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مقدمه

علمی از مهم ترین منابع اطالعاتی موجود به شمار می آیند( نشریات)پیایندها.

رسدمیقدیمچینعهدبهمجلهانتشارپیشینه.

وجودبه17قرندرغربدرکاغذاختراعازپسمی شناسیممجلهعنوانبهامروزهکهآنچه
.آمد

فرانسه،درعلمیمجالتآنازپس.شدمنتشرآلماندر1668-1663مجلهنخستین
.ندمی کردمعرفیراجدیدکتاب هایابتدامجالتاین.شدندمنتشرایتالیاوانگلستان

 مجله ای حاوی مجموعه ای از مقاالت به صورت ماهانه منتشر شد1731در سال  .
 هجری شمسی بر می گردد1211تاریخ پیدایش پیایندها در ایران به.



تعاریف:ادوارینشریهیاپیایند

نتشرممجزابخش هایدرومتوالیصورتبهکهادامه داراستمنبعیپیایند
شده ایتعیینپیشازپایانکهدربرداردراایشمارهمعموالًومی شود

،ادامه دارراهنماهایالکترونیکی،نشریه های،مجالتنشریه ها،.ندارد
ایندهاپیازاینمونهنگاشتیتکپیایندهایوروزنامه هاساالنه،گزارش های

.(امریکنانگلوقواعد)هستند

فاصلهدرومسلسلطوربهکهنشریه هایی:اطالع رسانیوکتابداریدانشنامه
.می یابندادامهنامحدودطوربهقاعدتاًوشوندمیمنتشرمعینزمانی

آننظایرومذاکراتخالصهویادبودها،سالنامه هامجالت،شاملپیایندها
.(1381یزدانیان،وفتاحی)شودمی



ادامه...تعاریف:ادوارینشریهیاپیایند

دروارانتشتداومقصدبهمشخصچارچوبوعنوانباکهاستنشریه ایپیایند
.می شودتوزیعوچاپمتوالیشماره های

(ادوارینشریات)Periodicalsو(پیایندها)Serialsواژهدوازالتینمنابعدر
.می شودتلقییکسانمفهومدواینگاهی.می شوداستفاده

نامنظمایمنظمآن هاانتشارفاصلهاستممکنوهستندکلی ترمفهومیپیایندها
.می شوندمنتشرمنظمزمانیفاصلهدرادوارینشریاتکهحالیدر.باشد



ادوارینشریهیاپیایندبامرتبطاصطالحات

عنوان(Title)
ناشر(Publisher)
سردبیر(Editor in chief):انتشاروادارهمسئولیتکهفردی
تحریریههیأت(Editorial board):نظارتنظرصاحبومتخصصگروهی

.دارندانتشاروچاپکاربر
مسئولمدیر(Responsible):درمندرجمطالبمسئولیتحقوقینظراز

.داردعهدهبهرانشریه

می کنددریافتمجوزکهسازمانییافرد:امتیازصاحب.
ساالنهودوساالنهیکبار،ماهدوفصلی،ماهانه،هفتگی،روزانه،:انتشارفاصله



اب هاکتونگاشت هاتکباآنتمایزوجهوادوارینشریهیاپیایندویژگی های

انتشارتداوم

افرادگروهینظراتباخوانندگانروبروییوپدیدآورندگانتعدد

نشریهدرمطالبتازگی

نشریهحوزهدرترفرعیمطالبعلمینشریهدرتوازنوتنوع

میباشدکتابمطالبحجمازکمترنشریهدرمطالبحجم.

مخاطبجامعهوخوانندگانپوشش

حقوقییاحقیقیپدیداورندگاننوع



ادوارینشریهیاپیایندانواع

نشریه های ادواری•

(Journal)مجله ها •

هاروزنامه ها و هفته نامه•

فروست ها یا مجموعه ها•

سالنامه ها•

گزارش همایش ها•

انتشارات دولتی •

پیایندهای حقیقی

د و ترکیبی از پیاین)پیایندهای مشروط •
مثل دایره المعارف. تک نگاشت

(  سریال ها)پیایندهای ساختگی •
ویرایش های منظم و پی در پی یک اثر

زء به تک نگاشتی که ج: پیایندهای دنباله•
مثل واژه نامه  . جزء منتشر می شود

شبه پیایندها



ارفاصله انتش

روزنامه•

هفته نامه•

ماهنامه •

فصلنامه•

•...

