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ن نمایه شده در پایگاه گزارش عملکرد مجالت علوم پزشکی ایرا

 استنادي نشریات

 
 

  2نوجوان / فرشته1منشمحمدامین عرفان 
  چکیده

  

المللی، بررسی نحوه هاي اطالعاتی و استنادي بینتعداد مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاههمزمان با افزایش : مقدمه
عملکرد کیفی و جایگاه این مجالت نیز از اهمیت زیادي برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد و جایگاه 

  المللی مجالت علوم پزشکی ایران انجام شده است.بین
مجله علوم  21سنجی انجام شده است. در این پژوهش عملکرد هاي کتابحاضر با استفاده از شاخصپژوهش : کارروش 

شده شاخص مختلف بررسی  20با استفاده از  2013پزشکی ایرانی نمایه شده در پایگاه گزارش استنادي نشریات سال 
  گردید.و وب سایت مجالت استفاده هاي گزارش استنادي نشریات، وب علوم ها از پایگاه. جهت گردآوري دادهاست
هاي منتشر شده در مجالت علوم پزشکی ایران توسط پژوهشگران داخلی نتایج پژوهش نشان داد که اکثر مقالهها: یافته

هاي هاي مذکور از سوي مقالهاز استنادهاي دریافتی مجله درصد 23حدود از سوي دیگر تنها  تالیف شده است.
نشان داد که  ي پژوهشها. یافتههاي مشارکتی نویسندگان ایرانی و خارجی بوده استمقالهنویسندگان خارجی و یا 

ها در پایگاه گزارش رشته آنمیانگین ضریب تاثیر تمامی مجالت علوم پزشکی ایرانی از میانه ضریب تاثیر مجالت هم
اد مقاالت خارجی و تعداد استنادهاي خارجی بوده است. نهایتا وجود رابطه آماري معنادار میان تعد کمتر استنادي نشریات

بر لزوم جذب هر چه بیشتر مقاالت پژوهشگران برجسته  ،و همچنین تعداد مقاالت مشارکتی و تعداد استنادهاي مشارکتی
  المللی جهت افزایش کیفیت مجالت ایرانی تاکید دارد.بین

هاي اطالعاتی و استنادي معتبر جهان، از نظر ترکیب ایگاهرغم نمایه شدن در پهاي ایرانی علیبرخی از مجله نتیجه گیري:
  المللی قرار ندارند. نویسندگان، استنادکنندگان و اعضاي هیات تحریریه در سطح بین

 المللی، مجالت علوم پزشکی ایران، گزارش استنادي نشریات، وب علومبین رؤیت ها:کلیدواژه
  

 :05/03/94وصول مقاله  :31/06/94اصالح نهایی :07/10/94پذیرش نهایی  

 

                                                
تهران، ایران؛ نویسنده مسئول  بهشتی، شهید دانشگاهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  شناسی،دانش و اطالعات علم گروه استادیار. 1
)Amin.erfanmanesh@gmail.com(  
  تهران، ایران بهشتی، شهید دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شناسی،دانش و اطالعات علم ارشد کارشناسی دانشجوي. 2
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کننـد تـا   کننـد تـا   پژوهشگران مختلف از سراسر دنیا تالش مـی پژوهشگران مختلف از سراسر دنیا تالش مـی   ،،امروزهامروزه
-را  از طریق انتشار در مجلهرا  از طریق انتشار در مجله  وو  هندهندارزشمندي انجام دارزشمندي انجام د  مطالعات

ــین  ــر ب ــاي معتب ــین ه ــر ب ــاي معتب ــیه ــیالملل ــذار  ،،الملل ــذارتاثیرگ ــه  ))Impactي (ي (تاثیرگ ــهیافت ــاي یافت ــاي ه ه
ــع علمــی و    ــد. بعضــا در جوام ــزایش دهن ــع علمــی و   پژوهشــی خــود را اف ــد. بعضــا در جوام ــزایش دهن پژوهشــی خــود را اف
دانشگاهی، کیفیت برونداد علمـی یـک پژوهشـگر بـر اسـاس      دانشگاهی، کیفیت برونداد علمـی یـک پژوهشـگر بـر اسـاس      

شود. یکی از شود. یکی از کننده آن برونداد سنجیده میکننده آن برونداد سنجیده میت نشریه منتشرت نشریه منتشرکیفیکیفی
هـاي علمـی و تخصصـی    هـاي علمـی و تخصصـی    عواملی که نشان دهنده اعتبـار مجلـه  عواملی که نشان دهنده اعتبـار مجلـه  

هـاي اطالعـاتی و   هـاي اطالعـاتی و   ها در پایگاهها در پایگاهشود، نمایه شدن آنشود، نمایه شدن آنمحسوب میمحسوب می
المللـی کـه   المللـی کـه   بینبین  استنادي معروف جهان است. یکی از مؤسساتاستنادي معروف جهان است. یکی از مؤسسات

را بـر  را بـر  وظیفه انتخاب و نمایه کردن نشریات علمی و تخصصـی  وظیفه انتخاب و نمایه کردن نشریات علمی و تخصصـی  
  ))Thomson Reuters(( ززعهـده دارد، مؤسسـه تامسـون رویتـر    عهـده دارد، مؤسسـه تامسـون رویتـر    

ــابی  ــق ارزی ــن موسســه از طری ــابی اســت. ای ــق ارزی ــن موسســه از طری ــق و مســتمر،  اســت. ای ــاي دقی ــق و مســتمر،  ه ــاي دقی ه
    هـاي علمـی از سراسـر جهـان را انتخـاب و در     هـاي علمـی از سراسـر جهـان را انتخـاب و در     معتبرترین مجلهمعتبرترین مجله

ــی پایگــاهپایگــاه ــه م ــاي خــود نمای ــی ه ــه م ــاي خــود نمای ــرز  ه ــد. موسســه تامســون رویت ــرز  کن ــد. موسســه تامســون رویت کن
گـام مجلـه،   گـام مجلـه،   معیارهایی از قبیل انتشار به زبان انگلیسـی، نشـر بهن  معیارهایی از قبیل انتشار به زبان انگلیسـی، نشـر بهن  

المللی ویراسـتاري، کیفیـت محتـواي    المللی ویراسـتاري، کیفیـت محتـواي    تبعیت مجله از قواعد بینتبعیت مجله از قواعد بین
المللـی نویسـندگان مقـاالت و کیفیـت و     المللـی نویسـندگان مقـاالت و کیفیـت و     مجله، گوناگونی بینمجله، گوناگونی بین

ها را براي ارزیابی ها را براي ارزیابی دقت استنادهاي مقاالت منتشر شده در مجلهدقت استنادهاي مقاالت منتشر شده در مجله
کنـد. از سـوي   کنـد. از سـوي   المللـی لحـاظ مـی   المللـی لحـاظ مـی   مجالت علمی در سـطح بـین  مجالت علمی در سـطح بـین  

ــین   ــوع ب ــر تن ــین  دیگ ــوع ب ــر تن ــتاران دیگ ــی ویراس ــتاران الملل ــی ویراس ــندگان، الملل ــندگان، ، داوران، نویس ، داوران، نویس
یـا بـه   یـا بـه     هاي منتشر شده در مجلههاي منتشر شده در مجلهاستنادکنندگان و مخاطبان مقالهاستنادکنندگان و مخاطبان مقاله

المللی نشریه نمایه شده در این پایگـاه  المللی نشریه نمایه شده در این پایگـاه  عبارت دیگر ماهیت بینعبارت دیگر ماهیت بین
هـاي ایـن موسسـه برخـوردار     هـاي ایـن موسسـه برخـوردار     نیز از اهمیت بـاالیی در ارزیـابی  نیز از اهمیت بـاالیی در ارزیـابی  

هایی را تحـت  هایی را تحـت  مجلهمجله کندکنداست. موسسه تامسون رویترز سعی میاست. موسسه تامسون رویترز سعی می
ار دهد که داراي هیأت تحریریه و نویسـندگان  ار دهد که داراي هیأت تحریریه و نویسـندگان  پوشش خود قرپوشش خود قر

المللی بوده و براي متخصصین سراسر جهـان قابـل اسـتفاده    المللی بوده و براي متخصصین سراسر جهـان قابـل اسـتفاده    بینبین
  باشند. باشند. 

