر کیمقاله چاپ شده در  کیمشخص به  یدوره زمان کی

گردد.  یساله محاسبه م ۲دوره  کی یمجالت بر مبنا یبرا بیضر نیشود. ا یارجاع مجله چاپ م یگزارش ها

IF یشده در بانک اطالعات هینما اتیفقط در مورد نشر WOS فقط  بیترت نیشود. بد یمحاسبه و منتشر م

 باشند. یم یواقع IF یدارا ISIمجالت 

 

 Citescore شاخص

  Journal Metrics کیتحت عنوان ژورنال متر یدیاز محصول جد  elsevier(۲۲۱۶دسامبر ۸) یتازگ به

” راسکو تیسا“است به نام  یدیکند فاکتور جد یم ییمحصول خودنما نیکرده است. آنچه که در ا ییرونما

CiteScore  بیرق یارائه داده است و به نوع ریکه الزو Impact Factor   یمحسوب م ترزیور –تامسون 

که   SJRو    SNIPاسکوپوس از جمله  یهاشاخص ریسا لیدر تکم  CiteScore کسیگردد. مجموعه متر

 .دهندیارائه م یهزار منبع استناد ۲۲از  شیب ریتاث تیاز وضع یکامل نشیهم ب یرو

 

 دکسنیدر حال ا وستهیکه به صورت پ یزیهر چ ستندی)منظور فقط مجالت ن هیعنوان نشر ۲۲۲۵۶اکنون  هم

 یها دهیچک ری) که در الزوینامه ها، انتشارات تجار شیباشد اعم از مجالت، هما یم Scopusشدن در 

 یاصل یدهستند. شاخص استنا CiteScore یدارا د،یجد تیشده است در وب سا ندکسیمقاالتشان ا

CiteScore   گرددیسال قبل محاسبه م ۳در هر دوره بر اساس استنادات به مقاالت مجله در. 

 

 SNIPشاخص

Source Normalized Impact per paper  یبه هنجار شده بر اساس منبع بر مبنا ریتاث بیضر ای 

مقاالت در حوزه  یآمار دهیچیفرمول پ کیدر  snipشود. شاخص  یمحاسبه م Scopus گاهیپا یداده ها



مختلف  یتوان تفاوت عملکرد پژوهشگران در حوزه ها یکند و م یم سهیرا با هم مقا یمختلف موضوع یها

حوزه  کینسبت به  یحوزه موضوع کیتواند در  یاستناد م کی ریتاث نینمود. بنابرا سهیرا با هم مقا یموضوع

 داشته باشد. یشتریارزش ب گرید یموضوع

 

 SJR شاخص

است. چاپ مقاله در  قیمراحل تحق نیترو مهم نیتریاز اصل یکیمنابع معتبر در هنگام پژوهش  انتخاب

دن مقاله در ش دهیبلکه شانس د برد،یمقاله را باال م سندهیاعتبار نو نکهیو معتبر، عالوه بر ا تیفیمجالت با ک

. رودیاستنادات به مقاله هم باالتر م دادو به تبع آن تع دهدیم شیمقاالت مرتبط را به شدت افزا ریسا نیب

 یاش بررو نیترفاکتور که متداول مپکتیانتخاب مجالت معتبر وجود دارد؛ جدا از ا یبرا یمتفاوت یارهایمع

 نهیمجله مناسب در زم کیانتخاب  یبرا زین sjrاوقات از شاخص  یمجله است، محققان گاه کی یابیارز

مجله را  کیتنها تعداد استنادات به مدارک   SJRفاکتور، مپکتی. بر خالف اکنندیخود استفاده م یقاتیتحق

. ردیگیدر نظر م زین انددهیرا که  مقاالت استناد دهنده در آن به چاپ رس یابلکه رتبه مجله کندیمحاسبه نم

 شیر مجالت در افزاینسبت به سا یشتریب ریباال، تاث  sjrتر با تیفیدر واقع استناد از مجالت معتبرتر و  با ک

که  یاعتبار مجله ا ای تیمجله و هم اهم کی یافتیدر یهم شمار استنادها اریمع نیدارد. ا SJRشاخص 

 کند. یرا محاسبه م ندیآ یاستنادها از آن م

 

 چارک ای Quartile شاخص

رود. چارک  یبکار م  Scopusمجالت یبرا Scimago گاهیمجالت در پا یرتبه بند یچارک برا ای Q اسیمق

 باشد. یآن ژورنال م ینفوذ علم ای SJRاش با توجه به  یتخصص طهیژورنال در ح گاهینشان دهنده جا

 

ال شود، زورن یبصورت جداگانه انجام م یتخصص طهیهر ح یبر حسب چارک ، که برا یبند میواقع در تقس در