موضوع

عمومی•

تخصصی•

ینیمه تخصص•

تخصصی با •
گرایش 
Natuعمومی

re

مخاطبان

بزرگساالن•

جوانان•

کودکان•

زنان•

نوجوانان•

•...

ناشر

دولتی•

نیمه دولتی•

خصوصی•

مختلفمعیارهایباپیایندهاانواعبندیتقسیم



ادامه...مختلفمعیارهایباپیایندهاانواعبندیتقسیم

مکان

محلی•

ملی•

بین المللی•

در محدوه )داخلی •

یک سازمان توزیع 
(می شود

زبان 

یک زبانه•

دو یا چند زبانه•

شکل فیزیکی

چاپی •

میکروفرمی•

الکترونیکی•

اسطح و نوع محتو

پژوهشی-علمی•

توصیفی و •
ترویجی

خبری و •
گزارشی

ترویجی-علمی•



الکترونیکیپیایندهای

توسعهشرکتتوسط1960دههدرپیوستهکتابشناختیجویوجستنظامنخستین
.آمدوجودبهسیستم

.گرفتقراردسترسدرپیوستهصورتبهکاملمتن1970دههاواسطدر

.کردندارائهپیوستهصورتبهخودمجالت1983درالزویروامریکاشیمیانجمن

، شیوه ملتفاوت آن تنها در مح. تعریف پیایند الکترونیکی همان تعریف پیایند چاپی است
.  ثبت و انتقال اطالعات است که متفاوت با نشریه چاپی است

عنوانباهکاستنشریه ای:می کندمعرفیصورتاینبهراالکترونیکیپیایند(1381)فتاحی
شودیممنتشرشخصیاناشرموسسه،یکتوسطنامحدودومداومانتشارنیتبهومشخص

.می گرددبازیابیوذخیرهتولید،الکترونیکیصورتبهآنمحتویاتو



مختلفمعیارهایباالکترونیکیپیایندهایانواعبندیتقسیم

ارنوع انتش

ا پیوسته ی•
درون خطی 

(On 

Line)

)  ناپیوسته•
دیسک یا 

(سی دی

سطح 
دسترسی 

تمام متن•

چکیده •

فهرست •
مندرجات

هزینه و 
تهیه

رایگان•

هزینه اشتراک•

از طریق •
اشتراک

از طریق •
دریافت مجوز

پرداخت هزینه •
یک مقاله 

خاص

داوری و 
ویرایش

با داوری و •
ویرایش

بدون •
داوری و 
ویرایش

محتوا

متن•

عکس•

نمودار•

فیلم•



الکترونیکیمزایايپیایندهاي

تابخانه هابرای پیایندهای الکترونیکی از دیدگاه های مختلف مانند کاربران ، ناشران یا ک
:از جمله این مزایا. مزایای متفاوتی را بر می شمارند

الکترونیکیوکاربرپسندبودنجستجويپیایندهايسهولت

باالسرعتجستجوي

رایگانجستجوي

آمدمحتوايروز

خدماتتحویلمدرك



الکترونیکیازدیدگاهکالینزمزایايپیایندهاي

 مقاله برای انتشار در پیایند الکترونیکی بیشتر استاحتمال پذیرفتن.
 دمی پذیرو فرایند نشر پیایندهای الکترونیکی با سرعت بیشتری صورت داوری.
 ین متقابل ببه دلیل ماهیت محاوره ای پیایند الکترونیکی، همکاری علمی و ارتباط

.نویسندگان و خوانندگان با سهولت و توانایی بیشتری انجام می شود
ویراستاران می توانند مقاالت بیشتری را بپذیرند.
 ارسال مجالت برای مشترکین و عالقه مندان بسیار کمتر می باشدهزینه.
فرایند تولید پیایند الکترونیکی هزینه کمتری دارد.
 آنشکل ظاهری طول انتشار پیایند، می توان به راحتی از الگوهای مختلفی برای در

