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خالفِ  یا ٍ خَد هقالِ کلیذی کلوات تایغتیًیش  ًَیغٌذُ/  جغتجَگز هٌاتغ،یافتي  تزای دادُ پایگاُ ّواًٌذ جغتجَ در یک

 ؽٌاعایی را هٌاعة هجالت ػٌاٍیي اس یلیغت هجلِ جغتجَگز ّای اتشار ارائِ دٌّذ تاّای دادُ هجلِ یاب  پایگاُدر آى را 

تؼذادی  کِ حالی در اعت، ؽذُ ایجاد ًاؽزاى تَعط هجلِ یاب ّایاتشارایي  اس تزخی ؽَد، هی دیذُ سیز در کِ ّواًطَر. ذٌکٌ

یاب هؼیارّای هختلف ارسػ گذاری  هجلِ اتشارّای ایي اس اس طزفی تؼذادی تَجَد آهذُ اًذ. یدیگز ّای عاسهاى تَعطًیش 

. ؽٌاعایی کٌٌذ خَد هقاالت ارائِتا رتثِ تاالتز را تزای  هجالت تا دّذ هی اجاسُ ًَیغٌذگاى تِ کِ دٌّذ هی ارائِ هجالت را ًیش

 Journal Citation یا Scopus دادُ ّای پایگاُ ،هؾخـ ًوی ًوایذ را هجلِ هؼیارّای هجلِ ی یاتٌذُ یک کِ ٌّگاهی

Reports  دّذ.تا رتثِ تاال هَرد اعتفادُ قزار  هجالت ؽٌاعایی تزایرا هی تَاًذ اتشار هٌاعثی 

 :مجله یاب ابزارهای فهرست

  مجله یاب ادانز(Edanz Journal Selector) 

 28،554 اس تیؼ تا در اتشاری را ًیش تزای جغتجَی هجالت فزاّن آٍردُ اعت  حال، ایي تا .اعت گز ٍیزایؼ عزٍیظ یک ًشااد

 را پیذا کٌذ. ؽوا هٌاعة هجلِ هقالِ خالفِ 12،010،643 ٍ هجلِ

 مجله یاب الزویر (Elsevier Journal Selector) 

 را پیذا کٌیذ. خَد ػلوی هقالِ کوک هی کٌذ تا هجالت الشٍیز هٌاعة تزای چاج ؽوا تِالشٍیز  یاب هجلِ

 ات انتشار پیشنهاد IEEE 

 1500تیؼ اس  ٍ هجلِ ػٌَاى 170 در تیؼ اس جغتجَهی ًواییذ.  پیذا IEEE اًتؾار در خَد پضٍّؾی هقالِ تزای را ًتیجِ ْتزیيت

 ًیش اًجام هی ؽَد. اًتؾارسهاى  تا هقالِ تِ هجلِ ارعال سهاى ٍ ضزیة تاثیز هاًٌذ تحزاًی ًقاط هقایغٍِ  کٌفزاًظ ػٌَاى

 JANE  نویسندهنام /  مجله: پیش بینی کننده عنوان (PubMed) 

JANE  در هَجَد اطالػات اس PubMed ایي تٌاتزایي ٍ تاؽذ 1ؽکارچی هجالت اس هقاالتی حاٍی تَاًذ هی کِ اعتفادُ هی کٌذ 

 در کِ را یهجالت  JANE تاال، کیفیت تا ًؾزیات ؽٌاعایی تِ کوک تزای. ؽًَذ ظاّز JANE جغتجَی ًتایج در تَاًٌذ هی هجالت

-ؽذُ تاییذ (DOAJ) آساد دعتزعی هجالت فْزعت تَعط کِ آساد دعتزعی هجالت ٍ اًذ، ؽذُ ًوایِ MEDLINE در حاضز حال

 ػالهتگذاری هی کٌذ. اًذ را

  راهنمای مجله(JournalGuide)   