هاي هاي در سالیان اخیر تعداد مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاهدر سالیان اخیر تعداد مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاه      
موسسه تامسون رویترز رو به افزایش بوده است. در حـالی کـه   موسسه تامسون رویترز رو به افزایش بوده است. در حـالی کـه   

  20072007یه و در سـال  یه و در سـال  نشـر نشـر   سـه سـه   میالدي دارايمیالدي داراي  19971997ایران در سال ایران در سال 
عنــوان نشـریه در پایگــاه گـزارش اســتنادي   عنــوان نشـریه در پایگــاه گـزارش اســتنادي     نـه نـه مـیالدي داراي  مـیالدي داراي  

نشـریه  نشـریه    3838مـیالدي بـه   مـیالدي بـه     20132013نشریات بود، ایـن تعـداد در سـال    نشریات بود، ایـن تعـداد در سـال    

رسد عالوه بر رشد کمی رسد عالوه بر رشد کمی منحصر به فرد رسیده است. به نظر میمنحصر به فرد رسیده است. به نظر می
-مجالت علمی انگلیسی زبـان کشـور، عملکـرد کیفـی و بـین     مجالت علمی انگلیسی زبـان کشـور، عملکـرد کیفـی و بـین     

ــی شــدن  ــی شــدن الملل ایــن مجــالت نیــز   ایــن مجــالت نیــز     )Internationalization( الملل
هاي بیشتر اسـت. مجـالت مـذکور بایـد تـالش      هاي بیشتر اسـت. مجـالت مـذکور بایـد تـالش      نیازمند بررسینیازمند بررسی

کنند تا به طرق مختلف جذابیت خود را براي نویسندگان معتبر کنند تا به طرق مختلف جذابیت خود را براي نویسندگان معتبر 
، طیـف گسـترده تـري از مخاطبـان را در     ، طیـف گسـترده تـري از مخاطبـان را در     هندهندجهانی افزایش دجهانی افزایش د

ــین  ــطح ب ــین س ــطح ب ــذب ک  س ــود ج ــه خ ــی ب ــذب ک  الملل ــود ج ــه خ ــی ب ــدالملل ــدنن ــت   نن ــت رؤی ــت و قابلی ــت رؤی   و قابلی
))Visibility((  ــترس ــتر و  دسـ ــترسبیشـ ــتر و  دسـ ــذیريبیشـ ــذیريپـ   )Accessibility( پـ

قادر خواهنـد  قادر خواهنـد    هاهاین مجلاین مجل  ،،داشته باشند. در این صورتداشته باشند. در این صورت باالتريباالتري
تـري از نویسـندگان برجسـته جهـانی     تـري از نویسـندگان برجسـته جهـانی     بود تـا مقـاالت باکیفیـت   بود تـا مقـاالت باکیفیـت   

را جذب نمایند که را جذب نمایند که  المللی بیشتريالمللی بیشتريو خوانندگان بینو خوانندگان بین  نندنندمنتشر کمنتشر ک
این امر در افزایش تعداد استنادهاي دریافتی، افـزایش ضـریب   این امر در افزایش تعداد استنادهاي دریافتی، افـزایش ضـریب   

ــاثیر ــاثیرت ــزایش    ))Impact Factor((  ت ــه طــور کلــی اف ــزایش  مجــالت و ب ــه طــور کلــی اف مجــالت و ب
مجله در سطح جهانی داراي اهمیت است. از ایـن  مجله در سطح جهانی داراي اهمیت است. از ایـن   تاثیرگذاريتاثیرگذاري

-بـین بـین         رو به نظر می رسد که ارتباط تنگـاتنگی میـان ماهیـت   رو به نظر می رسد که ارتباط تنگـاتنگی میـان ماهیـت   

المللی مجالت علمی و عملکرد کیفی ایـن مجـالت در سـطح    المللی مجالت علمی و عملکرد کیفی ایـن مجـالت در سـطح    
دهـد کـه   دهـد کـه   جهانی وجود دارد. بررسی ادبیات موجـود نشـان مـی   جهانی وجود دارد. بررسی ادبیات موجـود نشـان مـی   

و منیـري و  و منیـري و    ]11[عـدودي ماننـد فـرخ نیـا     عـدودي ماننـد فـرخ نیـا     هـاي م هـاي م پژوهشپژوهش  تنها درتنها در
به عملکرد مجالت علوم پزشکی ایران اشاره شده به عملکرد مجالت علوم پزشکی ایران اشاره شده   ]22[جعفري جعفري 

-است و مطالعه جـامعی در خصـوص عملکـرد و جایگـاه بـین     است و مطالعه جـامعی در خصـوص عملکـرد و جایگـاه بـین     

المللی این مجالت یافت نشد. از این رو پژوهش حاضر تالش المللی این مجالت یافت نشد. از این رو پژوهش حاضر تالش 
شـاخص)،  شـاخص)،    2020هـاي متنـوع (  هـاي متنـوع (  کنـد تـا بـا اسـتفاده از شـاخص     کنـد تـا بـا اسـتفاده از شـاخص     میمی

المللی مجالت علوم پزشکی ایرانی نمایه المللی مجالت علوم پزشکی ایرانی نمایه عملکرد و جایگاه بینعملکرد و جایگاه بین
 Journal Citation((  شده در پایگاه گزارش استنادي نشریاتشده در پایگاه گزارش استنادي نشریات

Reports ( (  ــون رویتـــرز را بـــدون ــه تامسـ ــه موسسـ ــون رویتـــرز را بـــدون  وابســـته بـ ــه تامسـ ــه موسسـ وابســـته بـ
هـاي پـژوهش   هـاي پـژوهش   یافتـه یافتـه     محدودیت زمانی مورد بررسی قرار دهد. محدودیت زمانی مورد بررسی قرار دهد. 

ــد از ســوي سیاســت گــذاران علمــی کشــور و دســت  مــیمــی ــد از ســوي سیاســت گــذاران علمــی کشــور و دســت  توان توان
جهـت افـزایش روزافـزون کیفیـت و     جهـت افـزایش روزافـزون کیفیـت و       اندرکاران ایـن نشـریات  اندرکاران ایـن نشـریات  

هــا در عرصــه جهــانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  هــا در عرصــه جهــانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  جایگــاه آنجایگــاه آن
هـاي  هـاي  هاي ایرانی را با سایر مجلههاي ایرانی را با سایر مجلهتوان عملکرد مجلهتوان عملکرد مجلههمچنین میهمچنین می

  ،بنـابراین بنـابراین هم رشـته از کشـورهاي دیگـر جهـان مقایسـه نمـود.       هم رشـته از کشـورهاي دیگـر جهـان مقایسـه نمـود.       
  پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به دو سوال زیر است:پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به دو سوال زیر است:

هـاي  زشکی ایـران بـر اسـاس شـاخص    عملکرد مجالت علوم پ
  کتابسنجی مختلف چگونه بوده است؟

 مقدمه
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 روش کار 

المللــی و عملکــرد کیفــی هــاي رویـت بــین آیـا میــان شــاخص 
رابطـه آمـاري معنـاداري وجـود      مجالت علوم پزشـکی ایـران  

 دارد؟

  
  
-پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و با استفاده از شاخص   

پژوهش از تعداد هاي کتابسنجی انجام شده است. جامعه 
مجله ایرانی منحصر به فرد در  21مقاله منتشر شده در  9464

حوزه علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه گزارش استنادي 

اختصار مجله هاي تشکیل شده است ( 2013نشریات سال 
). جهت مورد بررسی در جدول یک آورده شده است

ه هاي پژوهش، هر یک از مجالت در پایگاگردآوري داده
هاي جستجو و اطالعات مقاله )Web of Science( وب علوم

منتشر شده در آن مجله، ذخیره شد. ابزار جستجوي پایگاه وب 
علوم، پایگاه گزارش استنادي نشریات و وب سایت مجالت 

هاي پژوهش مورد جستجو قرار گرفتند. جهت گردآوري داده
-در این پژوهش عملکرد هر یک از مجالت بر اساس شاخص

  گیرد:هاي زیر مورد مطالعه قرار می
 

  2013مشخصات مجالت علوم پزشکی ایران نمایه شده در پایگاه گزارش استنادي نشریات سال : 1جدول 
بازه زمانی 

در وب 
 علوم

 عنوان کامل ناشر حوزه(هاي) موضوعی
کد 
 شماره مجله

2007-2013  Archives of Iranian Medicine AIM 1 فرهنگستان علوم پزشکی ایران پزشکی، عمومی و داخلی 

2011-2013  Cell Journal CJ 2 انستیتو رویان زیست شناسی سلولی 

2007-2013 و داروسازي داروشناسی   Daru-Journal of Pharmaceutical  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
Sciences 

 

DA 3 

2007-2013  Hepatitis Monthly  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا گوارش و کبد 
 

HM 4 

2007-2013  Iranian Journal of Allergy Asthma دانشگاه علوم پزشکی تهران آلرژي و ایمنی شناسی 
and Immunology IJAAI 5 

2007-2011  Iranian Journal of Arthropod-Borne دانشگاه علوم پزشکی تهران بهداشت و انگل شناسی 
Diseases IJABD 6 

