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  انجمن سردبيران نشريات علوم پزشکي کشور

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم
  

  ""نخستين گردهمايي علمي انجمن سردبيران نشريات علوم پزشكي كشورنخستين گردهمايي علمي انجمن سردبيران نشريات علوم پزشكي كشور""

  13881388آبان ماه آبان ماه   2121

  كشور يات علوم پزشكيران نشريانجمن سردب :سازمان برگزار كننده

 سالن كنفرانس پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم :محل برگزاري

  ساعت سخنـــران  بــرنـــامــهبــرنـــامــه

 ۰۰/۸- ۱۰/۸   ثبت نام
 ۱۰/۸- ۱۵/۸  قرائت آياتي از قران مجيد

 ۱۵/۸- ۳۵/۸ )رئيس انجمن(فريدون عزيزي  آقاي دكتر )افتتاحيه(سه سخنراني اول 
  ۳۵/۸- ۵۵/۸  )فناوري وزارت بهداشت ،تحقيقاتمعاونت (آقاي دكتر قانعي   
  ۵۵/۸- ۱۵/۹  )دبير كميسيون نشريات(آقاي دكتر اكبري ساري   

 ۱۵/۹- ۳۵/۹ آقاي دكتر محمدصادق مسرت داوري مطلوب
 ۳۵/۹- ۵۵/۹ آقاي دكتر تورج نير نوري )بايدها و نبايدهاي انتشار آگهي(اخالق نشر 

  ۵۵/۹- ۱۵/۱۰  آقاي دکتر صالح زاهدي اصل  ري کشورداليل عدم انتشار به موقع نشريات ادوا
 ۱۵/۱۰- ۴۵/۱۰ - پرسش و پاسخ

 ۴۵/۱۰- ۱۵/۱۱ - پذيرايي و استراحت

 ۱۵/۱۱- ۴۵/۱۱ خانم دكتر رويا كليشادي المللي  هاي بين ايندكس شدن در نمايه نامه

 ۴۵/۱۱- ۱۵/۱۲ آقاي دكتر مسعود سليماني  ثبت كارآزمايي باليني

 ۱۵/۱۲- ۴۵/۱۲ آقاي دكتر محمود سقايي  در نشريات علمي on line گردش كار

  ۴۵/۱۲- ۴۵/۱۳    نماز و ناهار

  ۴۵/۱۳- ۱۵/۱۴  آقاي دكتر محمدحسين عزيزي  پيشينه ژورناليسم پزشكي در ايران

Impact Factor, H-index  ۱۵/۱۴- ۴۵/۱۴  آقاي دكتر فرخ حبيب زاده  

  ۰۰/۱۵- ۴۵/۱۴  آقاي دكتر عباس نجاري  از سامانه ملي اطالعات تحقيقات در حوزه سالمتي زارشگ

  ۱۵/۱۵- ۰۰/۱۵  آقاي دكتر فرهاد هنجني  سردبيران نشريات پزشكي شرق مديترانهانجمن 

  ۴۵/۱۵- ۱۵/۱۵    بحث و تبادل نظر

 آقاي دكتر فريدون عزيزي: دبير گردهمايي
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  اي براي فرهيختگان پزشكي كشور هديه: سردبيري مجالت علوم پزشكي

  

  دكتر فريدون عزيزي

 يز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ر پژوهشكده علوم غدد درون

  رييس هيئت مديره انجمن سردبيران مجالت علوم پزشكي كشور

 

هاي علمي و نيز  گيري و فعاليت انجمن ي سالمت، شكل هاي حوزه مجالت علمي براي ارايه پژوهش

ه سردبير مجله براي تامين وظيف. تبادل نظر محققين با يكديگر و با جامعه نقش اساسي را به عهده دارند

تعداد زيادي از داوران علمي سردبير را براي داوري صحيح . مقاصد فوق بسيار خطير و با اهميت است

انتخاب داوران مناسب كه بتوانند داوري صحيح يك مقاله را از نظر طراحي، . كنند مقاالت همراهي مي

جام دهند، كاري بس دشواري است و نياز متدولوژي، اهميت تخصصي، نوآوري و صحت تنظيم مطالب ان

كنند ولي  هاي خود را اعالم مي داوران مقاالت نظرات، پيشنهادات و توصيه. به تجربه و ممارست دارد

. كند كه آيا مقاله بايد منتشر شود يا خير گيري مي سردبير از مجموعه اطالعات و نيز شرايط مجله نتيجه

و مولفين مقاالت است، مقاالت اصالح شده را بررسي و لزوم داوري  اي بين نظرات داوران سردبير واسطه

از آنجا كه هدف اصلي حمايت و كمك مولفين براي انتشار مقاالتشان است، . نمايد مجدد را مشخص مي

هاي  كند در حالي كه بايد محدوديت دار مولف مقاله احساس مي سردبير در بسياري از موارد خود را طرف

در كشور ما بسياري از مسائل ديگر . هداري استاندارد و شخصيت مجله را نيز حفظ كندعلمي و نيز نگ

مجله مانند مديريت دفتر مجله، وظايف هيئت تحريريه، هدايت ويراستار مجله، مشكالت چاپ مجله و در 

يشرفت بعضي موارد امور مالي مجله نيز به عهده سردبير است كه مانع از انجام وظايف اصلي سردبير در پ

  .گردد مجالت مي

اي براي مولفين مجالت پزشكي  پرسشنامه Elsevierالمللي  شركت انتشاراتي بين ٢٠٠٩در سال   

كند، ارسال نمود و در مورد اهميت برخي موارد مترتب با انتخاب مجله  متعددي كه آن شركت منتشر مي
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، )درصد ٨٢(داوري و پاســـخ بيشترين امتيازات به سرعت . علمي توسط نويسندگان نظرخواهي نمود

ــق استاندارد  مجله  Impact factorو سپس ) درصد ٧٥(، مشهور بودن و جايگاه برتر مجله )درصد ٧٧(داوري دقيـ

...) ها، نمودارها و  مانند روي جلد، رنگ(كمترين امتياز به كيفيت فيزيكي مجله . داده شد) درصد ٦٦(

، نشاندادن سير مقاله در اينترنت و Reprintsماي نويسندگان، مانند راهن(درصد و خدمات مجله  ٣٨با 

، سرعت چاپ مقاله بعد از )درصد ٦٣(به خوانندگان مجله  يسه امتياز بينابين. درصد داده شد ٤٢با ...) 

مجله غدد  ١٣٨٨در سال . داده شد) درصد ٥٥(و سردبير و هيئت تحريريه ) درصد ٦٠(تاييد شدن 

. نفر از نويسندگان چند سال اخير خود را مورد بررسي قرار داد ٥٤ايران نيز نظرات  ريز و متابوليسم درون

، سپس به ترتيب امتيازات به داوري دقيق )درصد ١٠٠(مجله  Impact factorبيشترين اهميت به 

، سرعت داوري و پاسخ )درصد ٩٤(رتر مجله ـــگاه بــــور بودن و جايــــ، مشه)دــدرص ٩٦(استـــاندارد 

، سردبير و اعضاي )درصد ٧٢(، خدمات مجله )درصد ٩١(، سرعت چاپ مقاله بعد از تاييد )درصد ٩٣(

داده ) درصد ٢١(و كيفيت فيزيكي مجله ) درصد ٤٥(، خوانندگان مجله )درصد ٦٧(هيـــئت تحريريه 

المللي، محققين ايراني ارزش بيش از حد براي  رسد كه در مقايسه با نويسندگان بين به نظر مي. شد

Impact factor  ،مجالت قائل هستند ولي هر دو گروه در مورد اهميت سرعت داوري و پاسخ مجله

هر دو گروه نيز به كيفيت . داوري دقيق استاندارد و مشهور بودن و جايگاه برتر مجله اتفاق نظر دارند

جالت پزشكي حائز توجه به نكات فوق براي سردبيران محترم م. اند ترين رتبه را داده فيزيكي مجله پايين

  . اهميت است

هاي اساتيد، دانشمندان و محققين ايراني را به صورت مقاالت  مجالت پزشكي حاصل پژوهش

در سال . رسانند و لذا دانستن جايگاه علم پزشكي براي سردبيران آنها حايز اهميت است به چاپ مي

بررسي محورهاي علمي و "عنوان موسسه فناوري اوهايو، اياالت متحده امريكا پژوهشي را تحت  ١٣٨٨

. هاي مجلس شوراي اسالمي منتشر نمود به سفارش مركز پژوهش" فناوري در برنامه پنجم توسعه

ترين حوزه علمي كشور  شايد بتوان ادعا كرد كه حوزه پزشكي قوي: "فرازي از اين نوشته بشرح زير است
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) پزشكان(ايراني با دانشمندان ) انپزشك(در اين حوزه بيش از هر حوزه ديگري دانشمندان . است

دليل اين امر توجه پزشكان به علم بنيادي و كاربردي به طور . كشورهاي پيشرفته قابل قياس هستند

شود كه هم در سطح دانشگاه فعال  پيدا مي) هاي فني در رشته(به ندرت استاد دانشگاهي . همزمان است

؛ ولي در عرصه پزشكي تقريباً تمام استادان )نيست منظور صرفاً حضور در محيط(باشد و هم در صنعت 

چنين )." در بيمارستان و يا مطب شخصي(علوم پزشكي در عرصه كاربردي رشته خود نيز فعال هستند 

جايگاه حوزه پزشكي موجب مباهات صاحبان حرف پزشكي است و به سردبيران مجالت علوم پزشكي 

ران اين حوزه موجب رونق كيفي هرچه بيشتر مجالت آنها بخشد كه نتايج تحقيقات پژوهشگ مي اطمينان 

  .گردد
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  اشكاالت فني و ساختاري شايع در نشريات علوم پزشكي متقاضي 

  رتبه علمي پژوهشي

  

  ٤، دکتر فرهاد هنجني٣، دکتر رويا کليشادي٢، دکتر گيتي کاشي١دکتر علي اکبري ساري

  )نويسنده مسئول(ميسيون نشريات علوم پزشكي كشور عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و دبير ك -1

 كارشناس دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور -2

 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مسئول كميته فني كميسيون  -3

 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و مسئول كميته ساختار مقاالت انگليسي كميسيون -4

        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

کشور که متقاضي دريافت رتبه علمي پژوهشي از دبيرخانه کميسيون نشريات علوم ات علوم پزشکي نشري

پزشکي مي باشند به طور معمول سه شماره نشريه را براساس استاندارد هاي اعالم شده منتشر نموده و 

نشريات  سپس نشريات فارسي توسط کميته فني و. جهت بررسي به دبيرخانه کميسيون ارسال مي نمايند

هاي فني و ساختار مقاالت انگليسي از نظر فني و ساختاري مورد ارزيابي قرار  انگليسي توسط کميته

هاي فني و ساختار  توسط کميته ١٣٨٧اي که در سال  نشريه ٢٠در اين مطالعه نتيجه ارزيابي . گيرند مي

  . شود ه ميياند ارا مقاالت انگليسي کميسيون بررسي شده

  يافته هايافته هايافته هايافته ها

  .بندي شد گروه زير تقسيم ٨االت فني مشاهده شده در اشک  

        چکيده مقاالتچکيده مقاالتچکيده مقاالتچکيده مقاالت

 بودن (consistent)بيشترين اشکال وارده به چکيده مقاالت مربوط به طوالني بودن و عدم يکنواخت 

 درج عدمي، سيانگل ترجمهي، نامناسب بودن سيو انگل يفارس دهيانطباق چک عدم. بود مقاالت دهيچک

از  ها دهيساختار چک يکساني عدمي و سيانگل دهيمسئول در چک سندهيو نو دگانسنيمشخصات نو درست

  .ها بود ديگر ايرادات چکيده
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        مشخصات نويسندگانمشخصات نويسندگانمشخصات نويسندگانمشخصات نويسندگان

  . طور کامل درج نشده بوده ب سندگاني، نام دانشگاه، شهر و کشور نو يسمت علمدر بسياري از مقاالت 

   هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه

ها با الگوي مش و عدم وجود کليد  ، عدم تطابق کليد واژهواژه ها ديکلمات مخفف در کلاستفاده از 

  .واژه در مقاالت از اشکاالت مهم در اين زمينه بود

        جداولجداولجداولجداول

اشکال در عنوان جدول، . تمامي نشريات مورد مطالعه به نحوي در ساختار جداول داراي اشکال بودند

طور مکرر در اين نشريات  ه جدول غيرضروري بهينبودن الگوي يکسان در جداول يک نشريه و ارا

عدم تعريف کلمات مخفف به صورت زير نويس، درج عنوان جدول در زير آن، وجود ايرادات . مشاهده شد

تايپي، استفاده از فونت نامناسب، عدم رعايت فاصله جدول تا متن و عدم ذکر واحد متغير مورد بررسي به 

  .ترتيب از ديگر اشکاالت شايع در جداول بود

        اااانمودارهنمودارهنمودارهنموداره

، سينو ريکلمات مخفف به صورت ز فيتعر عدم در مقاالت فارسي، نبودن متن نمودارها يفارس

 عدم، اشکال درعنوان نمودار وجود، نمودار عنوان، عدم وجود نبودن محل قرار گرفتن نمودارها مناسب

ذکر واحد  عدم، آن ريدرج عنوان نمودار در ز عدم، شماره نمودار ، عدم وجوده نمودارهايروش ارا يکساني

  .ي از ايرادات شايع نمودارها بودضرورريغ ينمودارها وجودي مورد بررسي و هاريمتغ

        منابعمنابعمنابعمنابع

نبودن روش  کساني. نس نويسي مقاالت داراي اشکال بودنداتمام نشريات به نحوي در نحوه رفر

نادرست از  فادهستها، ا نساه رفريارا نامناسب روشي، سيبه انگل يدرج منابع فارس عدمي، سينس نوارفر

، مطالب ينس برخاه رفريارا عدمي، نترنتيا نسارفر نادرست از ستفاده، اها نسادر رفر يعبارات اختصار
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ي و نامناسب بودن پيتا راداتيا، وجود سندگانينو يراهنما يتطابق روش نوشتن منابع با الگو عدم

  .ها از اشکاالت مهم و شايع در اين زمينه بود نسارفر يبندسطر

   يت نشريهيت نشريهيت نشريهيت نشريهساساساسا

سايت نشريه روي  سايت کاملي نداشتند و در موارد متعددي آدرس وب بيش از نيمي از نشريات وب

  .جلد آن درج نشد بود

        ساير اشکاالتساير اشکاالتساير اشکاالتساير اشکاالت

 صفحه ،چاپ و کاغذ و جلد تيفيکت، نامناسب بودن مقاال عنواني متعدد، نامناسب بودن پيتا راداتيا

، ريتصاو تيفيک، نامناسب بودن ترجمه تيفيک، نامناسب بودن تدر متن مقاال يافتادگ جايي نامناسب، آرا

، نامناسب جيه نتايارا روشي، نامناسب بودن صحاف تيفيک ي، نامناسب بودننقطه گذار راداتياوجود 

