
 

 هاي زير، ميتوان يك ناشر متقلب را مشخص نمود با توجه به شاخص

 الف- اديتور و پرسنل

 .ميشود هـاي منتشـره توسـط سـازمان شـناخته مالك انتشارات، به عنوان سردبير تمامي مجله •

 .يك فرد، به عنوان سردبير مجله شناخته نميشود

 .نميكند شناسايي را رسمي ةمجله، يك سردبير و هيئت تحريري •

 مثالً ، كننده ارائه نميكند بررسي هيچگونه اطالعات آكادميك در مورد سردبير، هيئت تحريريه و يـا اعضـاي هيئـت •
 .وابستگي سازماني

تجربه و تخصص علمي نيسـتند و  شواهد روشني وجود دارد كه نشان ميدهد سردبير و اعضاي هيئت تحريريـه داراي •
 مجله را ندارند بنـابراين صـالحيت الزم بـراي فعاليـت در حـوزة

 ).يكسان براي بيش از يك مجله يعنـي هيئـت تحريريـه( هستند تكراري ةدو يا بيش از دو مجله داراي هيئت تحريري. •

 نامهاي سـاختگي(، در .دارند ها داراي تعداد ناكافي از اعضاي هيئت تحريريه هستند؛ هيئت تحريريه جعلـي مجله •
اجازة آنها ميآورند، اعضاي هيئت تحريريه محققان برجسته  هيئـت تحريريـه اسـم دانشـمنداني را بـدون اطـالع و

 .)عكس آنها از هرگونه كمكي به مجله معاف ميباشند هستند اما به جز نام و

•  
 ب- مديريت كسب و كار

 ... ناشر

 .فاقد شفافيت در عمليات نشر و انتشار خود ميباشد •

 .كار بلندمدت براي حفظ مجله از طريق تقويت منابع درآمدي ندارند •

اصلي هر مجله را با استفاده از يك ة ها آغاز ميكنند كه اغلـب صـفح فعاليت عملياتي خود را با ناوگان بزرگي از مجله •
 .قالب، به سرعت ايجاد مينمايند

 را او ةبه نويسنده پيشنهاد چاپ مقال اطالعات ناكافي يا اطالعات پنهاني دربارة هزينه به نويسنده ارائه مـيدهنـد، ابتـدا •
 .اعالم نكرده استقـبالً  كـه مـيفرسـتند صورتحسـابي بعـداً و داده
 

 ج- يكپارچگي، درستي، امانت

 .نام يك مجله با مأموريت آن مجله همخواني ندارد •

يا Canadian» «« ةكلم مثالً در نـام يـك مجلـه(كنندة منشأ آن نيست  نام يك مجله به اندازة كافي منعكس •
«Swissسوئيس ندارد وجود دارد كه هـيچ ارتبـاط مشخصـي بـا كانـادا يـا.( 

معيارهاي ساختگي استفاده  مجله به اشتباه ادعـا مـيكنـد كـه داراي يـك شـاخص تـأثير اسـت يـا از بعضـي از •
 .المللي است داراي جايگاه بين وانمـود مـيكننـد كـهview factor،  ماننـد (مـيكننـد 



به متخصصان فاقد صالحيت   در مجـالت علمـي) peer reviews (اي براي داوري  ناشر درخواستهاي هرزنامه •
 .ميفرستند تا مقاالت دريافتي را بپذيرند

 ةنمايه ميشود يا ادعا ميكند كه مجلـ سازي معتبر نويسي و نمايهچكيده  خدمات در او ةناشر به دروغ ادعا ميكند كه مجل •
 .سازي را ندارند نويسي و نمايه چكيدهخـدمات  كـه مـيگـردد نمايـه منـابعي در او

ميدهد، به حدي كه مجله يا مجالت  ناشر جهـت جلـوگيري يـا حـذف سوءاسـتفادة نويسـنده، منـابع ناكـافي اختصـاص •
 .دستكاري تصاوير و مانند آن رنج ميبرند) self-plagiarism ( خود از موارد مكرر سرقت ادبـي، سـرقت ادبـي از

 
  ساير-د

 ... يك ناشر متقلب شايد •

 كافي چاپ شده .انداعتبـار  هـيچگونـه ةها بدون ارائ مقاالتي منتشر كند كه قبالً در ساير مكانها يا رسانه •

كار  شده يا تازه اندازي راه تازه از اصطالحاتي مانند »ناشر پيشرو« استفاده ميكنند حتي اگر ناشر تنها يـك سـازمان •
 .باشد

دانشمندان كشورهاي درحال توسعه  بيني مطبوعـاتي عمدتاً در يك كشور غربي فعاليت ميكنند به اين منظور كه بزرگ •
 .را اقناع نمايند

 .اي ميباشند شدهويرايش  ةداراي حداقل يا فاقد هيچ گونه نسخ •

شده يا به طور واضحي شبه علم  مقاالتي را منتشر ميكنند كه كامالً آكادميك نبوده و توسط افراد غيرعلمـي نوشـته •
 .ميباشند

ميباشد و ناشر مكان خود را پنهان  ميباشند كه تنها شامل يك فـرم وبContact Us» « داراي يك قسمت تماس با ما •
 .ميكند و يا آنرا نشان نميدهد

 
 

 مجله هاي زير بازتابي از استانداردهاي پايين مجله مـيباشـند درحـاليكـه آنهـا را هـمسـطح شيوه

