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چکیده
زمینه و هدف :مجالت علمی یکی از ابزارهای اساسی در توسعه ی علم در دنیای امروزی به حساب آورده شده و جایگاه ویژهای
در انتشار آخرین دستآوردهای دانش بشری دارند .مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی مجالت نمایه شده ی ایرانی درحوزه ی
پزشکی و تعیین جایگاه منطقهای و بین المللی آن صورت گرفته است.

روش بررسی :مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و با روش علم سنجی صورت گرفته است .جامعه پژوهش را تمامی

مجالت ایرانی در حوزه پزشکی تشکیل میدهند که تا سال  2016در پایگاه اسکوپوس نمایهسازی شدهاند .تجزیه و تحلیل
اطالعات با نرم افزارهای آماری انجام شد.

یافتهها :یافتهها نشان داد که تعداد مجالت ایرانی از  2مورد در سال  1999به  78مورد در سال  2015افزایش یافته است 15 .شهر،
 29مرکز و دانشگاه نیز در انتشار مجالت نمایه شده فعالیت داشته که دانشگاه تهران با  19مجله ،بیشترین تعداد مجالت علمی را
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پشتیبانی و منتشر نموده است .مجالت نمایه شده ی ایرانی در مقایسه با کشورهای پیشرفته ی دنیا ،در سطح پایینتری قرار داشته

و در زمره ی مجالت با کیفیت قرار نداشتهاند.

نتیجهگیری :از مهمترین دالیل رشد کمی مجالت ایرانی در حوزه ی پزشکی را میتوان به عواملی از قبیل سیاستهای افزایشی
پایگاه اطالعاتی اسکوپوس در نمایهسازی ،رعایت استاندرها و پیروی از اسلوب و معیارهای بین المللی توسط مجالت علوم

پزشکی مرتبط دانست .یافته ها نشان می دهد مجالت علمی حوزه پزشکی ایران در مقایسه با سایر کشورها از نظر کیفی جایگاه

مناسبی ندارند ،بنابراین برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابع

در این زمینه به شدت احساس می شود.

واژه های کلیدی :مجالت علمی ،مجالت پزشکی ،جمهوری اسالمی ایران ،پایگاه استنادی ،اسکوپوس ،علمسنجی
 1استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 2دانش آموخته علم اطالعات و دانش شناسی ،اداره کل کتابخانههای عمومی استان مازندران ،ساری ،ایران
 3استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
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ارزیابی کمی و کیفی و تعیین جایگاه مجالت نمایهشدهی حوزهی

ارزیابــی کمــی و کیفی و تعییــن جایگاه مجالت ...

مقدمه

است که نتایج تحقیقات علمی به صورت خالصه اما جامع در اختیار

نشر و گسترش علم و دانش به حساب میآید و به عنوان ابزاری که با

دادن به کارهای علمی ،الزم است که پایگاههای نمایه کنندهی معتبر

کمک آن ،دستآوردها و یافتههای علمی در اختیار محققان ،دانشمندان

بین المللی مجالت را شناسایی کرد(6و .)5همچنین باید اشاره کرد

و پژوهشگران قرار میگیرد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .افزایش

