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با  رانیميزان انطباق الزامات ساختاري مجالت علوم پزشکی ا

 نسیآو ساوب يمعيارهاي ساختار

 
 

 4منوچهر کرمي / 3مريم شكفته / 2آرزوفرهادي / 1اعظم شاهبداغي 

 چكیده
 

از نظر تعداد، روند رو به رشدي داشته است. علوم پزشکي کشور ایران پژوهشي  -در چند سال اخير مجالت علمي مقدمه:

الزم است معيارهاي مورد انتظار را رعایت کنند. این پژوهش با  ،الملليهاي بيننامهشدن در نمایهاین مجالت براي نمایه

 است.آو ساینس انجام شدهسازي وبر ایران با معيارهاي نمایههدف تعيين ميزان انطباق مجالت علوم پزشکي کشو

-علمي مجله 307. جامعه مورد پژوهش را استکاربردي  با رویکرد کتابسنجي  -این مطالعه از نوع توصيفي روش كار:

ا سياهه کنترل هابزار گردآوري داده .آو ساینس نمایه نشده بودندپژوهشي مصوب وزارت بهداشت تشکيل دادند که در وب

و به   SPSS20ها پس از گردآوري و ورود به رایانه توسط نرم افزار آماري آو ساینس بود. دادهمستخرج از پایگاه وب

 .تجزیه و تحليل شدندهاي آمار توصيفي کمك روش

و بيشترین مجموع امتيازات کسب شده،  ششکمترین مجموع امتيازات کسب شده مجالت مورد بررسي، امتياز  ها:یافته

اند. ميانگين امتيازات کسب شده در بوده دهدرصد( داراي امتياز کسب شده 2/20. بيشترین فراواني مجالت )است 15امتياز 

و ميزان تطابق کلي وضعيت ساختاري مجالت علوم  5/11 آو ساینسوبمجالت مورد بررسي از نظر رعایت معيارهاي 

 . درصد محاسبه گردید 9/71، آو ساینسوبنامه هاي ساختاري نمایهپزشکي منتشر شده درکشور ایران با شاخص

در سطح  آو ساینسوبهاي ساختاري کشور ایران از نظر رعایت اکثر شاخص مجالت منتشر شده در گیری:نتیجه

المللي المللي ویراستاري، ميزان رعایت تنوع بينهاي بينار دارند، اما از نظر معيارهاي پيروي از بيانيهبخشي قررضایت

ناشر در سطح مطلوبي قرار ندارد. رعایت اقالم  و ذکر کد شناساگر  شناساگر اشياي دیجيتالنویسندگان مقاالت، ذکر کد 

 گردد. آو ساینسوب شانس نمایه شدن آنها در تواند موجب افزایشکامل این معيارها توسط مجالت مي

 آو ساینس، نمایه سازي و چکيده نویسي، وبوارينشریات اد :واژه های كلیدی

 

   :23/02/96: یینها رشیپذ 30/11/95: ییاصالح نها 29/08/95وصول مقاله 

  

                                                 
 شهید بهشتی، تهران، ایران. مربی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی 1

ان؛ نویسنده مسئول . کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایر2

(Farhadi.arezoo@yahoo.com) 

 انپزشکی شهید بهشتی، تهران، ایر. استادیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم 3

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران  . دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده4
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های ارتباط اهمیت مجالت علمی به عنوان یکی از مهمترین راه

به بعد رو به افزایش است. امروزه در حوزه   1960 علمی از دهه

تخصصی بهترین راه و مناسبترین ابزار برای  -های علمیفعالیت

[. علوم پزشکی  1ند]هست دسترسی به دانش روز، مجالت علمی   

به عنوان یکی از حوزه    هداشتتتت  اصتتتلی پشوهش در  های و ب

[. محققان این 2ستتتراستتتر مهان همواره مدر  بوده و هستتتت] 