نوع مقاله در  درج، عدم هينشر کيتمام مقاالت  يينها شيرايو يکسان، عدم يبه کار رفته فونتبودن 

و  نگارش متن مقاله وهيش، نامناسب بودن کلمات در متن مقاالت فاصلهسب بودن ، نامناصفحه اول مقاله

  . از ديگر اشکاالت شايع مشاهده شده بود متن مقاله يروانعدم 

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

تمامي نشرياتي که متقاضي رتبه علمي پژوهشي از دبيرخانه کميسيون نشريات علوم پزشکي  تقريباً

. اشکال اساسي در کيفيت فني و ساختاري مقاالت خود مي باشند هستند به نحوي داراي يک يا چند

ه شده در اين زمينه مي تواند باعث يهاي ارا ارتباط فعال و مستمر با دبيرخانه کميسيون و استفاده از راهنما

   .کاهش اشکاالت مذکور و ارتقاي کيفيت نشريات شود
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  وبـطلـــداوري م

  

  دکتر صادق مسرت

  هاي گوارش و كبد، بيمارستان دكتر شريعتي دانشگاه علوم پزشكي تهران ريمركز تحقيقات بيما

  

توانيم از  وظايف سردبيران مجالت پزشکي ما بايد انتخاب درست يک داور باشد براي پيدا کردن داور مي

اند  که مقاالت علمي را فرستاده هاي مختلف سوال کنيم يا بايد ابتدا از کساني همکاران خود در رشته

واهيم که خود داوراني براي داوري مقاالت پيشنهاد کنند و ما در صورت لزوم داشتن اطالعاتي از آن بخ

مجالت بين سال اخير  در دهروشي که داوران خود انتخاب داور مطلوب را از بين آنان انجام دهيم 

توانيم به  ا ميم .و از صاحبان مقاالت خواستار پيشنهاد کردن سه داور هستندمعمول شده پزشکي جهان 

سوال کنيم که به آنها رجوع کرده و رفرانس مقاالت هم رجوع کرده و داوران را از ميان آنان انتخاب و 

آنچه که مهم است ايجاد يک  ؟قبول داوري مقاله با فرستادن خالصه مقاله به آنان هستند آيا مايل به

اشد اين حفظ رابطه الزم نيست که با جبران ارتباط حسنه با داوران و حفظ آنها براي داوري مقاالت مي ب

تواند با دادن لوح سپاس يا تقديم کتاب ارزشمند يا تهيه مجله  پرداخت مبلغي توام باشد بلکه ميزحمات آنان با 

   .عنوان داور باشده پزشکي مورد خواست آنان و همچنين درج نام در آخرين شماره ساليانه مجله ب

طرفي قضاوت کرده  ، داور بايد کامالً عادالنه و با بي)١(ردي وجود نداردبراي داوري راهبرد استاندا

کار که  باشد با اينمطلع از موضوع بررسي بايد ولي  حتماً در آن زمينه کارکرده باشدخود الزم نيست که 

 تواند هميشه بسيار مطلوب باشد ولي وجود قضاوت او اگر هم مناسب نباشد براي تصميم سردبير داور نمي

 Emergencyگيري الزم است در يک بررسي که از طرف يک مجله آمريکائي مربوط به  و شوراي تصميم

نفر  ٢٠٣وجود داشت به  جزئياشتباه  ١٣اشتباه اصلي و  ١٠انجام گرفت يک کار علمي تصنعي که در آن 

رصد اشتباهات جزئي د ٢٥درصد از اشتباهات مهم مقاله و  ١٧داوران فقط . که داور مجله بودند فرستاده شد
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هاي اين  درصد آنها نتوانستند درک کنند که نتيجه نهايي با داده ٦٨را توانستند در نظريه خود گزارش کنند و 

 ). ٢(مقاله همخواني ندارد 

تواند نمودار  ها شده است سن باال و جنسيت داوران نمي ي که در مقايسه داورييها مطابق بررسي

ه تواند ب ليت داور در مراکز تحقيقاتي معتبر و موقعيت آنان در آن مرکز ميداوري مطلوب باشد ولي فعا

شده که داوران جوانتر از چهل سال  معلومعنوان معيار خوبي براي انتخاب داور باشد عالوه بر آن 

عنوان داور مطلوب ه توانند ب تر مي که در اپيدميولوژي کار کرده اند بهتر از داوران مسن ييبخصوص آنها

  .)٣(عيين گردندت

خبر باشد در يک بررسي در اين رابطه انجام شده و چند  نويسندگان مقاله بي داور بهتر است که از نام

دهد  مقاله به چندين داور براي داوري بدون اطالع و يا با اطالع از نويسندگان مقاله داده شده نشان مي

موضوع محتويات مقاله با  ٦يا  ٣در رابطه با بين داورها  )Correlation Coefficient(که ميزان توافق 

در  ٥٨/٠و  ٥٦/٠که نويسندگان نامعين بوده اند بهتر از توافق با  هنگامي ٧٢/٠يا  ٧٦/٠عدد تطابق 

  . )٤(صورت معين بودن نويسندگان براي داور بوده است

آوري نداشته  م نوعداور بايد تشخيص دهد که آيا موضوع بررسي تا چه انداز ه نوع آوري دارد و اگر ه

تواند راجع به موضوعي باشد که سابقاً تحقيق شده ولي بعلت نقص متدولوژي مورد توجه  باشد بررسي مي

قرار نگرفته ولي از اهميت برخوردار است، داور بايد نکته مثبت بررسي و ضعف آنرا شناخته و راجع به 

يج گرفته شده از آن نظر داده و پيشنهاد ها و نتا درستي متدولوژي براي طرح موضوع و ارزيابي داده

اصالحي براي بهبودي ساختار مقاله بدهد که تمام آن بتواند به نويسنده مقاله منتقل گردد و از طرف 

قدرت  هم خود بايدسر دبير  ).٥(ه دهديديگر هم به سردبير مجله پيشنهاد کلي خود را جهت تصميم ارا

تواند بسيار کمک کننده باشد ثابت  هاي بعدي مي ده که براي داوريو ضعف داوري را مورد ارزيابي قرار دا

باشد و در واقع  هاي اختصاصي تاثيرگذار نمي شده است که براي بهبودي فعاليت داوران برگزاري کارگاه

 ١٣٧کيفيت داوري  BMJمجله . داور قابليت داوري را با استعداد فطري خود کسب کرده و آموخته است
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سال مورد ارزيابي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که کيفيت داوري آنها در نيمه  ٥/٧ه مدت داور خود را ب

اول سه سال داوري با نيمه دوم سه سال داوري داوري فرق چنداني با هم نداشته است داوران خوب در 

  ).١(تمام اين مدت از ابتدا خوب داوري کرده اند و يا بالعکس

دو داور انتخاب شود که يکي از آنها بايد در رشته مربوطه صاحب نظر باشد الاقل بايد براي هر مقاله 

ضمناً الزم است قبل از تقاضاي داوري براي داور خالصه مقاله فرستاده شده و از او سوال گردد آيا 

تواند نظر خود را در فاصله چهار هفته ارسال نمايد در يک بررسي  آمادگي براي داوري مقاله را دارد و مي

ساعت وقت  ٧/٢طور متوسط ه نشان داده شده که اگر داور تجربه طوالني مدت داوري را داشته باشد ب

  .)٦(رسد نظر نميه نمايد و وقت بيشتر الزم ب براي خواندن و نوشتن داوري صرف مي

هاي باليني و مداخله راهبردي بنام  سردبيران مجالت پزشکي معتبر جهان در دهه اخير براي بررسي

Consort)هاي غيرمداخله يعني توصيفي و اپيدميولوژي بنام  و راهبرد ديگري براي بررسي )٧Strobe 

که خود را موظف به رعايت آن براي قبولي مقاالت جهت چاپ مي کنند و چنانچه  )٨(اند نوشته

د مورد داوري ها توجه نکنند نبايد انتظار داشته باشند که مقاالت آنها بتوان نويسندگان مقاله به اين بررسي

که که در ايران قصد انجام چنين تحقيقاتي را دارند  و احياًنا پذيرش براي چاپ قرار گيرد، تمام کساني

بايد طرح خود را با سواالت مطرح شده در اين دو راهبرد تطبيق دهند و ما سردبيران مجالت بايد براي 

اولين سوالي که مطرح  Consort ر راهبردپذيرش يا رد مقاالت از اين راهبردها استفاده کنيم، مثال د

آيا جمعيت مورد مطالعه مناسب و قابل دسترسي براي انجام بررسي هست يا  شود اين است مي

هاي مورد نظر در چه کساني از آنها وجود دارد و آيا چند درصد آنها حاضر به  و شاخص (Eligibility)نه؟

صحيح به دو گروه شاهد و  به طوريت مورد نظر همکاري براي انجام بررسي هستند و آيا اين جمع

باشد آيا افراد گروه درماني  مداخله راندوم شده و آيا تعداد آنها کافي براي کسب نتيجه با قدرت کافي مي

اند علت آن  اند و اگر به پايان نرسانده کامالً به پايان رسانده کامالً از درمان مداخله استفاده نموده و آنرا
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اند و چند درصد آنها از بررسي خارج شده و  و آيا آنها بمدت کافي مورد پيگيري قرار گرفته چه بوده است

  . علل خروج آنها چه بوده است

داوران نبايد محتويات . داوران اگر تمايل دارند که از نظريه داور ديگر هم مطلع شوند بايد آنرا ذکر کنند

  . و آنرا بايد تا چاپ مقاله محرمانه بدانند مقاله را در اختيار و دسترسي ديگران قرار داده

هاي  داد و به بررسي پيش جهان غرب بسيار به انجام کارهاي تحقيقات پايه اهميت مي ١٥يا  ١٠تا 

شود  کرد ولي در دهه اخير بودجه تحقيقاتي بيشتر صرف آن تحقيقاتي مي باليني و نتايج آن توجهي نمي

ه معه نمودار باشد و اگر بودجه تحقيقات باليني در سابق بيشتر بکه اثر آن براي سالمتي و بهداشت جا

علت تاثير نفوذ کاذب اين مراکز سعي شده که ه شد ب هاي داروئي و تشخيصي تامين مي وسيله کارخانه

بودجه امروزه تحقيقات درماني بوسيله مراکز غيرذينفع دولتي تامين شود سواالت مهمي که در تحقيقات 

براي کل جامعه صادق افراد جامعه باشد و تواند  شامل انتخاب جمعيت مناسب است که ميشود  باليني مي

 (hospital – based)محيط بيمارستان و ارجاع کنندگان به آن از افراد يا  (Population -based)باشد 

) ها رمانگاهد(هاي روي بيماران مي تواند براي عموميت دادن به جامعه در مراکز درمان اوليه  باشد بررسي

توانند  هاي تخصصي انجام گيرند، پارامترهاي مورد بررسي مي يا در مراکز ارجاع ثانويه در بيمارستان

بررسي يا  زا و يا انتخاب گروه پرخطر مربوط به ميزان شيوع و بروز بيماري در جامعه يا عوامل بيماري

بيماري باشند هدف هر تحقيق باليني  آگهي پارامترهاي مربوط به تشخيص و يا درمان و پيشبا مداخله 

  . در انتها بايد پيامدهاي روشني داشته باشد که براي سالمتي جامعه از اهميت برخوردار هستند

هاي باليني با درجه اعبتار متفاوت شامل  اجتناب کرد، بررسي (Bias)در هر بررسي بايد از اشتباهات 

سي مورد و شاهدي يا بررسي مقطعي يا توصيفي يک هاي کوهورت ، برر هاي متاآناليز، بررسي بررسي

هاي  گيري از بررسي هاي متاآناليز شامل نتيجه گروهي از بيماران و يا بررسي مشاهده باشد بررسي

شود در چنين  مختلفي است که راجع به سوال مشخصي انجام شده و به اخذ نتيجه کلي منتهي مي

 ييد از آنجانمثبت و چه منفي مورد ارزيابي داوران قرار گيرهاي انجام شده چه  مطالعه بايد تمام بررسي
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شود چاپ  يي تامين ميهاي دارو وسيله شرکته هاي باليني که بودجه آنها ب که نتيجه منفي بررسي

شود با استفاده از بکارگيري آمار اختصاصي  ي اخذ مييطرفه به نفع کمپاني دارو و نتايج يک. شود نمي

برد،  ي متاآناليز و وجود نتايج منفي گزارش نشده پيـــتوان به غيرهمگوني بررس مي (Funnel test)قيفي

براي جلوگيري کامل از عدم گزارش نتايج منفي سردبيران مجالت معتبر جهان از دو سال اخير هنگامي 

به آن  يررسي مداخله قبل از اجراـــر بـــکل هـــشوند که پروت حاضر به چاپ نتايج مقاالت درماني مي

در بررسي متاآناليز بايد اعتبار کيفيت يک يک مقاالت انتخاب . مراکز بهداشت جهاني اطالع داده شود

وسيله الاقل دو نفر داور مستقل از هم مورد ارزيابي قرار گيرند براي چگونگي ارزيابي هم راهبرد ه شده ب

 ).٩( (Quorum Statement)سال پيش منتشر شده است ٩خاص وجود دارد که در 

بيماراني که وارد بررسي در دو گروه مورد و شاهد  هاي راندومي و مداخله نوع انتخاب در بررسي

شوند از اهميت خاص برخوردار است نبايد احتماالً در يکي از دو گروه بيماران خاصي بيشتر وارد شوند  مي

ده و با تعداد زياد و کافي طريقه راندوم بهتر است بوسيله کامپيوتر اخذ شود، مطالعه بايد دو سوکور بو

ي بايد فرض را بر اين گذاشت يانجام گيرد در صورت از دست دادن بيماران در دو گروه هنگام آناليز نها

عنوان عدم پاسخ مناسب به ه که هر بيماري که در هر گروه نتوانست تا آخر بررسي تعقيب شود بايد ب

گنجانده شده  Consortهاي مداخله در توافقنامه  شرايط مناسب بررسي. درمان در آن گروه محسوب شود

  .است

 در مقابل کساني کنند در بررسي کوهورت افراد جامعه که احتماالً تحت خطرات بيماري زا زندگي مي

شوند مهمترين بررسي کوهورت که در دنيا  پيگيري مي که اين خطرات را ندارند در طول الاقل دهسال

هاي قلبي و عروق را از  آمريکاي شمالي است که خطر بروز بيماري در Framinghamوجود دارد بررسي 

زا مانند باال بودن فشارخون، و ليپيدها، و استعمال دخانيات  در تحت وجود شرايط بيماري ١٩٥٠اوايل 

بررسي مهم ديگر . اين بررسي حال در نسل سوم ساكنان فرامينگهام ادامه دارد. )١٠و١١(اند مطالعه نموده

ز جمله بروز سرطان ريه در پزشکان کشور انگلستان با مصرف دخانيات است مطالعات کوهورت کوهورت ا
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نگر باشند يعني ابتدا مشخصات افراد کامالً ثبت شده و بعد بروز عارضه  نگر و هم پس مي توانند هم آينده

گيرد، در  ميبخصوص با عاملي که ثبت شده ولي در ابتدا به آن توجهي نشده است مورد ارزيابي قرار 

بررسي کوهورت بايد جمعيت انتخاب شده نمونه تمام جمعيت جامعه مورد نظر باشد عوامل تاثير گذار ابتدا 

گيري شده و تغييرات احتمالي در طول مدت  صورت عيني اندازهه آشنا و مخفي مورد مطالعه بايد کامالً ب

ه مدت زمان کافي پيگيري شود جزئيات اين پيگيري در تمام افراد مورد توجه قرار گيرند، بررسي بايد ب

  .قابل مطالعه است Strobeها در موافقتنامه  نوع بررسي

 در بررسي مورد و شاهدي باز هم نکته بسيار مهم انتخاب صحيح و مناسب افراد شاهد است و اين

از نظر سن و  گيرند انتخاب شده و که آيا افراد شاهد از همان جميعتي که بيماران مورد مطالعه قرار مي

جنس و شرايط محيطي و طبقه اجتماعي شبيه هم هستند؟ پارامترها بايد در هر دو گروه شبيه هم اندازه 

تري در  که معموالً در هنگام پرسش و عادات زندگي، بيماران خاطره ذهني قوي ييگيري شوند از آنجا

گيري باشد  ل مهم خطا در نتيجهتواند عام اين مي. رابطه با بيماري خود نسبت به گروه شاهد دارند

(Recall -bias).  