که یکی از مهمترین عواملی که نشان دهندهی اعتبار مجالت علمی

انتشارات و مجالت علمی ،نشان دهندهی توسعهی دانش و وضعیت

و تخصصی محسوب میشود ،نمایه شدن آنها در پایگاه اطالعاتی

علمی و فنی کشورها بوده و به کمک آن میتوان دستاوردهای علمی

و استنادی معروف جهان است .حضور نشریات علمی هر کشور در

جوامع را در سطح ملی و بینالمللی ارزیابی کرد .از این رو ،شناسایی

پایگاه های اطالعاتی و استنادی معتبر جهانی میتواند زمینههای الزم

وضعیت انتشار مجالت علمی به ویژه مجالتی که در پایگاههای معتبر

برای انتشار و دسترس پذیر نمودن تعداد بیشتری از تولیدات علمی آن

نمایه میشوند ،میتواند در ارزیابی هر یک از حوزههای خلق دانش

کشور در سطح بینالمللی و زمینههای حضور موثرتر جامعه پژوهشی

تاثیر بسزایی داشته باشد( .)1مجالت علمی در عصر حاضر ،از معیارها

آن کشور را در فرایند ارزیابی و انتشار تولیدات علمی جهانی فراهم

و شاخصههای توسعه فرهنگی-اجتماعی هر ملتی به حساب میآید

آورد .یکی از موسسات بینالمللی که وظیفه انتخاب و نمایه کردن

و وسیلهای برای توزیع ،انباشت و همچنین تولید دادهها و اطالعات

مجالت علمی و تخصصی را بر عهده دارد ،پایگاه استنادی اسکوپوس

علمی هستند و برای گسترش و پیشرفت علم ،نقش حیاتی و اساسی

است .این پایگاه از طریق ارزیابیهای دقیق و مستمر ،معتبرترین

دارند( .)2این نشریات ،ابزار اصلی برای توسعه و پیشرفت بوده و

مجالت علمی را از سراسر جهان انتخاب و در پایگاههای خود نمایه

میتوانند در آموزش مستمر ،ارتقای تحقیقات ،تحریک تفکر و انتشار

کرده و به اعتالی رتبهی علمی کشورها در سطح جهان و مطرح شدن

فعالیتهای علمی نقش مهمی داشته باشند(.)3

در عرصههای بینالمللی و افزایش میزان مشارکت آنها در تولید علم

از سویی دیگر باید اشاره کرد که توان تحقیقاتی و ظرفیت

جهان کمک میکند( .)7نشر بهنگام مجالت ،تبعیت از قواعد بینالمللی

علمی در هر کشوری ،مالک مناسبی جهت ارزیابی میزان پیشرفت و

ویراستاری ،کیفیت محتوایی مجالت ،گوناگونی بینالمللی نویسندگان

بالندگی و به دنبال آن توسعهی کشور به شمار میآید .در این میان،

مقالهها و کیفیت و دقت استنادهای مقاالت منتشر شده در این مجالت

با اندازهگیری مجالت و مقاالت علمی ،میتوان تصویری از چگونگی

باعث شده است که مجالت این پایگاه به لحاظ کیفی در سطح باالیی

فعالیتهای علمی یک کشور را ارایه نمود .به عالوه میتوان بیان داشت

قرار داشته باشند(.)8امروزه در کشورهای مختلف ،پایگاههای اطالعاتی

که مجالت علمی ،به عنوان آیینهی تمام نمای سطح دانش و اطالعات

زیادی اقدام به نمایهسازی مجالت مینمایند ،اما از دیدگاه بینالمللی،

تخصصی و فنی عمل میکنند و در نظام پیچیدهی تبادالت علمی و فنی

مجالتی که در فهرست پایگاههای معتبری مانند  ISIو  Scopusقرار

و نیز تقسیم دانش تولید شده بین جوامع ،نقش زیر بنایی دارند .به سبب

گیرند ،معتبر شناخته میشوند( .)9نمایهسازی مجالت علمی در نمایه

این رسالت ،انتشار آثار علمی خصوص ًا در قالب مقاالت و مجالت،

نامههای معتبر بینالمللی مزایای زیادی دارد که مهمترین آنها ،افزایش

از مهمترین عواملی هستند که نهادهای متولی ارزیابی ،در فرایندهای

کیفیت علمی مجله ،جذب مخاطبان بیشتر و افزایش تعداد استنادات

تحلیلی سطح تولید دانش از آنها استفاده میکنند .بنابراین ،در مسیر

دریافتی میباشد .باید توجه داشت که نمایهسازی یک مجله در

تحول و تطور نظامهای علمی ،دنیای امروز به نقطهای رسیده است که

نمایهنامههای معتبر بینالمللی ،موجب افزایش رویتپذیری و بازیابی

در آن دانش هر کشور ،زبان و ابزار حضور در صحنههای بینالمللی

بهتر آن در موتورهای جستجو و در نهایت ،باال رفتن تعداد کاربران و

علم به شمار میرود که بدون آن جامعه منزوی خواهد شد(.)4

خوانندگان مجله میشود .در واقع هر چه خوانندگان و کاربران اینترنت

امروزه مجالت علوم پزشکی ،نقش مهم و حیاتی خود را

بیشتر به یک مجله دسترسی پیدا کنند ،تعداد استنادات به آن مجله باال

در سالمت جوامع انسانی به اثبات رساندهاند .اهمیت این مجالت به

میرود و در نتیجه ،موجب افزایش اعتبار علمی آن میشود(.)10-14

حدی است که وجود مجالت تخصصی در حوزه پزشکی ،به منظور

پژوهش های مختلفی در رابطه با نقش و اهمیت مجالت علمی در

ارایه پژوهشهای حوزه سالمت ،برای هر جامعهای ضروری میباشد.

داخل و خارج از کشور صورت گرفته و اهمیت و جایگاه مجالت

برای سرعت بخشدن به این چنین پژوهشها و تحقیقاتی ،ضروری

علمی به شدت مورد توجه قرار گرفته است Mabe .و )2001( Amin
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انتشار مجالت علمی در هر کشوری ،از مهمترین راههای

قرار گیرد .بنابراین برای صرفهجویی در وقت پژوهشگران و شتاب

افشین موسوی چلک و همكاران

به بررسی رشد و پویایی مجالت علمی پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که مجالت علمی و دانشگاهی طی سالهای اخیر رشد قابل
توجهی داشته و بخش اعظمی از این مجالت به وسیلهی سازمان ها
می شود( .)15صالحی و نوروزی( )2006به بررسی جایگاه علمی
جمهوری اسالمی ایران و مجالت ایرانی در جهان پرداخته و بیان
داشته اند که مجالت نمایه شدهی ایرانی به لحاظ میزان استنادات،
در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و ضریب تاثیر مجالت علمی ایرانی
در سطح جهان بسیار پایین است( .)16در پژوهشی دیگر ،نوروزی
و عبدخدا( )2011به بررسی مشکالت مجالت ایرانی و دالیل عدم
نمایه سازی آنها توسط پایگاه های اطالعاتی خارجی پرداخته اند.
نتایج بررسی آنها نشان داد که یکی از دالیل عدم استناد به مجالت
ایرانی ،عدم پخش این نشریات در سطح جهان است ،چراکه چکیده
مقاالت منتشر شده در مجالت ایرانی در پایگاه های اطالعات علمی
معتبر که غالب ًا توسط ناشران امریکایی و بریتانیایی هدایت می شود،

نمایه سازی نمی شوند( .)17علیجانی و کرمی( )2010نیز در پژوهشی
به بررسی وضعیت و ضریب تاثیر مجالت علمی کشورهای مسلمان
در پایگاه اطالعاتی  ISIپرداخته و نشان دادند که تنها بخش محدودی
از کشورهای مسلمان( 12کشور از  57کشور) دارای مجالت علمی
در این پایگاه ها بوده و وضعیت این مجالت به لحاظ ضریب تاثیر
و کیفیت نسبت به مجالت کشورهای توسعه یافته و پیشرفته پایین تر
بوده است( .)18محمداسماعیل و همکاران( )2014در پژوهشی به
بررسی مجالت ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس پرداخته اند .نتایج
این مطالعه نشان داد که مجالت ایران طی سال های مورد بررسی
دارای رشد مثبتی بوده و بیشترین مجالت نمایه شده مربوط به حوزهی
پزشکی می باشد .این مطالعه همچنین بر پایین بودن سطح کیفی
مجالت ایرانی به لحاظ شاخص های مختلف از جمله ضریب تاثیر،
میزان استناد و  ...اشاره دارد( Xin .)19و  )2016( Blackmoreنیز به
بررسی رشد مجالت علمی دانشگاهی پرداختند و نشان دادند که طی
سال های  1986تا  ،2013مجالت دانشگاهی نمایه شده به طور متوسط
رشدی  4/7درصدی داشتهاند( Winarko .)20و همکاران( )2016در
مطالعه ای به بررسی کیفیت و قابلیت استفاده از مجالت حوزهی
کشاورزی کشور اندونزی پرداخته و نشان داد که مجالتی که به
صورت تمام متن به انگلیسی منتشر می شوند ،از شانس بیشتری برای
نمایه شدن در پایگاه های اطالعاتی معتبر جهان برخوردارند(.)21
 )2014( Collazo-Reyesنیز در پژوهشی به بررسی رشد مجالت
13