های خود را به صتتتورت مقاله     حوزه در تالشتتتند تا نتایا یافته      

شر  شگران قرار    کنندمنت سایر پشوه اما بدیهی  ،دهندو در اختیار 

المللی را استتتت تنها مقا تی فرصتتتت ح تتتور در عرصتتته بین

که در مجالتی انتشتتتتا         فت  یا ند  که توستتت        خواه ند  یاب ر 

یه    ما مه   ن یه   های معتبر بین نا ما ند.   میستتتتازی المللی، ن شتتتو

های ارتباطی بین کشتتتورها المللی به عنوان پلهای بیننامهنمایه

و برای دستتتترستتتی به اطالعات مورد نیاز  شتتتودمیمحستتتو  

 [.3آورند]محققان مسیر آسانتری را فراهم می

با تومه به رشد سریع در کشور ایران نیز در چند سال اخیر 

ها و مراکز تحقیقاتی و ایجاد ف ای رقابتی، تعداد دانشگاه

و روز به روز  دارندپشوهشی روند رو به رشدی  -مجالت علمی 

تحقیقاتی برای ها و مراکزهای دانشگاههم بر تعداد درخواست

های انجام اما بررسی [.4شود]انتشار مجالت مدید افزوده می

اند که تعداد اندکی از این مجالت توس  دادهشده، نشان 

 [.5سازی قرار گرفته اند]المللی مورد نمایههای بیننامهنمایه

المللی های بیننامهسازی مجالت در نمایهاز مزایای نمایه

مجله، افزایش احتمال  پذیریتوان به افزایش میزان رویتمی

در مامعه علمی، اشاره دریافت استناد و به دنبال آن کسب اعتبار 

سازی شده در وضعیت تولیدات علمی نمایه ،بنابراین ؛[6نمود]

هایی است که های استنادی یکی از مهمترین شاخصنامهنمایه

تواند به منزله موفقیت مامعه پشوهشی هر کشوری در نظر می

گرفته شود. به همین دلیل افزایش تعداد مجالت علمی 

المللی در کنار سایر های اطالعاتی بیناهسازی شده درپایگنمایه

های علم و فناوری، در سدح وسیعی مورد تومه شاخص

 [.7کشورهای مختلف مهان بوده و هست]

به عنوان  آو ستتتاین و استتتتنادی   نامهدر همین راستتتتا نمایه  

مهمترین پتتایگتتاه استتتتنتتادی در ستتتدح مهتتان مورد تومتته   

شگران مختلف   ست پشوه سابقه  ا صلی    . از بعد  شأ ا تاریخی، من

 Science Citationستتاین  به  نمایه استتتنادی علوم) آوو 

Index) گردد و در واقع شتتکل تکامل یافته آن استتت.  باز می

 Institute forنمایه استنادی علوم را موسسه اطالعات علمی )

