/2583د077/

معاونت تحقیقات و فناوری

6208/70/61

بسمه تعالي

ندارد

روسای محترم کلیه دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکی کشور
معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
کلیه معاونین محترم آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
همانطور که مستحضريد مجالت علمی ،ابزار و محيط انتشار ،اشاعه و نقد دانش محسوب میشوند .متاسفانه
در سالهای اخير ،برخی از افراد سودجو با راه اندازی مجالت صرفا تجاری و غيرعلمی و يا جعل وب سايت
مجالت ديگر ،اقدام به فريب نويسندگان نموده و با دريافت مبالغی ،اقدام به انتشار هر مقاله دريافتی مینمايند.
اين مجالت که عمدتا با واژه  Predatory Journalsناميده میشوند ،ضمن ارسال ايميلهای متعدد درخواست
دريافت مقاله به افراد ،مقاالت دريافتی ايشان را بدون داوری علمی و در زمان کوتاه پذيرش و منتشر مینمايند.
بديهی است انتشار مقاالت در اين مجالت ،ضمن اتالف وقت ،هزينه و منابع ،بی اعتباری و آسيب نويسنده،
دانشگاه و کشور ارسالکننده مقاله را درپیخواهد داشت.
با توجه به پيچيدگی فرآ يند شناسايی مجالت نامعتبر و جعلی و لزوم معرفی و اطالعرسانی اين گروه از مجالت
به جامعه علمی پزشکی کشور ،معاونت تحقيقات و فنآوری وزارت بهداشت ،اقدام به ارزيابی مجالت موجود
نموده و فهرست مجالت نامعتبر و جعلی را در آدرس  http://blacklist.research.ac.irمنتشر نموده
است .مقاالت اعضای هيات علمی ،دانشجويان و پژوهشگران دانشگاهها و موسسات مربوطه که از تاريخ اول
ژانويه  7102ميالدی و بعد از آن در اي ن مجالت منتشر شوند ،مقاالت نامعتبر قلمداد شده و فاقد هرگونه امتياز
مادی و معنوی برای نويسندگان و دانشگاه مربوطه خواهد بود .اين مقاالت برای ارتقاء ،ترفيع ،تشويق و پاداش
مقاالت ،ارائه مقاله حاصل از طرح تحقيقاتی ،شرکت در جشنوارههای رازی ،شهيد مطهری و هرگونه جشنوارههای
دانشگاهی و نيز تمامی ساير فرآيندهای علمی ،آموزشی و پژوهشی اعضای هيات علمی و دانشجويان فاقد ارزش
و هرگونه امتياز خواهد بود و به عنوان مقاله منتج از پاياننامه ،برای دفاع پايان نامه دانشجويان و نيز مقاالت ارائه
شده برای اخذ پذيرش در رشتههای دک ترای پژوهش محور نيز قابل قبول نخواهد بود.
لذا خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطالع رسانی موضوع و اعالم فهرست مجالت نامعتبر و جعلی قابل
دسترس منتشرشده در آدرس  http://blacklist.research.ac.irبه اعضای هيات علمی ،دانشجويان و
پژوهشگران آن دانشگاه ،موضوع اين دستورالعمل به معاونتهای آموزشی و تحقيقات و فنآوری
دانشگاه/دانشکده/موسسه مربوطه جهت اجرای دقيق ،نظارت و ارزيابی ابالغ گردد.
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فهرست مجالت نامعتبر و جعلی در آدرس فوق ،تاکنون بيش از  0111عنوان مجله را شامل میشود .اين
فهرست مرتبا بازبينی ،ويرايش و روزآمد میشود .در نتيجه الزم است همکاران هيات علمی ،دانشجويان و
پژوهشگران قبل از انتخاب و ارسال مقاله برای مجالت هدف ،حتما به سامانه فوق مراجعه و از نبود عنوان مجله
موردنظر در فهرست مذکور ،برای انتشار مقاله خود مطمئن شوند .با توج ه به گستردگی مجالت نامعتبر و افزوده
شدن روزانه تعداد اين مجالت در دنيا ،فهرست حاضر نمیتواند دربرگيرنده تمامی مجالت نامعتبر جهان باشد.
در اين مورد همکاران محترم میتوانند از طريق گزينه « پيشنهاد مجله برای بررسی» در سامانه فوق و يا ضمن
مکاتبه رسمی ،نسبت به استعالم اعتبار مجله موردنظر از اين معاونت اقدام نمايند .تاکيد میشود عدم وجود
مجله در فهرست موجود در آدرس فوق ،الزاما دليل بر معتبر بودن آن نيست اما وجود مجله در اين فهرست
قطعا نشان دهنده نامعتبر بودن آن است.

رونوشت:

-

جناب آقای دکتر هاشمی ،وزير محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار
جناب آقای دکتر حريرچی ،قائم مقام محترم وزير و معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار
جناب آقای دکتر کشاورز ،مشاور محترم وزير و مدير کل حوزه وزارتی جهت استحضار
معاونين محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و دستور اقدام الزم
معاون محترم آموزشی دانشگاه/دانشکده/موسسه/مرکز  ...جهت استحضار و دستور اطالعرسانی و اقدام الزم
معاون محترم تحقيقات و فنآوری دانشگاه/دانشکده/موسسه/مرکز  ...جهت استحضار و دستور اطالعرسانی و اقدام الزم
جناب آقای دکتر شمسی ،دبير محترم کميته ملی اخالق در پژوهشهای زيستپزشکی جهت استحضار
مديران محترم حوزه معاونت تحقيقات و فنآوری وزارت بهداشت جهت استحضار و دستور اقدام الزم جهت اجرا و به کارگيری در حوزه مربوطه
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