 2006-2009پرداخته و نشان داد که رشد بی سابقهی مجالت نمایه
شده کشورهای مورد بررسی بیش از آنکه تحت تاثیر تغییرات جامعه
علمی کشورها باشد ،متاثر از سیاست های نمایه سازی پایگاه اطالعاتی
 ISIبوده است( .)22با توجه به مطالب ارایه شده و از آنجایی که تا
کنون مطالعهای به طور اخص در رابطه با جایگاه مجالت حوزهی
پزشکی جمهوری اسالمی ایران در سطح بینالمللی صورت نگرفته
است ،ضرورت بررسی و تعیین جایگاه مجالت ایرانی و مقایسهی
این مجالت با نشریات سایر کشورهای جهان به طور اساسی احساس
میشود .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کمی و کیفی مجالت
ایرانی حوزهی علوم پزشکی و تعیین جایگاه این مجالت در سطح
بینالمللی در پایگاه استنادی اسکوپس بوده و در صدد پاسخگویی به
سواالت اساسی زیر است:
 .1روند نمایهسازی مجالت ایرانی حوزهی علوم پزشکی طی
سالهای اخیر به چه صورتی بوده است؟

 .2کشورهایی که بیشترین تعداد مجالت نمایه شده را در پایگاه

اطالعاتی اسکوپوس داشتهاند ،کدامند؟
 .3مراکز و دانشگاههای ایرانی که بیشترین تعداد مجالت نمایه
شده را داشتهاند ،کدامند؟

 .4پراکندگی مجالت نمایه شدهی حوزهی پزشکی در سطح

کشورمان به چه صورتی بوده است؟
 .5رتبهی جهانی و وضعیت کیفی مجالت نمایه شدهی ایرانی
در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس به چه صورتی بوده است؟
 .6تعداد مجالت نمایه شدهی ایرانی در هر یک از شاخههای
فرعی حوزهی پزشکی به چه صورتی بوده است؟

روش بررسی
مطالعهی حاضر ،پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و با روش
علمسنجی صورت گرفته است .جامعه آماری مطالعه حاضر را تمامی
مجالت حوزه پزشکی ،نمایه شده در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس
تشکیل میدهند .برای گردآوری اطالعات مربوط به مجالت نمایه شده
جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای جهان ،با مراجعه به پایگاه
 http://www.scimagojr.comو انتخاب نام کشور و انتخاب فیلد
موضوعی پزشکی بازیابی اولیه صورت گرفته و تمامی مجالت حوزهی
پزشکی کشورهای جهان که از ابتدای راهاندازی پایگاه و انتشار آنها تا
آغاز سال  2016نمایهسازی شدهاند ،استخراج گردیدند .به طور مثال،
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و موسسات آموزشی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته تهیه و منتشر

نمایه شدهی کشورهای امریکای التین و کاراییب طی سال های

ارزیابــی کمــی و کیفی و تعییــن جایگاه مجالت ...

مجالت نمایهشدهی جمهوری اسالمی ایران در پایگاه فوق به شکل
زیر بازیابی شده است:
AND

		Year = 1996- 2016
Subject Area = Medicine

بازیابی صورت گرفته در رابطه با مجالت نمایه شده جمهوری
اسالمی ایران نیز در این بخش  78مورد بوده است .در مرحلهی دوم

یافتهها
داده های به دست آمده از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس در
رابطه با مجالت حوزه پزشکی جمهوری اسالمی ایران استخراج و
اطالعات مربوط به هر یک بخش های مرتبط با آن به تفکیک قابل
مشاهده است.

جستجو و برای ارزیابی کمی و کیفی هر یک از مجالت بازیابی شدهی
ایرانی ،با مراجعهی مستقیم به وب سایت مجالت ،تمامی اطالعات الزم

• روند نمایهسازی مجالت ایرانی حوزهی علوم پزشکی طی

استخراج و دادهها در قالب جدول ،نمودار و تصویر انعکاس داده شدهاند.

سالهای اخی ر
یافتههای به دست آمده در رابطه با تعداد مجالت نمایه شدهی

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای آماری مرتبط از

حوزهی پزشکی ایران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس در نمودار  1قابل

قبیل  SPSSو  Excelو برای ترسیم شکلها از نرمافزار تحلیل شبکه

مشاهده است.

نمودار  :1روند تولید مجالت حوزه پزشکی جمهوری اسالمی ایران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

یافت ه ها نشان داد که مجالت نمایه شدهی ایرانی حوزهی

در شکل  ،1پراکندگی مجالت نمایه شده ی حوزه ی پزشکی

پزشکی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس از  2مورد در سال  1999به

کشورهای مختلف جهان طی سالهای مورد بررسی در پایگاه اطالعاتی

 78مورد در سال  2015رسیده و این نشان از رشد  27درصدی داشته

اسکوپوس قابل مشاهده است .یافتهها نشان داده است که ایاالت

است .همچنین باید اشاره کرد که مجالت حوزه پزشکی بیش از 62

متحده امریکا با  1852مجلهی علمی ،بریتانیا( ،)1332هلند(،)378

درصد از کل مجالت نمایه شدهی کشورمان را به خود اختصاص

آلمان( ،)464ژاپن( ،)199فرانسه( ،)186ایتالیا( ،)176سوئیس(،)158

دادهاند(از  139مجله نمایه شده).

هند( )165و اسپانیا( )145از پیشروان تولید مجالت علمی در سطح

• کشورهای دارای بیشترین تعداد مجالت نمایه شده در

بینالملل به حساب آورده میشوند.

پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

شکل  :1پراکندگی مجالت نمایه شدهی حوزهی پزشکی در کشورهای مختلف جهان
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AND

		Country = Iran

 NodeXLاستفاده شده است.

افشین موسوی چلک و همكاران

همچنین یافتههای به دست آمده از مطالعهی حاضر نشان داد
که ایاالت متحده امریکا و بریتانیا ،بیش از  48/7درصد از کل مجالت
حوزهی پزشکی را به خود اختصاص داده اند .به عالوه ،جمهوری

درصد) بوده است.
• مراکز و دانشگاههای ایرانی دارای بیشترین تعداد مجالت
نمایه شده

تولیدات مجالت جهان داشته و پس از ترکیه(با  88مجله) در رتبهی

در جدول  ،1نام مراکز و موسساتی که بیشترین تعداد مجالت

شانزدهم قرار داشته است .در رابطه با سهم مناطق مختلف جغرافیایی

نمایه شده ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس را پشتیبانی و منتشر

دنیا نیز یافته ها نشان داد که  14کشور اروپای غربی با  2946مجله ،بیش

می کنند ،قابل مشاهده است.

