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نامعتبروتحلیلوضعیتانتشارهایهایمشترکمجلهویژگی

هادرآنهایایرانیمقاله

  2حمید رضا جمالی مهموئی ،*1پور الکه اعظم فرجی

 10/10/94: تاریخ پذیرش      7/5/94: تاریخ دریافت

 چکیده
عتبر و تحلیل وضععیت  های نام های مشترک مجله هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی: هدف

 ایرانی در آنهاست.   های انتشار مقاله
با بررسی ها  های این مجله ویژگی. است گرفته انجامکتابسنجی  پژوهش حاضر به روش: روش

تحقیقعات و   ،های مندرج در فهرست نشعریات نعامعتبر ورارت علعوم    اطالعات مربوط به مجله
شناسایی کنترل  ۀآنها مندرج است و استفاده ار سیاه تارنمای( که در 1۳9۲مهر  ۀنسخفناوری )

انتشعار   های پرداختی برای ها و هزینه شده در این مجله همچنین تعداد مقاالت ایرانی منتشر شد.
 ها مشخص شد. این مقاله

مؤلفه در بعیش ار نیمعی ار    1۳های معتبر  مربوط به مجله ۀمؤلف 17ها نشان داد ار  یافته :ها یافته
رمعانی   ۀها وجود داشعت. در بعار   ار مجله بسیاری مؤلفه در 4تنها  است وها رعایت نشده  مجله
دالر هزینعه پرداخعت    4۲9۸۲۶۲مقاله ار ایعران منتشعر و    9۶۶5تعداد  ۲014 - ۲011های  سال

هعای   علمعی بعه بررسعی ویژگعی     صعورت  این نخستین و تنها پژوهشی است که بعه شده است. 
 . نامعتبر معروف هستند یها عنوان مجله پردارد که در ایران به ی مییها مجله

 ،هعای دسترسعی آراد   مجلعه  هعای اتتاعادی، کیفیعت مجلعه،     جنبعه  ،پرداخت نویسنده :های کلیدی واژه
  .های نامعتبر مجله

 
  
 شناسی، دانشگاه خواررمی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش. 1
 دکتری علوم اطالعات، دانشیار دانشگاه خواررمی. ۲
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مقدمه
هتامدعت هتایمجلتههایمختلفهستتد ومااهتهدرحوزهمحتواروزترینحاویبهیعلمیهامجله

هتانستعببتهدی تردهیلروزآم یمجله .بهنروشمارمیهایآتیمحااانبهمهمیبرایپژوهش
باهابیشتراسبودرتوهی علمدرکشورنیزمؤثرن .هعاتی،استفادهواستدادبهمااههایاطالمحمل

جهانرش چشم یریپی اکتردهافزارهاوسپسایدترنب،انتشاراتعلمینرمۀورودرایانهوتوسع
شتودبرآوردمتیکهتع ادنشریاتعلمیجهاندرحالحاضرباهغبردویسبهزارطوریبه؛اسب

کهیمااهها،کیفیبواعتعارمجلتهاستب.هحائزاهمیبدراستفادهازمااهۀ(.مسئل۱۳۹۱)صعوری،
وبررستیدانهنااصتورتبتهصتحی داورییكمجلهبادرکهزمانیتا،اسبپژوهشیكۀیجنت

تاهمراهباهمترازخوانیرانتشاروشاینوداشبعلمینخواه وجاهبآنچدان،باش ش هنمدتشر
.(۱۹۹۰،(۱)رهمناسب)گرفتهمانجایاوهشهپژیفیبضامنکودیح 

تت اومافزایشدانشجویاندرسطوحمختلفتحصیلیمستلزمایناسبکهدانشجویانبرای
،تحایاتاتوعلمیبهتوهی علتمبپردازنت .تیکیت بتیشازحت وزارتعلتومۀعرصدرکارخود
ISIویژههخارجیبیهابهانتشارمااههدرمجلهفداوری

هفتانایتنؤوامتیازهایعلمیکهبترایم(2)
.یمهستتوجودآوردهکتهچدت ستاهیاستبدرایترانشتاه آنهشرایطیراب،وجودداردهامااهه

تیختارجیواعاتایهیتهایهبرایگرفتنمجوزدفاعنیازمد پذیرشازمجلیدانشجویاندکتر
،مهمتوئی)جمتاهیهستتد هتاهمجلتایتندنعالانتشارمااهتهدربه،درجهیعلمیبرایترفی وارتاا

ایپیت اکددت کتهترجیحتا درترمجلهدنعالاینهستد هرچهسری بهمذکورپژوهش ران(.۱۳۹2
آنهاپذیرشقطعیۀسرعببهمااه...نمایهشودوبههایمعتعریچوناسکوپوس،پابم ونامهنمایه

،ایتنشترایییعدتیکمعتودزمتانپتسب ه تادرکمترینزمانبهامتیازشغلییاتحصیلیبرسد .
ودانشتجویان،موجبش هاسبکتهایکافیبهزبانان لیسیون اشتنمهارتپایهناکافیتسلی
.توجهچد انین اشتهباشد معیارهایعلمیبهکیفیبوتعلمییاعاایهیگاه
(۱۳۹۱انت )صتعوری،راکسبنکردههاییکهاعتعارعلمیایرانیدرمجلههایانتشارمااههافزایش
ۀوزارتعلتومدرما متچون.راتهیهومدتشرکد معتعرازنشریاتنافهرستیش کهوزارتعلومسعب