با شناخت عوامل تاثيرگذار براي بيماري است  ترين نوع بررسي در رابطه هاي توصيفي ضعيف بررسي

ي خاص گزارش مي شود ما يشد و امروز در مجالت معتبر در حالت استثنا هاي قبل منتشر مي که در دهه

نگر است آيا همه بيماران  نگر يا آينده دانيم که آيا مطالعه پس يهاي توصيفي نم در خيلي از اين بررسي

که آيا بيماري مورد مطالعه از نظر شدت شبيه مواردي  اند و اين پشت سر هم مورد مطالعه قرار گرفته

ها ثبت  طور مطلوب در پروندهه هستند که اغلب ما در جامعه با آن سر و کار داريم و آيا تمام عوامل ب

  .اند ابق يک معيار درست مورد ارزيابي قرار گرفتهشده و مط

و چگونگي سالمتي جامعه بسيار  (Prevalence)هاي مقطعي براي تعيين فراواني يک بيماري  بررسي

هاي مقطعي عوامل تاثيرگذار بايد در يک زمان در گروه بيمار و گروه سالم  در بررسي. مناسب است

ها واقعاً بايد نمودار کل جامعه بوده و عوامل تاثيرگذار به  ب نمونهمطالعه شوند، در اين نوع بررسي انتخا
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ها هم در اين بررسي مقطعي ضبط شده باشند و طيف وسيع بيماران  گيري شده و همه نمونه خوبي اندازه

  . با شدت بيماري مختلف در اين بررسي وجود داشته مورد ارزيابي قرار گرفته باشند

بوط به تشخيص يک بيماري در جامعه است بايد تست مربوطه با بهترين ي تستي که مريها در بررسي

گيري  در مدفوع با چه متدي اندازه مخفيامکان تشخيص مقايسه شده باشد مثالً تشخيص وجود خون 

شده و آيا اختصاصيت تست باالست و هر کسي که در مدفوع خون داشت حتماً ضايعه خاصي را دارد يا 

ها بايد تست مورد بررسي با بهترين متد  در اين نوع بررسي. نداشته باشدممکن است ضايعه وجود 

اطالع باشد بايستي حد  تشخيص مقايسه شود بايد شخص ارزياب کامالً از نتيجه وجود يا عدم بيماري بي

کامالً مشخص شده و مخارج تست هم که جامعه بايد آنرا پرداخت کند  (cut –off)مثبت يا منفي بودن 

 .)١٢(ذکر گرديده است Stardها هم در موافقتنامه  ه قابل تحمل باشد راهبرد اين بررسيبراي هم

طلبم و سعي کردم که داوري مطلوب را چه از نظر ديد  بنده از تطويل کالم پوزش مي در اين جا

 ها مورد شايسته داور مجله و چه از نظر مشخصات و تمام نکاتي که بايد در بررسي سردبيران و انتخاب

بدون کسب نتيجه اصلي بدون ارزش خواهد بود اگر  گفتار ما در اين مقالهنظر قرار گيرد ذکر کنم، ولي 

ه درست است که تعداد مقاالت انتشار شده ما در ده سال اخير ب .ميشرايط ايران را مورد ارزيابي قرار نده

و آنرا نماد پيشرفت گيري زياد شده و همه بخصوص مسئولين مملکت بدان افتخار کرده  طور چشم

   ايم؟ کرده علم توليدجمعيت جهان  ١٠٠/١ ميدانند ولي بايد ديد ما با انتشارات خود آيا واقعاً نسبت به

 سال سه در اند شده اندکس Pubmed و ISI در ايران پزشکي مجله چهارده گذشته هاي سال در

 جامعه اختيار در مدت اين در اناير از مقاله١٥٥٦ ذکر شده است جدول اين در همان طوري که گذشته

 ارجاع هم آن مرتبه ١٢٢ که شده ارجاع مقاالت اين به مرتبه ٢٠٠ جمعاً اما است گرفته قرار جهاني علمي

 ٥ به فقط ديگر عبارت به و نمودند ارجاع مقاالت اين به خارجي کشورهاي مرتبه ٧٨ فقط و بوده بخود

 تنهايي به مقاالت اين از بعضي آنجايي که از و است شده ارجاع يک مرتبه متوسط به طور مقاالت درصد

 به طور ميشد يافت مقاالت بين در ارزشي با مقاله اگر که داشت اعتقاد بايد اند داشته ارجاع مرتبه ١٠ تا
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 سوال منصفانه عزيزم و ارجمند همکاران از من حال گرفت مي قرار جهان محققين استناد مورد قطع

 که مقاالتي به بنده البته ايم داشته گذشته هاي سال در جهان به ارايه قابل علمي توليد واقعاً ما آيا کنم مي

  . ام نکرده ارجاع است شده چاپ خارج کشورهاي پزشکي مجالت در ايراني محققين طرف از

هاي علمي انجام نگرفته و  از روي ضابطهتحقيقاتي در ايران يقين دارم كه تاسيس و مديريت اين مراكز 

علت نداشتن انگيزه علمي كه شرط آن عشق به تحقيق و نوآوري و عدم توجه به ه سئولين اين مراكز بم

اند الگوي خوبي براي جذب جوانان با استعداد و عالقمند به علم  هاي غير علمي است، نتوانسته ماديات و پست

بديهي است تا . بوجود آورندو تفحص باشند و محيط خالقيت علمي را كه الزمه اعتالء و توليد دانش است 

ها و مراكز علمي ما پياده نشود و اصل انتخاب نخبگان  كه اين طرز تفكر در سيستم فعاليت دانشگاه مادامي

عالقمند به كار و تحقيق براي فعاليت تمام وقتي در محيط دانشگاهي رعايت نشود و نيز استقالل دانشگاه و 

توانيم انتظار تحول اساسي براي توليد علم ارزشمند و  هي نباشد، نميعدم نفوذ سياست در سرنوشت دانشگاه بدي

  .مند گرديم مورد توجه جهان خارج در ايران باشيم و از داوران مطلوب هم بهره
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 تقلب و رياكاري در انتشارات علمي

  

   يرنوريدکتر تورج ن

  جراح اعصاب
        

هاي بسيار معتبر علمي و  اخير دنياي علم شاهد چاپ تعداد نه چندان كمي مقاالت در مجله هاي سالدر 

بيران آن مجالت مجبور به هاي آن مقاالت برمال شده و سرد پزشكي بوده كه پس از مدتي تقلب در داده

اين مشكل تقلب، هم براي علم و هم براي سردبيران مجالت علمي . گرفتن آن مقاالت شدند پس

  .معضل بزرگي را ايجاد نموده است 

هاي بعدي به عنوان مرجع استفاده شده و  شوند و در مقاله ها هرگز فاش نمي گاهي اين گونه تقلب

برده و يا قادر به تكرار آن آزمايش  خاصي، ديگران به نادرستي آن پي شوند و گاهي به عناوين تكرار مي

  .برند شوند و آن را به زير سئوال مي ها و آن پژوهش مشكوك مي شوند و به داده نمي

كه هر دو به . خواهد بود (Plagiarism)و دستبرد علمي (Fraud)تاريخچه تقلب  اين مقاله مروري بر

شوند و اندكي هم راجع  هاي علمي محسوب مي در پژوهش (Scientific misconduct)عنوان خالف علمي

باشد، سخن گفته  كاري و يا مخفي كردن نتايج نامطلوب مي كه شامل دست (Dishonesty)به رياكاري 

   .خواهد شد

در انجام آزمايش و يا در گزارش آن  (Falsification)و يا تحريف  (Fabrication)" جعل"تقلب را 

  .كنم يتوصيف م

در  Piltdownدر يك معدن شن در  Charles Dawsonشخصي به نام  ١٩١٢در : به عنوان نمونه

ها به  اين جمجمه براي سال .معروف گرديد Piltdown Manاي پيدا كرد كه به نام  انگلستان جمجمه

شناسي  ها در محافل باستان تحول انسان از ميمون (Missing link)يا " حلقه گمشده"عنوان نمونه 

سال ثابت شد  ٤٠، يعني پس از گذشت ١٩٥٣انساني مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، تا باالخره در سال 
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و  Orangutanهاي جمجمه يك انسان جديد و استخوان فك يك  كه اين جمجمه تلفيقي بوده از تكه

رديد چه بود؟ معروف گ ”Piltdown Man Hoax“دليل اين تقلب كه بعنوان . هاي يك شامپانزده دندان

ثانياً در آن . ها به عنوان كاشف اين جمجمه بدست آورد معروفيت بسيار زيادي براي سال Dawsonاوالً 

اي بديهي مي دانستند كه انسان دانا حتماً از  دانستند پديده ها كه خود را ارباب دنيا مي زمان انگليسي

افريقا كه اصالً در آن زمان به عنوان محل پيدايش  گرفته و از آنجا به اروپا و آسيا رفته و انگلستان منشا 

  .انسان مطرح نبوده

 (Heritability)باشد راجع به موروثي بودن مي Sir Cyril Burtكنم مربوط به  مثال ديگر كه ارايه مي

  .شود گيري مي اندازه) I.Q test(هوش افراد كه به طريق آزمون ضريب هوشي يا 

Sir Cyril Burt  ميالدي فوت كرد، متخصص روانشناسي آموزش و پرورش،  ١٩٧١كه در سال

لندن  University Collegeبه سمت استاد و رئيس بخش روانشناسي  ١٩٣١انگليسي بود كه در سال 

به عنوان رييس جامعه روانشناسان انگلستان برگزيده شد و سپس در سال  ١٩٤٢انتخاب گرديد و در سال 

وي در زمان حياتش داراي شهرت و مقام بسيار معتبري بود و بدين . دريافت كرد (Sir)لقب سر  ١٩٤٦

ها راجع به  جهت فقط پس از مرگش بود كه تعدادي از مقاالتش به زير سئوال رفتند و تقلب در آن

  .هوشي در دوقلوها برمال شد بررسي ضريب

Leon Kamin  اولين كسي بود كه متوجه شد كهCorrelation Coefficent  اين ضريب هوشي

 Three decimal placesهاي مختلف همگي تا سه عدد اعشار  هاي مختلف و گروه دوقلوها در بررسي

  . باشد يكي مي

Leslie Hearnshaw  دوست و همكار و بيوگرافر رسميBurt  هم باالخره اذعان نمود كه بعضي از

  .باشند مشكوك و احتماالً تقلبي مي Burtها در مقاالت  داده

در  Factor Analysisاين بود كه وي ادعا كرده بود كه كاشف متد  Burtاتهامات برعليه يكي ديگر از 

در واقع كاشف اين روش  Charles Spearmanآزمايشات روانشناسي بوده در حالي كه معلم و استاد وي 
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درضمن مشخص شد كه بيشتر دوقلوهائي را كه وي بررسي كرده بوده، وجود خارجي  .بوده است

 .Jهاي  ها را برده است به نام كه در بسياري از مقاالت نام آن (Co athour)ند و دو همكار وي ا نداشته

Conway و Margaret Howard مفقوداالثر بوده و شايد اصالً وجود خارجي نداشتند!  

دست به چنين تقلبي زده است؟ احتماالً دليل  Sir Cyril Burtسئوال اين است كه چرا شخصي مانند 

ها براي اثبات عقايد خود  شود كه بعضي باعث مي (Bias)ت كه حتي در علم تعصب و سوگيري اين اس

 -آيد را در كالبد يك سيستم منطقي ها را اندكي پس و پيش كنند تا آنچه كه به نظرشان صحيح مي داده

  .علمي بگنجانند

من در جاي ديگري به يا تعصب در علم از بحث امروز ما خارج است و  Biasالبته اين بحث سوگيري 

  .ام آن پرداخته

مثالً در . هاي علمي معتبر يافت شده است در مجله Fraudulent)(تقلبي  در دهه اخير چندين مقاله

، در كودكان توصيف Autismرا باعث  MMRاي كه واكسن  مقاله ١٩٩٨در سال ) Lancet(مجله النست 

اي انگلستان سر و صداي زيادي كرد و باعث ه چاپ شد كه در رسانه Andrew Wakefieldتوسط. نمود

هاي  شد كه بسياري از پدران و مادران از انجام واكسيناسيون كودكان خود خودداري كردند و بيماري

  .ناگهان در انگلستان شايع شدند Meales)(و سرخك ,) (Mumpsواوريون 

اي راجع به  مقاله Jessica Lee Grolدر امريكا فردي به نام  Pitsburghدر دانشگاه  ٢٠٠٥در سال 

  .هاي عروق مغزي چاپ كرد كه مدارك بيماران را جعل كرده بود آنوريسم

 Lawrence Berkley National Laboratoryويكتور نينو در پژوهشگري به نام ٢٠٠٣در سال 

 .عنصر شيميايي جديد را كشف كرده است كاليفرنيا ادعا كرده بود كه دو

است ولي از همه مهمتر   ها در اين مدت تعداد نسبتاً زيادي برمال شده قلببه هر حال از اين قبيل ت

 Stem)ترين پژوهشگرهاي دنيا در زمينه سلول بنيادي بود كه يكي از معروفWoo Suk Hwangداستان 

Cloning , cell)  هوانگ كه در دانشگاه ملي سئول در . هايش فاش شد تقلب ٢٠٠٥بود كه در دسامبر
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كرد در دو مقاله  كار مي (Therapeutic cloning)يا  Somatic cell nuclear transferزمينه  كره جنوبي در