از  45درصد از کل مجالت حوزهی پزشکی را به خود اختصاص داده
جدول  :1مراکز و دانشگاههای نمایه کنندهی مجالت ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

نام دانشگاه یا موسسه

تعداد مجله

نام دانشگاه یا موسسه

تعداد مجله

دانشگاه علوم پزشکی تهران

19

دانشگاه ع پ اصفهان

5

دانشگاه ع پ شهید بهشتی

13

دانشگاه ع پ مشهد

3

دانشگاه ع پ شیراز

8

سایر انجمنهای تخصصی

7

یافتههای به دست آمده از مطالعهی حاضر همچنین نشان

• پراکندگی مجالت نمایه شدهی حوزهی پزشکی در سطح کشور

داد که دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی و شیراز در میان

در شکل  ،2پراکندگی مجالت نمایه شده در حوزهی علوم

سایر مراکز و دانشگاههای کشور بیشترین تعداد مجلهی نمایه شده را

پزشکی در سطح کشور قابل مشاهده است .یافتهها نشان داد که  78مجله

در اختیار داشتهاند.

مورد بررسی در  15شهر و  14استان کشورمان تهیه و منتشر میشوند.

شکل  :2پراکندگی مجالت نمایه شده حوزه ی پزشکی در سطح کشور

پراکندگی مجالت نمایه شده در کشور نشان داد که روی هم

در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

 15شهر و  29مرکز و دانشگاه علوم پزشکی مختلف در انتشار مجالت

رتبهی جهانی هر یک از مجالت نمایه شدهی ایرانی حوزهی

نمایه شده نقش داشتهاند و شهر تهران با در اختیار داشتن  48مجله در

علوم پزشکی در اصلی ترین شاخهی فرعی موضوعی خود در

 15مرکز و دانشگاه علوم پزشکی( 11مرکز علمی و  4دانشگاه علوم

است .رتبهی مجالت بر اساس شاخص ،SJR

جدول  2قابل مشاهده

پزشکی) قطب اصلی تهیه و انتشار مجالت معتبر علمی کشور در

 H Indexو  IFبه دست آمده است .اعداد داخل پرانتز در جدول 2

حوزه ی علوم پزشکی بوده است.

نیز به منزله تعداد کل مجالت در حوزهی تخصصی مربوط در سطح

• رتبهی جهانی و وضعیت کیفی مجالت نمایه شدهی ایرانی
15

جهان بوده است.
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اسالمی ایران با در اختیار داشتن  78مجله ،سهم  1/2درصدی از کل

و سهم کشورهای امریکای شمالی(امریکا و کانادا) 1944 ،مجله(29/7

... ارزیابــی کمــی و کیفی و تعییــن جایگاه مجالت

 رتبهی جهانی مجالت نمایه شدهی ایرانی در اصلیترین شاخهی فرعی موضوعی:2 جدول

رتبه

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 6:45 IRDT on Wednesday May 12th 2021

)493(379
)321(179
)132(95
)94(68
)337(250
)337(251
)1779(1169
)1779(1173
)78(54
)196(163
)337(256
)1779(1239
)502(400

نام مجله
Iranian Jou of Psychiatry
and Behavioral Sciences
Journal of Reports in
Pharmaceutical Sciences
Iranian Journal of

رتبه
)525(406
)525(413

Dermatology

)83(70

Journal of Medicinal Plants

)123(88

Archives of Clinical
Infectious Diseases
Journal of Tehran
University Heart Center
Journal of Babol University
of Medical Sciences
Jour of Mazandaran Unive

)525(420
)337(214
)1779(863

of Medical Sciences

)1779(880

Tanaffos

)273(168

Iranian Journal of
Pathology
Iranian Cardiovascular
Research Journal
Jour of Zanjan Univ of Med
Sci and Health Services
Iranian Journal of Medical
Physics

)329(231
)173(103
)1779(908
)101(64

Scientific Journal of

)1779(1266
)123(104
)1779(1311
)1779(1371
)130(106
)211(182

16

Kurdistan University of
Medical Sciences
Iranian Journal of Blood

)464(340

and Cancer

)493(338

Koomesh

)44(33

Tehran University Medical
Journal
Govaresh
Iranian Jour of Endo and
Metabolism

)272(196
)1779(1016
)38(29

نام مجله
Iranian Journal of
Microbiology
Iranian Journal of
Immunology
Journal of Research in
Health Sciences
Interna Jou of Hema-Onco
and Stem Cell Res
Jundishapur Journal of
Microbiology
International Cardiovascular
Research Journal
Journal of Research in

رتبه
)58(41
)83(53

Iranian Journal of
Reproductive Medicine
Iranian Journal of
Medical Sciences
Iranian Journal of
Otorhinolaryngology
Journal of Military
Medicine
Iranian Journal of
Psychiatry
Iranian Journal of Radiation
Research
Iranian Journal of
Radiology
Medical Journal of the
Islamic Republic of Iran
Interna Jour of Organ
Transplantation Medicine

Prevention
Iranian Journal of

BioImpacts

)55(29

Hepatitis Monthly

)464(217

)525(356

Neuroscience

Asian Pacific Journal of Cancer

)219(71

ActaMedicaIranica

Basic and Clinical

Nephropathology

Pharmaceutical Research

Medical Sciences

Pediatrics

Journal of

)252(102

)109(54

Iranian Journal of

نام مجله

)502(204
)180(121
)525(367
)1779(658
)58(38

International Journal of
Preventive Medicine
Journal of Ophthalmic and
Vision Research
Jour of Arthropod-Borne
Diseases
Asian Journal of Sports
Medicine
,Iranian Journal of Allergy
Asthma and Immunology
Iranian Journal of
Parasitology
Archives of Iranian
Medicine
Iranian Journal of
Kidney Diseases
International Journal of

)211(130

Endocrinology and Metabolism

)1779(717

Hypotheses and Ideas

)126(75
)173(87

Journal of Medical
Caspian Journal of
Internal Medicine
International Journal of Fertility
and Sterility
International Journal of

)464(269
)337(196

Occupational and
Environmental Medicine
ARYA Atherosclerosis
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Urology journal

)95(40

Iranian Biomedical

)219(122

Journal
Medicine
Journal of Lasers in
Medical Sciences
Gastroenterology and
Hepa from Bed to Bench
Journal of Reproduction
and Infertility
Iranian Journal of Public
Health

Journal of Injury and
Violence Research
Iranian Journal of Cancer
Prevention
Iranian Journal of Nuclear

)170(98

Medicine

)130(79

Iran Occupational Health

)67(39
)464(297

Iranian Journal of
Epidemiology
Iranian Journal of Child
Neurology

در رابطه با رتبه جهانی مجالت نمایه شده ایرانی در شاخه
اصلی موضوعی خود ،یافته ها نشان داد که هیچ یک از مجالت نمایه

School
Iranian Journal of

)1779(1046

Ophthalmology

)198(164

Shiraz E Medical Journal

)272(202

Journal of Kerman University
of Medical Sciences
Interna Jour of Med Toxi and

)109(93
)1779(1417
)1779(1447
)196(188

)464(371

Forensic Medicine

)83(74

Middle East Journal of Cancer

)1948(1896

)329(252

Iranian Heart Journal

)327(322

جزو  50درصد مجالت برتر هر یک از حوزههای موضوعی تخصصی
بررسی شده قرار نداشتهاند.