پتژوهشهاینامعتعربیاننکردهاسب،عدوانمجلهبههاراهایانتخابمجلهخوددالیلومالکفهرسب
ایرانتیهایهعتعروبررسیوضعیبانتشارمااهنامهایههایمشترکمجلص دشداساییویژگیحاضردر
ایرانتیدرچهتارستالۀتامشخصشودکهچهتعت ادمااهتهایاقتصادیآناسبهاوجدعهلهدراینمج

واستبهامدتشرش ه،چهمیزانهزیدهازسوینویسد گانپرداختبشت هدراینمجله(2۰۱۱-2۰۱۴)
وجوددارد.فهرسبرسانیاینروزهبچهراهکارهاییبرای،درآخر
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پژوهشۀپیشین
متوردتوجته،رنت درآمت زاییداۀنتامعتعرکتهبیشتترجدعتهتایدرچد ستالاخیترافتزایشمجلته

ن .اهمدتشرکردزمیدهدراینصورتیادداشبونظایرآنومطاهعیبهاسبپژوهش رانقرارگرفته
ۀ(درارتعاطبتاان یتز۱۳۹۳لمدسجمدرایرانتوسیجوانفر)شکدراینمیانتدهایكپژوهشبه

ترتیتببتهدرآنکتهصتورتگرفتتههتاینتامعتعرازچاپمااههدرمجلهنویسد گانایرانیاصلی
ۀنامتترفی وارتااودرآخرکسبمجتوزدفتاعازپایتان،گرفتنکاریۀکردنرزومپربار،اهمیب
.مطرحش هاسبنویسد گاناصلیهایان یزهعدوان،بهدکتری
فهرسبهاییهیزنابهبررسییکیازمجلهر(دریادداشتیدرخعرگزا۱۳۹2جماهیمهموئی)

هتایاستکوپوسبراساسدادهکهنشاندادهاپرداخب.یافتههاوتحلیلانتشارمااالتایرانیدرآن
بهاسمایراندراینپای تاهثعتب۱۳۹2اردیعهشب۴تاتاریخ۱۹۹۰ایکهازمااهه2۱۳۱۵۳ازمیان

 Australian Journal of Basic and Applied نامایبامااهه(درمجله۱۶۴۸ش ه،بیشترینمااهه)

Science دالرتوسیایرانیانبرایانتشارمااههدراینمجلتهپرداختبشت ه2۹۶۶۴۰ومعلغمدتشر
ۀ.بتهاعتاتادجمتاهیازجملتکترداعتعتاریآنراآشتکاربتی،ایتنمجلتهازیبررسیجمتاهاسب.
بترایپولنامونشان،دریافبجعلیوبیۀتتحریرییداشتنهیاعتعار،هایاینمجالتبیویژگی

اسب.مجلهموضوعیۀحوزگستردگیوهانتشارمااه
بررسیکیفیبتوهی علموستدجشکیفتیاستدادعلمتیبهدرپژوهشخود(۱۳۹۱)صعوری

علوموعلومۀحوزۀهانشاندادکهازپانزدهنشرییافته.دانشمد انایرانیپرداخبتوسیتوهی ش ه
پتذیرفتدییدت داوریافرهتاایتننشتریهبیشتترعلمیبرخوردارنت .اجتماعیتدهادونشریهازاعتعار

به،کدد .صعوریبابررسینشریاتمیاق امبهانتشارمااههارن ودرقعالدریافبمعلغمشخص،ن 
وهمکتارانشنیتز(۳)دادختواههتاپرداختب.اینمجلتهۀازناشراننامعتعرمدتشرکدد فهرستیمعرفی
هتایشداستاییمجلتهمدظتور،بتهایهایرایانههاوروشاه وریتمۀایبرایتوسعهایارزن هتالش
ان .انجامداده(۴)جعلی
استب.موردتوجتهپژوهشت رانبتودهنیزاهمللیبینۀدرحوزکیفیباعتعاروبیظهورنشربی

شداساییوکشفبرایکاربردیهایهاوتکدیكبهروش(درپژوهشی2۰۱۴جالهیانومحعوبی)
هتاییکتهبترایهایغیرجعلیپرداختدت .ویژگتیهایجعلیوتشخیصافتراقیآنهاازمجلهمجله
(2۰۱۴)همکتارانشو(۵)یتاژ.(اسب۱۳۹2هایجماهی)مشابهیافته،کردن هایجعلیمعرفیمجله
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پرداختدت ودریافتدت کته۱«چپتاوه ر»هتایمجلتهدرشت همدتشترهتایمااهتهنویسد گانبررسیبه
ویژههدت ،به،تجربهازکشورهایدرحالتوسعهمحااانجوانوبی،اغلبهامجلهایننویسد گان