.استفاده شود
 هتر ببرای بازیابی با استفاده از نرم افزار مناسب می توان جست و جوهای پیچیده ای را

.اطالعات انجام داد
 ایی و جغرافیمجالت و مکاتبه با مشترکین و افراد مرتبط بدون محدودیت زمانی توزیع

.صورت می پذیرد



کارولینونیوتناسمیتمزایايپیایندهايالکترونیکیازدیدگاه

دسترسی فوری به شماره های مجله در مقایسه با شکل چاپی آن.
 توان تنها مقاالت مورد نیاز را تهیه کرد و هزینه همان مقاله را پرداختمی.
 به آنمجالت را می توان بطور مستقیم وارد یک پایگاه الکترونیکی نمود و در

.جستجو پرداخت
 یا یسنده برای نوداوری، مقاله را می توان به سرعت از طریق پست الکترونیکی برای

.داوری ارسال نمود
 سه هاستقفذخیره الکترونیکی منابع اطالعاتی بسیار ارزان تر از نگهداری در هزینه.



الکترونیکیهايمعایبومشکالتپیایند

 هامالکیت ادواری

 معتبرانتخاب پیایندهای

 مناسبعدم دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای

خطوط ارتباطی نامناسب



ازدیدگاهکارولنیوتناسمیتالکترونیکیمعایبومشکالتپیایندهاي

 متنوع است ر که بسیااز پیایندهای الکترونیکی به سخت افزارها و نرم افزارهایی نیاز دارد استفاده

.و برای آن استاندارد خاصی وجود ندارد

 ایندنمآن استفاده عدم آشنایی با رایانه و ترس از آن سبب می شود بعضی افراد نتوانند از.

 از پیایندهای الکترونیکی داوری و ویرایش نمی شوندبعضی.

 آن تقریباً یکی فرمت گرافپیایندهای الکترونیکی با فرمت اَسکی هستند و دسترسی به بیشتر

.مشکل است

از تضییع حقوق ناشر و مولف با مشکل مواجه می شودلوگیری ج.

 آفرین استل منابع مشکالکترونیکی به آسانی قابل تغییر و حذف هستند و امنیت آرشیو منابع.



ارائه خدمت الکترونیکی برای ادواری های چاپی•

انتشار ادواری ها به اشکال مختلف•

حضور در پایگاه های اطالعاتی معتبر•

پرداخت هزینه ها•

ارائه خدمات اطالع رسانی•

محتوای مناسب و مرتبط و روز آمد•

قیمت ادواری ها، روش های قیمت گذاری•

میزاناستفادهازمجله•

درخواستجامعهاستفادهکنندهومتخصصانموضوعی•

نتایجمربوطبهتحلیلاستنادي•

مشخصات ظاهری و فیزیکی انواع رسانه ها •

مالک های 
انتخاب

ارزیابی پیایندها از بعد مجموعه سازیانتخاب و 



تعداد زیاد عناوین•

هزینه باالی اشتراک و افزایش ساالنه•

هدر رفتن هزینه در صورت انتخاب اشتباه•

ا عدم تهیه شماره های گذشته مجالت و در بعضی مواقع ب•
پرداخت هزینه چند برابری

ر افزایش شکل الکترونیکی  مجالت و ایجاد مشکل د•
انتخاب شکل چاپی و الکترونیکی

اتخاذ سیاست دسترسی به جای نگهداری•

مشکالتاساسی

درانتخاب



علمیارزیابینشریهازبعداعتبارسنجیودرجه

ازیشبروزهربندیرتبهبهنیازعلمی،مجالتتوسعهوکمیپیشرفتباهمزمان

.شودمیاحساسپیش

ت به تحلیل استنادی مجالت و تعداد استنادها معیاری برای ارزیابی و بازدهی مجال

.کار می رود

ده است فراوانی استناد به یک مجله نه تنها تابعی از اهمیت علمی منابع منتشر ش

.  بلکه به تعداد مقاالتی که آن مجله منتشر می کند نیز بستگی دارد



(باپرداختهزینه)ابزارهايارزیابیژورنالها

Journal Citation Reports (JCR) is a database produced by Thomson Reuters for
evaluating of more than 9000 peer-reviewded journals. The database publishes
annually Impact Factor values for selected journals as the main indicator for
journal evaluation. From 2007 onwards JCR also provides Eigenfactor and Article
Influence scores for journals.