شده در رتبه مناسب و مطلوبی قرار نداشته و هیچ یک از  78مجلهی

وضعیت کیفی مجالت نمایه شدهی ایرانی در پایگاه اطالعاتی

مورد بررسی ،در سه دهک مجالت برتر قرار نداشتهاند .این نتایج نشان

اسکوپوس(رتبهی کیفیت ،ضریب تاثیر ،شاخص  SJRو  ) h Indexدر

می دهد که  67مجله(یعنی بیش از  85درصد از مجالت ایرانی) حتی

جدول  3قابل مشاهده است.

جدول  :3وضعیت کیفی مجالت نمایه شده ایرانی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

وضعیت کیفی

تعداد مجله وضعیت کیفی
Q1

-

0 -0/2

32

16

0/2 – 0/4

31

Q4

0/4 – 0/6

10

18

0/6 – 0/8

3

5-0

31

0/8 – 1

2

10-6

26

000-0/200

19

15-11

11

0/200- 0/400

12

20-16

7

0/400- 0/600

9

30-21

1

0/600-0/800

11

40-31

1

0/800 – 1

11

50-41

1

1–2

13

2–3

3

Q2

رتبهی کیفیت

H index

تعداد مجله

Q3

44

شاخص SJR

ضریب تاثیر

به لحاظ وضعیت کیفی مجالت بررسی شده ،یافته ها نشان

شاخص کیفی  ،SJRتنها  2مجله دارای وضعیت قابل قبولی بودهاند.

داد که هیچ یک از مجالت حوزه پزشکی ،دارای رتبه کیفیت برتر

همچنین ضریب تاثیر تنها یک مجله باالتر از  2بوده و در میان تمامی

( )Q1نبوده و  62مجله ،دارای کیفیت ضعیف و بسیار ضعیف ( Q3و

مجالت مورد بررسی ،مجله( Journal of Nephropathologyاین

 )Q4بوده اند H index .تنها  3مجله باالتر از  20بوده است و به لحاظ

مجله توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر میشود) با ضریب تاثیر

17

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  12فروردین و اردیبهشت 1397

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 6:45 IRDT on Wednesday May 12th 2021

Anesthesiology and Pain

)116(56

Iranian Jou of Obstetrics,
Gynecology and Infertility

)173(114

Journal of Isfahan Medical

)1779(1392

ارزیابــی کمــی و کیفی و تعییــن جایگاه مجالت ...

است .مجلهی Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

موضوعی حوزهی پزشکی قابل مشاهده است .به عالوه ،کشورهایی که

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با ضریب تاثیر ،2/178

معتبرترین مجالت(ده مجله معتبر) در هر یک از حوزهها را داشتهاند،

 47 H indexو  SJRمعادل( )0/813در رتبهی دوم قرار داشته است.

مشخص شدهاند .همانند جدول قبل ،رتبهی مجالت در این بخش نیز

• تعداد مجالت نمایه شدهی ایرانی در هر یک از شاخههای

بر اساس شاخص  H Index ،SJRو  IFبه دست آمده است.

فرعی حوزهی پزشکی
جدول  :4تعداد مجالت ایرانی و کشورهای منتشر کننده معتبر ترین مجالت در شاخه های موضوعی مختلف

حوزه موضوعی

تعداد مجله

تعداد مجلهی ایرانی  +رتبه

کشورهای منتشر کنندهی 10
مجالت معتبر

آناتومی

42

-

امریکا( ،)7سوئیس ،آلمان و بریتانیا()1

بیهوشی و درد

116

)56(1

بریتانیا( ،)5امریکا( ،)3هلند و استرالیا()1

بیوشیمی پزشکی

58

)35(1

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)3هلند و ژاپن()1

قلب و عروق

337

)322-265-251-250-214-196(6

امریکا( ،)9بریتانیا()1

Complementary and Alternative Medicine

94

)68(1

بریتانیا( ،)3امریکا و آلمان( ،)2کره
جنوبی ،هند ،سنگاپور()1

مراقبتهای ویژه

78

)54(1

امریکا( ،)6بریتانیا( ،)2آلمان و استرالیا()1

پوست

132

)95- 78(2

بریتانیا( ،)7امریکا()3

راهنمای دارویی

4

0

امریکا( ،)2بریتانیا و هلند()1

رویانشناسی Embryology

17

0

امریکا و بریتانیا( ،)3سوئیس( ،)2ایرلند و
اسپانیا()1

فوریتهای پزشکی

72

0

امریکا و بریتانیا( ،)4ایرلند و استرالیا()1

غدد ،متابولیسم و دیابت

211

)182-130(2

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)4آلمان()1

همهگیر شناسی

83

)74-70-53(3

بریتانیا( ،)5امریکا( ،)4هلند()1

پزشکی خانواده

32

0

بریتانیا( ،)5امریکا( ،)4کره جنوبی()1

بیماریهای معده و روده

130

)106-79(2

بریتانیا( ،)6امریکا()4

ژنتیک

91

)82(1

امریکا( ،)6بریتانیا( ،)3آلمان()1

طب سالمندی

108

0

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)3ایرلند و هلند()1

انفورماتیک سالمت

122

0

بریتانیا( ،)6هلند ،کانادا ،ایرلند و
امریکا()1

سیاستگذاری سالمت

212

)134(1

بریتانیا( ،)6امریکا( ،)3هلند()1

هماتولوژی

123

)104-88(2

امریکا و بریتانیا( ،)4ایتالیا و ایرلند()1

هپاتولوژی(کبد)