موفقيت هوانگ در . نتيجه آزمايشات خود را چاپ نمود ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤ هاي سالدر ) Science(در مجله 

عنوان او را ب Scientific Americanمجله . هاي بنيادي هياهو ايجاد كرد  هاي سلول دنياي پژوهش

Research Leader ولي در . سال شناخت و حتي در بعضي از محافل علمي زمزمه جايزه نوبل مطرح بود

هاي  هاي سلول تيره ١١تا از  ٩برمال كرد كه  Roh Sung-ilيكي از همكاران هوانگ به نام  ٢٠٠٥نوامبر 

رد و باعث شد كه او را از اند و در مدت زمان كوتاهي هوانگ به تقلب خود اعتراف ك بنيادي جعلي بوده

نيز جايزه  Scientific Americanها را لغو كردند و  مقاله Scienceدانشگاه سئول اخراج كردند و مجله 

  .خود را پس گرفت

شود و غالباً هم واقعيت دارد كه در علم يك سيستم نظارت وجود دارد كه دير يا زود  اصوالً فرض مي

اگر . شوند، ولي اين روش به آن آساني كه تصور مي رفت نيست ي ميها آشكار و پاكساز اينگونه تقلب

شود كه  ها برعهده سردبيران مجالت علمي باشد بار سنگيني برآنها تحميل مي كشف اينگونه تقلب

اي  اي از سردبيران مجالت معتبر علمي كميته عده ١٩٧٧در سال . احتماالً از عهده آن برنخواهد آمد

ها جلوگيري  كه از اين گونه تقلب COPEيا  Committee on Publication Ethicتشكيل دادند به نام 

در سرمقاله خود اعتراف كرد، كاري بسيار  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥ هاي سالدر  BMJكنند ولي همان گونه كه 

اي كه كردند اين بود كه بايد داوران مقاالت هميشه مترصد  دشوار و نسبتاً ناموفق بوده و تنها توصيه

اي ديدند آن را به مركزي كه در آن چنين تحقيقاتي انجام شده  كه اگر موارد مشكوكي در مقاله باشند

مركزي به نام  ١٩٨٠و  ١٩٧٠ هاي سالگزارش دهند تا بررسي شود و با وجود اين كه در امريكا در 

Office of Research Integrity اين گونه ها و مراكز تحقيقاتي از  تأسيس شد كه با همكاري دانشگاه

  .ها جلوگيري كنند ولي باز هم مؤثر واقع نشد تقلب

Plagiarism شود باشد كه در اينجا به آن اشاره مي يا دستبرد علمي مقوله ديگري مي .  
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الخصوص توسط نويسندگاني  البته اين گونه دستبردهاي علمي بيشتر در ممالك در حال توسعه و علي

كردن چند سطر و  گاهي اينگونه دستبردها از كپي. باشد تر مي شايعها انگليسي نيست،  كه زبان مادري آن

كنند  تجاوز نمي) method( و يا در بخش متد) (introductionمقدمه مقاله  يا چند پاراگراف مخصوصاً در

. شود به سادگي برطرف كرد باشد و آن را مي كه و عموماً به خاطر تسلط نداشتن به زبان انگليسي مي

اي از حدي تجاوز كند و يا مانند  در مقاله) copy and paste(برداري و الصاق مطالب  نوشتولي اگر رو

البد همگي با . درصد برسد ديگر قابل بخشش نيست ١٠٠هايي كه جديداً مشاهده گرديده به حد  نمونه

تغييري به  اي مقاله پژوهشگر ديگري را بدون كوچكترين اي كه جديداً فاش گرديده كه نويسنده چند مقاله

  .منتشر كرده آشنايي داريد online medwell publicationنام خود در دوبار در دو 

طراحي شده ) Texas (درتگزاس ) Dallas(در دانشگاه داالس  eTBLASTافزاري به نام  جديداً نرم

ا پيدا كرده ها ر تواند اين گونه بازنويسي باشد و به راحتي مي مي Test matching search engineكه يك 

  . اي جلوگيري شود ها تا اندازه چاپ كند كه شايد از اينگونه دستبرد Dejavuبه نام  databaseو در يك 

هاي  كاري و يا مخفي كاري بعضي از نتايج بررسي كه شامل دست (Dishonesty)رياكاري علمي يا 

هاي داروسازي و تنباكو و يا  تهاي بزرگ مانند شرك باشد بيشتر توسط مراكز دولتي و يا شركت علمي مي

  .دو مثال از اين گونه رياكاري را شرح خواهم داد. گيرد هاي نفتي انجام مي  شركت

بيليون دالر بوده كه نصف آن در امريكا به فروش  ٤٠٠فروش دارو در دنيا در حدود  ٢٠٠٢در سال 

امريكا  FDAانند در كنگره و تو هاي عظيم داروسازي با ثروت و قدرتي كه دارند مي شركت. رسيده است

  .ها و پزشكان را نيز تحت تأثير تبليغاتي خود قرار دهند اعمال نفوذ كنند و حتي دانشگاه

شود،  درصد صرف گسترش پژوهش براي يافتن داروهاي جديد مي ١١ها  از بودجه عظيم اين شركت

  .گردد درصد بودجه صرف بازاريابي و تبليغات مي ٣٦در صورتي كه 

تواند  ها مي در چاپ و گزارش اثر مطلوب دارو و در عين حال مخفي كردن اثرات نامطلوب آن گزينش

  .باعث اغراق در خواص داروها باشد
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BMJ  و  ٢٠٠٥در سالNew England Journal  در مقاالتي كه در تأثير داروهاي ضد ٢٠٠٨در سال ،

داروها را نشان مي دادند توسط  هايي كه اثر مطلوب افسردگي انجام گرفت نشان دادند كه بررسي

دادند  هايي كه اثرات نامطلوبي را نشان مي هاي داروسازي چاپ گرديد، در صورتي كه بررسي شركت

  .منتشر نشد

كه بعداً برچيده شد در دادگاه مشخص شد كه بعضي مقاالت توسط  Vioxxهمان طور كه راجع به 

بودند و بعضي ) Merk (ق بگير شركت داروييمنتشرشده كه حقو)  ghostwriter(نويسنده نامريي 

دادند، نيزمنتشر گرديد كه  هاي معتبر پژوهش انجام مي مقاالت به نام نويسندگان مهمان كه در دانشگاه

  . ها نقش نداشتند در واقع در بررسي داده

هاي دانشمندان راجع به  در خاتمه به نقش دولت جورج بوش در مخفي كردن و رياكاري در گزارش

global warming دانيم كه  مي. اي كنيم و توليد الكل از ذرت براي مصرف سوخت به جاي بنزين اشاره

عنوان ه را ب Global warming ها نكرد و دولت بوش براي سال را امضا  Kyoto Protocolدولت امريكا 

بود كه اصالً  به وي گفته Frank Lutzيكي از مشاوران بوش به نام  .يك معضل جهاني انكار مي كرد

هايش مصرف نكند چون معناي خيلي بدي دارد و به جاي آن  را در سخنراني Global warmingاصطالح 

را به كار برد و در ضمن به وي گفته بود كه هميشه تأكيد كند كه درباره اين  Climate Changeكلمه 

و باز هم ) كه واقعيت ندارد(هايشان ضد و نقيض است  القول نيستند و يافته موضوع پژوهشگران متفق

از كنگره امريكا گذراند كه توليد الكل از ذرت بايد  ٢٠٠٧را در سال  Ethanol Mandateدولت بوش يك 

اي را كاهش دهند و هم  ميليون گالن برسد تا بدين ترتيب هم توليد گازهاي گلخانه ٣٦به  ٢٠٢٢تا سال 

هاي قابل توجهي براي  ه كشاورزان امريكائي يارانهواردات بنزين از خارج كاهش يابد و بدين منظور ب

اي را كم نخواهد  متأسفانه ثابت شده كه توليد الكل از ذرت نه تنها گازهاي گلخانه .كشت ذرت بدهند

اي خواهد شد و در ضمن باعث باال رفتن قيمت گندم  كرد بلكه توليد آن باعث ازدياد گازهاي گلخانه

  .ذرت در تمام دنيا گرديد
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ام ــــــه نــــزارش بــــك گــي The Union of Concerned Scientists 2004ه ــــوريــــفدر 

Scientitic integrity in policy making هاي  انتشار دادند كه دولت بوش را به رياكاري و تحريف يافته

مني اجتماعي هاي صنعتي و با ناديده گرفتن سالمتي و اي علمي به نفع منظورهاي سياسي و سودجويي

برنده جايزه  ٤٨هزار دانشمند كه شامل  ٥توسط بيش از  Manifestoاين  ٢٠٠٥متهم نمودند كه تا سال 

  .نوبل مي بودند، امضا گرديد

از اين رو براي پاسداشت ارزشي كه از گذشته مرسوم بوده است، بايد در انتشار مطالب علمي، از 

  . ضوابط اخالق نشر پيروي كنيم
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  م انتشار به موقع نشريات ادواري پزشكي كشورداليل عد

    

 دكتر صالح زاهدي اصل، كبري ناخدا

  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيو متابوليسم ريز علوم غدد درون  پژوهشكده
 

هايي است كه كار پژوهش انجام شده را در معرض دسترسي  انتشار مقاالت داوري همتاشده از بهترين راه

در . دهد تا ضمن به كارگيري نتايج در بوته نقد و اظهارنظر قرار گيرد ز آن قرار ميكنندگان ا استفاده

ها در نشريات  اخير انتشار مقاله در ايران سير صعودي قابل توجه داشته كه بالطبع تعدادي از آن هاي سال

حاضر  در حال. گيرد مورد تأييد كميسيون نشريات وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي صورت مي

  .ها به زبان فارسي هستند شود اكثرا آن نشريه ادواري پزشكي مورد تأييد در كشور چاپ مي ١٤٠حدود 

اي كه اغلب اين نشريات دارند عدم انتشار به موقع  مشكل عمده. اكثر اين نشريات فصل نامه هستند

اين تأخير داليل . ودر هاي مهم در ارزشيابي نشريات ادواري به كار مي ها است كه يكي از شاخص آن

ها مشكالت داوري، تأخير در برگشت مقاله اصالح شده  تواند داشته باشد كه از جملة آن متعددي مي

مطمئناً عدم اختصاص رديف . باشند توسط مؤلفين و نيز مشكالت اجرايي در چاپ و توزيع آن مي

ريز  دفتر مجله غدد درون. باشدتواند از داليل ديگر اين مشكل  مشخص بودجه براي اين نشريات نيز مي

 ١٣٨٧و متابوليسم ايران با تأكيد بر اهميت داوري و دريافت مقاله اصالح شده توانسته است در سال 

اين زمان براي . روز بوده است ٤٨، ١٣٨٦روز برساند كه در سال  ٤٠زمان تا دريافت نظرات داوري را به 

در مجموع . ثبت شده است ٣٧و  ٣٥ها به ترتيب  البرگشت مقاله اصالح شده توسط مؤلف براي اين س

برساند و  ١٣٨٧روز در سال  ٩٥به  ١٣٨٦روز در سال  ١٢٧مجله توانسته زمان ثبت تا اعالم قبولي را از 

  .نيز ادامه دارد ١٣٨٨دهد كه اين روند كاهشي در سال  ها نشان مي بررسي ثبت

رسد كه براي رساندن  ود است اما به نظر مياگرچه توسعه كمي و كيفي نشريات ادواري پزشكي مشه

  ها به روند مطلوب نياز به راهكارهاي علمي و عملي باشد آن



٣٠ 
 

  يالملل نيمعتبر ب يها ه نامهيدر نما يات علمينشر يساز هيت نماياهم
  

  يشاديا کليدکتر رو

  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك قات قلب و عروقيمركز تحق يت علميئه

ر عرصه علمي بسيار درخشان است و هر چند در سال هاي اخير شاهد روند سريع افزايش پيشينيه ايرانيان د

المللي از جايگاهي درخور پيشينيه  ايم، اما هنوزدر سطح بين توليدات علمي توسط پژوهشگران کشور خود بوده

هاي توليد  ين شاخصتر مهم هاي استنادي يکي از سازي مقاالت در پايگاه نمايه. خود برخوردار نيست غرورانگيز

سازي روشي براي در دسترس قرار دادن و ارزيابي کمي و کيفي اطالعات علمي است، لذا در  نمايه .علم است

هاي معتبر، فراهم آوردن يک پايگاه  هدف اوليه نمايه نامه. باشد اي برخوردار مي حيطه توليد علم از اهميت ويژه

هرچه دايره  .هاي انجام شده در جهان است ترين پژوهش ز مهماطالعاتي از انتشارات، تأمين پوشش جامع ا

بيني کرد و تسهيالتي فراهم  تر باشد، اثربخشي بيشتري خواهد داشت از اين رو بايد راهکارهايي پيش علم وسيع

  . ه نماينديو ارا المللي منتشر هاي خود را درعرصه بين نمود تا پژوهشگران بتوانند يافته

منحصر به تاليف نتايج برآمده از تحقيق و انتشار آن در مجالت نمايه شده در  وهشگربديهي است تالش پژ

اي  تر و سپس افزودن يافته نيست بلکه تالش محقق در درجه اول به درک عميق ISIهاي معتبر از قبيل  نمايه نامه

تاکنون . گيرد ورت ميهاي قبلي است که درواقع با هدف کمک به رفع نيازهاي واقعي کشورش ص تازه بر دانسته

تعداد محدودي از مقاالت پژوهشگران ايراني که در مجالت نمايه شده ساير کشورها به چاپ رسيده، به رفع نيازهاي 

اند چراکه براي افزايش احتمال پذيرش دست نوشته، پژوهش انجام شده بايد درباره  اساسي کشور کمک کرده

المللي،  از آنجا که در هر مجمع بين. اي هاي بومي و منطقه نه اولويتمجالت مزبوراست  موضوعاتي باشند که مدنظر

توان در  مالک ارزيابي توليدات علمي، تعداد مقاالت و استنادها است، با افزايش تعداد مجالت نمايه شده کشور، مي

که  يگر براي ايناز سوي د. المللي را نيز در نظر گرفت هاي علمي بين عين اولويت بخشي به مسايل بومي، واقعيت

المللي برخوردار باشند و اين امر به  هاي بين هاي معتبر نمايه شوند، بايستي از شاخص در نمايه نامه مجالت بتوانند

  .موقع آنها کمک خواهد کرده ب نوبه خود به ارتقا کيفي مجالت و رعايت استمرار انتشار
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  ينيبال ييثبت كارآزما

  

  يمانيدکتر مسعود سل

  

 در باليني هاي كارآزمايي انجام روزافزون وگسترش كشور در پزشكي علوم هاي پيشرفت به توجه با

 در باليني كارآزمايي ٣٩٠٩" جمعا ١٣٨٥ تاسال ١٣٨١ سال از( كشور تحقيقاتي و مراكز ها دانشگاه

 ساحسا پيش از پيش تحقيقات نوع اين ثبت به نياز) است شده كشور انجام تحقيقاتي ها و مراكز دانشگاه