آزمایشتیبترایارزیتابیداوریدر(2۰۱۳)(۶)جتانبوهتانوننیجریه،آفریاتاوخاورمیانتههستتد .
وآنرابااسمیجعلینوشبیكمااههبامحتوایعلمیکامال غلیوساخت ی.هاانجامدادمجله
هتی درصت مجتالت۶۰دربتیشاز.کرددسترسیآزادارسالۀمجل۳۰۴رایب،عدواننویسد هبه

هتایشت هبترایمجلتهنهایبیتابامالک(2۰۱۶)(7)بیلداوریوجودن اشب.دادننشانیازانجام
ۀمجلت۸۸۰ناشترچپتاوه ردسترستیآزادو۹2۳اهفعتاییازفهرستتیبهشداساییومعرفتی،نامعتعر

طتورکتهازپیشتیدهمشتخصهمتانپرداختب.(مدظورباالبردنآگاهیازنشردروغینبه)چپاوه ر
هایایرانیدراینبلکهآماریازمااهه،وزارتعلوممشخصنیسبۀهایسیاهتدهامالکاسب،نه
هتایموجتودمشترکایننوعمجلههایویژگیکهصنیسبومشخنعودهاسبدردسبهامجله

هستد .چهدرسیاهه

روشپژوهش
هتایمدت رددرآختریننستخهازفهرستبنشتریاتنتامعتعرموردمطاهعهشاملتمتاممجلتهۀجامع

2۵۴(بتهتعت اد۱۳۹2مهترۀنستخ)تحایت دادندرزمانانجتامفداوریوزارتعلوم،تحایااتو
نشتریاتنتامعتعروزارتفهرستبدالیتلسیاستیدرمجلهمتعل بهاسرائیلکتهبته2۳ عدواناسب.
آمتاریکدتارۀازجامعت،وجتودنت اردفهرسبودهیلعلمیبرایحاورآنهادران گدجان هش ه
خاردویكمجلتهفهرسبوزارتعلومازوسیلۀبهگرفتهدومجلهدربازن ریانجام.گذاشتهش 

بتاکدتار. پیت انشت Mechanikaۀمجلتازهتی اطالعتاتیدروبدوبارتکرارش هبود؛همچدین
شت .بترایتحلیتلوضتعیبتعیتینآمتاریۀعدوانجامعمجلهبه227تع اد،مجله27گذاشتناین
ایتنۀکددت هاینمایههایدسترسیبهپای اهدهیلمح ودیبهابهایرانیدراینمجلهانتشارمااالت

ش هدرپای اهاستدادیاستکوپوسهاینمایهایرانیمجلهیهاهادرایران،تدهااطالعاتمااههمجله
هتایوهزیدتهمااهتهتع ادۀهاینامعتعر،محاسعانتشارمااههدرمجلهۀهزیدۀ.برایمحاسعبررسیش 

                                                           
هایی رایج شده است که ار الگوی دسترسی آراد پرداخت توسط نویسنده، برای  برای مجله predatory. اصطالح چپاولگر یا 1

کنند و فرایند همترارخوانی دتیقی ندارند. لذا هدف اصلی آنها چپاول پول نویسندگان و انتشار هر  کسب درآمد سوءاستفاده می
 ای است.  نوع مقاله
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دریتافتیازنویستد هرابیتانۀهاییکهما ارهزیدمجلهدربارۀوانجامگرفبهرمجلهدرش هبیان
 .اهکترونیکیازآنهاسؤالش ازطری پسباینمیزان،نکردهبودن 

وبتاکددت ههتاینمایتههتاوپای تاهمجلتهتارنمایازطری ،هایپژوهشبهروشمشاه هداده
کدتترلبتهۀ.ستیاهن یشت مؤهفته(گتردآور2۵معیار)22کدترلمتشکلازۀاستفادهازیكسیاه

پژوهشت وینش .ۀایوبامرورمداب وپیشیدروشکتابخانه

هایپژوهشیافته

هامجلهمشخصات
۹-7عمترمجلتهدارای۸۵کهتعت ادنشانداد(۱)ج ولهامشخصاتمجلهاطالعاتمربوطبه

قت مبستال۱۵عدواننیتزبتیشاز۵7ان .تیسیسش ه2۰۰۸تا2۰۰۶زمانیۀسالهستد ودرباز
مجلته(۱)ان لیسیوکمترینفراوانیمربوطبهزبانفرانسه(عدوان2۰۵)ها.زبانغاهبمجلهدارن 
هتافصتلدامهوبعت غلبایتنمجلتهاانتشارنوببهستد .مجلهچد زبانه2مجلهدوزبانهو۱۹اسب.

عدتوان۳۶وتدهتابتودصورتچاپیوآنالینن(بهعدوا۱۹۱)هامجلهبیشازدوسومماهدامهاسب.
.هستتد عدتواناشتتراکی77عدتواندسترستیآزادو۱۵۰ازاینتعت ادکهدارن آنالینفاینشر

هزیده(عدوان۱۵۳)هانیمیازمجلههانشاندادکهبیشازانتشاراینمجلهۀهایمربوطبههزیدیافته
.ذکرش هاسبپردازشۀهزیدها،ازمجلهعدوان۹۶هزیدهدرعلبدریافبو۱کدد دریافبمی