به اين موارد  هاي خود، خوب اسـت كـه هاي متقلب نميدانيم، نويسندگان بالقوه قبل از ارسال نوشته

 :توجه داشته باشند

 از ساير ناشرين كپي  ويرايش يـا بـا حـداقل را كلمه به كلمه) authors guideline(ناشر، دستورالعمل نويسنده •
 .ميكند

آدرس دفتر مركزي را نميدهد يا  ناشر اطالعات تماس ناكافي ميدهـد، مثـل اطالعـات تماسـي كـه بـه طـور شـفاف •
 .مكان آنرا اشتباه ميدهد

 اين ) تا بهJournal of Educationآمـوزش ( ةناشر مجالتي را چاپ ميكند كه بيش از اندازه گسترده است مانند مجل •
 .درآمد بيشتري از نويسندگان به دست آورد وسيله بتواند مقاالت بيشتري را جـذب نمـوده و

  مي كند. ناشر مجالتي را چاپ ميكنـد كـه دو يـا چنـد حـوزة علمـي را بـا يكـديگرتركيب •



 رايت بـراي محتـواي مجلـه دارد. يـا ناشـر رايت يا حفظ كپي ناشر نياز به انتقال كپي •

 .دارد مقاله ةرايت براي ارائ نياز به انتقال كپي

 ناشر داراي وبسايت بسـيار ضـعيفي مـيباشـد، از جملـه لينـكهـاي از كارافتـاده، •

 .غلط اي امالئي برجسته و خطاهاي گرامري در وبسايت وجود دارد •

 .در وبسايت خود استفاده ميكند رايت ناشر از تصاوير داراي مجوز، به طور غيرقانوني و بدون مجوز از صاحبان كپي •

 .عضويت در هيئت تحريريه دارد هـايي اسـت كـه درخواسـت مقالـه و ناشر درگير استفاده بيش از انـدازه از هرزنامـه •

كنندگان ايميل رايگان  تأمين و سـايرyahoo.com ،.gmail.com.متوليـان ناشـرين از آدرسهـاي ايميلـي ماننـد  •
 .استفاده ميكنند

درك درستي در مورد  ها را بيان كند يا عـدم تواند اطالعات سياستي مربوط به صدور مجوز مقالهمي ناشر ن •
 .شده دارد آزاد شناخته استانداردهاي صدور مجوز براي مقاالت مجـالت دسترسـي

هد؛ ميد بازگشت رسمي ةيك جمل دادهشده است و يا مقاالت را بدونبازگشت  منتشرشدة ةناشر فاقد سياست يك مقال •
 .منتشر نميكند و داراي سياستي براي اين موضوعات نيست همچنـين ناشـر اصـالحات و يـا توضـيحات را

 .مينمايد استفاده نميكند يـا از آنهـا بـه طـور نامناسـبي اسـتفاده DOI ،ISSNناشر از اعداد  •

 انجمـن Center)، ( مركـزNetwork براي نام ناشر، ناشر از نامهايي ماننـد شـبكه •

Institute) مؤسسه ،Association).استفاده مي كند ( 

سايت و دسترسي به محتواي سايت  ناشر تبليغات بيش از اندازهاي بر روي سايت خود دارد به انـدازهاي كـه بـا نـاوبري •
 .تداخل پيدا ميكند

 ناشر .استانداردهاي صنعتي نيست ناشـر در هـيچ يـك از انجمـنهـاي صـنعتي عضـويت نـدارد و يـا عمـداً بـه دنبـال •
 .ميدهد ادعاهاي مهمي دارد در اين مورد كه قول بررسي علمي و چاپ سريع مقالـه را

بابت چاپ مقاله پول بگيرد، ارزش  ناشر بر روي نويسندگان متمركز ميشود )و نه خوانندگان( تا به اين وسيله از آنهـا •
  يا همانند اينhotlinked references ،RSS feeds انـدكي يـا هـيچ ارزشـي بـه خواننـدگان اضـافه نميكند مانند

يك رفتار كـارآفريني چپاولگرانـه  انـدازي و اجـرا مـيكنـد كـه درگيـر ناشر يك فعاليت انتشاراتي را توسط فردي راه  •
اجرايي كسب و كار باشد و سايت نيز شايد داراي مجالت كسب و كـار ة مـيباشـد. ايـن فـرد ممكـن اسـت داراي تجربـ

 .ميباشندپرسـنل  از ديگـري كـس هـر يـا كـارآفرين ةمجالتـي هسـتند كـه خـارج از تجربـ باشـد امـا

گستردهاي در پايگاههاي دادهاي  ناشر يا مجالت در دايركتـوريهـاي اسـتاندارد دورهاي ذكـر نگرديـده يـا بـه طـور •
 اند اي كاتالوگ نشده كتابخانه

 .ناشر به طرز وحشتناكي عناوين مجالت را از ساير ناشرين كپي يا تقليد مينمايد •

دسترسي آزاد است و آنگـاه بـا جنـبش  بيـانكننـدة كـه مـيكنـد اسـتفاده ناشـر اصـلي ةناشر از جمالتـي در صـفح •
 .تقلـب كـاري مـيكنـد كـه مـثالً ناشـر در اجـراي ارزشها و اهداف اين جنبش فعال ميباشد

 اي در مجله ندارندمنتشرشده  مقالة مجله، ةهيچ يك از اعضاي هيئت تحريري •