Scopus Journal Analyzer (SJA) is a tool for journal evaluation produced by Elsevier
for evaluating science, technology, medicine, and social science journals using
citation data from 1996 onwards. The Scopus database includes over 16000 peer-
reviewed journals. Scopus Journal Analyzer provides SJR and SNIP scores for
journals.

Ulrichsweb published by CSA (Cambridge Scientific Abstracts a part of ProQuest)
also known as Ulrichsweb.com is the authoritative source of bibliographic and
publisher information on more than 300,000 periodicals of all types. It covers all
subjects, and includes publications that are published regularly or irregularly and
that are circulated free of charge or by paid subscription.

http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816795
http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816796#s-lg-box-2441254
http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816799


JCRشاخصارزیابیمجالتدر

ترینيکاربردحالعیندرومهمترینازیکیفاکتورایمپکتیاگذاريتاثیرضریبشاخص

.میشودمحسوبعلمیهايژورنالوهامجلهاعتباربرايارزیابیهايشاخص

اطالعاتیدادهپایگاهدرگرفتهقرارژورنالهايومجالتدرموجودمقاالتJCRمقاالتاکثرا

.باشندمیمروريوپژوهشی

محاسبهارزیابیدرمعموالهاکنفرانسوهاهمایشخالصهوجدیدمواردوهانامه،سرمقاله

.شوندنمی

ازعبارتندسنجشوبررسیوارزیابیموردمعیارهاي:

Impact)گذاريتاثیرضریب– factor; If)

(Immediately)آنییافوریتشاخص–

cited)استنادعمرنیمه– Half – Life)



Impactگذاريتاثیرضریب Factor

استمختلفمجالتبندیرتبهومقایسهارزیابی،برایکمیضریبیک.

دهدمینشانمشخصزمانیدربازهرامجلهیکمقاالتبهاستنادمیزانضریباین.

بگیریم،نظردررا2017سالمثالطوربهاگرکهاستگونهاینبهنیزضریباینمحاسبهطریقه

سالدرشدهمنتشرمقاالتبه2017سالدراستنادهافراوانیتقسیمبامجلهیکفاکتورایمپکت

به2015و2016هایسالدراستنادقابلشدهمنتشرمقاالتمجموعبر2015و2016های

.شودمیتعیینISIمجالتبرایفقطشاخصاینکهاستیادآوریبهالزم.آیدمیدست

:شاخصهاییمحدودیت

می رسنداستنادیپختگیبهدیرترکهایستاتررشته هایبرایسالهدوزمانیبازهبودنناکافی.

رااخصشاینتواننمینتیجهدروشودنمیتصحیحمختلفرشته هایدراستنادیرفتارتفاوت

.نموداستفادهمختلفرشته هایمجالتمقایسه یبرای

گرددنمیتصحیحرشته هاپایگاهیپوششتفاوت.

ارددسوگیریوگیریجهتکمیامریکاییوانگلیسیمجالتنفعبهآیاسآی های پایگاه.

دارندتفاوتضریباینکسرمخرجوصورتدرمنابعنوع.



Journalشاخص Impact Factor= JIF

دهدمینشانمجلهآنفعالیتسالیانطولدررامجلهفاکتورهایایمپکتمیانگینشاخصاین.

موسسهISIیامجلههرگذاریتاثیرضریبمیانگینجدولیکصورتبهسالهرپایاندرJIFرا

.مجلهیککیفیتبرباشدمعیاریشاخصاینتواندمیکهکندمیارائه

تعدادبرسپسوجمعهاسالهمهدرمجلهیکفاکتورهایایمپکتشاخصاینمحاسبهبرای

می شودمکآنازسالیانهتاثیرفاکتورهایمطلقانحرافاتمیانگینودمی شوتقسیمموجودسال  های

.یابدکاهشسالیانطولدرمجلهخیزهایوافتتا



آنییافوریتشاخص

ه شاخص فوریت از شاخص های ویژه ارجاع یا استناد است که نشریه گزارش های استنادی آن را ب