2009-2013  
 پزشکی، پژوهش و تجربی  

 فارماکولوژي و داروسازي
 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 

Iranian Journal of Basic Medical 
Sciences IJBMS 7 

2011-2013  
بیوتکنولوژي و میکروبیولوژي 

 کاربردي

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 
 Iranian Journal of Biotechnology IJB 8 زیست فناوري

2009-2013  Iranian Journal of Immunology IJI 9 دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایمنی شناسی 

2009-2013  اورولوژي و نفرولوژي  
 

 Iranian Journal of Kidney Diseases IJKD 10 انجمن نفرولوژي ایران

2008-2013  انجمن انگل شناسی ایران  انگل شناسی 
 

Iranian Journal of Parasitology IJPA 11 

2007-2013 هاي کودکانبیماري    
 

دانشگاه علوم پزشکی  
 تهران

 

Iranian Journal of Pediatrics IJPE 12 

2007-2013  Iranian Journal of Pharmaceutical دانشگاه شهید بهشتی داروسازي و داروشناسی 
Research IJPR 13 

2006-2013  Iranian Journal of Public Health  دانشگاه علوم پزشکی تهران بهداشت 
 

IJPH 14 

2007-2012  
رادیولوژي، پزشکی  هسته اي و 

 Iranian Journal of Radiation  انستیتو پرتوپزشکی نوین تصویربرداري پزشکی
Research 

 

IJRR 15 

2008-2013  
هسته اي و رادیولوژي، پزشکی 

 تصویربرداري پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

 Iranian Journal of Radiology IJR 16 انجمن رادیولوژي

2007-2013  پزشکی، عمومی و داخلی  
 

جمعیت هالل احمر جمهوري 
 اسالمی ایران

Iranian Red Crescent Medical 
Journal IRCMJ 17 
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 2013علوم پزشکی ایران نمایه شده در پایگاه گزارش استنادي نشریات سال مشخصات مجالت : 1جدول ادامه 
بازه زمانی 

در وب 
 علوم

 عنوان کامل ناشر حوزه(هاي) موضوعی
کد 
 شماره مجله

2008-2013  Journal of Research in Medical دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پزشکی ، عمومی و داخلی 
Sciences JRMS 18 

2008-2013 دانشگاه علوم پزشکی جندي  میکروب شناسی 
 شاپور اهواز

Jundishapur Journal of 
Microbiology JJM 19 

2009-2013  اورولوژي و نفرولوژي  
 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 
 Urology Journal UJ 20 بهشتی

2008-2011  انستیتو رویان  پزشکی، پژوهشی و تجربی 
 

Yakhteh YA 21 

 
هاي مجله که در پایگاه وب تعداد کل مقاله ها:تعداد کل مقاله

  علوم نمایه شده است. 
هاي مجله که نویسنده یا درصد مقاله هاي ایرانی:درصد مقاله

نویسندگان آن داراي وابستگی سازمانی به موسسات ایرانی 
  هستند.

هاي مجله که حداقل درصد مقاله هاي مشارکتی:درصد مقاله
یکی از نویسندگان آن داراي وابستگی سازمانی به موسسات 
ایرانی و حداقل یک نویسنده دیگر داراي وابستگی سازمانی به 

  موسسات خارجی هستند.
هاي مجله که نویسنده یا درصد مقاله هاي خارجی:درصد مقاله

نویسندگان آن داراي وابستگی سازمانی به موسسات خارجی 
  تند.هس

استنادهاي دریافتی هر مجله در مدت کل تعداد تعداد استناد: 
  .1393حضور در پایگاه وب علوم تا تیرماه 

هاي منتشر میانگین استناد: میانگین استنادهاي دریافتی مقاله
شده در هر مجله که از تقسیم تعداد استناد بر تعداد مقاله به 

 آید. دست می

-ستنادشدگی): درصد مقالهدرصد مدارك استنادشده (نرخ ا

هاي هاي منتشر شده در مجله که تا زمان گردآوري داده
  اند. حداقل یک استناد دریافت کرده 1393پژوهش در تیر 

هاي درصد استنادهاي ایرانی: درصد استنادهاي دریافتی مقاله
که نویسنده یا نویسندگان مقاله استنادکننده داراي یک مجله 

  موسسات ایرانی باشند.وابستگی سازمانی به 
-درصد استنادهاي مشارکتی: درصد استنادهاي دریافتی مقاله

نویسندگان مقاله  ی ازکه حداقل یکهاي یک مجله 

استنادکننده داراي وابستگی سازمانی به موسسات ایرانی و 
حداقل یکی دیگر از نویسندگان داراي وابستگی سازمانی به 

  موسسات خارجی باشند.
هاي استنادهاي خارجی: درصد استنادهاي دریافتی مقالهدرصد 

که نویسنده یا نویسندگان مقاله استنادکننده داراي یک مجله 
  وابستگی سازمانی به موسسات خارجی باشند.

درصد اعضاي هیات  درصد اعضاي هیات تحریره ایرانی:
وابستگی سازمانی به موسسات ایرانی  تحریریه مجله که داراي

  هستند.
درصد اعضاي هیات : صد اعضاي هیات تحریریه خارجیدر

وابستگی سازمانی به موسسات  تحریریه مجله که داراي
  خارجی هستند.

هایی میانگین ضریب تاثیر مجله در سال :میانگین ضریب تاثیر
که در پایگاه گزارش استنادي نشریات حضور داشته است. 

-افتی مقالهشاخص ضریب تاثیر از تقسیم تعداد استنادهاي دری

هاي هاي دو سال گذشته در سال مورد بررسی بر تعداد مقاله
  شود.منتشر شده در دو سال گذشته محاسبه می

هایی در سال میانگین شاخص آنی مجلهمیانگین شاخص آنی: 
است.   که در پایگاه گزارش استنادي نشریات حضور داشته

سال مورد شاخص آنی از تقسیم تعداد استنادهاي دریافتی در 
  شود.هاي منتشر شده در آن سال محاسبه مینظر بر تعداد مقاله

  ایجـن فکتـور  میانگین میانگین : )Eigen Factor(میانگین ایجن فکتور
هـایی کـه در پایگـاه گـزارش اسـتنادي نشـریات       هـایی کـه در پایگـاه گـزارش اسـتنادي نشـریات       در سالدر سال مجلهمجله

این شاخص نشان دهنده اهمیـت مجلـه و     است.است.   حضور داشتهحضور داشته
هـاي منتشـر شـده در    بر اساس تعداد استنادهاي دریـافتی مقالـه  
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شود. مجموع هاي استنادکننده محاسبه میمجله و کیفیت مجله
هــاي موجــود در پایگــاه گــزارش ایجــن فکتــور تمــامی مجلــه

  خواهد بود.  یکاستنادي نشریات در هر سال معادل با 
  نمـره تاثیرگـذاري  میـانگین  میـانگین    اثیرگـذاري مقالـه:  میانگین نمـره ت 

هـایی کـه در پایگـاه گـزارش اسـتنادي نشـریات       هـایی کـه در پایگـاه گـزارش اسـتنادي نشـریات       در سالدر سال مجلهمجله
شاخص نمـره تاثیرگـذاري نشـان دهنـده       است.است.   حضور داشتهحضور داشته

هاي منتشر شده در مجلـه طـی دوره پـنج سـاله     اثرگذاري مقاله
بعد از انتشار است. این شاخص از طریق تقسیم ایجن فکتور بر 

هاي منتشر شده در مجله و سپس نرمال کردن نمـره  داد مقالهتع
شود. میـانگین  هاي دیگر محاسبه میبر اساس نمره تمامی مقاله

بوده و نمره باالتر  یکشاخص نمره تاثیرگذاري مقاله معادل با 
هـاي منتشـر شـده در آن    دهد که تمـامی مقالـه  نشان می یکاز 

  اند.زان متوسط بودهمجله داراي تاثیرگذاري باالتر از می
 hدهـد کـه   نشـان مـی   hشاخص هیرش: شاخص هیرش معادل 
اســتناد  hیــا بیشــتر از  hمقالــه منتشــر شــده در مجلــه مربوطــه، 

  اند.دریافت کرده
هاي استناد کننده: این شاخص نشان میانگین ضریب تاثیر مجله

هاي استنادکننده به مجله مورد نظـر اسـت.   دهنده کیفیت مجله
هر چه شاخص مذکور بیشتر باشد، نشان دهنـده کیفیـت   مسلما 

  هاي منتشر شده در آن مجله است. باالتر مقاله
هـاي رشـته:   نسبت ضریب تاثیر مجله به میانه ضریب تاثیر مجله

-این شاخص جهت مقایسه کیفیت مجله نسبت بـه سـایر مجلـه   

نشـان   یـک شـود. شـاخص کمتـر از    هاي هم رشته استفاده مـی 
-ت که کیفیت مجله مذکور نسبت به میانه مجلـه دهنده این اس

نشـان   یـک هاي هم رشته در سطح پایین تر و شاخص بیشتر از 
-دهنده این است که کیفیت مجله مذکور نسبت به میانه مجلـه 

  هاي هم رشته در سطح باالتري قرار دارد. 
چارك: شاخص چارك نشان دهنده کیفیـت مجلـه نسـبت بـه     

هـا  اساس ضریب تاثیر این مجلـه  هاي هم رشته برکیفیت مجله
-هایی که در چـارك اول رشـته خـود قـرار مـی     مجله   است. 