 دریافتی از نویسنده ۀ. درصد و فراوانی هزین1 جدول

 درصد فراوانی 

دریافبهزیدهازنویسد ه

۱۵۳۴۰/۶7گیردهزیدهمی
727۱/۳۱اسبدرسایببیاننش ه

2۸۸/۰گیردهزیدهنمی
اطالعازدریافبوجه

چاپمااالتدربرای
قعلازداوری،نشریه

۵۴2۹/۳۵

علبدریافبهزیدهاز
 نویسد ه


۱۳۴۹/۸دسترسیآزاد
۹۶7۴/۶2پردازشۀهزید

۱۶۵/۰سایرموارد
۴۳۱۰/2۸بیاننش ه

                                                           
 کنند. ده هزینه دریافت میهای اشتراکی نیز ار نویسن . تعدادی ار مجله1
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موضوعمجله
درعلومفیزیتكومهد ستیوکمتتریندر(عدوان77)هابیشترینمجله(2)ج ولازنظرموضوع

دادنت مجلهنیزبیشازیكموضوعراپوششمی2۵.هستد (عدوان2۰با)علومانسانیواجتماعی
کتاریمجلتهبیتانۀموضوعوحوز،مجله۶تارنمایدرتخصصیخاصیتعل ن اشتد .ۀوبهحوز
اسب.نش ه

 های موضوعی مجله حوزه . فراوانی2 جدول

علوم فیزیک و 
 مهندسی

 علوم زیستی
علوم بهداشت 

 و درمان
علوم انسانی و 

 اجتماعی
کلی 

 (چندموضوعی)
در سایت بیان 

 است نشده
77۶۴۳۵2۰2۵۶

ناشروکشورناشر
عربیۀاماراتمتح ناشریازترتیببه،هاینامعتعرمربوطبهمجله(۳)ج ولپرانتشارترینناشران

ان لیسناشریازو .Academic Journals Incعدوان2۵ناشریازآمریکابا،IDOSIعدوان۳۰با
هتایهستد .ناشرانکشتورهاییونتان،هدت ومتاهزیدررتعتهPraise Worthy Prizeعدوان۱۸با

بع یقراردارن .

 . فراوانی ناشر و کشور ناشر3 لجدو

 ناشر کشور ناشر فراوانی

 عربیۀاماراتمتح ۳۰
International digital organization of  

scientific information (IDOSI)

2۵
ۀایاهبمتح 
 آمریکا

Academic Journals Inc. 

Praise Worthy Prize ان لیس۱۸

 پاکستان۱۵
Asian Network for Scientific 

Information

۱۳
ۀتمتح ایاال

 آمریکا
Science Publication

 یونان۹
World Scientific and Engineering 

Academy and Society 

 Research India publication هد ۸

 سایرناشران_____۱۰۹
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اطالعاتاعضایمجله
تسردبیریاسب.یتداوریوهییهیتمشاوره،یتتحریریه،هییشاملهیاطالعاتاعاایمجله

تیمجلتههیت۸ازایتنتعت ادهبیانش هاسبکتعدوان۱۵۵،هابیشترمجلهتتحریریهدرموردیهی
تیهیتنفتر۱۱۸۱آسیابتامجلهمشاه هش .2۱تمشاورتدهادریبومیداشب.حاورهیۀتحریری

،تمشتاورینفترهیت۴تتحریریتهویهینفر۹۰واستراهیابامشاوربیشترینتیهیفرن۸۸تحریریهو
نفتر۴تمشتاوریوهینفر۱۰۵هاتتحریریهدراینمجلهیازهی.سهمایرانشبداکمترینآنهارا

باقیمانت هۀمجل۴۰تتحریریهبیاننش هاسبویهیه،مجل۳2تارنمایسب.درهمردیفبااستراهیا
تحصتیلییتاوابستت یستازمانیبستد هۀتتحریریهب ونذکرکشور،رشتتیتدهابهناماعاایهی

.(۴ج ول)ان کرده

 ت مشاور نشریاتأت تحریریه و هیأ. تعداد هی4 جدول

ران 
ای

ی  
کا

مری
آ

لی
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ش
ین 
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انه 
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ده 
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نوی
ور 
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یری
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ت ت

 ۀ
لی

م
 

أهی
ت 

یری
حر

ت
 ۀ

ین
ب

 
لی

لمل
ا

 

تع اد
تیهی

تحریریه
۱۰۵۹۵۶۱۶۶۸۳7۳۰۵۱۱۸۱۴۴۳۱۶۱۹۰۳2۴۰۸۱۴7

تیهی
مشاوران

۴۶۵7۵۹۴2۸۸۴۹۵۴2۰۶__________

تداوریأهی
پذیرشیاع مۀبیانکردن کهسردبیردربارمجله۴وتدهاتداوریوجودن اردیمجلههی2۱۴در

تیپذیرشیاردمااهتهراهیتۀگیرن مجلهتصمیم۹همچدین.کد گیریمیهاتصمیمپذیرشمااهه
تیهیتهامجله.دربرخیهستد متفاوتهاکهسازمانمجلهذکراسبشایاناهعتهتحریریهدانستد .

