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 برای بررسی اعتبار یک نشریه علمی سنجیعلم هایشاخصضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور: این شاخص یکی از 

ن شود. ایره دوساله یا پنج ساله محاسبه میاست که بر اساس فراوانی استنادهای دریافتی یک مجله در یک دو

ر های منتشمجموع مقاله"بر  "استنادهای دریافتی یک مجله در دو سال گذشتهمجموع "شاخص از طریق تقسیم 

 .گرددمحاسبه می "شده در آن نشریه در همان دو سال

کنند که هیچ ارتباطی به متفاوتی اعالم میهای سایت مجله با نامر خود را در وببرخی از مجالت ضریب تاثی

عالم ا از این ایمکت فکتورهای جعلیبرخی ضریب تاثیر واقعی اعالم شده از سوی موسسه تامسون رویترز ندارد. 

 :)ضریب تاثیرهای جعلی دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد( شده شامل موارد زیر هستند

 

1. Global Impact Factor (GIF) 

http://globalimpactfactor.com/ 

2. Universal Impact Factor 

(UIF) 

http://www.uifactor.org/ 

3. CiteFactor 

http://www.citefactor.org/ 

4. International Impact Factor 

Services (IIFS) 

http://impactfactorservice.com 

5. Scientific Impact Factor (SIF) 

http://scienceimpactfactor.com/ 

http://globalimpactfactor.com/
http://www.citefactor.org/
http://impactfactorservice.com/


شوند اما ممکن است نمایه می  Zoological Recordو  Esciبسیاری از مجالت هستند که در نمایه استنادی 

اند اما در لیست سیاه ها بودهباشند. برای مثال چند مورد از مجالتی که در این نمایه نیز جزو مجالت نامعتبر

 اند.اند در ذیل اشاره شدهدانشگاه آزاد نمایه شده

ISSN: 1805-3602 

 Zoological Recordنمایه شده در 

EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL 

SCIENCES 

Quarterly ISSN: 1805-3602 
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196 00 

Coverage 

Zoological Record 

 

 

 

 .است GIFجعلی فکتور مجله حاضر دارای ایمپکت 
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ISSN: 0100-8307 

 Zoological Recordنمایه شده در 

CIENCIA E NATURA 

Semiannual ISSN: 0100-8307 

UNIV FEDERAL SANTA MARIA, CIDADE UNIV, BAIRRO CAMOBI, 

SANTA MARIA, BRAZIL, RS, 97105-900 

Coverage 
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 است. UIFجعلی  فکتور مجله حاضر دارای ایمپکت

 

javascript:unhide('0100-8307');
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=B7


ISSN: 1738-7906 

 ESCI (Emerging Sources Citation Index) شده درنمایه 

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND 

NETWORK SECURITY 

Monthly ISSN: 1738-7906 

INT JOURNAL COMPUTER SCIENCE & NETWORK SECURITY-IJCSNS, 

DAE-SANG OFFICE 301, SANGDO 5 DONG 509-1, SEOUL, SOUTH KOREA, 

00000 

Coverage 
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 است. CiteFactorجعلی  فکتور مجله حاضر دارای ایمپکت
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 Generalو  Technical Impact Factorالزم به ذکر است ضریب تاثیرهای مختلف دیگری همانند 

Impact Factor  و ... نیز جزو ضریب تاثیرهای جعلی هستند.  

برخی از مجالت ممکن است قبال در پایگاه تامسون رویترز نمایه شده باشند اما به الزم به یادآوری است که 

دانشجویان و اعضای آی خارج شده باشند. اسدن قوانین مجله از لیست مجالت آیکردلیل تخلف و رعایت ن

 ساینس، نشان دهنده اعتبارآوصرفا نمایه شدن مجالت در مسترلیست وبمحترم هیئت علمی باید مطلع باشند 

 مجالت معتبر ومجله نیست. الزم است قبل از ارسال مقاله، سایت اصلی مجله به دقت بررسی گردد و همچنین 

نامعتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت، و دانشگاه آزاد بررسی گردند تا از انتشار مقاله در مجالت اینچنینی ممانعت 

 :به عمل آید. برخی از راهکارهای شناسایی مجالت تقلبی شامل موارد زیر هستند

 صد مجالت خارجی که از در 99) به پژوهشگران و درخواست چاپ مقاله؛ ارسال ایمیل از طرف مجله

 دهند جعلی هستند(طریق ایمیل فراخوان می

 سایت مجله؛اندازی وبعدم انطباق تاریخ آرشیو با تاریخ راه 

 پذیرش بی چون و چرا و بدون ویرایش مقاالت؛ 

 دریافت هزینه از پژوهشگران و پذیرش بسیار سریع 

 ....و 

 

آر پایگاه وب آو سیبندی مجالت جیاز نظام رتبهباید  آیاسآی *برای آگاهی از ضریب تاثیر مجالت

 ساینس بهره گرفت.
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