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تیلور و فرانسیس
تیلور و فرانسیس یک پایگاه اطالعاتی جهانی متشکل از پژوهشگران ،دانشمندان و مؤلفان تراز اول جهانی است ،که آثار گوناگونی را در
زمینههای مختلف علوم انسانی ،علوم اجتماعی ،علوم رفتاری ،فناوری ،پزشکی ،روانشناسی و غیره منتشر میکند و یکی از پیشروان جهان در چاپ
مجالت علمی ،کتابها و آثار مرجع است .این انتشارات یکی از زیرمجموعههای شرکت بزرگ اینفورما ( )Informaاست که هدف آن تسهیل در
دسترسی پژوهشگران به منابع علمی با کیفیت باال و معتبر است .انتشارات تیلور و فرانسیس که از سال  1836اقدام به چاپ کتاب کرده و از
قدیمیترین انتشارات جهان است ،در شهرهای مهم جهان مانند نیویورک ،ملبورن ،سنگاپور ،پکن ،توکیو و  ...نمایندگی دارد .این انتشارات با چاپ و
توزیع آثار مختلف به صورت دیجیتال و قرار دادن آنها در صفحه اصلی وب سایت خود ،سعی میکند مجالت و آثار خود را تا حد امکان به طور
رایگان در دسترس کشورهای در حال توسعه قرار دهد.
انتشارات تیلور و فرانسیس هر ساله بیش از  2600مجله و  5000کتاب جدید در حوزههای مختلف منتشر میکند و به پژوهشگران و مخاطبان
خود نیز این امکان را میدهد که به بیش از  4میلیون مقاله دسترسی داشته باشند .افزون بر آن ،به نویسندگان در جهت نگارش و انتشار آثار خود
کمکهای زیادی میکند و در بخشهای مختلف سایت خود رهنمودهای مناسبی برای نگارش و انتشار آثار آنها ارائه میدهد .روانشناسان نیز با
مراجعه به این سایت میتوانند به تعداد زیادی از آثار مربوط به رشته خود (بیش از  289هزار) دسترسی داشته باشند و از آنها به طور رایگان استفاده کنند.
در بخش پیشنهاد مجالت این سایت ،پژوهشگر با ارائه اطالعاتی در مورد پژوهش خود میتواند به مجالت مناسب برای چاپ و انتشار آن
تعداد بازدیدهای مقاالت ،تعداد استنادهای دادهشده به مقاالت ،نوع دسترسی ،اهداف ،پژوهشهای اخیر ،دستورالعملهای نگارش مقاله ،زمینههای
پژوهشی ،شاپای چاپی و دیجیتال ،تعداد شمارگان مجله در سال و اطالعات تکمیلی دیگری به دست میآورند.
در بخش انتخاب مجله این سایت ،توصیهها و آموزشهای مفیدی برای یافتن مجالت مناسب در اختیار پژوهشگران قرار میدهد تا راههای مناسب
برای چاپ مقاله خود را پیدا کند.
در بخش آموزش تدوین مقاله این سایت ،پژوهشگر با راههای مقابله با چالشهای روبروی خود در نگارش مقاله آشنا میشود ،ضوابط مورد نیاز
برای نوشتن مقاله را مشاهده میکند و از توصیههای ویراستاران در مورد نحوه نگارش مقاالت آگاهی مییابد .این سایت با ارائه اطالعات کامل در
زمینه مراحل انتشار یک مقاله میتواند گام به گام پژوهشگر را تا چاپ مقاله رهنمود دهد .بخش جدیدی که باتوجه به شرایط همهگیری بیماری
کرونا به این سایت اضافه شده است ،به پژوهشهای ویروس کرونا اختصاص یافته است که امکان دسترسی رایگان به این پژوهشها برای
پژوهشگران وجود دارد .در این بخش نه تنها میتوان تمام آثار منتشر شده یک نویسنده را جستوجو و مشاهده کرد بلکه ،اطالعات تماس
پژوهشگران شامل ایمیل و دیگر اطالعات شخصی نیز قابل دسترسی است.
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دسترسی پیدا کند؛ نه تنها پژوهشگران مجله مناسب برای چاپ پژوهش خود را مییابند بلکه ،اطالعات کاملی در مورد مجله مانند ضریب تاثیر،
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