Scientific Information (ISI) )        فیتتا در آمریکتتا ل یالد  ،ف

[. فرآیند ارزیابی و 8شتتتار داد]انت 1961نخستتتتین بار در ستتتال 

خا  مجالت   گاه و       به منظور انت پای به  ستتتتاین ،  آوورود 

گیرد. این فرآیند مداوم است و در طول سال انجام می یفرآیند

ارزیابی هر ستتتاله با ارستتتال مجالت توستتت  ناشتتتران انجام         

بیش [. سا نه هیئت ارزیابی مجالت تامسون رویترز، 9گیرد]می

شاخص  عنوان 2000از  های انتخا  مجالت، مجله را با تومه به 

درصد  10الی 12دهند که از این تعداد تنها مورد ارزیابی قرار می

به مجموعه و   برای از مجالت  ته می   ستتتاین  آوورود  پذیرف

ند   حت پوشتتتش قرار     شتتتو که قبال ًت . از طرف دیگر مجالتی 

ارهای  . مجالتی که هریک از معیارزیابی می شتتونداند نیز گرفته

مورد انتظار را به درستی رعایت نکرده باشند، از مجموعه خارج    

سون رویترز مجموعه معیارهای کمی و کیفی را     شد. تام خواهند

کار می     به  یابی مجالت  ته برای ارز ومود دارد  که  ایگیرد. نک

ست این  صورت مداگانه   ا مالحظه که هریک از این معیارها به 

وضتتعیت کلی مجله را مشتتخص  و ترکیبی از کل معیارها، نشتتده

ستتازی خواهد نمود. مجالت مختلف چنانچه قصتتد ورود و نمایه

 زم استتتت ابتدا اصتتتول و معیارها را      نامه را دارند،   در این نمایه  

شتتناستتایی و کامال آنها را رعایت نمایند تا شتتان  خود را برای  

 [.10سازی افزایش دهند]نمایه

متعددی  هایتاکنون پشوهشهای محققان نشان داد که بررسی

های نامهسازی مجالت در نمایهرابده با وضعیت نمایه در

اولین بار در داخل کشور موسوی  .انجام شده است المللیبین

زاده به بررسی وضعیت مجالت علمی و میزان انعکاس آنها در 

المللی پرداخت. وی در پشوهش خود دو های بیننامهنمایه

علمی مجله و انتشار آن به زبان انگلیسی  مشخصه اصلی اعتبار

المللی های بیننامهرا از شرای   زم برای ورود مجالت به نمایه

 مقدمه
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 رو   ار 

. پ  از آن فرخ نیا در پشوهش خود وضعیت [3]ذکر کرد

سازی مجالت انگلیسی زبان مصو  وزارت بهداشت را نمایه

پشوهش  هایالمللی بررسی نمود. یافتههای معتبر بیننامهدر نمایه

پزشکی در و  آو ساین  نمایه  وی نشان داد که هیچ مجله

.  به دنبال آن رزم گیر  به بررسی وضعیت [11]سازی نشده بود

ساختاری مجالت انگلیسی زبان حوزه پزشکی از نظر معیارهای 

انتخا  مجالت برای نمایه شدن درپایگاه اطالعاتی آی.اس.آی 

داد که مجالت مورد پرداخت. یافته های پشوهش وی نشان 

. در خارج [12]مدالعه با اکثر معیارهای انتخا  مدابقت ندارند

سازی از کشور نیز گیری و همکارانش به بررسی وضعیت نمایه

های مجالت حوزه علوم و فناوری کشور هند در پایگاه

های پشوهش آنها نشان داد که ح ور المللی پرداختند. یافتهبین

. [13]المللی بسیار پایین استهای بیننامهاین مجالت در نمایه

سازی مجالت ریز به بررسی نمایه-در پشوهش دیگری کو زو

های این آمریکای منوبی در و  آو ساین  پرداخته است. یافته

پشوهش نشان داد تعداد مجالت نمایه شده این مندقه در پایگاه 

. [14]استو  آو ساین  از روند رو به رشدی برخوردار بوده

سازی گوریو و همکارنش نیز در پشوهش خود وضعیت نمایه

های مجالت حوزه علوم زیستی روسیه  را بررسی کردند. یافته

پشوهش آنها نشان داد که روسیه از نظر تعداد مجالت نمایه شده 

 .[15]در پایگاه و  آو ساین  در مایگاه ششم مهان قرار دارد

سازی مجالت یهع نماها به نحوی موضوهریک از این پشوهش

شوهشی به پاما تاکنون اند، را دستمایه پشوهش خود  قرار داده

پزشکی  پشوهشی علوم -بررسی میزان تدابق مجالت علمی

 آو ساین و کشور ایران با معیارهای گزینش مجالت 

سازی مایهناین مدالعه با تومه به اهمیت  بنابراین، ؛نپرداخته است

 پشوهشی علوم -تدابق مجالت علمی مجالت، با هدف میزان

آو و کشور ایران با معیارهای گزینش مجالت پایگاه  پزشکی

انجام شده است. ارزیابی وضعیت فعلی این مجالت  ساین 

این ها در شدن آنبی را در مسیر نمایهتواند فرصت مناسمی

 .المللی فراهم آوردبین نامهنمایه

 
 