55

)45-37-29(3

بریتانیا( ،)6امریکا( ،)3هلند()1

طب مکمل و جایگزین
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 22 H index ،2/824و  SJRمعادل( ،)0/875بهترین وضعیت را داشته

در جدول  ،4تعداد مجالت ایرانی در هر یک از شاخههای

افشین موسوی چلک و همكاران

ایمنی شناسی و آلرژی

180

)135-121(2

امریکا و بریتانیا()5

بیماریهای عفونی

264

)185-162-155-132(4

بریتانیا( ،)6امریکا()4

طب داخلی

126

)103-75(2

امریکا( ،)6بریتانیا( ،)3آلمان()1

میکروبشناسی

111

)75-73(2

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)4سوئیس()1

نفرولوژی

58

)41-38-18(3

بریتانیا( ،)5امریکا( ،)4سوئیس()1

عصب شناسی

329

)252-231(2

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)4آلمان()1

زنان و زایمان

173

)114-103-87(3

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)4سوئیس()1

تومورشناسی

322

)299-260-240-272-151(5

امریکا( ،)6بریتانیا()4

چشم پزشکی

109

)93-54(2

امریکا( ،)8بریتانیا()2

استخوان پزشکی و طب ورزش

225

)136-110(2

امریکا و بریتانیا()5

گوش ،حلق و بینی

101

)64(1

امریکا( ،)9سوئیس()1

پاتولوژی و پزشکی قانونی

196

)188-163(2

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)4آلمان()1

طب اطفال

273

)198-168(2

امریکا( ،)6بریتانیا()4

داروشناسی

252

)175-102(2

امریکا( ،)6بریتانیا( ،)3کانادا()1

فیزیولوژی

97

0

امریکا( ،)6بریتانیا( ،)2آلمان و هلند()1

روان پزشکی و سالمت روان

493

)379-338(2

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)3ایتالیا و هلند()1

بهداشت محیط و حرفه ای

464

)371-340-306-297-269-217-132 (7

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)4سوئیس()1

ریه و طب تنفسی

130

)99(1

امریکا( ،)5بریتانیا( ،)3سوئیس()2

رادیولوژی و پزشکی هستهای

272

)223-202-196-192(4

امریکا( ،)7بریتانیا( ،)2ایرلند()1

توانبخشی

113

0

بریتانیا( ،)6امریکا( ،)3هلند()1

بیماریهای جنسی

67

)35(1

بریتانیا( ،)8امریکا()2

روماتولوژی

54

0

بریتانیا( ،)6امریکا()4

جراحی

375

)216(1

امریکا( ،)7بریتانیا()3

ارولوژی

95

)48-47(2

بریتانیا( ،)5امریکا( ،)4هلند()1

در رابطه با تعداد مجالت ایرانی در هر یک از حوزههای

امریکا در 24حوزه ،بریتانیا در  15و این دو کشور به طور مشترک در

موضوعی نیز نتایج نشان داد که از میان  45شاخه فرعی حوزه پزشکی،

 5حوزه موضوعی ،برترین و باکیفیت ترین مجالت نمایه شده را منتشر

ایران در  34شاخه فرعی مجلهی نمایه شده دارد و در  11زیر شاخه نام

کردهاند .به عالوه در حوزهی"بافتشناسی" ،مجالت معتبرتر متعلق به

هیچ مجلهی ایرانی به چشم نمیخورد .از سویی دیگر ،بیشترین تعداد

کشور آلمان بوده است .بهترین رتبه در میان مجالت ایرانی نیز متعلق به

مجالت در حوزههای"بهداشت محیط و حرفهای"( 7مجله)" ،قلب و

مجلهی  Journal of Nephropathologyبا رتبه  1679بوده است.

عروق"( 6مجله) و "تومور شناسی"( 5مجله) قرار داشتهاند .در رابطه
با کشورهای منتشر کنندهی معتبرترین مجالت علمی در هر یک از
شاخه های فرعی حوزه پزشکی نیز نتایج نشان داد که ایاالت متحده

19

بحث
مجالت علمی از مهم ترین و شناخته شده ترین محملهای
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بافت شناسی

57

0

آلمان( ،)5امریکا( ،)3بریتانیا()2

ارزیابــی کمــی و کیفی و تعییــن جایگاه مجالت ...

ویژه و مهمی در به اشتراک گذاری و تکامل دانش دارند .در این میان،

کرد که دانشگاههای کشور به ویژه دانشگاههای علوم پزشکی تیپ برتر

مجالت علمی معتبر حوزه پزشکی که به انتشار آخرین یافته ها و

به عنوان مهمترین مراکز فعالیتهای علمی و پژوهشی سالمت محور،

دستاوردهای مربوط به سالمت و بهداشت افراد جامعه می پردازند،

نقش ویژه و تعیینکنندهای در ارتقای آموزش و پژهش و همچنین

از جایگاه دوچندانی برخوردارند .مطالعهی حاضر نیز با هدف بررسی

توسعهی زیربنای نظام سالمت کشور داشته و همواره در راستای تولید

و شناسایی مجالت ایرانی و تعیین جایگاه منطقه ای و بینالمللی

علم و انتشار مقاالت و مجالت علمی حرکات و فعالیتهای گستردهای

این مجالت در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس صورت گرفته است .با

انجام دادهاند .این دانشگاهها ،به خوبی سودمنیها و فواید انتشار مجالت

توجه به یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر ،از مهمترین دالیل

علمی را درک کرده و با افزایش کمی تعداد مجالت در سطح گروههای

رشد تعداد مجالت حوزه پزشکی ایرانی در پایگاه مزبور میتوان به:

مختلف و همچنین دانشکدههای خود ،در مسیر تولید مجالت به زبان

 -1سیاستهای افزایشی پایگاه اسکوپوس در نمایهسازی مجالت

انگلیسی و تبعیت از قوانین و اسلوبهای بینالمللی مجالت حرکت

علمی -2 ،رعایت استانداردها و پیروی از اسلوب و معیارهای

نمودهاند .نتیجهی عملکرد و فعالیتهای دانشگاههای علوم پزشکی

بین المللی توسط مجالت علوم پزشکی کشورمان -3 ،رشد و گسترش

باالخص دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک در زمینه مجالت علمی،

بهداشت و درمان و افزایش دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور،