.   شوداستفاده میتعیین سرعت استناد مقاالت یک مجله طور منظم منتشر می کند و به منظور 

 به قابل محاسشاخص آنی به این صورت است که به ازای هر نشریه در هر سال استنادی محاسبه

.  است

 لسال مورد نظر به مقاالت منتشرشده در همان سا استنادهای



نیمهعمردرمتونعلمییاقاعدهکهنگیمتونشاخص

ن این شاخص نقش زمان را در بهره وری  از اطالعات روشن می کند و نشان می دهد که با گذشت زما

آیا از سودمندی مقاالت کم می شود یا نه؟ 

نیمه عمر عبارت است از مدت زمانی که در طول آن نصف ارجاعات یک مجله منتشر شده اند  .

 ،تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقبنیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد

.ارزیابی باشیمبرگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد 

 مقاله)است که وقتی مقاله های یک مجله ارزش خود را برای ارجاعات، زود از دست بدهند بدیهی

. د، تنها به مقاله های جدید مجله ارجاع داده می شو(ها سطحی باشند و خیلی زود بی ارزش شوند

. این موضوع باعث می شود که نیمه عمر ارجاعات به مجله کاهش یابد

لهمجهایمقالهارزشکهدهدمینشانباشد،بیشترمجلهبهارجاعاتعمرنیمهچههربنابراین

عمرنیمههرچهمجموعدر.گیرندمیقرارارجاعموردهنوزواستشدهحفظبیشترزمانطولدر

رودمیباالترمجلهارزشباشد،بیشترمجلهیکبهارجاعات



پایگاهاسکوپوس

بههانجعلمیمجالتسازینمایهپایگاهمهمترینازیکیکهباشدمیعلمیاطالعاتپایگاهیک

.استشدهاندازیراهElsevierشرکتتوسط2004سالدروآیدمیشمار

پایگاههمانندنیزاسکوپوسپایگاهISIصورتدروکردههانشریهومجالتعلمیبررسیبهاقدام

حدوددراسکوپوسپایگاه.نمایدمیانسازینمایهبهاقدامپایگاهاینهایاستانداردرعایت

.دهدمیپوششرامجله35000

شاخصهاياسکوپوس

SNIP
citescore
SJR



(SNIP)اسنیپشاخص

ررسیبرامجلهیکمقاالتاستنادهایومی باشدفاکتورایمپکتمشابهشاخصاینماهیتنظراز

.می کند

مقاالتبه2017سالدراستنادهافراوانیابتداکهاستصورتاینبهشاخصاینمحاسبهنحوه

ازشتهگذسالسهدرشدهمنتشراستنادقابلمقاالتمجموعبراگذشتهسالسهدرشدهمنتشر

ریبضنهایتدر.گرددمیتعیینمجلهخامتاثیرضریبمیزانکهکنندمیتقسیم2017سال

بههارشتههایتفاوتتاشودمیتقسیممربوطهرشته یدرپایگاهاستنادیپتانسیلبرخامتاثیر

.شودتصحیحپایگاهدرپوششمیزانلحاظبهنیزواستنادیرفتارلحاظ

بودنرتمنطقیعلمی،مختلفهایرشتهدرمجالتمقایسهتواناییبهتوانمیشاخصاینمزایایاز

.نموداشارهبهترپایگاهیپوششوزمانیبازه

استنادهایواستنادیخودوکندمیبررسیرادورتراستنادهایاستایننیزشاخصاینعیب

.گرددمیاستفادهSCOPUSمجالتدرشاخصاین.گیردنمینظردررامقاالتهمکاران



سایتاسکور

ازیخاصانواعکهتاثیرضریبخالفبر.استمجالتاستنادیتاثیراندازه گیریبرایسادهشاخصیک

شاخصاینمی گیرد،نظردرکسرمخرجدرمقاالتتعدادمحاسبهدررا(فنیوپژوهشیومروری)مقاالت

.می  گیردنظردرخودمحاسبهدررامقاالتانواعهمه

مقاالتنمی گردد،محاسبهواردسایت اسکوردرکهخاصموردیکIn pressاسکوپوسکهآنجاییاز.است

Inمقاالتهمه pressازاجتناببرایلذادربرنمی گیرد،مختلفناشرانازراbiasاینمحاسباتدر

.ودنمی شواردسایت اسکورمحاسبهدرنشده اند،واردمجلهازشماره ایدرهنوزکهمقاالتیاستنادی،شاخص