 کاربردی بود که با استفاده از -پشوهش حاضر از نوع توصیفی

 329های کتابستتنجی انجام شتتد. مامعه مورد پشوهش را  روش

پشوهشتتتی مصتتتو  کمیستتتیون نشتتتریات علوم   -مجله  علمی

تا زمان انجام این مدالعه        پزشتتتکی ایران تشتتتکیل می   داد که 

شی را اخذ نموده بودن  -[ رتبه علمی1393]مرداد ماه  د. به پشوه

نامه پذیرش مجالت    ها، شتتتیوه منظور تهیه ابزار گردآوری داده 

پایگاه و  آو ستتتاین  به طور دقیق مدالعه گردید. معیارهای          

نامه         یه  ما شتتتامل    آو ستتتاین و انتخا  مجالت توستتت  ن

ها           که در این پشوهش تن تاری و کیفی بود های ستتتتاخ یار مع

جله، های ستتاختاری همچون معیار انتشتتار به هنگام م شتتاخص

ذکر عنوان، شماره، ملد در مجله، فهرست مندرمات در مجله، 

المللی ویراستاری، داوری همتایان، تنوع های بینپیروی از بیانیه

المللی در بین اع ای هیئت تحریریه و نویسندگان مقا ت،   بین

ستتازمانی نویستتندگان، انگلیستتی زبان بودن مجله،    وابستتتگی

صفحه در مقا ت، ذکر ک   شیاء دیجیتال    شماره  ساگر ا شنا   و  د 

لحاظ شتتد و براستتاس آن ستتیاهه کنترل ناشتتر اقالم  شتتناستتاگر

ساخته  شاخص محقق  ساختاری مورد انتظار ای مبتنی بر  از  های 

مجله   329استتتتخراج و تنظیم گردید. ابتدا   پایگاه مورد مدالعه     

مستجو شدند تا وضعیت  آو ساین و مورد مدالعه در پایگاه 

شود. از   سازی آن نمایه  22مجله مورد بررسی   329ها مشخص 

شتتتدند که از ستتتازی مینمایه آو ستتتاین و عنوان مجله در 

شماره آخر      شدند. چهار  ای که مجله 307مدالعه حاضر خارج 

نمایه ستتازی نشتتده بودند بررستتی و ستتیاهه  آو ستتاین و  در

تکمیل گردید. با تومه به اینکه       ها  کنترل تنظیم شتتتده برای آن

گونه ستتیستتتم امتیازدهی در و  آو ستتاین  در دستتترس   هیچ

مامی موارد رعایت             به ت یازدهی  ظام امت جاد ن به منظور ای نبود، 

یاز             یاز یک و موارد عدم رعایت، امت معیارهای مورد انتظار امت

صفر تعلق گرفت. بنابراین دامنه امتیاز مجالت با تومه به تعداد  

یاز متغیر بود. داده  0-16ارها بین  معی  ها پ  از گردآوری و  امت

س  نرم افزار   و با کمک  20ویرایش   SPSSورود به رایانه تو

 روش های آمار توصیفی تحلیل شدند.

 

 

شان داد که   یافته ضر ن صد از مجالت  20/76های پشوهش حا در

شر می    در بازه شده منت صد از  80/23شوند، اما  زمانی تعیین  در

 یافته ها
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 مجالت تأخیر در انتشار دارند. این تأخیر در انتشار از یک شماره 
 

 .نشان داده شده است یکتا چهار شماره در نمودار شماره 

 

 
 

 ساینس براساس میزان تأخیر در انتشارآو: درصد فراوانی مجالت نمایه نشده در وب1نمودار
 

 ارایدرصد مجالت مورد بررسی د  100دهد مدول یک نشان می 
 

 عنوان، شماره، ملد، فهرست مندرمات، شماره صفحه هستند.  