تیتمشتاورانیتاهیتیدی ردارایهیتهایده ،برخیمجلهعلمیراانجاممیتحریریهتمامامور
.(۵ج ول)داورانهستد 

 ت داوریأفراوانی هی. 5 جدول

 ت تحریریهأهی سردبیر بیان نشده ت داورانأهی
2۱۴۴۹فراوانی
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تسردبیریأهی
انت واطالعاتسردبیر،کشورسردبیررابیانکردهۀدرماوه(عدوان۱۳۰)هابیشازنیمیازمجله

وابستت ی،ماندت تخصتص،ستمب)گونتهاطالعتاتیازستردبیرهی (مجله7۹)هاازمجلهبسیاری
ازعدتوان۱۸انت .بیاناستامیافترادبستد هکتردهوتدهابهن اده(جغرافیاییۀسازمانیوحتیحوز

جتویستردبیروکتهدرجستباستبصراحبدرمجلهبیانش هسردبیرن اشتد وبههااصال مجله
وجای زینن اشتد سردبیرهمکارمجله(۱۹7و۱۹۴ترتیب)بهها.بیشازدوسوماینمجلههستد 

.(۶ج ول)

 ت سردبیری نشریاتأ. درصد و فراوانی هی۶ جدول

 فراوانی درصد

اطالعاتسردبیر
مجله

کشورسردبیربیان
ش ه

2۶/۵7۱۳۰

کشورسردبیربیان
نش ه

۸۰/۳۴7۹

جویودرجسب
سردبیر

۹2/7۱۸

همکارسردبیر
۵۳/۱۴۳۳دارد
۴۶/۸۵۱۹۴ن ارد

جای زینسردبیر
2۱/۱۳۳۰دارد
7۸/۸۶۱۹7ن ارد

المللیهایبیننمایه
دهیلاهمیبپای تاهآیبه.هاگرفتهش هاازوب اهخودمجلهاطالعاتمربوطبهنمایهش نمجله

توسی،پای اهایندودرستییانادرستیادعایمجلهمعدیبرنمایهش ندراسآیوجیسیآر،
تطتاب هایاستدادیوبررسینویسد هازادعاینمایهش نمجلهدرپای اهش .نویسد گانبررسی

بیانش هاسب.7هایمزبوردرج ولنمایهش نمجلهدرپای اه
وردارنت .بیشتترینحاتوراهمللتیحاتبینۀش هدربیشازیكنمایهایبررسیمجلهعموما 

دومۀمجلهدرمرتع۸7باآیاسآیوسبودوپای اهعدواندرپای اهاستدادیاسکوپ۱2۴هامجله
هایستومتتاپتدجمرابتههایگوگلاسکاهر،جی.سی.آروپابم رتعههمچدینپای اه.قرارداشب

اهمللیبیاننش هاسب.بیشازدوسومهایبینخوداختصاصدادن .درششمجلهحاوردرنمایه
 شون .و...نمایهمیDoaj , ISCهایدی ریماند هایمزبوردرپای اههاعالوهبرپای اهمجله
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 المللی های بین . فراوانی نمایه۷ جدول

های  نمایه
 المللی بین

 ISI JCR پابمد اسکوپوس
گوگل 
 اسکالر

بیان 
 نشده

سایر 
 موارد

۱2۴۸۸7۳۵۴7۶2۰۰فراوانی

 (JCR)و جی.سی. آر  (ISI)آی.اس.آی  ها در مجله ۀتطابق نمای
مجلهوپای اهآی.اس.آینشتاندادکتهمجمتوعوب اهبررسیاطالعاتفهرسبنشریاتنامعتعر،

۸7بیانش که7شود.درج ولمجلهدرپای اهآی.اس.آینمایهمی۱۱۰سهمدع ادعاکردن که
بیناینآی.اس.آیحاوردرزمیدۀع دیدر۱2.علباختالفان مجلهدراینپای اهنمایهش ه

ودربتودهحاورمجلتهدرپای تاهآیاسآی7دوج ولایناسبکهمالکاصلیدرج ول
ختودوتارنمتایکهمجلهتدهتادرابهاینمعد؛مغایرتبینمداب درنظرگرفتهش هاسب۸ج ول
روتطاب بینسهمدع مزبتوروجتودازاین،یاننش هاسبوزارتبفهرسبداردودروجودپای اه

۳۵بینحاورمجلتهدرستهمدعت تطتاب وجتودداردو(عدوان7۵)هان ارد.بیشازنیمیازمجله
2۳تطتاب وعدتوان2۵مجلهدریکیازسهمدع تطاب وجودن اشتب.درپای تاهجی.ستی.آرنیتز

دهت کتهنشتانازضتعففهرستبوزارتای اهرانشانمیع متطاب درحاورمجلهدرپمجله
نمایهش نمجلهاسب.زمیدۀوادعایدروغینمجلهدرعلوم

 وزارت و سایت مجله فهرستها در آی.اس.آی و جی.سی.آر با  . فراوانی تطابق نمایه شدن مجله8جدول 

فراوانی
هادرآی.اس.آیباتطاب نمایهش نمجله

وسایبمجلهعلوموزارتفهرسب
7۵دارد
۳۵ن ارد

هادرجی.سی.آرباتطاب نمایهش نمجله
وسایبمجلهعلوموزارتفهرسب

2۵دارد
2۳ن ارد

امکاندسترسی
یدستورهایمختصردراغلبموارد،کهنشاندادتارنمابررسیراهدماین ارشبراینویسد هدر

