
 

 

 

و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی  دانشگاه

 گیالن

 مراقب ژورنال های واقعی با لینک جعلی باشید

 پزشکی دانشکده واحدکتابخانه

 

 

 

  

    ، ePense Laیبرخی از شما با ژورنالها احتماال

 klosterneuburg، Jökull  مواجه شده اید که در

فضای تحقیقات و چاپ مقاالت خیلی معروف شده اند. 

متاسفانه این ژورنالها قربانی یک سرقت هویت شده اند. به 

طور خالصه در چند ماه اخیر گروه و یا گروههایی از 

ا با استفاده از برخی نقاط ضعف که ژورنال سودجویان و هکره

های معتبر دارند اقدام به سرقت هویت این ژورنالها کرده اند 

و تاکنون توانسته اند مبالغ بسیار زیادی را از کاربران و 

محققان کشورهای مختلف بخصوص ایران سرقت کنند. به 

طور خالصه کاری که این گروهها انجام می دهند به صورت 

ت: این گروهها از اعتبار ژورنال های معتبر و گاها زیر اس

قدیمی که فقط نسخه چاپی دارند و یا حضور ضعیفی در 

وبسایتها و به صورت آنالین دارند استفاده کرده و با جعل 

دامین های اینترنتی مشابه با نام این ژورنالها و ایجاد یک 

فاده صفحه کاذب، از اطالعات این ژورنالها به طور کامل است

کرده و قربانیان خود را به راحتی در دام می اندازند. البته 

عملکرد این گروهها واقعا هوشمندانه است. زیرا که همه 

اطالعاتی که در وبسایت این ژورنالهای جعلی اعم از شماره 

، بورد داوری، سردبیر و سایر موارد موجود  )ISSN(دپی آین

 . تترنتی واقعی نیساست واقعی بوده فقط دامین و آدرس این

  

 

 

 می توان این ژورنالها را شناسایی کرد؟ چگونه

اگرچه شناسایی این ژورنالها با توجه به موارد باال ممکن است 

سخت باشد اما چند اصل کلی در مورد این ژورنالها صادق 
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 شناسایی این ژورنالهاراه های 

بهترین و مطمئن ترین راه این است که از 

 تامپسون  این ژورنالها در سایت ISSN طریق

پیدا کرده و از لینک موجود در خصوص ناشر این   رویترز

ر آل ژورنال به صفحه اصلی مراجعه کرده و آدرس یوآ

بدست آمده را با آدرس یوآر آل ژورنال مورد نظر مطابقت 

دهید. در این مرحله مراقب کوچکترین تغییرات باشید. به 

طور مثال در آخرین موردی که از این نمونه ژورنالهای 

سرقت هویت شده مشاهده می شود لینک جعلی ایجاد 

 شده معرفی http://www.lriinc.org  شده به صورت

 به واقعی لینک که حالی در

  . باشد می  http://www.iriinc.org/  صورت

 قربانی ژورنالهای جدیدترین است شده سعی روبرو جدول در 

 قربانی ژورنالهای واقعی لینک و جعلی لینک همراه به شده

  .دشو فراهم اساتید و محققین برای شده
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