 و فنآوري تحقيقات معاونت حمايت با ايران باليني هاي كارآزمايي ثبت منظور مركز همين به. شد مي

 هاي كارآزمايي ثبت حركت. است شده اندازي راه ١٣٨٧ سال در پزشكي و آموزش درمان بهداشت، وزارت

 در مجالت اين سردبيران. شد شروع دنيا پزشكي برتر مجله ١١ همت به ميالدي ٢٠٠٤ سال در باليني

 شروع از قبل آنها مشخصات كه باليني كارآزمايي مطالعات نتايج چاپ از تا كردند توافق نشستي طي

 قرار عموم معرض در و سازي شفاف هدف با موضوع اين. كنند امتناع باشد نشده عمومي اعالم مطالعه

 كشورهاي در الخصوص علي مالياحت هاي استفاده سو از جلوگيري و ناموفق باليني هاي كارآزمايي گرفتن

 وزراي طرف از بهداشت جهاني سازمان سال همان در و حركت اين دنبال به. پذيرفت صورت افريقايي

 اين تاييد مورد باليني هاي كارآزمايي ثبت مراكز از اي شبكه تا كرد پيدا ماموريت عضو كشورهاي بهداشت

 توسط شده تعريف شرايط بايستي شدند ناميده Primary Register كه مراكز اين. دهد تشكيل را سازمان

 در هر باليني كارآزمايي يك يافتن براي جستجو همچنين. باشند كرده احراز را جهاني بهداشت سازمان

 World Medical .پذيرد صورت جهاني بهداشت سازمان در واحد درگاه يك از مراكز اين از يك

Association هاي كارآزمايي ثبت بودن براجباري مبني ١٩ بند سئول در خود ٢٠٠٨ اكتبر اجالس در 

 هند، چين، انگليس، كشور ٨ تاكنون. نمود اضافه هلسينكي اعالميه به را مطالعه شروع از قبل باليني
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 نيزاز ايران. اند داشته حضور بهداشت جهاني سازمان شبكه جمع در استراليا و آلمان هلند، سريالنكا، ژاپن،

   .پيوست جمع اين به عضو كشور نهمين عنوان به ١٣٨٧ آذر ماه

 هاي موردكارآزمايي در رساني اطالع) الف: ايران عبارتند از باليني هاي كارآزمايي ثبت مركز اهداف

 عمومي آموزش) المللي؛ ج بين استانداردهاي با باليني هاي آزمايي كار فرآيند شدن هماهنگ) ب باليني؛

 ايران باليني هاي كارآزمايي ثبت مركز سايت وب آدرس. آن واهميت لينيبا كارآزمايي مطالعات زمينه در

www.irct.ir باشد مي. 
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  ين در مجالت علميال گردش كار آن

  يمحمود سقائ

  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك

  

ن يا. داده است يارتباطات و اطالعات رو يآور ست سال گذشته در فنيظرف ب يريگ چشم يها شرفتيپ

 يتکنولوژ يلزوم استفاده از ا. داشته است يمجالت علم يبر نحوه اداره سنت ير شگرفياثها ت شرفتيپ

. بر همگان آشکار است يتر و موثرتر دانش بشر عيار سريشرفت بسيد و نقش آنها در پيجد يارتباطات

گردش  ستميند و سينه استفاده نمايبصورت به ين تکنولوژيست از ايبا يز به نوبه خود مين يات علمينشر

. ن در آورنديبه حالت اداره آن ال يو ارسال پست يکيزيو فيبر کاغذ، آرش يمبتن يکار خود را از حالت سنت

ک مقاله يآن مراحل  يرد و طيگ ين انجام ميال صورت آنه ب يه علميک نشريکه در  ياکثر مراحل

 يگريمراحل د يه طرد و سپس در صورت قبول مقاليگ يقرار م يمورد کارشناس) شنيساب م( يارسال

ن يا. برخوردار است ياديار زيت بسيرد از اهميگ يقرار م ينيو بازب ييش، صفحه آرايرايوارد چرخه و

ن يال حاکم بر اداره آن يجهان يت استانداردهايشده و عالوه بر لزوم رعا يساز نهيست بهيبا يروندها م

ن يال شده است تا روند گردش کار آن ين مقاله سعيدر ا. ل گردنديتعد ين در جهت کاربرد بوميهمچن

و تحت  يران در هر مورد معرفيدب يات و ملزومات هر مرحله و انتخابات فراروييو جز يه علميک نشري

ان ين در ميال به فرهنگ استفاده روزافزون از گردش کار آن يله کمکين وسيرد تا بديقرار گ يبررس

 ييمورد شناسا يه علميح اطالعات نشريع و صحيزش سرشود و آفات و موانع فرا راه پردا يمجالت بوم

  .رديقرار گ

  :رديگ ير مورد بحث قرار مين مشتمل بر موارد زيات مختلف آن الين مقاله عمليدر ا

، يزبانيس ميل انتخاب دامنه و سروياز قب يلين قسمت مسايدر ا ::::راه اندازي اوليه سايت مجلهراه اندازي اوليه سايت مجلهراه اندازي اوليه سايت مجلهراه اندازي اوليه سايت مجله

  .رديگ يسرور مورد بحث قرار م يتيمات امنيظانتخاب و نصب نرم افزار اداره مجله، تن
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مختلف مجله و انواع مقاالت،  ي، قسمتهاMastheadف يمانند تعر يمباحث: : : : تنظيمات اوليه مجلهتنظيمات اوليه مجلهتنظيمات اوليه مجلهتنظيمات اوليه مجله

محدود انتخاب  يو در صورت دسترس(مجله  يعموم به محتوا يه، سطح دسترسيزبان نشر

سندگان، ينه از نوياخذ هزا عدم يدر مورد اخذ  يريگ مي، تصم)روش مناسب پرداخت کاربران

الت خواندن مقاالت، آمار و يک، تسهياتومات يها ليميمختلف، متن ا يکارشناس يها فرم

ن قسمت قرار يها در ا هيمجله و اطالع يها ليو فايمجله، آرش يساز يها مجله، بوم گزارش

، ناشر، ها و اسپانسورها يها مجله، حام آدرس تماس ياز قبل يماتين تنظيهمچن. رنديگ يم

حاکم بر مجله و بر انواع  يها استي، سيستم کارشناسيطه، سياندکس مجله، اهداف و ح

ت هدر و لوگو، يسا ت، نحوه و تواتر انتشار ظاهر وبيرا يسندگان، کپينو يمقاالت، راهنما

ن يز در ايره نياداره کاربران و غ يمختلف، چگونگ يها ف رليصفحات مختلف، تعر يمحتوا

  .رنديگ يحث قرار مقسمت مورد ب

ن ييو تع يکارشناس يه نسخه مناسب برايد تهيه مقاالت جديلتر اوليو ف يبررس: : : : عملکرد دبيرعملکرد دبيرعملکرد دبيرعملکرد دبير

الزم،  ياست حفظ محرمانگير بخش و کارشناسان، کنترل عملکرد کارشناسان، اتخاذ سيدب

ه ياصالح ه ويجواب ي، بررس)و کارشناسان(سنده يم به نويدر مورد مقاله، ابالغ تصم يريگ ميتصم

رش يمانده، ارسال مقاالت پذيباق يل هاياست برخورد با فاي، سييم نهايسنده، اتخاذ تصمينو

ق مقاله توسط افراد مختلف، يدق ينيستم بازبيس يانداز ، راهييآرا ش و صفحهيرايو يشده برا

ورد انتشار ن شماره مجله، اطالع به کاربران در ميال قرار داده مقاله در نوبت انتشار، انتشار آن

  .مجله

ت ير، مراجعه به سايدب ياز سو يدعوت به کارشناس يها ليميق ايمطالعه دق ::::عملکرد کارشناسعملکرد کارشناسعملکرد کارشناسعملکرد کارشناس

ده و فراداده مقاله و ير، عنوان و چکينوع مقاله، نام دب يشتر، شامل بررسيب يبررس يمجله برا

ر در ين به دبم در مورد قبول دعوت، خبردادي، تصميمجله، مهلت کارشناس يکارشناس يراهنما
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 يه متن کارشناسيکارشناسانه آنها، ته يمقاله و بررس يها ليا فايل يه، دانلود فايم اوليمورد تصم

  .ري، ارسال حاصل کار به دبييم نهاي، اخذ تصميش مقاله ارساليرايو و

ه مقاله و مستندات يسندگان مجله، تهينو يق راهنمايو مطالعه دق يبررس ::::عملکرد نويسندهعملکرد نويسندهعملکرد نويسندهعملکرد نويسنده

انتخاب نوع : ن مشتمل بريال صورت آنه سندگان، ارسال مقاله مقاله بينو يطبق راهنما الزم بر

، coveringر تعهدات مربوط به مجله، وارد کردن متن نامه يت و سايرا يد متن کپييمقاله، تا

ده، اطالعات يشامل عنوان، چک(سندگان، فراداده مقاله يوارد کردن نام و مشخصات همه نو

د مقاله يق رسيو مطالعه دق ي، بررسيالحاق يها ليو فا يل اصلي، آپلود فا)انيحام ، ناميا هينما

کارشناس، پرداخت  يل نواقص، معرفيتکم(مجله  ياز سو يو انجام امور درخواست شده اضاف

 يها ليميق اين مقاله، مطالعه دقيال ت پردازش آني، چک کردن مکرر وضع)رهينه و غيهز

 يحات در مقاله و ارسال نسخه ارساليو در صورت لزوم انجام تصح مجله ياز سو يبعد يارسال

  .ق مجلهيدق ينيدر انجام بازب يراستاران و صفحه آرا، همکاريبا و يه، همکاريهمراه با جواب

راستار، صفحه يل وير در مجله از قبير افراد درگيفوق عملکرد سا ين مقاله عالوه بر عملکردهايدر ا

  .رديگ يقرار م ياشتراک و سرانجام خوانندگان مورد بررسر يها، مد نيآرا، بازب
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)م1979- 1901/ش1357- 1279(رانيدر ا يم پزشكيمختصر ژورنالس ي نهيشيپ  

 

يزين عزيدکتر محمد حس  

ينيمتخصص گوش، گلو وب  

 

در سطح جهـان   يمنجر به انتشار مطالب علم يالديم پانزدهم ي اواسط سده در ابداع روش چاپ متحرک

 يا س منتشر شد و همزمـان مجلـه  يدر پار ١٦٦٥در سال  des Scavansبه نام يعلم ي ن مجلهينخست .شد

مـه دوم قـرن هجـدهم،    يسـپس در ن  .ديـ گرد يزيـ ه ريـ در لندن پا Philosophical Transactionsز به نام ين

در سـال   Medical Essays and Observation يپزشـک  ي مجلـه  .افـت يانتشـار   ين مجـالت پزشـک  ينخسـت 

بعـد از آن،  . کا منتشر شـدند يدر آمر ١٧٩٧در Medical Repositoryه يدر انگلستان و پس ازآن نشر ١٧٣١

و  ١٨٤٠کال ژورنـال در  يش مديتي، بر١٨٢٣النست در  ،١٨١٢وانگلند در ياز جمله مجله ن يمجالت معتبر

نون انتشـار آن  س شـد کـه تـاک   يتاس ١٨٨٧ز در ين نيچ يمجله طب .افتنديانتشار  ١٨٨٣در  JAMA) ( جاما

  .افته استيادامه 

ن روزنامـه در  ياولـ  ١٨٣٠م در مصر و به دنبال آن در ١٨٢٧ن روزنامه در ينخست ،ياسالم يدر کشورها

ــترک ــر گردي ــه منتش ــام مقا .دي ــت يدر مق ــه ،نخس ــريس ــيه اين نش ــد از ترک   يران ــال بع ــت س ــهف ــالي  ه، در س

پـس از آن در  . افـت يموختـه اروپـا، انتشـار    ست دانش آي، ژورناليرازيرزا صالح شي، توسط م١٨٣٧/ش١٢١٦

و  يمطالـب پزشـک   يد که در آن برخيدر تهران منتشر گرد" هيع اتفاقيوقا"، روزنامه ١٨٥١/ش ١٢٣٠سال 

از  يريشـگ يدربـاره طـرز پ   يه مزبـور، مقالـه کوتـاه   ياز جمله در شماره سوم نشر .شد يده ميز دين يبهداشت

 ١٩١٤/ ش ١٢٩٣در" يعلمـ "نـام  ه بـ  يا ز، مجلهيًن بعدا. م بوده استعمو يآگاه يافته که برايآبله انتشار 

آب  :مختلـف آن عبارتنـد از   يهـا  در شـماره  يو بهداشـت  ين پزشـک ياز عنـاو  يدر تهران منتشر شد که برخـ 

ــ و بهداشـــت عم يدنيآشــام  ، بهداشـــت )اللمـــک ، دکتــر عبـــاس اعلــم  ٢٢-١٨،صـــفحات ٢شـــماره ( يومـــ

، دکتـر  ٤١٥-٤٠٥صـص  -٦شـماره  (اک، سـم بـزرگ  يـ ، تر)چنـد شـماره   حاج دکتر محمود خـان، در (يعموم

   .)خان ين قليحس
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در تهـران منتشـر    يالديمـ  ١٩٠١/ش ١٢٧٩ران، در سـال  يـ در ا يپزشک -يبهداشت يه هفتگين نشرينخست

افتـه  يش يران افـزا يـ در ا يات علـوم پزشـک  يت نشـر يفيج کيتعداد و تنوع وبه تدر ،يشده و در چند دهه بعد

ر يم و بعـداً در سـا  ١٩٣٤/ ش١٣١٣تهران در سـال  يس دانشکده پزشکيژه پس از تاسيمر، به ون ايا. است

  .افته استي يشتريتحقق ب بزرگ، يشهرها

  

        رانرانرانرانييييدر ادر ادر ادر ا    ييييات پزشکات پزشکات پزشکات پزشکيييين نشرن نشرن نشرن نشريييينخستنخستنخستنخست
در " حفـظ الصـحه  "بـه نـام    يپزشـک  - يه بهداشـت ين نشـر ين گفته شد، نخستيش از ايگونه که پ همان

ن يـ بـه ا  يرغـم تـالش نگارنـده، امکـان دسترسـ      يمتاسفانه عل. شد تشردر تهران من ١٩٠١/ش ١٢٧٩سال 

  .ه فراهم نشدينشر

 يسـ ياصـغر نف  ياد نهـاده، توسـط دکتـر علـ    يـ آن را بن يه پزشـک يک نشـر يـ کـه   ين پزشکيسپس نخست

ر بـه  يـ ن وزيبـه عنـوان نخسـت    ١٩٢٠/ش ١٢٩٩، دانش آموختـه اروپـا کـه بعـداً در سـال     )ش ١٣٢٨-١٢٥٠(

نـام  ) ١شکل (ن مجله ماهانه ، حفظ الصحه يا. افته استيه منصوب شد، انتشار يريخ ه و اموريوزارت صح