 به تفکیک آو ساینسوبنامه نمایه معیارهای انتخاب مجالت ازتوزیع فراوانی میزان پیروی : 1جدول 

 معیار
 مجالت انتخابمعیارهای 

 ساینسآونامه وبنمایه

 میزان عدم رعایت میزان رعایت

 درصد تعداد درصد تعداد

2/76 234 هنگام مجلهبانتشار  1  73 8/23  

 0 0 100 307 ذکر عنوان، شماره ، ملد در مجله 2

 0 0 100 307 فهرست مندرمات در مجله 3

8/37 116 المللی ویراستاریهای بینذکر پیروی از بیانیه 4  191 2/62  

8/9 288 ذکر نوع داوری همتایان 5  19 2/6  

8/65 202 المللی در بین اع ای هیئت تحریریهومود تنوع بین 6  105 2/34  

6/44 137 المللی در بین نویسندگان مقا تومود تنوع بین 7  170 4/55  

75/67 208 کامل بودن وابستگی سازمانی نویسندگان 8  99 25/32  

5/51 158 چاپ مجله به زبان انگلیسی 9  149 5/48  

 0 0 100 307 عناوین مقا ت به زبان انگلیسی 10

 0 0 100 307 چکیده مقا ت به زبان انگلیسی 11

 0 0 100 307 ها به زبان انگلیسیکلید واژه 12

1/97 298 فهرست منابع مقا ت به زبان انگلیسی 13  9 9/2  

 0 0 100 307 شماره صفحه در مقا ت 14

7/15 47 شناساگر اشیاء دیجیتالذکر  15  260 7/84  

 100 307 0 0 شناساگر اقالم ناشر ذکر 16

 

المللی در بین اع ای هیئت   در خصوص ومود تنوع بین  دونمودار 

از   درصد  37/81 دهد که به طور میانگین،تحریریه مجالت نشان می 

)دارای وابستگی سازمانی   هااع ای هیئت تحریریه مجالت را ایرانی

)دارای وابستتتگی    هاایرانیغیر رادرصتتد  63/18و ازکشتتور ایران( 

همچنین میانگین    اند. دادهستتتازمانی از ستتتایرکشتتتورها( تشتتتکیل      

است.   درصد 12/8ها در نگارش مقا ت ایرانیمشارکت غیر

76/20
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ساینس به تفکیک ایرانی آو: میانگین مشارکت در هیئت تحریریه  و نگارش مقاالت مجالت نمایه نشده در وب2نمودار

 وغیر ایرانی
 

پیروی از بیتتانیتته هتتای بین المللی  ،درصتتتتد از مجالت8/37

داوری همتایان را در  ،از مجالت درصتتتد 8/93ویراستتتتاری و 

ند و وابستتتتگی ستتتازمانی        قستتتمت معرفی خود ذکر نموده ا

درصتتد از مقا ت مجالت به صتتورت کامل  7/67نویستتندگان 

ست. حدود نیمی از مجالت )    شده ا صد( به زبان   5/51ذکر  در

د رحالی که تمامی مجالت مورد ،شتتتوندانگلیستتتی منتشتتتر می

اما  بررسی دارای عنوان، چکیده و کلیدواژه به انگلیسی هستند    

 شود.درصد از مجالت به فارسی نوشته می9/2فهرست منابع 

شر     هیچ یک از مجالت دارای ساگر اقالم نا  Publisher) شنا

Item Identifier(PII))   ستند و تنها درصد از مجالت  7/15نی

 Digital Object)  شتتتیتتاء دیجیتتتالشتتتنتتاستتتتاگر ا  دارای

Identifier(DOI)) .هستند 

های پشوهش حاضتتتر نشتتتان داد که کمترین مجموع ستتتایر یافته

و شتتتش امتیازات کستتتب شتتتده مجالت مورد بررستتتی، امتیاز  

شده، امتیاز      شترین مجموع امتیازات کسب  شترین     15بی ست. بی ا

.اندبوده دهدرصد، دارای امتیاز کسب شده 2/20فراوانی مجالت 
 

 
 