هــاي داراي بیشــترین شــاخص درصــد مجلــه 25گیرنــد، جــزء 
هاي دیگر شوند. چاركضریب تاثیر در آن رشته محسوب می

  شوند. نیز به همین ترتیب تعریف می
 

  
  

مجله ایرانی حوزه علـوم پزشـکی    21 عملکرد بررسیبه منظور 
 9464، تعـداد  نمایه شده در پایگاه گـزارش اسـتنادي نشـریات   

مقاله منتشر شده در مجالت مذکور مورد مطالعه قـرار گرفـت.   
دهـد  هاي پژوهش سازماندهی شده  در جدول دو نشان مییافته
بیشترین تعداد مقاالت به ترتیب متعلق به مجله پـژوهش در  که 

مقالـه، مجلـه پزشـکی هــالل     989) بـا  JRMSشـکی ( علـوم پز 
مقالـه و مجلـه آرشـیو پزشـکی      952) بـا  IRCMJاحمر ایران (

هـاي منتشـر   هـاي منتشـر   بررسی مقالهبررسی مقاله  مقاله بوده است. 912) با AIMایران (
از از درصــد 6/72  حــدودحــدود  دهــد کــهدهــد کــهمجلــه نشــان مــیمجلــه نشــان مــی  2121شــده در شــده در 

ــی،     ــندگان ایران ــط نویس ــاالت توس ــی،    مق ــندگان ایران ــط نویس ــاالت توس ــد  66//77مق ــددرص از طریــق از طریــق   درص
ــی و خــارجی و   ــی و خــارجی و  مشــارکت نویســندگان ایران ــز   درصــددرصــد  2020//77مشــارکت نویســندگان ایران ــز نی نی

توسط نویسندگان خارجی تالیف شـده اسـت. بیشـترین میـزان     توسط نویسندگان خارجی تالیف شـده اسـت. بیشـترین میـزان     
،  درصـد  5/91) بـا  CJایرانی مربوط به مجله سـلول (  هايهايمقالهمقاله

و مجلـه ایرانـی علـوم پزشـکی پایـه      درصـد  90 ) باYAیاخته (
)IJBMS اورولوژي اورولوژي   مجلهمجلهبوده است. همچنین  درصد 5/88) با
))UJ((  درصد 52 با  ) ماهنامـه هپاتیـت ،HM  و  درصـد  5/47) بـا

بـه   درصـد   3/38) بـا  IJRRمجله ایرانی پژوهش رادیولـوژي ( 
هاي نویسـندگان خـارجی را منتشـر    ترتیب بیشترین تعداد مقاله

هاي مشـارکتی نویسـندگان   اند. نهایتا بیشترین میزان مقالهکرده
المللی میکروبیولـوژي  هاي بینهایرانی و خارجی مربوط به مجل

ــدي ــاJJMشــاپور (جن ــد 16 ) ب ــران  درص ، آرشــیو پزشــکی ای
)AIMــا ــاDAو دارو ( درصــد 3/11 ) ب ــوده  درصــد 7/10 ) ب ب

تـوان بیـان نمـود کـه تنهـا در دو مجلـه       است. به طور کلی مـی 
هــاي ) تعــداد مقالــهHM) و ماهنامــه هپاتیــت (UJاورولــوژي (

هـاي نویسـندگان   بیشتر از مقاله نویسندگان خارجی، مساوي یا
نویسـندگان مقـاالت    ایرانی بوده است. ترکیـب ملیتـی متنـوع   

المللی بودن یک مجله علمی هاي بینویژگی ترین یکی از مهم
است که چنین ترکیبی در برخی از مجالت علوم پزشکی ایران 

  شود.کمتر مشاهده می
شـکی  هـاي علـوم پز  در خصوص اسـتنادهاي دریـافتی مجلـه      

هاي ایرانی نمایه شده در پایگاه گزارش استنادي نشریات، یافته

 یافته ها
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هـاي  هاي منتشـر شـده در مجلـه   دهد که مقالهپژوهش نشان می
هـاي پـژوهش در تیرمـاه    آوري دادهمورد بررسی تا زمان جمـع 

استناد در پایگـاه وب علـوم دریافـت     14014در مجموع  1393
هاي بندپایان مجله بیماري هاي منتشر شده در سهاند. مقالهکرده

)IJABD ) ــران ــکی ای ــیو پزش ــی  AIM)، آرش ــه ایران ) و مجل
ــوژي ( ــرژي، آســم و ایمونول ــا  IJAAIآل ــانگین ب ــه طــور می ) ب

استناد، از بیشترین شاخص اثرگـذاري   6/2و  1/3، 3/3دریافت 
اند. همچنـین بررسـی شـاخص درصـد     استنادي برخوردار بوده

است که نیم یا بیش از نیمـی از  مدارك استناد شده بیانگر این 
مجله مـورد بررسـی تـا     21مجله از  13هاي منتشر شده در مقاله

استناد دریافـت   یکهاي پژوهش حداقل زمان گردآوري داده
اند. بیشترین درصد مدارك استناد شـده بـه مجلـه ایرانـی     کرده

ــوژي (  ــم و ایمونول ــرژي، آس ــاIJAAIآل ــد، 74 ) ب دارو  درص
)DAــا ــران ( درصــد 71 ) ب ــاAIMو آرشــیو پزشــکی ای  62 ) ب

مربوط بوده است. بررسی شاخص میانگین ضریب تاثیر درصد 
ــه ــه  مجل ــت مجل ــه بررســی کیفی ــاي اســتنادکننده کــه ب ــاي ه ه

هاي علوم پزشکی هاي منتشر شده در مجلهاستنادکننده به مقاله
دهـد کـه در همـه نشـریات مـورد      مـی  نشـان   ،پـردازد ایران می
هاي استنادکننده از میانگین هاي استنادکننده از میانگین ضریب تاثیر مجلهضریب تاثیر مجلهمیانگین میانگین بررسی، 

بوده است. به بیـان دیگـر   بوده است. به بیـان دیگـر     باالترباالتر  استنادشوندهاستنادشونده  مجله ضریب تاثیرضریب تاثیر
هاي هاي هاي ایرانی بیشتر توسط مقالههاي ایرانی بیشتر توسط مقالههاي منتشر شده در مجلههاي منتشر شده در مجلهمقالهمقاله

انـد کـه داراي   انـد کـه داراي   هایی مورد استناد قرار گرفتههایی مورد استناد قرار گرفتهمنتشر شده در مجلهمنتشر شده در مجله
هاي منتشـر کننـده   هاي منتشـر کننـده   مجلهمجلهمیانگین ضریب تاثیر باالتري نسبت به میانگین ضریب تاثیر باالتري نسبت به 

ــاالت بود ــاالت بودمق ــدمق ــدن ــه     ن ــر از مجل ــت ت ــا کیفی ــر ب ــن نظ ــه   و از ای ــر از مجل ــت ت ــا کیفی ــر ب ــن نظ ــاي و از ای ــاي ه ه
    شوند.شوند.استنادگیرنده محسوب میاستنادگیرنده محسوب می

بررسی استنادهاي دریافتی مجالت علوم پزشکی ایران نشـان     
هاي مجله از استنادهاي دریافتی درصد 6/76حدود  دهد کهمی

انی بـه  مورد بررسی از سوي نویسندگان داراي وابستگی سـازم 
ــه    ــان مجل ــن می ــی دریافــت شــده اســت. در ای موسســات داخل

،  درصـد  94 /2 ) بـا IJBMSتحقیقات پایه در علوم پزشـکی ( 
 درصد 93 ) باIRCMJمجله پزشکی انجمن هالل احمر ایران (

داراي  درصـد  2/90 ) بـا IJABDهاي بندپایان (و مجله بیماري
سـوي   ازانـد.  بیشترین میزان اسـتنادهاي دریـافتی داخلـی بـوده    

ــه ایرانــی   دیگــر بیشــترین درصــد اســتنادهاي خــارجی بــه مجل

اورولـوژي  اورولـوژي    مجلهمجله،  درصد 3/49 ) باIJRRپژوهش رادیولوژي (
))UJماهنامه هپاتیـت ( و و درصد درصد   4444//33  ) با) باHM   و مجلـه ایرانـی (

تعلـق   درصـد  6/38 ) بـا IJAAIآلرژي، آسـم و ایمونولـوژي (  
ز کل اسـتنادهاي  ا درصد 8/16 حدود داشته است. به طور کلی

هـاي نویسـندگان   هاي مورد بررسی از سوي مقالهدریافتی مجله
داراي وابستگی سازمانی به موسسـات خـارجی دریافـت شـده     

-از استنادهاي دریافتی این مجله درصد 6/6حدود  است. نهایتا

هاي مشارکتی نویسندگان ایرانی و خارجی تعلق ها نیز به مقاله
  داشته است.