ن شـماره  ينخسـت .انتشار آن متوقـف شـده اسـت    يداشته که پس از چند شماره به خاطر فقدان مخاطب کاف

ه يصــح( يبهداشــت همگــان: شــوند يده مــيــر ديــن زيصــفحه منمتشــر شــده عنــاو ٢٧ه کــه در ين نشــريــا

  .دي، درمانها و نسخ مفيات طبقي، تحق)يهمگان

    
نشريه حفظ الصحه):۱شکل  
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ه يـ ريه و امـور خ ي، توسـط وزارت صـح  ١٩٢١/ ش ١٣٠٠ران در ساليدر ا يپزشک ين مجله دولتينخست

 ين مجله ماهانه از پزشکان دعوت شده که مقـاالت خـود را بـرا   ين شماره ايمنتشر شده است که در نخست

  .ن مجله ارسال کننديا

 ١٣٠٦پلمه در يه پزشکان ديتوسط اتحاد" صحت يندا"گر به نام يماهانه د يه پزشکيک نشريسپس 

ن شـماره آن  يدر نخسـت . بـوده اسـت   ييخـان طباطبـا   يد رضـ ير آن سـ يـ س شـده کـه سـر دب   يتاس ١٩٢٧/ش

  :شود يده مير دين زيعناو

 مجله يپلمه و خط مشيه پزشکان ديس اتحاديتاس -

 اهللا نصر يد وليبه قلم دکتر س يخ پزشکيتار -

 يت آن نوشته دکتر رسوليو اهم يولوژيباکتر -

 يخان مصطفو يت با آن توسط دکتر عليمضرات الکل و مسمو -

 آنفلونزا به قلم دکتر فضل الدوله -

 دکترشفاءالدوله رخوار ،ينوزادان ش -

 رانيا يگزارش ساالنه اداره کل بهدار -

  تهران يشهردار يگزارش ساالنه شعبه طب -

منتشـر شـده   ) ٢شـکل  " (رانيـ ا يصحت نما"به نام  يپزشک يا ، مجله١٩٣٣/ش ١٣١٢در سال   

دانشـگاه   ين مجلـه، در کتابخانـه مرکـز   يـ ا. ا بـوده اسـت  يـ توت ين مجله دکتر محمد علـ يمسئول ا ريکه مد

ک اخـتالل  يـ (سـم  يساد :ن آن عبارتنـد از ياز عنـاو  يبرخـ . موجود است) ٥٦٧٦لم شماره يکرو فيم(تهران 

در شـماره   .)فـوس بـود  يع تيشـا  يهـا  يمـار ين بيتـر  از کشـنده  يکـ يدر آن زمـان  (ي فتريد ،اعونط ،)يروان

ده يـ ز ديـ فـوس در تبر يوع تيراجـع بـه شـ    يه عمـوم يـ ، اطالع١٩٣٤/ ش ١٣١٣پنجم مجله مزبور مربـوط بـه  

  .)١٣٨-١٣٦، صفحات ٥شماره ( شود يم
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  امه ماهانه دانشکده پزشکي تهرانمجوز انتشار و روي جلد نخستين شماره ن )۲ شکل

  

  

 يس دانشــکده پزشــکي، ســال تاســ١٩٣٤/ ش١٣١٣کــه قبــل از يپزشــک -يات بهداشــتير نشــريســا

  ).١جدول ( اند ران منتشر شدهيتهران، در ا
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نخستين نشريات پزشکي و بهداشتي ايران پيش از تاسيس دانشکده پزشکي تهران در  )۱جدول 

)م۱۹۳۴( ش۱۳۱۳  

  

 شارتاريخ انت  نام

  )شمسي(

فاصله   بنيانگذار

  انتشار

محل 

  انتشار

  تهران  هفتگي  انجمن صحيه عمومي  ١٢٧٩  حفظ الصحه

  تهران  ماهانه  دکتر علي اصغر نفيسي  ١٢٨٤  حفظه الصحه

  تهران  هفتگي  ميرزا ابراهيم خان  ١٢٨٦  طبابت

  تبريز  ماهانه  سيد حسين خان عدالت  ١٢٨٧  صحت

  تهران  هماهان  مزين السلطنه  ١٢٩٥  طب مصور

  تهران  ماهانه  محمد خان عليم الدوله  ١٢٩٨  طبي

  مشهد  ماهانه  دکتر فتحعلي خان  ١٢٩٩  طب کنوني

ــور    ١٣٠٠  صحيه و امور خيريه ــحيه وامـــ وزارت صـــ

  خيريه

  تهران  ماهانه

  تهران  دوبار در ماه  ميرزا احمد خان  ١٣٠١  طبابت

  تهران  ماهانه  ناشناخته  ١٣٠٢  طب جديد

  مشهد  ماهانه  ناشناخته  ١٣٠٣  صحت

  تهران  ماهانه  شير و خورشيد سرخ  ١٣٠٤  شير و خورشيد سرخ

  تهران  ماهانه  دکتر سيد رضي خان صحت  ١٣٠٦  نداي صحت

  تهران  فصلنامه  دکتر فتح اهللا فرهي  ١٣٠٦  دواسازي

صـــــحت نمـــــاي 

  ايران

  تهران  ماهانه  دکتر محمد علي توتيا  ١٣١٢

 

شـده اسـت کـه     يبرس يو داروساز ي، دندانپزشکيزشکنه پيه در زمينشر ١٠٥ معاًج ين بررسيدر ا

  .شود يان ميج آن به طور خالصه بينک نتايا
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        فاصله انتشارفاصله انتشارفاصله انتشارفاصله انتشار
 ٩ه بـه صـورت فصـلنامه،    ينشـر  ٤٠مجلـه ماهانـه،    ٤٥ن مطالعـه،  يدر ا يه مورد بررسينشر ١٠٥از 

ه يک نشـر يـ ر سـال و  ه دو بـار د يه دوبـار در سـال، دو نشـر   يک نشـر يـ ه دوبار در ماه، ينشر ١، يمورد هفتگ

ز يـ ن مـورد  ٤ه نامنظم بوده و فاصله انتشـار  يفاصله انتشار دو نشر .اند شده يبار منتشر م کيگرهر دو ماه يد

  .ناشناخته ماند

        محل انتشارمحل انتشارمحل انتشارمحل انتشار
در مشـهد  : ر شـهرها يدر سـا . اند ورد در تهران منتشر شدهــــم ٩٠ده، ــــش يررســــه بينشر ١٠٥از 

  .منتشر شده است) مورد ٢( و اهواز) مورد ٣( اصفهان ،)مورد ٣( زي، تبر)مورد ٣(رازي، ش)مورد ٤(

  

        خ انتشارخ انتشارخ انتشارخ انتشارييييتارتارتارتار
منتشـر   يالديمـ  ١٩٧٠تـا   ١٩٦٠ش برابر بـا   ١٣٤٩- ١٣٣٩ي ات در فاصله زمانين نشرين ايشتريب

  .)٢جدول ( اند شده
  نشريه پزشکي بهداشتي در ايران ۱۰۵سال انتشار ) ۲جدول 

  

  تعداد  )شمسي ( سال

٤  ١٢٨٨- ١٢٧٩  

٣  ١٢٩٩- ١٢٨٨  

٧  ١٣٠٩- ١٢٩٩  

٤  ١٣١٨- ١٣٠٩  

١٣  ١٣٢٩- ١٣١٨  

٢٦  ١٣٣٩- ١٣٢٩  

٣٠  ١٣٤٩- ١٣٣٩  

١٨  ١٣٥٧- ١٣٤٩  

  ١٠٥  جمع



٤٢ 
 

        ن ن ن ن ييييناشرناشرناشرناشر
مسـتقل،   يردولتـ ين موسسـات غ يو همچنـ  هـا  ا دانشـگاه يـ  يا توسـط موسسـات دولتـ   يـ ات ين نشريا

ه ينشـر  ٤٣ن مطالعـه،  يـ در ا يمـورد بررسـ   هينشـر  ١٠٥از . اند پزشکان، داروسازان دندانپزشکان منتشر شده

 يو داروسـاز  ي، دانپزشکيپزشک يها ه توسط دانشکدهينشر ٣٧توسط پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان، 

ه توســط ينشــر ٢٥، و )ه انتشــار دادده اســتينشــر ٨کــه  يماننــد وزارت بهــدار(ي ر موسســات دولتــيو ســا

  :اند ر منتشر شدهيز به قرار ير موسسات خصوصيها، مجامع و سا انجمن

  رانيا يانجمن بهداشت عموم -

  رانيا ييدارو يها نيسيانجمن تکن -

  رانيانجمن پزشکان ا -

  تهران -يه نورانيرياد خيبن -

  رانيمان ايانجمن زنان و زا -

  رازيش -يسالم يمرکز روانپزشک -

  رانيا يزشيآم يها يمارين پوست و بيانجمن متخصص -

  نتهرا -يشگاه رضاعيآسا -

  رانيا يانجمن چشم پزشک -

  روزنامه اصفهان -

  رانيا يانجمن روانپزشک-

  تهران -ن کمان نويمجله رنگ -

  رانيا يو ارتوپد يانجمن جراح -

  يه عموميانجمن صح -

  آموختگان اروپا انجمن دانش -

  انيف دانشجويترجمه و تال يانجمن علم -

  پلمهيه اطباء دياتحاد -

  رانيموسسه داروسازان ا -



٤٣ 
 

  رانيا يانجمن دندانپزشک -

  مبارزه با سزطان يانجمن مل -

  

        ياتياتياتياتموضوع نشرموضوع نشرموضوع نشرموضوع نشر
ه در ينشـر  ١٠نه بهداشت، يه در زمينشر ٢٥و علوم وابسته،  يژه پزشکيه وينشر ٦٤ه، ينشر ١٠٥از 

  .بوده است ينه دندانپزشکيه در زمينشر ٦و  يمورد داروساز

  

        ييييپزشکپزشکپزشکپزشک    ييييات دانشکده هاات دانشکده هاات دانشکده هاات دانشکده هايييينشرنشرنشرنشر
 تهرانتهرانتهرانتهران    ييييده پزشکده پزشکده پزشکده پزشکدانشکدانشکدانشکدانشک    ييييات فارسات فارسات فارسات فارسيييينشرنشرنشرنشر    ----الفالفالفالف

پـنج سـال   . ران بـوده اسـت  يـ ک در ايـ آکادم يه پزشکين نشرينخست: ينامه ماهانه دانشکده پزشک 

شنناس  بي، آس)١٩٦٠-١٨٩٥(ش، پروفسور شارل ابرلن  ١٣١٨تهران در  يس دانشکده پزشکيپس از تاس

اه تهـران انتخـاب   دانشگ يو داروساز ي، دندانپزشکيپزشک يها است دانشکدهيبه سمت ر يمشهور فرانسو

ن يـ را منتشـر کنـد و ا   يشـنهاد کـرد کـه مجلـه پزشـک     يبه مقامات وزارت فرهنـگ پ  يو چهارسال بعد،. شد

  .)٣شکل ( افتيانتشار  ١٩٤٣/ ش ١٣٢٢مجله در سال

        
  

  شناسي و جراحي دهان مجله آسيب) ۳شکل

  



٤٤ 
 

، اسـتاد طـب   يسـم ر مجله مزبور دکتـر نصـرت اهللا کا  ير مسئول و سر دبيمد ١٣٢٧تا  ١٣٢٢از سال 

بـوده کـه در آن زمـان دکتـر جهانشـاه       ١٩٤٨/ش ١٣٢٧ن مجلـه از سـال   يـ مرحله دوم انتشـار ا . بود يداخل

را بـه   يو دندانپزشـک  يداروسـاز  د طـب، ياز اسـات  يبرخ ،يس دانشکده پزشکيير) ش ١٣٥٥-١٢٨٣(صالح 

بـه قلـم    يمقـاالت پژوهشـ  ن بـار  ينخسـت  ين مجله بـرا يدر ا. ديه آن مجله برگزيريت تحريئعنوان اعضا ه

 .افتيانتشار  يرانين ايمحقق

س دانشـگاه تهـران و   يـي توسط دکتر احمـد فرهـاد، ر   ١٩٦١/ش ١٣٣٩در سال : يمجله طب عموم

در . ز بـود يـ ر ، اسـتاد غـدد درون  يآبـاد  ر آن دکتر هوشنگ دولتيسر دب. منتشر شد ياست دانشکده پزشکير

 .منتشر شد ١٩٧٠ن مجله تا سال يا. شد يعموم پزشکان يبرا ين مجله منبع مناسبيآن زمان ا

منتشـر   يتو اعصاب و روان دانشکده پزشکيتوسط انست ١٩٦٧/ش ١٣٤٧در سال : ه اعصاب و روانينشر -

 .بخت بود ر آن دکتر بهيشد و سر دب

 .شـد  يزيـ ر هيپا ١٩٦٩/ش ١٣٤٨تهران در  يوابسته به دانشکده پزشک :کودکان يه مرکز طبينشر

دکتـر رضـا    يآموختـه فرانسـه و پـس از و    ب، اسـتاد طـب کودکـان دانـش    يـ آن دکتـر محمـد قر   ريابتدا سردب

  .ر شديسردب يمعظم
 

 ييييپزشکپزشکپزشکپزشک    ييييهاهاهاها    ر مجالت دانشکدهر مجالت دانشکدهر مجالت دانشکدهر مجالت دانشکدهييييساساساسا    ----بببب

 ياالشـرف  نيتوسط دکتر تـراب امـ   ،١٩٥٧/ ش ١٣٣٦در سال: زيتبر يدانشکده پزشک يمجله پزشک

 .منتشر شد

د يبه صورت فصلنامه منتشر گرد ١٩٥٧/ ش ١٣٣٦در سال: مشهد يدانشکده پزشک يمجله پزشک

 .ر مسئول آن دکتر منوچهر رادپور بوده استيو مد

 يردامـاد يافـت و دکتـر محمـد م   يانتشار  ١٩٦٥/ ش ١٣٤٤در سال: دانشگاه اصفهان يمجله پزشک

 .رآن بوده استيسر دب

اسـداهللا   اهواز منتشـر شـد و دکتـر    در ١٩٧١/ ش ١٣٥١در سال: شاپور يدانشگاه جند يمجله پزشک

 .ر آن بوده استيسردب ييمجتبا



٤٥ 
 

ــک  ــه پزش ــابق(ي دانشــگاه ملــ  يمجل ــال): س ــر پرو  ١٩٧٣/ ش ١٣٥٣در س ــط دکت ــتوس ــيز معي  يل

  .ون پور بوده استيهما ير ان دکتر مهديسر دب. شد يگذار هيپا
 

        ييييسسسسييييبه زبان انگلبه زبان انگلبه زبان انگلبه زبان انگل    ييييمجالت پزشکمجالت پزشکمجالت پزشکمجالت پزشک    ----جججج