رشد چشمگیر تغییر زبان مجالت از زبان فارسی به انگلیسی بوده به

 -4سیاستهای حمایتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

طوری که در میان  410مجلهی داخلی علمی و پژوهشی 260 ،مورد

از گسترش و ترویج مجالت علمی و بسیاری از عوامل دیگر اشاره

آن()%63/4فقط و فقط به زبان انگلیسی منتشر میشوند .با برنامهریزی

کرد(.)23-26

اصولی کوتاه و بلند مدت دانشگاههای علوم پزشکی و ترسیم افقها
نتایج به دست آمده از مطالعهی حاضر نشان داد که

و چشماندازهای علمی در باب مجالت علمی و با تداوم همین روند،

در میان  13کشور منطقه خاورمیانه ،جمهوری اسالمی ایران پس از

بیشک شاهد سیر صعودی منحصربهفرد و چشمگیری در انتشار و

ترکیه ،در رتبهی دوم قرار داشته است .مقایسه نتایج به دست آمده

نمایهسازی آن در ایندکسهای جهانی و منطقهای خواهیم بود.

از مطالعهی حاضر با بسیاری از پژوهشهای پیشین و مرتبط از قبیل

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به طور کلی ،مجالت

 )2010( Basu ،)2008( Vinkler ،)2008( Salager-Meyerو

ایرانی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس به لحاظ کیفی در

علیجانی و کرمی( )2010نیز بر این نکته تاکید دارد که سهم کشورهای

وضعیت مناسبی قرار نداشته و بجز چند مورد ،سایر مجالت جزو

توسعه یافته و صنعتی دنیا در تولید و انتشار مقاالت و مجالت علمی

گروه مجالت با کیفیت پایین و ضعیف قرار دارند .نتایج به دست آمده

در مقایسه با سایر کشورهای جهان به مراتب باالتر و گستردهتر بوده

از پژوهش گزنی و بینش( )2010و شریف مقدم و همکاران()2016

است(27-29و.)18

نیز نشان داده است که به طور کلی ،کیفیت مجالت علمی جمهوری

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که

اسالمی ایران در مقایسه با کشورهای جهان در وضعیت مناسبی قرار

دانشگاه های علوم پزشکی تیپ برتر کشور از مهم ترین مراکز پیشرو

نداشته و تفاوت ،اختالف و شکافهای گسترده و عمیقی میان کیفیت

در انتشار و نمایه سازی مجالت علمی حوزه پزشکی در کشور

مجالت و مقاالت ایرانی و مجالت سایر کشورهای اروپایی و امریکایی

بوده اند .در واقع باید اشاره کرد که این دانشگاه ها و در راس آن

وجود دارد(33و .)32برای بهبود وضعیت کیفی مجالت نمایه شدهی

دانشگاههای با سابقه و قدمت طوالنی ،گروهها و انجمنهای مستعد

حوزهی پزشکی ایرانی در پایگاه مورد بررسی و ارتقای رتبه آنها در

تخصصی وابسته به آنها و دسترسی آنها به امکانات ،بودجه و مراکز

هر یک از حوزههای موضوعی توصیه میشود تا ارزیابی مداوم از

درمانی با کیفیت باعث شده است که این مراکز نسبت به دانشگاههای

مجالت توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاونت

کوچکتر و دور از پایتخت کشور ،تعداد مجالت نمایه شدهی بیشتری

تحقیقات و فناوری صورت گیرد و محققان و پژوهشگران ایرانی نیز

داشته باشند .این نتایج با یافتههای اباذری و همکاران( ،)2015ریاحی

مقاالت با کیفیت خود را در این مجالت به چاپ برسانند تا با بازدید

و موسویچلک( )2016و گزنی و بینش( )2010که بر باال بودن تعداد

و استناد بیشتر به مقاالت این مجالت ،زمینه برای ارتقای کیفی مجالت

مجالت و مقاالت علمی نمایه شدهی دانشگاههای معتبر کشور تاکید

ایرانی افزایش یابد .به عالوه میتوان چنین استنتاج نمود که هر چند
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اطالعاتی علمی و تخصصی قرن حاضر محسوب میشوند و نقش

کردهاند ،همسو و همراستا میباشد( .)30-32به طور کلی میتوان اشاره

افشین موسوی چلک و همكاران

مجالت ایرانی حوزهی پزشکی طی سالهای مورد بررسی به لحاظ
کیفی رشد مثبتی داشته و کیفیت آنها در مقایسه با کشورهای همتراز
و در حال توسعه مناسبتر و باالتر بوده است ،ولی نتوانستهاند سطح
جایگاه مناسب جهانی ( )Q1فاصلهی زیادی داشته و نیاز به توجه و
برنامهریزی در این زمینه به شدت احساس میشود .نتایج به دست آمده
از مطالعات پیشین از جمله عرفان منش و نوجوان( )2016و شریف
مقدم و همکاران( )2016نیز نشان داد که کیفیت مجالت ایرانی به طور
کلی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و با نتایج مطالعهی حاضر همسو
و همراستاست(34و.)33

هم چنین یافتهها نشان داد که در بعضی از شاخههای

فرعی حوزهی پزشکی هیچ مجلهای نمایه نشده است .در این رابطه
میتوان چنین نتیجهگیری نمود که نبود مجالت تخصصی در  11زمینه
و شاخهی مختلف علم پزشکی مطرح شده در کشور ،از نشانههای
ضعف و اشکاالت بنیادین حوزههای مطرح شده در مقایسه با سایر
شاخههای علم پزشکی در کشور بوده و نیاز به بازبینی اساسی و تمرکز
ویژه در این حوزهها و همچنین حمایت وزارت بهداشت در این زمینه
احساس میشود .تقویت نیروی انسانی در شاخههایی که فاقد مجالت
علمی معتبر بوده و تعداد مقاالت علمی نیز همسو با نبود مجلهی علمی
مناسب در آن حوزه پایین است؛ همراه با راهکارهایی دیگر از جمله

نتیجهگیری

جذب هیات علمی پژوهشی و پزشک پژوهشگر برای مراکز مرتبط

یافتههای این پژوهش نشان داد که سهم کشورهای توسعه یافته
و صنعتی در انتشار و نمایه سازی مجالت علمی حوزه پزشکی در
مقایسه با دیگر مناطق جهان بسیار باالتر و بیشتر بوده است .در این
رابطه می توان چنین نتیجه گیری نمود که کشورهای غربی(باالخص
امریکای شمالی و اروپا) همواره از سردمداران انتشار مجالت علمی
طی سالهای اخیر بوده و مسئوالن این کشورها توجه ویژهای به امر
آموزش و پژوهش داشتهاند .این کشورها پژوهش را زیربنای رشد و
توسعهی همه جانبهی جوامع خود در نظر گرفته و با انتشار آن در