هاي مورد بررسی در پژوهش حاضـر،  یکی دیگر از شاخص    
درصد اعضاي هیات تحریریه داخلی و خارجی نشریات علـوم  
پزشکی ایـران اسـت. وجـود پژوهشـگران برجسـته جهـانی در       

 دهـد و مـی  المللی بیشتري، وجهه بینمجلههیات تحریریه یک 
جهـت انتشـار    ،هـا تواند در جذب پژوهشگران همـوطن آن می
-هاي پژوهش نشـان مـی  له در مجله مذکور موثر باشد. یافتهمقا

) و IJPHدهدکه تنهـا در دو مجلـه ایرانـی بهداشـت عمـومی (     
) اکثریـت  IRCMJمجله پزشکی انجمن هـالل احمـر ایـران (   

اعضــاي هیــات تحریــره را پژوهشــگران وابســته بــه موسســات  
دهند. این در حالی است کـه در سـه مجلـه    خارجی تشکیل می

)، مجله ایرانی تحقیقـات  IJBجله ایرانی بیوتکنولوژي (شامل م
) در حال حاضـر هـیچ   UJ) و مجله اورولوژي (IJPRدارویی (

-می    شود. به طور کلیعضو هیات تحریره خارجی دیده نمی

از اعضـاي هیـات تحریریـه     درصـد  5/72 توان بیـان نمـود کـه   
 انی وهاي مورد بررسی در زمان انجام پژوهش را افراد ایرمجله

  اند. باقی مانده را پژوهشگران خارجی تشکیل دادهدرصد  5/27
بررسی میانگین ضریب تاثیر مجالت علوم پزشکی ایران نشـان  

دهد که بیشترین میزان ضریب تـاثیر بـه ترتیـب بـه ماهنامـه      می
) AIM، آرشیو پزشـکی ایـران (  3/1) با شاخص HMهپاتیت (

) بـا شـاخص   IJKDهـاي کلیـه (  و مجله بیماري 1/1با شاخص 
مجلـه   21مجلـه از   دوتعلق داشته است. به طور کلـی تنهـا    9/0

اند. بوده یکمورد بررسی داراي شاخص ضریب تاثیر بیشتر از 
هـاي موجـود   تـرین شـاخص  شاخص ضریب تاثیر یکی از مهم

هـاي  و در آن تعداد مقالـه  استجهت بررسی عملکرد مجالت 
ها تاثیرگذارند. ی این مقالهمنتشر شده و تعداد استنادهاي دریافت
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شاخص ضریب تاثیر عملکرد هر مجله را به صورت جداگانه و 
دهـد.  رشـته نشـان مـی   بدون در نظر گرفتن سـایر مجـالت هـم   

هـاي  مجلـه  جهت مقایسه عملکرد کیفی مجالت ایرانی با سایر
هم رشته از شاخص دیگري به نام نسبت میانگین ضریب تـاثیر  

اثیر رشـته اسـتفاده شـد. مقایسـه نسـبت      مجله به میانه ضریب تـ 
هاي ایرانـی بـه میانـه ضـریب تـاثیر      میانگین ضریب تاثیر مجله

اي که این مجالت در زیـر آن رشـته در پایگـاه گـزارش     رشته
 21دهد که هـر  نشان می ،شونداستنادي نشریات دسته بندي می

مجله ایرانی از کیفیتی پایین تر از حد میانه مجالت رشته خـود  
). همچنین بررسـی چـارك   یکخوردارند (شاخص کمتر از بر

هـایی کـه در پایگـاه گـزارش اسـتنادي      ها طـی سـال  این مجله
دهد که هیچ یک از مجالت نشان می ،اندنشریان حضور داشته

ــود     ــته خ ــریات رش ــارك اول نش ــران در چ ــکی ای ــوم پزش عل
حضــور هـاي داراي بیشـترین ضـریب تـاثیر)     مجلـه درصـد  25(

اي کــه تــاکنون در چــارك دوم رشــته تنهــا مجلــه .انــدنداشــته
تخصصی خود قرار داشته است، نشریه آرشـیو پزشـکی ایـران    

)AIM21توان بیـان نمـود کـه از    ) بوده است. به طور کلی می 
مورد همواره در چـارك چهـارم یـا در     16مجله مورد بررسی، 

مجله داراي کمترین ضریب تاثیر در رشته خود درصد 25جمع 
  اند. داشتهقرار 

در خصوص میانگین شاخص آنی بهترین عملکـرد مربـوط بـه    
هـاي  ، مجلـه بیمـاري  39/0) بـا شـاخص   HMماهنامه هپاتیـت ( 

و آرشیو پزشـکی ایـران    238/0) با شاخص IJABDبندپایان (
)AIM بوده است. شاخص آنی نشـان مـی   233/0) با شاخص-

عات علمـی  دهد که مجله مورد نظر تا چه اندازه در انتقال اطال
و مقاالت منتشر شده در آ ن چقدر سریع از سوي  ردسرعت دا

گیرد. مجالتی کـه شـاخص   جامعه علمی مورد استفاده قرار می
ها در مدت زمان کمی پـس از  هاي آنو مقاله رندآنی باالیی دا

گیرند، احتمال کسب ضـریب تـاثیر   انتشار مورد استناد قرار می
مـه عمـر اسـتناد داده شـده (تعـداد      دوساله و پنج ساله بیشتر و نی

کشد تـا حـداقل نیمـی از مقـاالت مجلـه      هایی که طول میسال
مورد استناد قرار گیرند) کمتر در آینده دارند. بررسی کیفیـت  
و عملکرد مجالت بر اساس شاخص میانگین ایجن فکتـور نیـز   

) با شاخص AIMدهد که مجله آرشیو پزشکی ایران (نشان می
ــه 00191/0 ــکی (  ، مجل ــه پزش ــوم پای ــی عل ــا IJBMSایران ) ب

) با شاخص IJBو مجله ایرانی بیوتکنولوژي ( 0002/0شاخص 
ــوده  0003/0 ــرین عملکــرد ب ــداد اســتنادهاي  داراي بهت ــد. تع ان

دریافتی زیـاد و کیفیـت بـاالي مجـالت اسـتنادکننده عـواملی       
-مـی هستند که باعث افزایش شاخص ایجن فکتور یک مجله 

ــت آن ر شــوند ــی و اهمی ــزایش م ــی اف ــه علم ــد. ا در جامع دهن
در این شاخص بر خالف ضریب تاثیر که تنها تعـداد   ،بنابراین

دهـد، کیفیـت مجـالت    استنادهاي دریافتی را مد نظر قرار مـی 
شود. از سـوي دیگـر بررسـی    استنادکننده نیز در نظر گرفته می

هــاي ایرانـی بـر اســاس میـانگین شـاخص نمــره     کیفیـت مجلـه  
هـاي منتشـر   اله نشان دهنده این است کـه مقالـه  تاثیرگذاري مق

مجله مورد بررسی داراي تاثیرگذاري پایین تـر   21شده در هر 
). بـر اسـاس ایـن    یـک اند (شاخص کمتر ازاز حد متوسط بوده

هاي منتشر شده در مجله آرشـیو پزشـکی ایـران    شاخص، مقاله
)AIM ماهنامه هپاتیت (317/0) با شاخص ،HM   بـا شـاخص (

 153/0) بـا شـاخص   IJPAمجله ایرانی انگل شناسی ( و 253/0
اند. البته باید به ایـن نکتـه   از بیشترین اثرگذاري برخوردار بوده

ــره        ــور و نم ــن فکت ــاخص ایج ــر دو ش ــت کــه ه ــه داش توج
-تاثیرگذاري مقاله هر دو وابسته به اندازه مجلـه (تعـداد  مقالـه   

که تعداد هاي منتشر شده در مجله) هستند و از این رو مجالتی 
هـاي  کنند، از شـانس دریافـت شـاخص   مقاله بیشتري منتشر می

باالتري نیز برخوردارند. نهایتا بیشترین میزان شاخص هیرش به 
، ماهنامـه هپاتیـت   20) با شـاخص  AIMآرشیو پزشکی ایران (

)HM و مجله ایرانی بهداشت عمـومی (  15) با شاخصIJPH (
ی شـاخص هیـرش   تعلق داشته است. به طـور کلـ   12با شاخص 

مجلـه) تـک رقمـی و میانـه      15هـا ( درصـد از مجلـه   71حدود 
بـوده اسـت    نـه شاخص هیرش مجالت بررسی شـده معـادل بـا    