 ساینس براساس امتیازات کسب شدهآو: درصد فراوانی مجالت نمایه نشده در وب3نمودار

 

ر مجالت مورد بررسی همچنین میانگین امتیازات کسب شده د

امتیاز 16امتیاز از   5/11 آو ساین و از نظر رعایت معیارهای 

است. با تومه به میزان میانگین رعایت معیارها، میزان تدابق 

وضعیت ساختاری مجالت مصو  وزارت بهداشت با 

درصد 89/71آو ساین ، نامه و های ساختاری نمایهشاخص

 محاسبه گردید.
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به عنوان یکی  همواره نگام یا به عبارتی نظم در انتشار،بهانتشار 

های نامهترین مقدمات برای همگام شدن با نمایهاز ضروری

که هر گونه  ایگونهبه بوده و هست. المللی همواره مد نظر بین

المللی های بیننامهتأخیر در چاپ، مانع نمایه شدن در نمایه

ها فق  به نامهبسیاری از نمایه ،شد. از سویی دیگرخواهد

دهند که نظم در انتشار را درخواست ناشرانی پاسخ مثبت می

 رعایت نموده باشند. از آنجا که به طور معمول سردبیران و دیگر

ت علوم پزشکی ایران در کنار اندرکاران مجالدست

های متعدد دیگر، در امور مرتب  با مجالت نیز فعالیت مسئولیت

ای به این امر اشتغال ندارند، اغلب کنند و به صورت حرفهمی

  . شودچرخه نشر مجالت، با تأخیر رو به رو می

های اخیر تومه دهد که در سالپشوهش حاضر نشان می

مجالت به انتشار به موقع مجالت  سردبیران و مدیران مسئول

یافته های این پشوهش نشان  که به طوری بیشتر از قبل شده است

درصد از مجالتی که در و  آو ساین  نمایه نشده  23داد تنها 

پشوهش رزم گیر در  ، در حالی کهبودند، تأخیر در انتشار داشتند

از مجالت مورد بررسی بین یک درصد  66حدود  و همکاران

در پشوهش رضائیان و  و [ 12ماه تأخیر در انتشار داشتند]24تا 

عنوان مجله تأخیر  70مجله مورد بررسی 212همکاران در بین 

 . [16در انتشار داشتند]