 یبه معن Quartilefiشوند و کلمه  یم میگروه تقس ۴اعتبار خود به  جهیو در نت یفیها بر حس شاخص ک

چهارم  کیمتعلق به  کههستند  ییژورنال ها ،یتخصص طهیح کی یژورنال ها نیچهارم است. بهتر کی ایربع 

 هستند. Q۱نخست ژورنال ها 

 

از نظر دقت  رسدیشده و به نظر م یو محاسبه آن معرف  quartilesشاخص  فیتعر یکه برا یگرید روش

وجه مربوط به آن )با ت یتخصص رگروهیاست که رتبه مجله را در ز بیترت نیبرتر است، به ا یکار از روش قبل



 رگروهیموجود در ز مجالتفاکتور و تعداد استنادات(، به تعداد کل  مپکتیاز جمله ا گرید یهابه شاخص

 :کنندیم یبندطبقه ریز بیها را با توجه به عدد به دست آمده  به ترتسپس مجله کنند،یم میتقس

 

Q۱ایطبقه  کیدرصد صدر  ۲۵است که مجله جزء  نی: نشان دهنده ا category   .قرار دارد 

Q۲کیدرصد  ۵۲تا  ۲۵ نیب یعنی یانیاست که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه م نیان دهنده ا: نش category   

 قرار دارد.

Q۳درصد  ۵۵تا  ۵۲ نیب یعنی نییبه سمت پا انهیاست که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه م نی:  نشان دهنده ا

 قرار دارد.   category کی

Q۴کی ییدرصد انتها ۲۵جزء  یعنی نییاست که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پا نی:  نشان دهنده ا 

category   .قرار دارد 

 

 ابیانواع مجالت تحت پوشش سامانه منبع  -۲-۲

 و معتبر مورد اشتراک وزارت بهداشت یمجالت علم تمام

 گانیرا یمجالت با دسترس تمام

و مجموعه  ISI, Embase, Pubmed, Scopus ریمعتبر نظ یاطالعات یشده در بانک ها هینما مجالت

Doaje 

 

 ابیدر سامانه منبع  یمنابع اطالعات -۳-۲

 یم شیبه انها را نما یدسترس تیکه وزارت بهداشت مشترک آن هاست و وضع یمنابع مختلف ستیل شامل

 کند: یکمک م یبه نحوه دسترس Detailsدهد. رنگ ستون 

 سبز نشانه داشتن اشتراک توسط وزارت بهداشت رنگ

 آزاد ینشانه دسترس ینارنج رنگ

 نشانه نداشتن اشتراک یخاکستر رنگ

 



ندارند و نشان دهنده  یخاص یمعنا detailsدر ستون  یو خاکستر یسبز، نارنج یموجود در نمادها حروف

 نوع منبع هستند:

 

 ژورنال اینشان دهنده مجله  j حرف

 نشان دهنده کتاب  bحرف

 راهنماست. کیاست که منبع مربوطه  نیو معرف ا Consultنماد  C حرف

 database ای ینماد بانک اطالعات d حرف

 local database ای یداخل یاطالعات ینماد بانک ها L حرف

 multimedia ای یداریو شن یدارینشان دهنده منابع د m حرف

 evidence based medicineبر شواهد   یمبتنیمشخص کننده منابع پزشک  e حرف

 است. گانیو مشخص کننده منابع را freeنماد  f حرف

 

 Endnote web.استفاده از ۳

مقاله در اندنوت وب،  یوجود دارد. بعد از وارد کردن رفرنس ها matchبه نام  یبخش Endnote web در

 ری. )تصومیزن یرا م Find journal نهیو گز میینما یمقاله را وارد م دهیعنوان و چک matchدر قسمت 

 (۵شماره 

 

 ۵شماره  ریتصو



شود.  یارائه م زین IFمانند  یگردد. اطالعات مختصر یم یمتناسب با موضوع مقاله به شما معرف یژورنالها

 (۶شماره  ری)تصو

 

 ۶شماره  ریتصو

  

 

 :DOAJ تی.وب سا۴

مجله  ۰۲۲۲مرجع  نیمجالت اوپن اکسس باشد. ا افتنی یمرجع برا نیبهتر تیوب سا نیکه ا شودیم تصور

متعلق  تیوب سا نی. ادهدیعلوم را پوشش م یمجالت تمام باً یداده است و تقر یاوپن اکسس را در خود جا

 یحوزه موضوع یژورنالها دیانتو یم تیوب سا نی. با جستجو در اباشدی( کشور سوئد مLundبه دانشگاه الند )

 .دیابیخود را ب