همچنین رتبه مجـالت علـوم پزشـکی ایـران بـر      ). یک(جدول 
اساس سه شاخص میانگین ضریب تاثیر، میانگین ایجن فکتـور  

سـیم  و میانگین ضریب تاثیرگـذاري مقالـه در تصـویر یـک تر    
  شده است.
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  هاي مختلفمجله علوم پزشکی ایران بر اساس شاخص 21عملکرد  :2جدول 

ك
چار

  

ب تاثیر 
ب تاثیر مجله به میانه ضری

ت ضری
نسب

رشته
  

ت استنادکننده
ب تاثیر مجال

میانگین ضری
  

ش
ص هیر

شاخ
  

میانگین نمره تاثیرگذاري
  

میانگین ایجن فکتور
  

میانگین 
ص آنی

شاخ
ب تاثیر  

میانگین ضری
  

ت تحریریه خارجی
درصد هیا

ت تحریریه ایرانی  
درصد هیا

  

درصد
 

استناد خارجی
 

درصد
 

استناد مشارکتی
 

درصد استناد ایرانی
ك استنادشده 

درصد مدار
  

میانگین استناد
تعداد استناد  
 

درصد مقاله
 

خارجی
درصد مقاله مشارکتی 
 

درصد مقاله ایرانی
 

تعداد مقاله
 

مجله
شماره 
 

2  - 3  86/0  53/2  20 317/0  00191/0  233/0  104/1  9/22  1/77  6/5  6/22  8/71  62 07/3  2806 1/14  3/11  6/74  912 AIM 1 

4 1/0  57/2  5 058/0  000065/0  04/0  345/0  42 58 2/2  8/9  88 56 21/1  142 0 5/8  5/91  117 CJ 2 

4 27/0  92/1  9 144/0  00043/0  161/0  602/0  8/40  2/59  9/17  7/16  4/65  71 29/2  1008 5/20  7/10  8/68  439 DA 3 

3  - 4  56/0  55/2  15 253/0  000696/0  39/0  348/1  3/41  7/58  6/38  5 4/56  67 42/2  1645 5/47  5 5/47  678 HM 4 

3  - 4  28/0  26/2  11 208/0  00052/0  097/0  776/0  8/46  2/53  6/38  5 4/56  74 56/2  724 1/24  6/9  3/66  282 IJAAI 5 

3  - 4  42/0  35/1  9 102/0  000126/0  238/0  685/0  25 75 1/3  7/6  2/90  8 33/3  297 1/10  5/4  4/85  89 IJABD 6 

4 18/0  67/1  7 - 0002/0  076/0  39/0  20 80 3/2  5/3  2/94  49 82/0  309 4/6  1/5  5/88  375 IJBMS 7 

4 25/0  05/2  3 - 0003/0  097/0  536/0  0 100 15 9 90 39 9/0  114 21 10 69 126 IJB 8 

4 22/0  19/2  6 - 000415/0  071/0  599/0  4/31  6/68  4/8  5 6/86  59 43/1  202 4/13  8/7  8/78  141 IJI 9 

4 5/0  4/2  11 - 000746/0  365/0  929/0  5/26  5/73  21 3/8  7/70  60 74/1  751 4/28  7/3  9/67  430 IJKD 10 

4 35/0  58/1  8 153/0  000352/0  054/0  556/0  7/16  3/83  8/7  2/4  88 60 57/1  518 4/19  6/6  74 330 IJPA 11 

4 15/0  46/1  6 064/0  00024/0  06/0  234/0  3/27  7/72  4/14  4/1  2/84  42 72/0  488 4/23  1/3  5/73  676 IJPE 12 

4 23/0  93/1  10 096/0  00041/0  066/0  514/0  0 100 9/22  8/3  3/73  60 47/1  936 8/23  8/3  4/72  634 IJPR 13 

4 23/0  67/1  12 094/0  00054/0  05/0  377/0  4/51  6/48  12 1/9  9/78  52 4/1  1264 8/21  2/7  71 901 IJPH 14 

4 15/0  74/1  6 078/0  00015/0  059/0  26/0  2/22  8/77  3/49  7/2  48 50 04/1  219 3/38  2/6  5/55  209 IJRR 15 

4 05/0  31/1  4 048/0  000072/0  026/0  087/0  5/16  5/83  6/27  2/5  2/67  33 43/0  116 9/28  1/4  67 270 IJR 16 

4 26/0  58/1  8 067/0  00025/0  085/0  327/0  6/54  4/45  9/2  1/4  93 36 68/0  654 3/11  6/4  1/84  952 IRCMJ 17 

3  - 4  4/0  99/1  9 124/0  00069/0  095/0  507/0  9/23  1/76  2/10  8/7  82 47 95/0  944 9/17  5/4  6/77  989 JRMS 18 

4 24/0  1/2  6 065/0  000175/0  046/0  581/0  1/26  9/73  8 1/5  9/86  34 61/0  237 8/9  16 2/74  389 JJM 19 

4 33/0  07/2  9 - 00097/0  036/0  614/0  0 100 3/44  2/1  5/54  52 3/1  490 52 2 46 377 UJ 20 

4 17/0  19/4  5 052/0  00011/0  06/0  369/0  42 58 4/1  6/14  84 52 01/1  150 3/3  7/6  90 148 YA 21 

  

یرتبه مجالت علوم پزشکی در سه شاخص عملکرد کیف :1 نمودار
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المللی و بین رؤیتهاي بررسی رابطه میان شاخصبراي 
علوم پزشکی ایران از  هاي عملکرد کیفی مجالتشاخص

 Spearman Rank( اي اسپیرمنرتبه    آزمون همبستگی

Order Correlation Test( جدول سه ها استفاده شد. یافته
شاخص عملکرد کیفی مجالت علوم  سهکه هر  دهد مینشان 

با یکدیگر  مستقیمطه آماري معنادار و بپزشکی ایران داراي را
اند. به عبارت دیگر بهبود عملکرد یک مجله در هر یک بوده

ها همراه با بهبود عملکرد آن در دو شاخص از این شاخص
-بین رؤیتهاي دیگر نیز هست. از سوي دیگر از میان شاخص

میان تعداد  معکوسلی مجالت، رابطه آماري معنادار المل
- /016/0p= ،517مقاالت خارجی و تعداد مقاالت مشارکتی (

0r= میان تعداد مقاالت خارجی  مستقیم)، رابطه آماري معنادار
) و همچنین =000p= ،950/0rو تعداد استنادهاي خارجی (

میان تعداد مقاالت مشارکتی و تعداد  مستقیم رابطه آماري

) مشاهده شد. =009/0p= ،555/0rاستنادهاي مشارکتی (
میان تعداد مقاالت خارجی  ستقیموجود رابطه آماري معنادار م

و تعداد استنادهاي خارجی به این معناست که با افزایش تعداد 
مقاالت نویسندگان خارجی در مجالت ایرانی، مقاالت منتشر 

این مجالت بیشتر در معرض دید و توجه سایر شده در 
المللی قرار گرفته و تعداد استنادهاي دریافتی پژوهشگران بین

یابد. این مجالت از سوي پژوهشگران خارجی نیز افزایش می
توان در خصوص رابطه معنادار میان  چنین تفسیري را می

ن تعداد مقاالت مشارکتی و تعداد استنادهاي مشارکتی نیز بیا
المللی و هاي رویت بیننمود. در خصوص ارتباط شاخص

عملکرد کیفی مجالت با یکدیگر، رابطه آماري معناداري میان 
ها در پژوهش حاضر مشاهده نشد، هیچ از یک از شاخص

هرچند که جهت رابطه میان این متغیرها در اکثر موارد مستقیم 
 ). سهبوده است (جدول 

  
  هاي عملکرد کیفی مجالتالمللی و شاخصهاي رویت بینهمبستگی میان شاخص :3جدول 

  مقاالت   
  خارجی

  مقاالت 
  مشارکتی

  استنادهاي
  خارجی 

استنادهاي 
  مشارکتی

هیات تحریریه 
  خارجی

  نمره
  تاثیرگذاري 

  ضریب   ایجن فکتور
  تاثیر

                1  مقاالت خارجی
              1  -517/0 *  مقاالت مشارکتی

            1  -357/0  950/0 **  استنادهاي خارجی
          1  -360/0  555/0 *  -380/0استنادهاي مشارکتی

هیات تحریریه 
  خارجی

288/0-  209/0  290/0-  308/0  1        

      1  225/0  185/0  080/0  151/0  086/0  نمره تاثیرگذاري
    1  871/0 **  -018/0  047/0  394/0  -123/0  461/0  ایجن فکتور

  1  677/0 **  602/0 *  -014/0  209/0  188/0  086/0  166/0  تاثیرضریب 
  معنادار است. 05/0* همبستگی در سطح 

  معنادار است. 01/0** همبستگی در سطح 
 
 

 
  
  
 

مجلــه علــوم   21المللــی  عملکــرد بــین  ،پــژوهش حاضــر    
ــی نمایــه شــده در  هــاي موسســه تامســون پایگــاهپزشــکی ایران

ــژوهش       ــن پ ــی ای ــرار داد. ویژگ ــه ق ــرز را مــورد مطالع رویت
ــد، اســتناد، مشــارکت  اســتفاده از شــاخص ــف تولی ــاي مختل ه

ــورد       ــالت م ــامع مج ــرد ج ــابی عملک ــت ارزی ــت جه و کیفی
ــین ــایج پــژوهش نشــان داد  بررســی در ســطح ب ــود. نت ــی ب الملل

زشــکی هــاي منتشــر شــده در مجــالت علــوم پکــه اکثــر مقالــه
ایـــران توســـط پژوهشـــگران داخلـــی تـــالیف شـــده اســـت.  

