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Why should we publish?



What is the importance of journal?

• The importance of journals in academic life

• Providing a platform to communicate research findings to a wide range of

audience

• Representing a detailed version of objectives, material and methods, and

findings of the research

• Keeping the researchers, experts, and scholars updated by explaining a

narrow/specific topic in-depth



Types of Journal Articles

• Original Research (Original Article, Research Article, Research, Article)

• Review Articles

• Short Reports or Letters

• Case Studies

• Methodologies or Methods



Factors in Choosing the Right Journal for Publication



1. Aim and Scope of the Journal

.دحجم قابل توجهی از پژوهش ها به همین دلیل ساده در گام نخست از گردونه حذف می شون. 1

یا ”About the Journal“در صفحه نخست وبسایت مجالت به بخش هایی تحت عناوینی چون . 2
.یا مواردی مشابه دقت کنید« درباره نشریه»

.شددامنه و هدف مجله باید با موضوع و الین تحقیقاتی مقاله همخوانی درستی داشته با. 3

جله و برای درک بهتر دامنه و هدف مجله، مطالعه برخی چکیده  مقاالت در شماره های پیشین م. 4
.حتی مرور اجمالی برخی مقاالت توصیه می شود

.این محدودیت تا حد زیادی کاهش می یابدMega Journalsبرای سابمیت مقاله به . 5



Mega)اَبَرمجله ها Journals)

:شاخص ترین اَبَرمجله ها
1 .PLoS One

2 .BMJ Open

3 .Scientific Reports

4 .Sprigner Plus

5 .PeerJ

.

.

.

دمعموال تعداد زیادی مقاله را در حوزه های موضوعی مختلف را مورد داوری قرار داده و سپس منتشر می کنن

PLoSو با نام 2006نخستین اَبَرمجله در سال  One به بزرگ ترین مجله در جهان تبدیل 2011منتشر شد؛ در سال
شد



Mega)اَبَرمجله هاویژگی های Journals)

شمارههردرمقالهزیادیتعدادانتشاروگستردهبسیارموضوعیحوزهداشتن.1
موضوعاتگستردگیدلیلبهتحریریههیأتاعضایانتخابدشواری.2
چندانریتأثیرگذا،سودمندی،احتمالینوآوری.مقالهروش شناسیومسألهبیانبخشبهعمدهتوجه.3

نیستاهمیتحائز
Gold)طالییآزاددسترسیانتشارالگویازپیروی.4 Open Access Model)
Predatoryیاچپاولگرمجالتباتمایزنقطه)برجستهومعتبرناشرانتوسطانتشار.5 Journals)
مجالتدرصد10الی5مقابلدردرصد50باالی)مقاالتباالیانتشارسرعتوزیادپذیرشنرخ.6

(معمولی
مقاالت،ارهاینمودوتصاویربهدسترسیخوانندگان،کامنتارائهامکاننظیرخالقانهقابلیت هایایجاد.7

...وآلتمتریکسشاخص های



2. Journal Impact Factor (JIF)

وب می شودهنوز و با وجود همه نقدها، مطرح ترین شاخص در تعیین اعتبار و کیفیت یک مجله محس. 1

ساله محاسبه می شود5یا حتی 3، 2به طور معمول برای یک بازه زمانی . 2

Journalمجالت،IFاستخراجبرایپایگاهمعتبرترینودقیق ترین.3 Citation Report(JCR)

Clarivateموسسهبهوابسته Analyticsمی باشد.



2. Journal Impact Factor (JIF)

JCRدرJIFبهدسترسیازنمونهیک



2.1. Other Journal Metrics

ScopusپایگاهدرCiteScore،SJR،SNIPبهدسترسیازنمونهیک



2.1. Other Journal Metrics

ScopusپایگاهدرCiteScoreمحاسبهنحوه



2.1. Other Journal Metrics

ScopusپایگاهدرSJRمحاسبهنحوه

موضوعی،نهزمیونیستشدهخلقکهچیزیآنبرابراستناداتتماممی کندبیانکهاستمعیاری
.دارداستنادارزشبرمستقیماثرمجلهشهرتوکیفیت

آنازنادهااستکهمجله ایاعتباریااهمیتهمومجلهیکدریافتیاستنادهایشمارهممعیاراین
.می کندمحاسبهرامی آیند

. باشدمیمناسبناهمگنوبزرگبسیارمجالتبهشبکه ایاستنادبرایبیشترشاخصاین



2.1. Other Journal Metrics

SNIP(Sourceمحاسبهنحوه Normalized Impact per Paper)پایگاهدرScopus

معنابدین.استشدهگرفتهبهرهمجالتتاثیرضریباندیشههمانازاسنیپشاخصمحاسبه یدر
قرارستنادافراوانیعنوانیتحتکسرصورتدرومی شودمحاسبهمقالهبراستنادمیانگینکه

:داریمکسرصورتدربنابراین،.می گیرد
.سالهسهزمانیبازهیکدرمقالهبراستنادیمیانگین

.میشودنامیدهمعینسالیکدرمجلهخامتاثیرضریبمقداراین
تای شودمتقسیممربوطهرشته یدرپایگاهاستنادیپتانسیلبرخامتاثیرضریبادامهدر

.شودحیحتصپایگاهدرپوششمیزانلحاظبهنیزواستنادیرفتارلحاظبهرشته هاتفاوت های

درراانهمکاراستنادهایواستنادیخودیعنیمی کندبررسیرادورتراستنادهایشاخصاین
.نمی گیردنظر