با تومه به آنکه هدف اصلی انتشار مجالت علوم پزشکی، 

سدح سالمت و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی است،  یارتقا

توان برای این مجالت در نظر یمهمترین عملکردی که م

گرفت، کنترل کیفیت اطالعات منتشر شده به منظور اشاعه 

اطالعات صحیح و معتبر است. معمول ترین روشی که مجالت 

نمایند، فرآیند داوری همتایان برای ت مین کیفیت اتخاذ می

است. در واقع این نوع داوری به عنوان شاخصی مهم مورد تومه 

خوشبختانه مجالت علوم  .استالمللی معتبر بین هاینامهنمایه

پزشکی ایران این معیار را به میزان رضایت بخشی رعایت 

 8/93 های پشوهش حاضربه طوری که مدابق یافته ،اندنموده

بودند، نمایه سازی نشده  آو ساین و درصد از مجالتی که در 

 بودند. کردهفرآیند داوری همتایان را ذکر 

مهمترین عوامل توسعه علمی، همکاری بین مراکز علمی یکی از 

اهمیت همکاری علمی بین  ؛المللی استمختلف در سدح بین

های المللی مورد تومه حوزهپشوهشگران در سدح ملی و بین

مختلف علوم است. افزایش میزان همکاری محققان در 

المللی حاکی از پویایی فردی و نگرش ممعی به تحقیقات بین

سائل علمی است. این مهم به دلیل استفاده از امکانات و حل م

 شودمیفنون بیشتر، باعث استحکام بخشیدن به نتایا تحقیقات 

و عالوه برآن به دلیل افزایش نویسندگان مقا ت و تأیید ممعی 

نماید. متأسفانه میزان همکاری فرآیند داوری و نشر را آسانتر می

علوم پزشکی ایران پایین  در بین نویسندگان مقا ت مجالت

های مختلف است و این مجالت در مذ  سایر محققان با ملیت

های پشوهش حاضر نشان به طوری که یافته ،چندان موفق نیستند

 آو ساین و از مجالتی که در  درصد 6/44می دهد که تنها 

المللی در بین نویسندگان نمایه نشده بودند، معیار ومود تنوع بین

 بودند. کردها رعایت مقا ت ر

درصد نویسندگان 77بیش از  در پشوهش بهروزفر و داورپناه 

المللی ایران را محققان داخلی تشکیل مقا ت علمی بین

[. پشوهش مردانی و همکاران نشان داد که میزان 17اند]داده

المللی نویسندگان در تولیدات علمی حاصل از مشارکت بین

تر از میزان تولیدات پایین درصد است که بسیار 22حدود 

[. همچنین مدالعه 18مشارکت نویسندگان داخلی است]

درصد از تولیدات  4/83منش و همکاران نشان داد که عرفان

علمی حوزه روانشناسی و روانپزشکی از طریق مشارکت علمی 

درصد از تولیدات علمی از طریق 6/16نویسندگان داخلی و تنها 

که مؤید نتایا یافته  [19اند]تهیه شده المللیمشارکت علمی بین

 های پشوهش حاضر است.

های اطالعاتی پایگاه همواره مورد تومه نیز زبان انتشار مجله

با تومه به معیارهای انتخا  مجالت  .ستمعتبر دنیا

شود،  ای به زبانی غیر از انگلیسی منتشراگر مجله ساین آوو 

سازی، نمایه برایسی ومود چکیده مقا ت آن به زبان انگلی

این معیار را در پشوهش حاضر ضروری است. خوشبختانه 

در حالی که سایر  اند.درصد رعایت نموده100مجالت به میزان 

های پشوهش حاضر نشان داد که تمامی مجالتی که در و  یافته

گيريبحث و نتيجه   
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به زبان انگلیسی چاپ می نمایه سازی شده بودندآو ساین  

مشخص شد که در زمینه   و همکارانشوند، در مدالعه رضائیان 

سازی مجالت اختالف معناداری بین مجالت انگلیسی نمایه

[ و 20اباذری] در مدالعه .[16]زبان و فارسی زبان ومود دارد

های عدم [ یکی از بزرگترین موانع و چالش21امین پور ]

سازی مجالت، انتشار آنها به زبان فارسی ذکر شده است. نمایه

های است که اغلب بانکمدالعه آنها  ذکر شده همچنین در

به مجالت  ،سازی معتبر دنیاهای نمایهاطالعاتی و سروی 

های پشوهش که با نتایا یافته انگلیسی زبان تومه ویشه دارند

 راستاست.سو وهمحاضر هم

شود که های پشوهش حاضر مشخص میبا نگاهی به یافته

د تومه به معیارهای مور کمترین میزان معیار رعایت شده با

شناساگر اقالم  کر کدذ، مربوط به آو ساین و نامه انتظار نمایه

نکه . با تومه به ایاست مجله و شناساگر اشیاء دیجیتال ناشر

 ناشر وموداقالم اختصاص کد شناساگر مرکزی در ایران برای 

ندارد، استفاده از این کد اغلب برای ناشران ایرانی با 

ده از کد یی همراه است و با تومه به اینکه با استفاهامحدودیت

 مستقیم به مدرک مورد نظر ، کاربراشیاء دیجیتالشناساگر 

شود، این کد اهمیت فراوانی در بازیابی اطالعات هدایت می

ین مهم ا زم است سردبیران و ناشران مجالت به  ،بنابراین؛ دارد

ر هیچ دعیار تاکنون متأسفانه این دو م تومه ویشه داشته باشند.