ــب     ــه زین ــین از جمل ــگران پیش ــیاري از پژوهش ــن، ، ، ]33[بس چ
ــتر  ــز و السـ ــکوالرد  ]44[جنکینـ ــت و باسـ ــب   ]55[و زیـ ترکیـ

ــوع ــه متن ــندگان مقال ــه نویس ــده در مجل ــر ش ــاي منتش ــاي ه ه
ــوان   ــه عن ــی را ب ــم علم ــی از مه ــی یک ــرین ویژگ ــین ت ــاي ب ه

داننـد. در پـژوهش حاضـر تنهـا در دو     مـی  مجلـه المللی بـودن  
هــاي نویســندگان خـــارجی بیشــتر یـــا    مجلــه تعــداد مقالـــه  

 بحث و نتیجه گیري
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هـاي نویسـندگان ایرانـی بـود. یکـی از دالیـل       مقالـه  بامساوي 
ــی  ــر م ــن ام ــالی ای ــایین احتم ــت پ ــد کیفی ــه توان ــر مجل ــاي ت ه

ــه ــه ســایر مجل هــاي خــارجی هــم رشــته باشــد ایرانــی نســبت ب
برجســته خــارجی بــه انتشــار شــود نوبســندگان کــه باعــث مــی

ــاي ایرانـــیدر مجلـــه ــند. در  هـ ــته باشـ ــادي نداشـ تمایـــل زیـ
-هــاي ایرانـی بــا سـایر مجلــه  خصـوص مقایسـه کیفیــت مجلـه   

-هاي هـم رشـته، نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه تمـامی مجلـه        

هـاي حضـور در پایگـاه گــزارش    هـاي مـورد بررسـی در ســال   
ــر  ــاثیري کمت از  اســتنادي نشــریات، داراي شــاخص ضــریب ت

ــه ــاثیر مجل ــزان هــاي رشــته خــود بــودهمیانــه ضــریب ت ــد. می ان
ــد     ــز موئ ــالت نی ــه در مج ــذاري مقال ــریب تاثیرگ ــاخص ض ش

ــط   ــزان متوس ــر از می ــایین ت ــه تاثیرگــذاري پ ــر مقال ــاي منتش ه
). یــک شــده در مجــالت ایرانــی بــود (شــاخص کمتــر از      

ــا     ــه تنه ــان داد ک ــن نشــریات نش ــارك ای ــی چ ــین بررس همچن
ــه ســابقه حضــ ــهیــک مجل هــاي رشــته ور در چــارك دوم مجل

هـاي مـورد بررسـی بـر اسـاس      خود را دارا بوده و سـایر مجلـه  
ــارم    ــا چه ــاثیر همــواره در چــارك ســوم ی شــاخص ضــریب ت

-هـا مـی  انـد. بـا توجـه بـه ایـن شـاخص      رشته خود قرار داشـته 

ــد    ــران نیازمن ــان نمــود کــه مجــالت علــوم پزشــکی ای تــوان بی
  افزایش سطح کیفی خود هستند.

ــه  د    ــافتی مجلـ ــتنادهاي دریـ ــوص اسـ ــورد  ر خصـ ــاي مـ هـ
هـــاي درصـــد از مقالـــه 6/50بررســـی نتـــایج نشـــان داد کـــه 

ــان گـــردآوري داده هـــاي منتشـــر شـــده در مجـــالت تـــا زمـ
ــرار گرفت  ــتناد قـ ــژوهش مـــورد اسـ ــتناد  نـــدپـ ــانگین اسـ و میـ

ــادل   ــاالت مع ــافتی مق ــی    48/1دری ــت. بررس ــوده اس ــتناد ب اس
ــه   ــان داد کــ ــتنادکننده نشــ ــاالت اســ ــد از  6/76 مقــ درصــ

اســتنادهاي دریـــافتی از ســـوي پژوهشـــگران ایرانـــی انجـــام  
ــت. ــده اس ــی  ش ــی   م ــگران ایران ــود کــه پژوهش ــان نم ــوان بی ت

ــکی کشــور گــرایش       ــالت علــوم پزش ــالیف در مج داراي ت
نســبتا زیـــادي بـــه اســـتناد بـــه مقـــاالت ســـایر پژوهشـــگران  

ــا     ــه تنهـ ــه کـ ــن یافتـ ــد. ایـ ــوطن دارنـ ــد از  8/16 همـ درصـ
ــگران خــارجی بــوده     اســتنادهاي در یــافتی از ســوي پژوهش

پــایین مجــالت ایرانــی در  رؤیــترؤیــتاســت نشــان دهنــده قابلیــت 
ــی    ــث م ــه باع ــت ک ــی اس ــین الملل ــهســطح ب ــردد مقال ــاي گ ه

ــگران      ــوي پژوهش ــر از س ــالت کمت ــن مج ــده در ای ــر ش منتش
ــایر کشــورها مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه          س

ــتقیم   ــادار و مسـ ــاري معنـ ــه آمـ ــاهده رابطـ ــداد مشـ ــان تعـ میـ
ــین      ــارجی و همچن ــتنادهاي خ ــداد اس ــارجی و تع ــاالت خ مق
میـــان تعــــداد مقــــاالت مشـــارکتی و تعــــداد اســــتنادهاي   
ــه بیشـــتر مقـــاالت پژوهشـــگران   ــار هـــر چـ مشـــارکتی، انتشـ

ــه  ــا مقالـ ــارجی و یـ ــی   خـ ــارکت علمـ ــل از مشـ ــاي حاصـ هـ
ــی   ــارجی مـ ــی و خـ ــگران ایرانـ ــزایش  پژوهشـ ــد در افـ توانـ

ت در آینـده مـوثر باشـد. البتـه     استنادهاي دریـافتی ایـن مجـال   
ــه نیــز توجــه داشــت کــه تــالش مجلــه  هــاي بایــد بــه ایــن نکت

ــارجی    ــته خ ــندگان برجس ــه از نویس ــذب مقال ــراي ج کشــور ب
ــه   ــرفتن مقال ــده گ ــاي نادی ــه معن ــندگان  ب ــت نویس ــاي باکیفی ه

  داخل کشور نیست. 
ــا از ســوي دیگــر بررســی کیفیــت مجلــه    هــاي اســتنادکننده ب

ــاخص ــتفاده از شـ ــه  اسـ ــاثیر مجلـ ــانگین ضـــریب تـ ــاي میـ هـ
ــه  ــط  اســتنادکننده نشــان داد کــه مجل ــی بیشــتر توس ــاي ایران ه

ــر مــورد اســتناد قــرار مــی مجلــه گیرنــد. ایــن هــاي باکیفیــت ت
ــوان ایــنیافتــه را مــی گونــه تفســیر نمــود کــه اکثــر مجــالت ت

ــته      ــالت رش ــارم مج ــارك چه ــرفتن در چ ــرار گ ــا ق ــی ب ایران
ــاثیر نســبت  ،خــود ــا  از شــاخص ضــریب ت ــایینی در مقایســه ب ا پ

ــ ــتناد از    ایرس ــت اس ــد و دریاف ــته برخوردارن ــم رش ــالت ه مج
ــتند    ــري هس ــی بهت ــرد کیف ــه داراي عملک ــر ک ــالت دیگ  ،مج

ــی ــب      م ــی ترکی ــد. بررس ــه باش ــن یافت ــراي ای ــی ب ــد دلیل توان
ــا      ــه تنه ــان داد ک ــالت نش ــره مج ــات تحری ــاي هی  5/27اعض

 هــاي مــورد بررســیدرصــد از اعضــاي هیــات تحریریــه مجلــه
و   ]66[دهنــد. اوزون  را پژوهشــگران خــارجی تشــکیل مــی    

ــوریس  ــین   ]77[م ــگران ب ــود پژوهش ــد وج ــده دارن ــی عقی الملل
ــه   ــه مجل ــات تحریری ــب هی ــی در ترکی ــا م ــذب  ه ــد در ج توان