با آن حوزهها و همچنین تعریف دکتری تخصصی پژوهشی مرتبط
با آن ،فراهم نمودن تجهیزات پیشرفتهی آزمایشگاهی ،عقد تفاهمنامه
با مراکز معتبر بینالمللی جهت پروژههای مشترک ،اعزام دانشجویان
و پژوهشگران حوزههای کمتر توسعه یافته به کشورهای پیشرفته و
صاحب نظر در این زمینه و بهرهگیری از دانشمندان و صاحبنظران
خارجی باالخص از کشورهای امریکایی و اروپایی ،شرایط را برای
پدیدار نمودن مجالت علمی در این حوزهها و به تبع آن پیشرفت و
گسترش دانش مربوط و به طور کلی نظام سالمت کشور فراهم مینماید.

قالب مجالت علمی ،زمینهساز گسترش و ترویج آخرین دستاوردهای

بنابراین میتوان چنین جمع بندی نمود که به طور کلی ،به

علمی در میان دانشمندان و متخصصان خود شدهاند .ایران نیز پس از

لحاظ کمی تعداد مجالت نمایه شدهی ایرانی در پایگاه مورد بررسی،

جنگ هشت ساله و با بهبود اوضاع اقتصادی و انجام فعالیتها مهم و

قابل قبول و مطلوب است(هر چند تنها چکیدهی بخش قابل توجهی

اساسی از قبیل اعزام متخصصان ،پژوهشگران و دانشجویان دکتری به

از مجالت در پایگاه اسکوپوس نمایه میشود) ولی به لحاظ کیفی،

کشورهای پیشرفته ،افزایش بودجههای پژوهشی و مرتبط با تحقیق و

مجالت ایرانی جزو مجالت معتبر و با کیفیت محسوب نمیشوند .در

پژوهش ،گسترش تفاهمنامههای علمی بینالمللی با دانشگاهها و مراکز

بخش کمی ،رتبهی جمهوری اسالمی ایران در تعداد مجالت حوزهی

آموزشی و پژوهشی شناختهشده در سطح بینالملل و به طور کلی تغییر

پزشکی در جهان شانزدهم بوده و از بسیاری از کشورهای توسعه یافته

در نگرش سیاستهای علمی و تشویق پژوهشگران و نخبگان به انتشار

و صنعتی جهان بهتر و باالتر بوده است ،ولی به لحاظ کیفی ،مجالت

یافتههای علمی در قالب مجالت معتبر  ،...زمینه را برای گسترش علم

ایرانی از اعتبار علمی باال و مطلوبی برخوردار نیستند .بنابراین بهتر

و به تبع آن رشد مجالت علمی فراهم نموده و در این میان ،وزارت

است وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با انجام اقدامات اساسی و بنیادین

پزشکی تابع ،با سیاستگذاریهای مناسب و با بهرهگیری از ظرفیت

باالخص تاکید آن بر ارتقای سطح کیفی مجالت خود ،در مقایسه با

نیروهای متخصص و صاحب نظران داخلی و استفاده از دانشمندان و

سایر مراکز و سازمانها علمی و تحقیقاتی ،در این زمینه پیشرو و

نخبگان خارجی حوزهی بهداشت و سالمت در هیات تحریریه مجالت

ماحصل فعالیتهای این وزارتخانه و دانشگاهها و مراکز آموزشی تابعه،

این حوزه ،در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی مجالت ایرانی گامهای

رشد کمی تعداد مجالت علمی از  2مورد در سال  1999به  78مورد در

اساسی بردارند .پژوهشگران و اعضای هیات علمی نیز میتوانند با

سال  2015و همچنین افزایش سطح کیفی آن با توجه به شاخصهای

ارتقای سطح کیفی مقاالت علمی خود و انتشار آنها در مجالت ایرانی،
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مناسب و مطلوبی را در سطح بینالملل تجربه نمایند و تا رسیدن به

بینالمللی و جهانی بوده است.

... ارزیابــی کمــی و کیفی و تعییــن جایگاه مجالت

مجالت به وسیلهی کارگاه ها و برگزاری دوره های تخصصی صورت
 همچنین توصیه می شود الگوها و استاندارهای جهانی توسط.پذیرد
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مجالت حوزهی علوم پزشکی کشورمان استفاده شود تا شاهد رشد
روزافزون مجالت نمایه شدهی ایرانی در پایگاه های اطالعاتی معتبر
.جهان باشیم

 همچنین.در ارتقای سطح کیفی این مجالت کمک شایانی نمایند
،پیشنهاد می شود که ارزیابی مستمر و دقیق توسط وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی بر روی مجالت در حال انتشار صورت
پذیرد و سعی شود مجالت انگلیسی زبان مورد حمایت بیشتری قرار
 راهکارهای نمایه سازی مجالت در پایگاه های اطالعاتی به.گیرند
دست اندرکاران امر توصیه شود و شرایط برای ارتقای کمی و کیفی
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Background and Aim: Scientific journals are known as one of the basic tools in
knowledge development in today's world and have a special place in publication
of the newest achievements of human knowledge and science. This study aimed
to evaluate Iranian journals of medical sciences in Scopus database and determine
their level in the world.
Materials and Methods: This is an analytical-descriptive study with Scientometrics
approach. The research population includes all Iranian journals in the field of
medicine which are indexed in Scopus database until 2016. We used SPSS and
Excel software to analyze data and NodeXL to draw shapes and pictures.
Results: The findings show that the number of Iranian journals increased from 2
in 1999 to 78 in 2015. Also, 15 cities and 29 centers and universities have played a
role in publishing those journals. Meanwhile, the findings show that Iranian indexed
journals are at a lower level compared with those of the developed and industrial
countries.
Conclusion: The most important reasons for Iranian journals' growth were "the
policy of Scopus to increase scientific journals", "observance of standards and
compliance with international fashion and standards of medical journals”, and the
like. We concluded that Iranian journals compared with those of other countries are
not at a good quality position and that it is essential to have an appropriate policy
by the Ministry of Health and its subordinate Universities.
Keywords: Scientific Journals, Medical Journals, Iran, Citation Database, Scopus,
Scientometrics
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