هاازاجزایمختلفمااههتاسعكن ارشارجاعاتفراهمشت هاستب.معیتاردربارۀساختارمااهه
بیانش هاستب.ازآنجتاییکتهشتاپامجله222در«شاپا»و«داشتنراهدمایتهیهوتدظیممااالت»

.داردتیملجایمجله۵نعوداینمعیاردر،اسبفردهرنشریهمدحصربهۀشمار
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 فراوانی امکان دسترسی به نشریه .9 جدول

 داشتن راهنمای تهیه و تنظیم مقاالت داشتن شاپا امکان دسترسی
222222فراوانی

نامونشانیکاملنشریه
هتایپستباهکترونیکتی،آدرسنشتریه،دراینبخشاطالعاتمربوطبهارتعاطبانشریهبهمؤهفه

هتاییافتهاسب.دردنیایامروز،آنچهبتیشازستایرراهپستیاختصاصتماس،نمابروک ۀشمار
اسبکتهدرشتمارزیتادیاز«پسباهکترونیکی»ارتعاطازطری ،رس نظرمیارتعاطیاثربخشبه

راکمترینفراوانی،عدوانمجله۶۰صد وقپستیدرۀش هاسبومؤهفمطرح(مجله۱۶۳)هامجله
هایدومتاچهارمرادارن .رتعه،نمابر،آدرسنشریهوتلفنۀ.مؤهفداشب

 . فراوانی نام و نشانی کامل نشریه10 جدول

 صندوق پستی نمابر تلفن آدرس نشریه پست الکترونیکی نام و نشانی کامل نشریه
۱۶۳۱۱۹۱۰2۱۳۱۶۰فراوانی

پژوهشیهایاصولمقاله
۱۸7ومشخصاتنشتردرمجله۱۸۵هایدرمااهه«وابست یسازمانینامنویسد هباسمبو»ۀمؤهف
انت وبختشقیت کتردهرا«تاریخدریافبوپتذیرشمااهته»مجله۳۴تدهاهرعایبش هاسب.لجم

ان .بهاینموضوعتوجهینکرده(عدوان۱۹۳)توجهیشایان

 . فراوانی اصول مقاالت پژوهشی11 جدول

اصول مقاالت 
 پژوهشی

مقاالت با  ةنام نویسند
 علمی ۀمرتب

تاریخ دریافت و پذیرش در 
 ابتدای مقاالت

سال و  ،مشخصات نشر)دوره
 انتشار( ةشمار

۱۸۵۳۴۱۸7فراوانی
 

کدتترلۀستیاهازطریت هتامجلتههتایمشتترک ،ویژگتیدتدههانشانمیطورکهیافتههمان
مؤهفته(ونتوع۸ایمجلته)اطالعاتشداسدامهدونوعاطالعاتشاملۀبردارن کهدردسبآم به

درارتعتاطبتا)مؤهفه۱7.نتایجبخشدومکهشاملبودمؤهفه(۱7هایمعتعر)ایمجلهمعیاره؛دوم
هایاعتعارناشر،دریافبوجهبرایهادرمؤهفهنشاندادبخشزیادیازمجله(اعتعارنشریاتاسب

تمشتاور،یتستردبیری،هیتیتداوارن،هیتیتحریریته،هیتتیانتشارمااهه،علبدریافبوجه،هی
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دریافتبتتاپتذیرشۀدریافتبوجته،فاصتلزمیدۀرسانیدراهمللی،اطالعهایبینپذیرشدرنمایه
)ارتعتاط(نشانینشتریهوانتشارۀهدرابت ایمااالت،دورمااهه،دردتاریخدریافبتاپذیرشمااه

لوپا،راهدمایتهیهوتدظیممااالت،مشخصاتنشر)دوره،ساضعفدارن ومعیارهایداشتنشا
 آنهارعایبش هاسب.بیشترعلمیدرۀبامرتعهاشماره(،نامنویسد گانمااهه

هاوضعیتانتشارمقاله
،سیرنزوهتیداشتتهاکدونانتشارمااههازچهارسالگذشتهتاکهایرانینشاندادهایفراوانیمااهه

درتمااهتهوکمتترینماتاال۳77۹(بتا۱۳۹۰)2۰۱۱کهبیشترینفراوانیمااالتدرسالطوریبه
بته2۰۱۴هدوزستالهاذکراسبکههد امگردآوریدادهشایاناهعته.بودمااهه۳۵۳با2۰۱۴سال

 آماراینسالکاملنیسب.،پسپایاننرسی هبود

 فراوانی مقاالت ایرانی .12 جدول

 درصد فراوانی سال 

فراوانیمااالتایرانی

2۰۱۴۳۵۳۵۸/2
2۰۱۳2۳۴۰۴۶/۹
2۰۱2۳۱۹۳2۰/۱۳
2۰۱۱۳77۹۸۵/۱۵

اقتصادیۀجنب
نشان داده شده  1۳ تفکیک چهار سال در جدول های مورد بررسی به انتشار مقاله در مجله ۀهزین

ر در مجمعوع چهعار   بار اتتاادی انتشار مقاله بعرای کشعو   ،شود طورکه مالحظه می هماناست. 
 دالر بوده است. 4۲9۸۲۶۲مبلغ هنگفت  ،سال