ــوطن آن ــگران هم ــه  پژوهش ــه در مجل ــار مقال ــت انتش ــا جه -ه

ــین      ــوع ب ــزایش تن ــن رو اف ــد. از ای ــوثر باش ــذکور م ــاي م -ه

ــات تح  ــاي هی ــی اعض ــی الملل ــی م ــه نشــریات ایران ــد ریری توان
ــانی،     ــطح جه ــریات در س ــن نش ــه ای ــزایش وجه ــر اف ــالوه ب ع
مخاطبـان خـارجی بیشـتري را عالقــه منـد بـه مطالعـه و اســتناد       

  به مقاالت منتشر شده در این نشریات کند.
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ــی    ــا م ــه  در انته ــی از مجل ــود برخ ــان نم ــوان بی ــوم  ت ــاي عل ه
اتی و اسـتنادي  هـاي اطالعـ  اگرچـه در پایگـاه   ،پزشـکی ایـران  

المللـی از جملـه پایگـاه گـزارش اسـتنادي نشـریات نمایـه        بـین 
ــب نویســندگان، اســتنادکنندگان  مــی ــا از نظــر ترکی شــوند، ام

ــین  ــه در ســطح بــاالي ب ــرار و اعضــاي هیــات تحریری المللــی ق
ــت مجلــه    ــین کیفی ــر اســاس    ندارنــد. همچن ــاي مــذکور ب ه

ــاخص ــور و نمـــره      شـ ــاثیر، ایجـــن فکتـ ــاي ضـــریب تـ هـ
ــه      تاثیر ــه میان ــبت ب ــري نس ــایین ت ــطح پ ــه در س ــذاري مقال گ

ــته ــه  رش ــن مجل ــرار دارد. ای ــه ق ــاي مربوط ــه  ه ــت ادام ــا جه ه
ــور در پایگــاه  ــون رویتــرز نیازمنــد     حض ــاي موسســه تامس ه

ــه   ــتر مقال ــه بیش ــر چ ــذب ه ــندگان  ج ــت از نویس ــاي باکیفی ه
ــه     ــین مقال ــار چن ــلما انتش ــتند. مس ــانی هس ــته جه ــایی برجس ه

ــدگان  ــزایش خواننـ ــث افـ ــن   باعـ ــافتی ایـ ــتنادهاي دریـ و اسـ
ــه ــاخص  مجل ــزایش ش ــده و در اف ــا ش ــرد آن ه ــاي عملک ــا ه ه

ــد       ــاخیر، فرآین ــدون ت ــنظم و ب ــار م ــود. انتش ــد ب ــد خواه مفی
داوري دقیـــق و منطقـــی، دســـترس پـــذیري بـــاال در محـــیط 

ــه  ــیش از انتشــار مقال ــوع وب، انتشــار نســخه پ ــب متن هــا، ترکی
ــین ــه و داوران،  ب ــات تحریری ــاي هی ــی اعض ــود وب  الملل وج

ــوه     ــه نح ــوط ب ــات مرب ــه جزئی ــی، ارائ ــان انگلیس ــه زب ــایت ب س
ــارش، ارســال و داوري مجلــه   ــا در وب ســایت نگ هــا، آن ه

ــوق   ــرفتن مش ــر گ ــراي پژوهشــگران برجســته    در نظ هــایی ب
هـاي ارسـال و یـا انتشـار     خارجی (ماننـد عـدم دریافـت هزینـه    

ــال    ــت ارس ــندگان برجســته جه ــا دعــوت از نویس ــاالت و ی مق
ــه) ــوارد    مقال ــه م ــی آزاد از جمل ــه صــورت دسترس ــار  ب و انتش

ــی اســـت دیگـــري ــه  مـ ــگران کـ توانـــد در تشـــویق پژوهشـ
ــه   ــار در مجل ــت انتش ــارجی جه ــت   خ ــی و در نهای ــاي ایران ه

ــین  ــزایش جایگــاه و قابلیــت روئــت ب ــهاف ــا المللــی ایــن مجل ه
مــوثر باشــد. از ســوي دیگــر پژوهشــگران ایرانــی نیــز بایــد بــه 

هــاي ایرانــی نمایــه شــده در    مجلــه هــاي منتشــره در مقالــه
ــذول      ــتري مب ــه بیش ــریات توج ــتنادي نش ــزارش اس ــاه گ پایگ

هــاي مــرتبط و در آثــار پژوهشــی خــود بیشــتر بــه مقالــه رنــددا
ــه  ــن مجلـ ــده در ایـ ــر شـ ــین  منتشـ ــد. همچنـ ــتناد کننـ ــا اسـ هـ

ــی  ــی م ــگران ایران ــهپژوهش ــد مقال ــین توانن ــارکتی ب ــاي مش -ه

ــاي ر مجلـــهالمللـــی خـــود بـــا پژوهشـــگران خـــارجی را د هـ
-و از ایـن طریــق بـه افــزایش وجهـه بــین    ننــدایرانـی منتشـر ک  

ــه  ــی مجل ــد.   الملل ــک نماین ــور کم ــاي کش ــهه ــهیافت ــن  یافت ــاي ای ــن  ه ــاي ای ه
ــی  ــژوهش م ــی پ ــژوهش م ــذاران پژوهشــی،     پ ــوي سیاســت گ ــذاران پژوهشــی،     توانــد از س ــوي سیاســت گ توانــد از س

ــأت ــأتاعضــاي هی ــه و دســتاعضــاي هی ــه و دســتتحریری ــدرکاران نشــریات جهــت تحریری ــدرکاران نشــریات جهــت ان ان
ــت، اثرگــذاري و رؤیــت آن  ــزایش کیفی ــت، اثرگــذاري و رؤیــت آن اف ــزایش کیفی ــورد اســتفاده  اف ــا م ــورد اســتفاده  ه ــا م ه

هـاي باکیفیـت علمـی در    هـاي باکیفیـت علمـی در    دارا بـودن مجلـه  دارا بـودن مجلـه    ،،. مسـلما . مسـلما قرار گیـرد قرار گیـرد 
هــاي اســتنادي و اطالعـاتی معتبــر جهــانی و مخصوصــا  هــاي اســتنادي و اطالعـاتی معتبــر جهــانی و مخصوصــا  پایگـاه پایگـاه 
ــی پایگــاهپایگــاه ــرز، م ــی هــاي موسســه تامســون رویت ــرز، م ــد نشــانههــاي موسســه تامســون رویت ــد نشــانهتوان اي از اي از توان

  پیشرفت علمی کشور محسوب شود.پیشرفت علمی کشور محسوب شود.
  
  

  رؤیـت بررسـی  بررسـی  « « تحـت عنـوان   تحـت عنـوان     حاصـل پایـان نامـه   حاصـل پایـان نامـه     مقالـه مقالـه این این 
ــی در پایگــاهالمللــی المللــی بــینبــین ــی در پایگــاهمجــالت ایران هــاي موسســه تامســون هــاي موسســه تامســون مجــالت ایران

ــرز ــرزرویت ــال     »»رویت ــد  در س ــی ارش ــع کارشناس ــال   در مقط ــد  در س ــی ارش ــع کارشناس ــی  13941394در مقط ــیم -م

  باشد که با حمایت دانشگاه شهید بهشتی اجرا شده است.باشد که با حمایت دانشگاه شهید بهشتی اجرا شده است.

 تشکر و قدردانی
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Journals in Journal Citation Reports 

 

 
 
 
 

  Erfanmanesh MA1/ Nojavan F2 
Abstract 
 

Introduction: With an increasing number of Iranian scientific journals indexed by international 
databases, assessment of their performance and status is also needed. The present study aims to 
investigate the international performance of Iranian medical journals.  
Methods: To conduct the current study, bibliometric research method has been applied. 
International statuses of 21 Iranian medical journals indexed by Journal Citation Report (JCR) 
2013 were studied using 20 different indicators. Web of Science (WoS), JCR and journals’ 
websites were used for data gathering. 
Results: Results of the study revealed that most of the papers published in the journals under study 
were written by Iranian researchers. Moreover, only 23.35% of citations to Iranian medical 
journals have been received from foreign papers or Iranian internationally collaborative papers.  
Based on the findings, no Iranian journal has impact factor above the median of the journals in the 
disciplinary category areas in which it is classified in JCR. Statistically significant relationships 
were found between foreign authorship and foreign citations as well as internationally- 
collaborative authorship and internationally-collaborative citations. This suggests that Iranian 
journals should attract more high quality international papers to increase their quality. 
Conclusion: The findings indicated that the share of international authorship, citations and 
editorial board membership in Iranian medical journals is low.  
Keywords: International Visibility, Iranian Medical Science Journals, Journal Citation Reports, 
Web of Science 
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