2.2. Other Journal Metrics

Scopusبهوابستهسایمگوپایگاهدرمجله هاQبهدسترسیازنمونهیک



3. Indexing of Journals

.نمایه شدن یک مجله در پایگاه های صاحب نام و شاخص بر اعتبار آن مجله می افزاید. 1

واندمی تمقالهسابمیتبرایمی شودنمایهزیرپایگاه هایدرامانمی شودنمایهJCRدرمجله ایاگر.2
:شودتلقیمناسب

SJR( وابسته بهScopus) ،PubMed ،ESCI(Emerging Science Citation Index) ،ISC(Islamic 
World Science Citation Center) ،Embase ،DOAJو ،...

قرارتوجهموردمجالتنمایه سازیبرای(ضعفوشدتبا)گوناگونپایگاه هایکهشاخص هایی.3
:می دهند

بار مجلهاعت( ؛ دتداوم انتشار مجله( ؛ جفرآیند داوری حاکم بر مقاله های مجله( ؛ بکیفیت خودِ مقاله( الف



3.1. Resource Finder

rsf.research.ac.ir



بانک اطالعات نشریات علوم پزشکی کشور .3.2

journals.research.ac.ir



پرتال نشریات علمی کشور .3.3

journals.msrt.ir



4. Peer-reviewed Journals

Peer)همترازانداوریدارایکهکنیدانتخابمقاله های تانسابمیتبرایرامجالتیحتما.1

Review)باشند.

.وردارندبرخفناهلوپژوهشگراننزدبیشتریبسیاراعتبارازهمترازانداوریدارایمجالت.2

مقاله(Reject)ردیا(Accept)پذیرشبهمنجرنهایتدرمی تواندهمترازانداوریفرآیند.3
.شود



Paper Publication Process



5. Publishing time

ر میانگین بین انتشار یک مقاله، از زمان سابمیت تا مرحله نهایی انتشار، در مجله های معتبر به طو. 1
.ماه به طول می انجامد12تا 9

.هفته است6تا 4یک مقاله بین rejectمیانگین زمان . 2

مان هرچه مجله ای در شماره های خود تعداد بیشتری مقاله منتشر کند، شانس کوتاه شدن ز. 3
.  می یابدانتشار مقاله افزایش 



6. Acceptance Rate

ازاریبسیحالاینبایافت؛دستمقاله هاپذیرشنرخبهمی توانمجله هابرخیوبسایتبهمراجعهبا
پذیرشخنرازیافتنآگاهیبرایراهبهترین.ندارندموضوعاینبهاشاره ایوبسایت شاندرنیزمجله ها
.استژورنال یاب هابهمراجعهمجلهیکدرمقاله ها

https://journalfinder.elsevier.com/

https://journalsuggester.springer.com/

https://journalfinder.wiley.com/

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-
journal/journal-suggester/

https://www.edanz.com/journal-selector/publisher/sage

https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://journalfinder.wiley.com/
https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/choosing-a-journal/journal-suggester/
https://www.edanz.com/journal-selector/publisher/sage


Elsevier Journal Finder



RICeST Journal Finder



7. Reach of Journals

رشان را مایل اند طیف گسترده ای از مخاطبان اث/نویسندگان هر مقاله ای مایل است/نویسنده. 1
.مطالعه نمایند

!دبه بهترین شکل ممکن چنین عطشی را پاسخ می دهن( Open Access)مجالت دسترسی آزاد . 2

Gold Open Access

Green Open Access

Hybrid Open Access

Closed Subscription 



8. Check the journals for any publication similar to 

your research article

تادبپردازیجستجوبهمجلهوبسایتدرخود،مقالهدرموجودکلیدواژه هایازاستفادهبا.1
.بیابیدراخوداثرمشابهاحتمالیمقاله های

وجهمترامجلهدامنهواهدافباخودمقالهانطباقوهمسوییمیزانتامی کندکمکامراین.2
نآازنظر،موردمجلهدرپیشینانتشاریافتهمقاله هایقراردادنالگوباهمچنینوشوید

.نماییدالگوبرداری



9. Check for the Journal’s Restrictions

Instructions»بخشبهحتما for Authors»ازتاکنیدمراجعه«نویسندگانراهنمای»یا
 هایهزینهمقاله،نوعنمودارها،وجدول هاتعدادکلمات،تعدادمانندمجلهمدنظرمحدودیت های

.یابیداطالعدستاینازمواردیوداوری،یاانتشار



10. Be Aware of Predatory Publishers

.استافتهیچشمگیریافزایشنیزچپاولگرمجله هایتعدادآزاد،دسترسیجنبشگسترشبا.1

مقالهردننمایه کمقاله،سریعانتشاروعدهمانند)ترفندواغواگریانواعباچپاولگر،ناشران.2
سودبهوکردهخالیراشماجیبدارندسعی(...وبین المللیمعتبراستنادیپایگاه هایدرشما

.یابنددستهنگفت

اقدامندگاننویسبرایتبلیغاتیایمیل هایارسالبهنسبتهوشمندانهشکلیبهناشراناین.3
.می کنندمقاالت شانانتشاربهترغیبراآنهاومی کنند



10. Be Aware of Predatory Publishers

blacklist.research.ac.ir