  :ر استيزبان به قرار ز يسيدو مجله مهم انگل

 ١٩٥٦/ ش ١٣٣٥ران که در سـال يدر ا يسيبه زبان انگل ين مجله پزشکينخست: کايرانيکا ايآکتامد

ن مجلـه پـس از   يـ ا. بـود  يد محمـد بهشـت  يانگذار آن دکتر سـ يبن. تهران منتشر شد يتوسط دانشکده پزشک

مجله مزبور پـس از انقـالب   . رفته شديکوس پذيندکس مديا يالملل نيب يساز هيدر نظام نما يانتشار به زود

 .شود ين نام منتشر ميز به همين يماسال

منتشـر   ١٩٧٠/ش ١٣٤٩در ) يراز کنـون يشـ (  سـابق  يتوسط دانشگاه پهلـو : يپهلو يمجله پزشک

نــدکس ين مجلــه در ايــا. بــوده اســت يولــوژيم وصــال، اســتاد رادير آن دکتــر کــرين ســردبينخســت. ديــگرد

عنـوان آن بـه    .افـت يمجـدداً انتشـار    يز به فاصله کوتـاه ين يرفته شد و پس از انقالب اسالميکوس پذيمد

 .)٤شکل (افته است ير ييتغ)  Iranian Journal of Medical Sciences(ي علوم پزشک يرانيمجله ا

  

  

  

        مجله دانشکده پزشکي شيرازمجله دانشکده پزشکي شيرازمجله دانشکده پزشکي شيرازمجله دانشکده پزشکي شيراز    ))))۴۴۴۴شکلشکلشکلشکل

 



٤٦ 
 

        ييييمجالت جراحمجالت جراحمجالت جراحمجالت جراح
توسط انجمن جراحان مکتب  ١٩٤٣/ ش ١٣٢١مکتب عدل درسال يو جراح يمجله ماهانه پزشک

  .عدل منتشر شد

 در يا ن مجلـه يافـت کـه نخسـت   يانتشـار   ١٩٥٧/ ش ١٣٣٦در سـال : رانيـ ا يو جراح يمجله پزشک

و سپس دکتر عبـداهللا   ير آن دکتر قدرت اهللا موثقين سردبينخست .منتشر شد ينه جراحيران بود که در زميا

  .ن مجله به مدت هفده سال منتشر شديا. بود يبيحب

  

        مان مان مان مان ييييمجله زنان و زامجله زنان و زامجله زنان و زامجله زنان و زا
ر مسئول مجله دکتر يافت، مديران انتشار يمان ايتوسط انجمن زنان و زا ١٩٦٨/ ش ١٣٤٧در سال

  .بود ير آن دکتر اسداهللا مهدويجهانشاه صالح و سردب

د و يـ ران منتشـر گرد يـ ا يتوسط انجمن چشـم پزشـک   ١٩٦٨/ ش ١٣٤٧در سال يفصلنامه افتالموژ

  .مس بودش يدکتر محمدقل يشمس و پس از و ييحير مسئول آن دکتر ين مدينخست

ران يـ ا يو ارتوپـد  يتوسط انجمن جراحـ  ١٩٧١/ ش ١٣٤٩ران در سال يا يو ارتوپد يمجله جراح

انتشـار آن تـا سـال    . بـود  يريـ ر آن دکتـر هرمـز ظه  يـ ر مسئول آن دکتر محمد مسـعود و دب يمنتشرشد و مد

  .افتيش ادامه  ١٣٥٢

بـود کـه    يسـ يانگل ن مجلـه بـه زبـان   ين دومـ يـ منتشر شـد ا  ١٩٧٨/ ش ١٣٥٦در سال يمجله جراح

 ير جاهـد، اسـتاد جراحـ   يـ ر آن دکترکـوروش ام يـ سر دب. بار منتشر شد کيراز هر سه ماه يتوسط دانشگاه ش

  .بود

  

 ييييمجالت داروسازمجالت داروسازمجالت داروسازمجالت داروساز
ه در ينشـر  ١١ن مطالعـه،  يـ در ا يه مـورد بررسـ  ينشر ١٠٥مورد مطالعه، از مجموع  يدر فاصله زمان

  : ر استيمنتشر شد که شرح آن به قرار ز ينه داروسازيزم

ــاز ــال: يدواس ــتح اهللا فرهــ    ١٩٢٧/ ش ١٣٢٠در س ــر ف ــط دکت ــار  يتوس ــتيانتش ــا. اف ــري ه ين نش

 .شد يبود که در تهران منتشر م يا فصلنامه



٤٧ 
 

منتشـر شـد کـه تـا      ١٩٣٤/ش ١٣١٣در سال  يآباد توسط دکتر محمود نجم: عصر حاضر يدواساز

 .ش انتشار آن ادامه داشت ١٣٢٣سال 

منتشر شد و انتشـار آن تـا    يد اعتصاميتوسط دکتر سع ١٩٤٢/ش١٣٢٠ در سال :يهفتگ يداروساز

 .ادامه داشت ١٣٤٨سال 

 ١٩٤٢/ ش ١٣٢٠ران در سـال يـ بـود کـه توسـط انجمـن داروسـازان ا      يهفتگـ  يا هينشر: داروسازان

 .بود يد اعتصامير مسئول آن دکتر سعيمنتشر شد و مد

ران يـ توسط جامعه داروسـازان ا  ١٩٥٢/ ش ١٣٣١بود که در سال يهفتگ يا هينشر :ينامه داروساز

 .خو بود کير مسئول آن دکتر احمد نيمد. منتشر شد

 .بود يانگذار آن دکتر منوچهرطرزيبن. افتيانتشار  ١٩٥٦/ش ١٣٣٥بود که در  يا فصلنامه :نيرام

منتشـر شـد و انتشـار آن تـا      يديعب يتوسط دکتر غالمعل ١٩٥٦/ ش ١٣٣٥در سال :پزشک و دارو

 .افتيامه ش اد ١٣٥٢

 .منتشر شد يتوسط دکتر محمد عبد ربان ١٩٧٢/ ش ١٣٥در سال: يدارو پزشک

 يرج اللـه زار يـ ش توسط دکتر ا ١٣٥٢/ ١٩٧٢در سال : تهران يدانشکده پزشک يه داروسازينشر

 .بود يزدانيروس ير آن دکتر سيمنتشر شد و سردب

 .افتيانتشار  ١٩٧٢/ش  ١٣٥٢درسال  ييدارو يها نيسيه ماهانه تکنينشر

        
        ييييات دندانپزشکات دندانپزشکات دندانپزشکات دندانپزشکيييينشرنشرنشرنشر

  .ر منتشر شديران به شرح زيدر ا يچند مجله دندانپزشک يمورد بررس هاي سالن يب

دندانپزشـکان   يکايران بـود کـه توسـط سـند    يـ در ا يه دندانپزشکين نشرينخست: يمجله دندانپزشک

اسـت  يران کـه ر يـ دندانپزشـکان ا  يکايآن سند شش سال بعد از .شد يگذار هيش پا ١٩٤٦/١٣٢٥ران در يا

ن يـ ا عهده داشـت،  دانشگاه تهران بر يدهان دانشکده دندانپزشک يها يمارياح استاد بيآنرا دکتر محسن س

  .ه را منتشر کردينشر

منتشـر   ييتوسط دکتر آذرنوش سنا ١٩٥٤/ش ١٣٣٣بود که در سال يا ماهنامه: يمجله دندانپزشک

 .افتيش ادامه  ١٣٣٦شد و انتشار آن تاسال 



٤٨ 
 

منتشـر شـد و ايـن نخسـتين نشـريه       ١٩٦٠/ش ١٣٣٩در سـال : نشريه دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهـران 

 .مدير مسئول آن دکتر محسن سياح بود. شد آکادميک دندانپزشکي بود که توسط هيئت تحريريه اداره مي

ر مسـئول آن دکتـر   يو مد افتيانتشار  ١٩٦٥/ ش ١٣٤٤در سال: رانيه انجمن دندانپزشکان اينشر

 .بود يهاشم يباک يموس

اسـتاد   يزديـ ل يتوسط دکتر اسمع ١٩٦٥/ ش ١٣٤٥ در سال: دهان يو جراح يشناس بيه آسينشر

  .افتيفک وصورت انتشار  يدهان و جراح يب شناسيآس

 يانگـذار آن علـ  يمنتشـر شـد و بن   ١٩٦٧/ ش  ١٣٤٧در سال: يدانشگاه مل يه دانشکده پزشکينشر

 .رمان بوداکبر به
        

            ييييپزشکپزشکپزشکپزشک    ----    ييييات بهداشتات بهداشتات بهداشتات بهداشتيييينشرنشرنشرنشر    ررررييييانگذار و سر دبانگذار و سر دبانگذار و سر دبانگذار و سر دبييييبنبنبنبنبانوان بانوان بانوان بانوان 
ن رو نقش زنان ياند، از ا ه زنان نقش داشتهينشر ١١، در يات مورد بررسيانگذار نشريبن ١٠٥از 

  :آنها عبارتند از، بوده است درصد ١٠حدود 

 ١٩٤٣/ ش ١٣٢٢شفا،  ياح، محله بهداشتيدکتر فاطمه س -

 ١٣٢٤ر، يشـهر  يـي و دارو ير مسـئول ماهنامـه طبـ   يمـد ) نـژاد  يقـادر (يباراقدس الملوک اعت -

 ١٩٤٥/ش

 ١٣٣١ان بـود،  يف دانشـجو يترجمه و تال يمسئول فصلنامه انجمن علم يان، مدتيفاطمه قوام -

 ١٩٥٢/ش

توسـط   ١٩٥٤/ش ١٣٣٣کـه در سـال    يو بهداشـت  يهورآسا شـکوه، مسـئول فصـلنامه پزشـک     -

 .شد يمنتشر م يوزارت بهدار

راز منتشـر  يدر شـ  يسـالم  ير مجله روح سالم که توسط مرکز روانپزشـک ي، سردبيم سالميمر -

 .شد يم

 تهران يدانشکده پزشک يزه وحدت، مجله پزشکيدکتر عز -

 ١٩٧٦/ ش ١٣٥٤انيرفاه ناشنوا ي، سازمان ملييک شنواي، پيريقمر مش -

 ١٩٧٧/ ش ١٣٥٥کودکان شهر آزاد، يدکتر پروانه وثوق، مسئول مجله پژوهش -

  شاپور اهواز يجند يم زاده، مجله پزشکيدکتر عادله ابراه -
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        بحثبحثبحثبحث
عبـاس ميـرزا ، شـاهزاده قاجـار و     . توسط عباس ميرزا تاسيس شـد  ١٨١٦نخستين چايخانه در ايران در سال 

در آن چاپخانـه   ١٨٢٨حاکم آذربايجان بود و نخستين کتاب پزشکي از زبان انگليسـي بـه فارسـي ترجمـه و در سـال      

. منتشر شد که رساله آبله کوبي نام داشت و توسط دکتر کرميک، پزشک مخصـوص عبـاس ميـرزا، تـاليف شـده بـود      

ـا پزشـکي نـوين آشـنايي يافـت         توسط ميرزا تقـي  ١٨٥١پس از تاسيس دارالفنون در سال  دو . خـان اميرکبيـر، ايـران ب

) ١٨٨١- ١٨١٩(و دکتـر شـليمرهلندي   ) ١٨٨١- ١٨٩١(استاد معروف دارالفنون، دکتر ژاکـوب ادوارد پـوالک اتريشـي    

هـاي مزبـور بـه فارسـي ترجمـه و در ايـران        هاي مختلف پزشکي تاليف کردند و کتـاب  آنها چند کتاب در زمينه. بودند

رغم انتشـار کتـب پزشـکي، نشـريات پزشـکي تـا پـنج دهـه بعـد منتشـر نشـدند و نخسـتين نشـريه               اما علي. چاپ شد

رسيد که در مقايسه با انتشار مجالت پزشـکي در کشـورهاي غربـي بـا تـاخير       به چاپ ١٩٠١/ش ١٢٩٧بهداشتي در 

م در  ١٧٣١چشمگيري همراه بود، زيرا اولين مجله پزشـکي در دنيـا بـه نـام مقـاالت و مشـاهدات پزشـکي در سـال         

  .انگلستان منتشر شده بود

اني کـافي، انگيـزه   رشد مجالت علمي از جمله در عرصه پزشکي به عوامل مختلفـي از جملـه منـابع انسـ    

در ايـن  . هـاي دولتـي و يـا اجتمـاعي وابسـته اسـت       اقتصـادي و همچنـين حمايـت    - بنيانگذاران، پايداري اجتمـاعي 

شـدند، بيشـتر از نشـرياتي بـوده کـه توسـط        رسد که تدوام مجالتي که توسط دولت حمايت مي بررسي به نظر مي

بـه عـالوه انتشـار    . مقولـه اقتصـادي بـوده اسـت     انـد کـه احتمـاالً علـت عمـده آن      بخش خصوصي منتشـر گرديـده  

هاي فردي، پزشـکان، داروسـازان و دندانپزشـکاني بـوده کـه موسـس يـا         بسياري از نشريات در ايران نتيجه تالش

بهرحال، در بسياري از موارد، انتار اين مجالت عمدتاً در اثر مشکالت مـالي متوقـف   . اند سردبير اين مجالت بوده

. ت پزشــکي اوليـه، در ايـران، هيئــت تحريريـه و سيسـتم داوري همتــا وجـود نداشـته اســت      در مجـال  .شـده اسـت  

  .نخستين مجله پزشکي که داراي هيئت تحريريه بوده، نامه ماهانه دانشکده پزشکي بوده است

، يعربـ  يهـا  از واژه ياريه، بسـ يـ ، در مجـالت اول يپزشک يمناسب علم يها با توجه به نقصان واژه

و وضـع   ١٩٣٥/ش ١٣١٤ن فرهنگسـتان در  يس نخسـت يامـا بـا تاسـ    رفـت،  يبه کـار مـ   يسيو انگل يفرانسو

  .مزبور شد يها ن واژهيگزيجا يفارس يها ج واژهيگانه، به تدريب يها معادل واژه يفارس يها واژه

 ١٤٠که هم اکنـون بـالغ بـر     يران پس از انقالب اسالميو علوم وابسته به آن در ا يات پزشکينشر يبررس

  .ازمند استين يا است به مطالعه جداگانهه ينشر
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 Hضريب تاثير و نمايه 

(Impact Factor and H-index) 

 

 زاده دكتر فرخ حبيب

 دبير انجمن جهاني سردبيران مجالت پزشكي و

  رييس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت فارس

  

آن ميزان توليد علم و تاثير  هاي مهم علم است كه در يكي از شاخه) Scientometrics(سنجي  علم

سنجي، ضريب  هاي علم ترين شاخص يكي از معروف. گيرد عوامل مختلف بر آن مورد بررسي قرار مي

ميالدي توسط دكتر يوجين گارفيلد پيشنهاد  ١٩٥٥يك ژورنال است كه در سال ) impact factor(تاثير 