CiteScore Tracker

قرارکهفاوتتاینبااستسایت اسکورهمانندآنمحاسبهنحوهکهدیگریستشاخصترکرسایت اسکور

ومی شودارائهباریکفقطسایت اسکورالبته.شودبه روزرسانیسالهمانبرایماهیانهصورتبهاست

به روزرسانیوتغییربار12نیازمندخودماهیتدلیلبهترکرسایت اسکورولینمی کندتغییرهمدیگر

.استسالدر

دیگرکهاستشدهاعالم14.38عدداسکوپوستوسطنیچرنشریه ی2015سالسایت اسکورمثال

عدد.می باشد2016دسامبرآپدیتبرای11.51عددمجلههمینترکرسایت اسکوراما.نمی کندتغییر

استناد14.38متوسططوربهنیچرنشریه یدرشدهمنتشراسنادازعنوانهرکهدهدمینشان14.38

.استکردهدریافتسالسهطولدر



(رایگان)ابزارهايارزیابیژورنالها

Eigenfactor.org provides Eigenfactor and Article Influence scores for 
journals. The Eigenfactor web site also provides information about price and 
value for thousands of scholarly periodicals. It aslo contains a tool for 
mapping science.

SCImago Journal and Country Rank evaluates journals and countries based 
on bibliometric indicators, such as H-index and SCImago Journal Rank 
indicator (SJR).

CWTS Journal Indicators provides SNIP scores for Scopus journals.
Publish or Perish is a software program that retrieves and analyzes academic 
citations. It uses Google Scholar to obtain the raw citations, then analyzes 
these and presents the several statistics for evaluating articles, journals, and 
scientists.

http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816802
http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816798
http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816797
http://libguides.oulu.fi/c.php?g=124852&p=816801


ارزیابینشریاتبرايچاپمقاله

قرارداردپژوهشگرانودانشجویانرویپیشکهاستچالشیعلمیمجالتسنجیاعتبار.

نتریدشوارازیکیشایدآن،ازحاصلنتیجهومقاله،چاپبرایمناسبمجلهیکانتخاب

.باشدپژوهشیکطولدرمراحل

دهدجلوهارزشکمراشماخوبپژوهشیکاراستممکنضعیفمجلهیکانتخاب.

دشوزمانرفتندستازباعثمی تواندنیزباال،علمیرتبهوهایشاخصبامجلهانتخاب.

دانچندورامشکلاینجعلی،هویتبامجالتنیزوهادانشگاهسیاهلیستدرموجودمجالت

.استکرده

استمجلهکیفیتمقالهچاپبرایمناسبعلمیمجلهانتخابدرفاکتورمهم ترین.

پایگاه هایدرمجلهآیاببینیدکهاستاینمجلهکیفیتتعیینبرایروشساده ترینوبهترین

یاIF:مانندپایگاهآنمرسومهایشاخصاساسبرصورتایندرواستشدهنمایهمعتبر

SJRداردجایگاهیچه.



ادامه...مقالهارزیابینشریاتبرايچاپ

ود؟آیا ژورنال در پایگاه داده های اصلی کتابشناسی برای این رشته گنجانده شده یا نمایه می ش

آیا مقاالتی که مجله ادعا می کند قابل کشف و بازیابی است؟

؟تاریخ انتشار آن چیست

چه مدت مجله در دسترس است؟

 آیا رسالت و اهداف ژورنال به وضوح تدوین شده اند؟ جدید، در مجالت

 هیئت تحریریه چه کسانی هستند؟اعضای

 ؟بررسی و داوری چقدر طول می کشدمراحل

 متر از یک بازه زمانی مناسب برای ارزیابی کیفیت است؟ برای مثال به مجله ای که زمان داوری آن کآیا

