مجالت معتبر داخلی:
امروزه مجالت در مراجع مختلفي مورد تاييد قرار مي گيرند .اين امر در داخل كشور توسط وزارتخانه هاي بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي در حوزه علوم پزشكي و در ساير رشته هاي علمي توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
انجام مي شود و گزارشاتي در اين رابطه منتشر مي كنند ،ليست زير آخرين گزارش در رابطه با مجالت معتبر داخل
كشور مي باشد.
مجالت نامعتبر:
ژورنال جعلی یا هایجک شده ،وب سايت هايي هستند كه با نام و اعتبار يک ژورنال واقعي ايجاد شده و سعي مي
كنند تا با فريب نويسندگان مقاالت در جهت اهداف مالي خود فعاليت نمايد .اين در حالي است كه صاحبان واقعي
مجله از اين ماجرا مطلع نيستند .معموال ژورنال هاي كه وب سايت رسمي ندارند يا به نحوي وب سايت رسمي آنها
ناشناخته يا غيرفعال است در معرض جعل شدن هستند .اين افراد سودجود به جستجوي ژورنال هايي مي پردازند كه
در درجه اول در پايگاه هاي  ISI web of science – PubMedيا  Scopusايندكس شده باشند و دوم
سايت رسمي و موثق ژورنال موجود نبوده و يا يافتن آن دشوار باشد .سپس با ساخت سايت جعلي با مشخصات مجله
اصلي و تبليغات گسترده سعي مي كنند نويسندگان بيشتري را ترغيب به ارسال مقاله نمايند و معموال اين مقاالت را
بدون داوري و با دريافت هزينه چاپ معيني به چاپ مي رسانند .جامعه هدف اين نوع مجالت ،معموال نويسندگان
مبتدي كشور هاي در حال توسعه مي باشد .در سال هاي اخير تاكيد شديد آيين نامه هاي تشويقي بر رشد مقاالت
بدون تسهيل گري اكادميک و زمينه سازي هاي الزم بر رشد قارچ گونه اين مجالت دامن زده است .راهكار مبارزه با
مجالت جعلي و هاجيک شده در زمان فعلي اطالع رساني و شناسايي اين مجالت مي باشد .وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري به عنوان متولي رشد و توسعه علمي كشور هنوز نتوانسته است به صورت كارشناسانه در اين حوزه ورود پيدا
كند و روند بررسي و اعتباربخشي به مجالت اين وزارت خانه از بس كند عمل مي كند كه برخي از اين مجالت جعلي
سالها نويسندگان و دانشجويان را به راحتي مي توانند فريب دهند.
وزارت علوم در آخرين ليست خود مجالت نامعتبر و جعلي را به تفكيک گزارش كرده است كه البته تصميم درستي
است .تفاوت مجالت نامعتبر و جعلي در اين است كه مجالت نامعتبر در واقع وجود خارجي دارند و سايت ژورنال موثق
است با اين حال روند داوري و پذيرش مقاالت اين ژورنال ها مطابق با استاندادهاي علمي نمي باشد .اگر اين مجالت
استانداردها را مراعات كنند مي توانند مجددا در ليست مجالت معتبر قرار بگيرند .ولي مجالت جعلي هويت مستقل
از خود ندارند و در واقع با جعل يک هويت مجله واقعي فعاليت مي كنند و لذا اين وب سايت هاي جعلي در هر حال
بي اعتبار خواهند بود .با توجه به متفاوت بودن ماهيت نشريات جعلي ،زمان ورود اين نشريات به سياهه وزارت علوم
مطرح نبوده و از اين رو ،در مقابل نشريات جعلي هيچ تاريخي كه نشان دهنده زمان ورود اين نشريات به سياهه باشد
درج نشده است .لذا ضروري است تمامي مقاالت منتشر شده در اين نوع نشريات ،نامعتبر محسوب شوند.