 های انتشار مقاالت هزینه .13 جدول

های انتشار  هزینه
 مقاالت

2014 
(1393) 

2013 
(1392) 

2012 
(1391) 

2011 
(1390) 

۱777۱۰۱۰۸۳۵۵۱۱۳۹2۳۳2۱۶۴۴۶۶۹دالر
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گیریثونتیجهبح
تشتکیلتعلمتییهاینامعتعررااعاایهیتمااههدرمجلهۀزیادیازنویسد گانمدتشرکدد تع اد
بیشتتر،نویستد گانکشتورهایدرحتالتوستعهنظیترایترانیطورکلبه(.۱۳۹۳)جوانفر،دهد می

دهدت تمایتلنشتانمتیهتاخورن وبتهانتشتارمااهتهدرایتنمجلتههایچپاوه ررامیفریبمجله
مجالتنامعتعرعلمتیموردرسانیدراطالعرو،ازاین.(2۰۱۴ژیاوهمکارانش،؛۱۳۹۱ری،)صعو

رس .نظرمییكضرورتبه
چتراکتهموجتب،کدونتاح ودیمؤثربتودهتا،کردهوزارتعلومتهیهومدتشرکهفهرستی

مجلته2۵۰تعت ادفهرسبمااینهاش هاسب.امجلههایایرانیدراینگروهازکاهشنسعیمااهه
بستیاربیشتتراستب.،گونهدارن کهرش قارچهاکهتع ادایننوعمجلهدرحاهیشود،راشاملمی

2۰۱۳تتاریخۀ)نستخ(2۰۱۶هتایبیتل)ناشرانومجلهۀسیاهبینفهرسبنشریاتنامعتعرباۀماایس
بتا.آننیازاسب،جام نیسبوبهبازن ریعلومنشاندادکهفهرسبنشریاتنامعتعروزارتآن(

آشتکارعلتوموزارتفهرستبضتعف،اشتراکناچیزیبتاهتمدارنت فهرسبتوجهبهایدکهسه
جهتتانیهتتایفهرستتبوهمختتوانین اشتتتنبتتاایتتنمجموعتتهمجلتتهدر227شتتود.گدجانتت نمتتی
فهرستبشتماریدرکتهنشتریاتبتیخواهت بتودهاایتنبران یزاسب.استدعاطکلیازیافتهسؤال
چتراکتهدر،اعتعتارنیستتد بتیآنهایموجتوددرفیتماممجلهوازطران گدجان هنش همذکور
هتایهتایحتاویمااهتهپرانتشتارترینمجلتهیبررستجهانیوجودن ارن .هایفهرسبیكازهی 

امعتعرجهانیحاتوردارنت ونهایمجالتفهرسبنخسبدرتمامیۀایرانینشاندادکهسهمجل
کهنامعتعربودنآنهتاقطعتیوبودههاییهایایرانیدرمجلهمتیسفانهبیشترینحاوروانتشارمااهه

محرزاسب.
نتوع.انت نشریاتنتامعتعرگدجانت هشت هفهرسبدونوعنشریهدرش ه،باتوجهبهمواردگفته

ازجملتهانتشتارمااهتهدر،شت ههایبیانآنهاوویژگی اهوبۀبامشاه هستد کههاییل،نشریهاو
تداوری،ناشتراننتامعتعرونمایتهیتتحریریه،ن اشتنهییمتدوع،نامشخصبودنهیهایموضوع

هستتد کتههتایینشتریه،نتوعدوم؛شت تیییت اعتعتاریآنهتابتی،هاینتامعتعرو...ش ندرپای اه
شتون وب.آو.سایدسوجی.سی.آرنمایهمیهایمعتعردرپای اههایگروهاولران ارن ،ویژگی
درمواردیشای ،(حاورن ارن ۱۳۹۱(وصعوری)2۰۱۶هایبیل)هایناشرانومجلهههودرسیا

ۀدهدت (نیتزنشتان۱۳۹۳فتر)هایگروهاولراداراباشد .پیمایشجوانهایمجلهبرخیازویژگی
اسب.فهرسبدراینمعتعر،زعمآنهابهیهاجان نبرخیمجلهنارضایتیپژوهش رانازگد

وزارتعلومبرشمرد:هرسبفهایزیررابرایتوانناصدرمجموعمی
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واستببیتاننشت هفهرستبهادرفاق شفافیباسب.مالکومعیارانتخابمجلهفهرسب .۱
سازوکاری)معیارهایعلمییاهابرمعدایچهمعیارهاییوباچهمشخصنیسبکهاینمجله

 ان .گدجان هش هفهرسبمذکورهایشخصی(درافرادیاسلیاهۀتوصی

باهماناطالعاتفهرسبش هدرهایدردمجلهۀاطالعاتمربوطبهنماین اشتنهمخوانی .2
 درسایبمجله.

