
یشهوژپ تاسسوم  اه و  هاگشناد  يروانف  شهوژپ و  مرتحم  نانواعم 

مالس اب 

(Fake & یلعج و   (Black list Journals) ربتعماـن تایرـشن  ۀهایــس  نـیرخآ  ًاــمارتحا     
یـشهوژپ روما  يزیر  هماـنرب يراذگتـسایس و  رتفد   » هاـگبو قیرط  زا  هراومه  ، hijacked journals)

هاگشناد سرتسد  رد  رشتنم و   http://rppc.msrt.ir سردآ هب  يروانف » تاقیقحت و  مولع ، ترازو 
ربتعمان و 11 هیرشن  دادعت 260  ههایس  نیرخآ  رد  .دریگ  یم رارق  روشک  یـشهوژپ  تاسـسؤم  اه و 

.تسا هدش  یفرعم  یلعج  هیرشن 

: تسا يرورضریز  ياه  هتکن هب  هجوت  اه ، ههایس نیا  صوصخ  رد 

زا تایرـشن  هورگ  ود  نیا  یلعج ، ربتعماـن و  تایرـشن  تواـفتم  تیهاـم  هب  هجوت  اـب   .1
.دنوش یم هداد  رارق  يا  هناگادج ياه  لودج رد  هدش و  کیکفت  رگیدکی 

رتفد و نیا  ةدش  رـشتنم  ۀهایـس  نیرخآ  هب  هجوت  ترورـض  رگید ، هجوت  لباق  ۀتکن   .2
راشتنا اب  نیاربانب ، .تسا  ربتعمان  تایرشن  ییاسانـش  يارب  نآ  نداد  رارق  كالم  موزل 
رابتعا ۀـجرد  زا  یلبق  ياه  ههایـس رتفد ، نیا  تیاس  بو يور  رب  دـیدج  ۀهایـس  ره 

هب .دریگ  یم رارق  كالم  هدـش و  نآ  نیزگیاج  لماک  روط  هب دـیدج  ۀهایـس  طقاس و 
رد هدـش  جرد  ياه  خـیرات نیوانع و  هب  هجوت  اـب  دـیاب  تایرـشن  راـبتعا  بیترت ، نیا 

نداد رارق  كـالم  زا  دـنریگ و  رارق  رظن  دـیدجت  یباـیزرا و  دروـم  ههایـس ، نـیرخآ 
.دوش يراددوخ  یمیدق  ياه  ههایس

ههایس هب  تایرشن  نیا  دورو  نامز  یلعج ، تایرشن  تیهام  ندوب  توافتم  هب  هجوت  اب   .3
ةدـنهد ناشن هک  یخیرات  چـیه  یلعج  تایرـشن  لباقم  رد  ور ، نیا  زا  هدوبن و  حرطم 
یمامت تسا  يرورض  اذل  .تسا  هدشن  جرد  دشاب  ههایس  هب  تایرـشن  نیا  دورو  نامز 

.دنوش بوسحم  ربتعمان  تایرشن ، عون  نیا  رد  هدش  رشتنم  تالاقم 

ياه تیاس بو ییاسانـش  ای  ههجاوم  تروص  رد  هک  ددرگ  ذاختا  یبیترت  تسا  دنمـشهاوخ  نینچمه 
.دریذپ تروص  مزال  مادقا  رتفد  نیا  هب  یلعج  ياه  تیاس بو سردآ  ناونع و  یفرعم  هب  تبسن  اهنآ ،
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، نارگشهوژپ هب  صوصخ  نیا  رد  رثؤم  یناسر  یهاگآ يارب  مزال  ریبادت  دوش  یم هیصوت  نیا ، رب  هوالع 
شناد هک  دشاب  يا  هنوگ هب دیاب  یناسر  یهاگآ نیا  تسا  یهیدب  .دریگ  رارق  هاگشناد  نآ  راک  روتسد  رد 

نارگشهوژپ رایتخا  رد  تایرشن ، یلصا  ياه  تیاس بو زا  یلعج  ياه  تیاس بو صیخشت  يارب  ار  مزال 
.دهد رارق 
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