 تحقیقی بررسی نشده است.

های این پشوهش، مجالت مورد بررسی از نظر یافته براساس

بخشی رعایت اکثر شاخص های ساختاری در سدح رضایت

المللی های بینبیانیه قرار دارند، اما از نظر میزان رعایت

 المللی نویسندگان مقا ت مجالت،ویراستاری، تنوع بین

اگر و شناس شناساگر اقالم ناشر ومود کدزبان بودن و انگلیسی 

ان مدلوبی قرار ندارد. بنابراین فقد در سدح اشیاء دیجیتال

به علت  آو ساین و المللی نامه بینح ور مجالت در نمایه

معیارهای مورد نظر کمیته ارزیابی و انتخا   قصنارعایت 

تواند مجالت است. رعایت کامل این معیارها توس  مجالت می

 آو ساین و مومب افزایش شان  نمایه شدن مجالت در 

 گردد.

شود مدیران، مسئو ن و همچنین دبیرخانه کمیسیون پیشنهاد می

ساله  نشریات علوم پزشکی ایران، در ارزیابی و سدح بندی هر

بهبود وضعیت و ایجاد ف ای رقابتی بین  به منظورنشریات، 

هایی های ارزیابی فعلی خود، شاخصمجالت، عالوه بر شاخص

المللی هیئت تحریریه مجالت، حمایت نظیر رعایت تنوع بین

در منافع  عدمهای علمی از مجله و ذکر عبارت تعارض یا انجمن

 .توس  نویسندگان را مد نظر قرار دهند

 

 

صل بخشی از پایان    ضعیت    »عنوان  بانامه این مقاله حا سی و برر

هداشتتتتت براستتتتاس      تاری مجالت مصتتتو  وزارت ب ستتتتاخ

در مقدع  «المللیهای معتبر بین نامه  های گزینش نمایه   شتتتاخص

رستانی پزشتکی در ستال    کارشتناستی ارشتد کتابداری و اطالع   

شد که با ت  /105/93با کد 1394 شگاه علوم   می با حمایت دان

 پزشکی شهید بهشتی امرا شده است.
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Shahbodaghi A1/ Farhadi A2/ Shekofteh M3/ Karami M4 

 Abstract 

 
Introduction:  In recent years, the number of Iranian medical journals has been growing rapidly. 

These journals must observe the required criteria in order to be indexed in international indices. The 

aim of this study was to determine the compliance level of Iranian medical journals with indexing 

criteria of Web of Science (WOS). 

Methods: The bibliometric approach was used to conduct this descriptive-applied study. The study 

population included all 307 scientific journals approved by the Ministry of Health, but not indexed 

in WOS. The data collection tool was the inventory control extracted from WOS database. The 

collected data were analyzed by SPSS20 using descriptive statistics. 

Results: The lowest total score gained, by the journals surveyed, was 6 and the highest was 15. The 

most frequent journal (20/2 percent) gained 10. The average score in the journals surveyed was 

calculated 11/5 in terms of observing WOS criteria and the overall structural compliance of Iranian 

medical journals with structural indices of WOS was calculated 71/9 percent. 

Conclusion: In terms of observing the structural indicators of WOS, Iranian medical journals are 

in a satisfactory level; however, in terms of following standards of the international editorial 

statements, observing the international diversity of authors, mentioning the identifier code of digital 

resources and publishers, they are not desirable. Observing these criteria by journals may increase 

the chance of being indexed in WOS. 

Keywords: Periodicals, Abstracting and Indexing, WOS 
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