 تز ػالٍُ تَاًٌذ هی ًَیغٌذگاى. کٌٌذ ارسیاتی را ػلوی هجالت تا کٌذ هی کوک پضٍّؾگزاى تِ کِ اعت رایگاى اتشار یک

 هٌتؾز هؾاتِ تا ػٌاٍیي را یهقاالت قثالً یافتي هجالتی کِ تزای را هقالِ خالفِ ٍ ػٌَاى ًاؽز، یا ردُ هجلِ، ًام اعاط تز جغتجَ

تِ پضٍّؼ ّای آًاى  هجالت کذام تثیٌٌذ تَاًٌذ هی هحققاى هقالِ، هحتَای تا هجالت هطاتقت تا. کٌٌذ اعتفادُ اًذ، کزدُ

 ّغتٌذ. هٌذ ػالقِ تیؾتز

 یاب مجله  SJFinder 

 هَضَع اعاطرا تز  قذرتوٌذ ّای ٍیضگی تا هؼتثز هجلِ 30000 اس تیؼتخققی تحقیق ؽوا پیذا هی کٌذ.  حَسُ در را هجالت

 هَرد ًظز ؽوا جغتجَ هی کٌذ. 

                                                           
1
 Predatory Journal : اغلة تِ هجالتی تا کیفیت پاییي گفتِ هی ؽَد کِ تزای چاج هقاالت اس ًَیغٌذگاى پَل دریافت هی کٌٌذ ٍ ػلت ًاهگذاری

کِ اغلة ًَیغٌذگاى کؾَرّای در حال تَعؼِ در  ى اعتجذب ًَیغٌذگاارائِ عزٍیظ ّای داٍری در  ػذم ػذم تزرعی کیفیت هقاالت ٍآى ّا تِ دلیل 

 ایي دام گزفتار هی ؽًَذ.
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  پیشنهاد دهنده مجلهSpringer 

 تکٌَلَصی اس اًتخاب هی کٌذ. ایي پیؾٌْاد دٌّذُ هجلِ Springerًؾزیِ  2600 اس تیؼ تیي را اس ؽواهٌاعة پضٍّؼ  هجلِ

 .کٌذ هی اعتفادُ ،اعت هٌاعة ؽوا هقالِ تزای کِی اؽپزیٌگز هجلِ عزیغ اًتخاب در ؽوا تِ کوک تزای هؼٌایی

  مجله یابWiley 

 در هقالِ هَضَع تطاتق را تا یؾتزیيت کِ را یهجالتکوک کٌذ تا  ًَیغٌذُ تِ کِ اعت ایي Wiley یابهجلِ  کارتزد اس ّذف

 تٌذی طثقِ تا هطاتق هجلِ یک تِ کِ را ّایی تٌذی دعتِ یاب هجلِایي  کٌذ.پیذا دارًذ،  Wiley ًؾزیات اس ای هجوَػِ

 را تَعؼِ دّذ. آى تٌذی طثقِ اتشارراّی را پیذا هی کٌذ تا  ٍ ، ًؾاى هی دّذاًذ یافتِ اختقاؿ  Wiley هَضَع

 

 سامانه منبع یاب http://rsf.research.ac.ir 

را دارد،  ، رایگاى ٍ غیز هؾتزکهَرد اؽتزاک ٍسارت تْذاؽت  هٌاتغ فْزعت کاهل ٍ تِ رٍسکِ یاب  عاهاًِ هٌثغتا ٍجَد 

. را هَرد جغتجَ قزار دٌّذاهکاى جغتجَی لغتی، تاسیاتی الفثایی ٍ هَضَػی هجالت یک ًاؽز خاؿ  پضٍّؾگزاى هی تَاًٌذ تا

ّای ارسیاتی هجالت، ایي اهکاى را تزای پضٍّؾگزاى فزاّن کزدُ اعت تا هجلِ هٌاعة  اس طزف دیگز، ایي عاهاًِ تا ارائِ ؽاخـ

  .خَد را جغتجَ، تاسیاتی ٍ اًتخاب کٌٌذ تزای اًتؾار هقالِ
 

 