.هفته است نمی توان اعتماد کرد1



مجلهبررسیکیفیتیکروشچند

برجستهپیدا کردن مجالت پذیرنده مقاالت محققان . 1

مجلهبررسی چند مقاله از شماره های پیشین . 2

نامعتبرچک کردن فهرست سیاه مجالت . 3

همکارانپرس وجو از استاد راهنما، دوستان و . 4

مجلهتحقیق درباره ناشر . 5

مجلهبررسی سردبیر و داوران . 6

مقالهمبلغ درخواستی از سوی مجله برای چاپ . 7

داوریزمان . 8

داورینوع . 9

مجالتکشور منتشرکننده . 10

مجالتپایگاه نمایه شدن . 11

مجلهبررسی نویسندگان مقاالت یک .12

مجلهبررسی وب سایت . 13



اندرجه بندی نشریات علمی در ایر

پژوهشی–علمی 

تخصصی-علمی

ترویجی-علمی 

(دانشگاه آزاد)عمومی -علمی

ارزیابینشریاتدرایران



پژوهشی-مجالتعلمی

وتحقیقاتعلوم،وزارت)وزارتینازپژوهشی–علمیمجوزداراییابین المللینمایهدارایکهاستمجله ای

.باشد(داخلیمجالتبرای)علمیهحوزهیا(پزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارتوفناوری،

بیان»بهیااست«معارفازبخشیکشفوحقایقجستجوی»دنبالپژوهشی–علمیمقالهیکتعریف،مطابق

پدیده هایمیاناجتماعیروابطیافتنبرایو«نظام مند»مطالعه ایطریقازعلمموضوعیدراندیشه ای

.باشندبرخوردارابداعواصالتازبایدمقاالتاین.می پردازد«طبیعی

ساتمؤسپژوهشگرانوتکمیلیتحصیالتمقاطعدانشجویاندانشگاه،استاداننشریات،اینمخاطبان

.هستندتحقیقاتی



تخصصی-مجالتعلمی

دکننمیمطرحرازمینهیکدرتخصصیمباحثوبودهخاصنهادهایوسازمانهابرخیبهوابسته.

کنندارسالمجالتاینبرایراخودمطالبتوانندمیمختلفنویسندگان.

وتحقیقاتعلوم،وزارتمثلربطذیارگان هایازراعلمیمجوزوامتیازگونههیچمعموالمجالتاین

.اندنکردهدریافتعلمیهحوزهیاپزشکیآموزشورمانبهداشت،دوزارتفناوری؛

صیتخصهایزمینهدرجامعهافرادازخاصیقشرهایآگاهیبردنباالورسانیاطالعمنظوربهصرفا

.پردازندمیمطالبچاپبه

نهزمیدرفعالیتبهوبودهپرورشوآموزشوزارتبهوابستهکهرشدتخصصی–علمیمجلهمثل

.پردازدمیآموزشیمباحث



ترویجی–علمیمجالت

ترویجی برای ارتقای سطح اطالعات خواننده موضوعی علمی را ترویج می کند–یک مقاله علمی .

اصوالً این مقاالت می توانند ترجمه یا تألیف باشند .

ر افراد مخاطب این نشریات، افراد دارای تحصیالت دانشگاهی، و همچنین صنعت گران، مخترعان یا دیگ

.اما غیررسمی هستند« دارای تحصیالت»

عمومی–علمیمجالت

جیتروی–علمییاوپژوهشی–علمیکهرامجالتازپائین تریدرجهاسالمی،آزاددانشگاهآئین نامه

هر»هکمجالتیازعبارتندتعریفمطابقکهمی شناسدرسمیتبهعمومی–علمیعنوانبارانیستند

اینالتمجکمیسیونازو«می شودمنتشرآموزشیگروهیکیاعلمیرشتهیکبرتأکیدباآنشماره

.باشندنداشتهمصوبیدرجهعلوموزارتازاماباشند،مجوزدارایدانشگاه



https://journals.msrt.ir/

https://journals.msrt.ir/




https://isc.ac/fa

https://isc.ac/fa






راهنمای نمایه سازی نشریات
در پایگاه های معتبر علمی
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.کتابدار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%درجه بندی نشریات علمی

https://pajoheshyar.com/ بین المللی و داخلی از نظر اعتبار و ( مقاالت)رتبه بندی مجالت

المللیامتیاز مجالت بین 