هتایلتهمجفهرستب(و2۰۱۶ناشرانبیل)ۀباسیاهۀرماایس:دفهرسبجام وکاملنعودن .۳
جهتانیازمجتالتوناشترانبتهاصتطالحچپتاوه رۀش شداختهفهرسب(کهدو2۰۱۶بیل)

وزارتفهرستبشت هدرناشتربیتان۹۴بسیارناقصاسب.ازبینعلوموزارتۀسیاههستد ،
ۀش معرفیۀمجل۵۰۹واز(2۰۱۴سالۀ)نسخناشریبیل7۰۳فهرسبناشردر۱۳تدهاعلوم،
 .هستد هایوزارتعلوممشترکمجلهبامجله۵تدها(2۰۱۳سالۀ)نسخبیل

هتایپتژوهشعتعر:یافتتهنشتریاتنتامۀرسانیوآموزشناکافیوزارتعلومدرزمیداطالع .۴
تیهاینتامعتعر،اعاتایهیتبیشتریننویسد گانمااههدرمجلهکه(نشانداد۱۳۹۳جوانفر)

وسپستادانهاتوسیاسمعرفیمجله،هاینامعتعرآشداییآنهابامجلهۀعلمیبودن کهنحو
نشتریاتنتامعتعرفهرستبازوجتود،دوستانوهمکارانبود.همچدتیندوستومنویستد گان

اطتالعبتیدرمتانوآمتوزشپزشتکی،وزارتعلتومووزارتبه اشتبوسیلۀش هبهمدتشر
نشتریاتنتامعتعرفهرستبدانش اهیازوجتودۀامعاطالعیجهاحاکیازبیبودن .اینیافته

 اسب.

وجتودنشتریاتنتامعتعرفهرسبناهماهد یبینوزارتعلومووزارتبه اشبدرت وین .۵
 (.۱۳۹۳)جوانفر،دارد

شتوددیت همتیوعیازدیت نویستد گانموضتۀهتایحتوزدقبدرانتختابمجلتهن اشتن .۶
(.۱۳۹۳)جوانفر،

پیشتدهادفهرستببترایبهعتودایتنیزیتروپیشتدهادهاراهکارها،ش هباتوجهبهمواردگفته
:شودمی

تتابته،فهرستبهایمختلفبرایت وینازمتخصصانموضوعیدررشتهتشکیلگروهی .۱
هتایمختلتفموضوعیخودبپردازن یاازمتخصصتانرشتتهۀهاینامعتعرحوزبررسیمجله
بتاعلتوموزارتتتاخودرامعرفتیکددت ۀنامعتعررشتاعتعاروهایکممجلهکهخواستهشود

 گیریکد .تصمیمدرفهرسبهامجلهنعودیابارۀوجوددر،بررسیکیفبآنها
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اعتعتارراهتایبتیمجلهۀنشریاتنامعتعرکهتع ادان کیازتع ادفزاید فهرسبدرت وین .2
(و2۰۱۶مطترحدرستط جهتانیبیتل)هاینامعتعرناشرانومجلهفهرسباز،گیرددربرمی
هتاکتهمجلتهازفهرستتیجایانتشارصرفشکلبهتر،بهاستفادهشود.یابه(۱۳۹۱)صعوری

یدت بروکراتیتكتت وینایتناویژهباتوجهبتهفر)بهنخواه بودوجهجام وروزآم هی به
واردیکتهکدت تتادرمتهاینامعتعربودنرانیتزمدتشترمالکبای (وزارتعلومهافهرسب
مدظتوربتهختودافتراد،اعتعتارباشت بیشای اما،نامعتعرنیسبهاینشریهفهرسبایدرمجله

 هارجوعکدد .داوریدرموردکیفیبمجلهبهآنمالک

اینایرویآوردننویسد گانبهبرهایداخلیید انتشارمااههدرمجلهاافزایشسرعبفر .۳
(۱۳۸۹:ابتوییاردکتانومیرزایتی)اعتعارخارجیکمهایانتشاردرمجلههاوپرهیزازمجله

و«یدت داوریماتاالتدانستتد اهایعلمیایرانراطتوالنیبتودنفرترینمشکلمجلهمهم»
هایخارجیتوستینویستد گانماتاالت،سترعبداوریوترینمالکانتخابمجلهاصلی

 (.۱۳۹۳انتشارمااالتاسب)جوانفر،

هایخارجیوکمکردنتیکی وفشارانتشارهایداخلیبامجلهسازیکیفیبمجلهکسانی .۴
همچدتین؛اهمللتیکتردنآنهتاهایداخلیوبینمااههدرآی.اس.آی:باالبردنکیفیبمجله

گترفتنمدظتورهشودکهنویسد گانبتمیسعبهایاطالعاتیجهانیش نشاندرپای اهنمایه
 هایخارجیبپردازن .امتیازعلمیبرایترفی واخذدکتریو...بهانتشارمااههدرمجله

تتا،هایآموزشیهاوگروهبد یموضوعیازنشریاتنامعتعروابالغبهدانشک هدستهۀارائ .۵
هرسبفهایمد رددرخودآشداشون وبهمرورتماممجلهۀراحتیبانشریاتنامعتعررشتبه

نعاش .نیاز)نظماهفعایی(برایشداسایینشریاترشته

هانوشتپی
1. Relman 

2. Institute for Scientific Information 

3. Dadkhah 

4. Hijacked journals 

5. Xia  

6. Bohannon 

7. Beall 
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