ك از مقاالتي كه طي دو سال گذشته در يك اين نمايه در واقع نشانگر اين است كه به هر ي.  شده است

اند، به طور متوسط چند بار در يك سال ارجاع شده است و از آن به عنوان شاخصي  نشريه به چاپ رسيده

اي از اين نمايه به اشتباه،  هاي بعد، عده طي سال. شود براي ارزيابي ميزان اهميت يك مجله استفاده مي

هاي انجام شده و مقاالت چاپ شده توسط يك  ت و اهميت پژوهشبه عنوان شاخصي براي بررسي كيفي

ايراداتي به ضريب تاثير گرفته شده است و پيشنهاداتي . پژوهشگر يا يك مركز تحقيقاتي استفاده كردند

ها، پيشنهاد استفاده از ضريب تاثير وزني  يكي از اين. ه شده استيها ارا جهت رفع بعضي از آن

)weighted impact factor (در حالي . ميالدي است ٢٠٠٨زاده و همكارش در سال  توسط فرخ حبيب

گيرند، در محاسبه  مي ١كه در محاسبه ضريب تاثير معمولي، تمام ارجاعات وزن يكسان داشته و ضريب 

ضريب تاثير وزني، هريك از ارجاعات، بسته به اينكه از كدام ژورنال به كدام ژورنال ارجاع شده باشد، 

  .اين عمل نتايج جالبي را در پي دارد.  گيرد مي ١٠تا  ١/٠ وزني بين

ميالدي، فيزيكداني از دانشگاه كالفرنيا، به نام يورگ هيرش، شاخصي را براي  ٢٠٠٥در سال 

يا  Hم، معرفي كرد كه بعدها به افتخار خود او نمايه ـــش با هـــژوهشي همكارانـــاليت پـــايسه فعـــمق
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H-index ٢٥فرض كنيد محققي تاكنون .  زنم ر مفهوم اين نمايه مثالي ميـــراي درك بهتــب. نام گرفت 

بار  ٦بار و به بقيه مقاالت كمتر از  ٦مقاله از اين مقاالت حداقل  ٦فرض كنيد به .  مقاله چاپ كرده باشد

راي شود، ب همانطور كه ديده مي.  است ٦اين پژوهشگر  Hدر اين صورت نمايه .  ارجاع شده باشد

محاسبه اين نمايه به دو بعد، يعني هم تعداد مقاالت چاپ شده و هم تعداد ارجاعات به مقاالت توجه 

هايي كه در اين نمايه نيز وجود دارد، اين نمايه  رغم كاستي رسد، علي نظر ميه شود و بنابر اين ب مي

را به  Hنمايه . اشدشاخص بهتري براي ارزيابي فعاليت پژوهشي يك محقق نسبت به ضريب تاثير ب

هاي پژوهشي، مراكز تحقيقاتي، مجالت و حتي يك كشور تعريف كرده  توان براي گروه همين ترتيب مي

  .و از آن براي مقايسه ميزان توليد علم در مؤسسات يا ممالك مختلف استفاده كرد

شد و  و مزايا و معايب هر يك توضيح داده خواهد Hدر اين سخنراني، ضريب تاثير و نمايه 

  .هاي متفاوت ارزشيابي يك مقاله يا يك پژوهشگر به بحث گذاشته خواهد شد راه
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Eastern Mediterranean Association of Medical Editors (EMAME) 
 

Farhad Handjani, MD 

 
Secretary-General/Treasurer of EMAME & Associate Professor of Dermatology, Shiraz University of 

Medical Sciences, Shiraz, Iran 
 

The Eastern Mediterranean Association of Medical Editors (EMAME) is a non-

governmental, non-partisan and non-profit organization whose mission is to support 

and promote medical journalism in the Eastern Mediterranean Region by fostering 

networking, education, discussion, and exchange of information and knowledge 

among medical editors and researchers.EMAME was established in 2003 with the 

help of the World Health Organization Regional Office for the Eastern 

Mediterranean (WHO/EMRO) and interested individuals and parties in the 

Region.To date, EMAME has held four regional conferences(Cairo 2003, Riyadh 

2004, Shiraz 2006 and Bahrain 2008) and has over 300 members with a functioning 

listserv.As the number of journals in the Region are increasing in number and the 

need for dissemination of health information is becoming an ever-increasing 

objective of the medical and medical-related profession, EMAME is committed to 

promote professionalism in medical editing and the peer review process as well as 

international indexing.EMAME is also engaging in constructive cooperation with 

national and international bodies who also pursue the same objectives,i.e. FAME 

and WAME, in order to share experiences and promote communication among 

editors throughout the world. 
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  افق دانش، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد :نام مجله

  ١٣٧٤ :سال شروع فعاليت مجله
  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

 : فرد يا افراد �

  اد معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گناب :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

  ١٣٨٢سال . سال ٩شد؟ در كدام سال؟  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي

   �يا دو فصل نامه  �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ٢٣ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

 )١٣٧٤تابستان، پاييز و زمستان (شماره  ٣ جله منتشر شد؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار م
 :لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

  ١٣٨٧١٣٨٧  ١٣٨٠١٣٨٠  اولاول        ســالســال

 ٠ ٠ ٤  تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه
 ٠ ٢ ٦  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٤٠ ١٨ ١٣  ((OOrriiggiinnaall))تعداد مقاالت اصلي تعداد مقاالت اصلي 

 ٧ ٣ ٦  تعدادمقاالت علوم پايهتعدادمقاالت علوم پايه

  مقاالت علوم بالينيمقاالت علوم باليني

 ٣ ٠ ٠  ((CCaassee  SSeerriieess))ي ي موارد بيمارموارد بيمار
 ٦ ٧ ٣  مقطعيمقطعي

 ٦ ٠ ٥  مورد شاهديمورد شاهدي
 ٤ ٠ ١  كوهورتكوهورت

        كارآزمايي بالينيكارآزمايي باليني
 ٦ ٢ ١  با كنترلبا كنترل

 ١ ٠ ٠  بدون كنترلبدون كنترل
 ٧ ٨ ٧    تعداد مقاالت ديگرتعداد مقاالت ديگر

 ٠ ٠ ٠  تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشرياتتعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 ٠ ٠ ٠  تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشرياتتعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  .يد را بنويسيدا گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  مقايسه اثر اپينفرين، فنتانيل و سوفنتانيل بر بي حسي با ليدوكائين -١

 بررسي ميزان مقاومتهاي آنتي بيوتيكي اشريشياكلي هاي جدا شده از عفونتهاي ادراري -٢

 هاي آندوسكوپيك و يافته گوارشي در بيماران تحت درمان با داروهاي ضد انعقاد، بررسي عللخونريزي  -٣
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 تأثير نوع و مدت دريافت آب بر روي كاهش فشار خون در مردان مبتال به پرفشاري خون -٤

  جدا شدن پيشرس سانترومر كروموزومها در يك زن در معرض پرتوزايي طبيعي باال -٥
  :كنند صد از مخارج مجله شما را تامين ميهر يك از منابع زير چند در

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ١٠٠: : : : منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

از محل اعتبارات رياست محترم جمهوري نشريات مورد  ١٣٨٧طبق نامه معاونت تحقيقات قرار بود در سال *

   .حمايت مالي قرار گيرد و در اين راستا شماره حساب نيز اخذ گرديد

   نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
 www.ofoghedanesh.ir بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي online به طورآيا مجله 
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  بهبود :نام مجله
  :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

نشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دا: انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

  کرمانشاه
  شد؟ در كدام سال؟  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي

  )٢/٤/٨١( ١٣٨١سال و در سال  ٦

  �يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ١٦ ؟عدد بودچند تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله 

  شماره ٢ مجله منتشر شد؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار 
  ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

  ١٣٨٧١٣٨٧  ١٣٨٠١٣٨٠  اولاول        ســالســال

 ٠   تعداد مقاالت ترجمه

 ٠   تعداد مقاالت مروري

 ٣٦   (Original)تعداد مقاالت اصلي 

    تعدادمقاالت علوم پايه

 بالينيمقاالت علوم 

 ٨   (Case Series)موارد بيماري 

    مقطعي

 ١   مورد شاهدي

 ١   كوهورت

  كارآزمايي باليني
    با كنترل

    بدون كنترل

     تعداد مقاالت ديگر

    تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

    تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  .يد را بنويسيدا گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده هاي سالعنوان پنج مقاله برتري را كه در  فهرست

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ) .) .) .) .با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير      آگهيآگهيآگهيآگهي  منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    درصد ١٠٠ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ٥٠٠ :لهمج) تيراژ(تعداد شمارگان 
 http://jbehbood.hbi.ir بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي online به طورآيا مجله 



٥٧ 
 

  تحقيقات علوم رفتاري :نام مجله
   ١٣٨٣ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

يقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشکي مرکز تحق :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

  اصفهان
  شد؟ در كدام سال؟  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي

  ١٣٨٧سال واخذ مجوز در شهريور ٤

   �يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
 مقاله در دو شماره ٢٠ عدد بود؟تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند 

  شماره ٢چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟ 
  لطفاً جدول زير را تكميل نماييد

ـال ـالسـ   ١٣٨٧١٣٨٧  ١٣٨٠١٣٨٠  اولاول  سـ

 -  -  -  تعداد مقاالت ترجمه

 ٢ - ١ تعداد مقاالت مروري
 ١٥ - ١٩ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 - - - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 - - - (Case Series)موارد بيماري 
 ٩ - ٦ مقطعي

 - - ١ مورد شاهدي
 - - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٣ - ٢ با كنترل

 ١ - - بدون كنترل
 ٣ - ١  تعداد مقاالت ديگر

 - - -- تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - مقاالت خارجي از ساير نشريات تعداد گزارش كوتاه

  



٥٨ 
 

  .يد را بنويسيدا گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  اسکلتي -نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتال به دردهاي عضالني .١

  به اختالل افسردگي اساسيمالحظات ضروري در تفسير آزمون ورزش مبتاليان  .٢

هاي  تاثير فاصله و حذف نشانه هاي بينائي ، و چرخش سيستم آزمايشي بر جهت يابي فضائي موش .٣

  آلبينوس

 اجتماعي مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز  -اضطراب امتحان و برخي از عوامل فردي  .٤

  :كنند ا تامين ميهر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما ر

  ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير   آگهيآگهيآگهيآگهي    منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    .درصد ١٠٠. منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

 دو شماره در هر سال :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 WWW.journals.mui.ac.ir/rbs.بله  شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي online به طورآيا مجله 



٥٩ 
 

  راحي استخوان و مفاصل ايران مج:نام مجله
   ١٣٨٠ :شروع فعاليت مجله سال

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

  نجمن جراحان ارتوپدي ايران ا :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �
   ١٣٨٠ .كمتر از يك سالچند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

  �يا دو فصل نامه   � نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه    امجله شم
  مقاله ١٤؟ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود

   شماره ٢؟ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

ـال ـالسـ   ١٣٨٧١٣٨٧  ١٣٨٠١٣٨٠  اولاول  سـ

    تعداد مقاالت ترجمه

 ٠ ٢  تعداد مقاالت مروري
 ٢٤ ٩  (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٠ ١  تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٤ ١  (Case Series)موارد بيماري 
 ١١ ٤  مقطعي

 ١ ١  مورد شاهدي
 ٣ ١  كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٢ ٢  با كنترل

 ٢ ١  بدون كنترل
     تعداد مقاالت ديگر

    تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

  ٣٠  تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

. ين نبيان، ليال اوريادي زنجاني، مصطفي شاهرضايينشهريار رضا كامراني، معصومه فيروزي، محمدحس -١

اي و  مقايسه روش يك مرحله(نتايج گرافت عصبي در بستر اسكار در عصب سياتيك موش صحرايي 

 .٧- ١، صفحه ٨٥، تابستان ٤، شماره ٤دوره ) اي دو مرحله



٦٠ 
 

. مرضيه نجومي حميد بهتاش، محمدصالح گنجويان، ابراهيم عامري، بهرام مبيني، سيدحسين وحيدطاري، -٢

، شماره ٥دوره . توقف رشد در نيمه محدب انحناي ستون فقرات از جلو و پشت در اسكوليوز مادرزادي

 .٤- ١، صفحات ٨٤، پاييز ١

تر و  آيا تعويض مفصل زانو زندگي را آسان. غالمحسين شاهچراغي، مهزاد جاويد، بهناز محموديان -٣

 .٨-١، صفحات ٨٤، تابستان ٤، شماره ٣كند؟ دوره  دلپذيرتر مي

. افشين فرهادي، مهزاد جاويد، غالمحسين شاهچراغي، فريور الهيجي، عزيز احمدي، غالمعلي عكاشه -٤

 .١٢٢-١١٧، صفحات ٨٤، زمستان ٢، شماره ٤دوره . هاي دست در تروماهاي صنعتي آسيب

. عكاشه مهزاد جاويد، غالمحسين شاهچراغي، فريور الهيجي، عزيز احمدي، افشين فرهاديو غالمعلي -٥

 .٦- ١، صفحات ٨٥، بهار ٣، شماره ٤دوره . هاي ناشي از تصادفات در كودكان آسيب
  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 درصد ٥ ::::آگهيآگهيآگهيآگهي    درصد ٩٥ ::::منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

   نسخه ١٠٠٠  :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
  www.ijos.orgبله  شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٦١ 
 

  ريز و متابوليسم غدد درون :نام مجله

  ١٣٧٨بهار  :سال شروع فعاليت مجله
  ):  با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  )مدير مسئول(دكتر فريدون عزيزي : ا افراديفرد   � 

ريز و متابوليسم ايران،  مركز تحقيقات غدد درون: قيقاتي  دانشگاهانجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تح  � 

  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  ١٧/١٢/١٣٧٨در تاريخ  ه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي  شد؟ در كدام سال؟يچند سال طول كشيد تا نشر

   �يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه   �ماهنامه    مجله شما

  مقاله ٣٨ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره به صورت فصل نامه ٤ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

   -        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه

  ٤ ٢  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري

 ١١ ١ ٣ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

  - - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ١ ١ ٤ (Case Series)موارد بيماري 
 ٣٣ ١٢ ١٣ مقطعي

 ٤ ٦ ٥ مورد شاهدي
 ٢ ١  كوهورت

  كارآزمايي باليني

 ١١ ٢         با كنترلبا كنترل

 ٥ ٣ ٥ بدون كنترل
 ١    تعداد مقاالت ديگر

    گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات تعداد
    تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  



٦٢ 
 

  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

ي يك   ارايه: سال تهران ٢٠ي باالي ي شهر شيوع باالي ديابت و اختالالت تحمل گلوكز در جامعه .١

 ).دكتر فرزاد حدائق(راهكار مؤثر براي غربالگري ديابت پنهان 

دهي آئورت ايزوله به كلرور پتاسيم و فنيل افرين در  ي اثر استرس فيزيكي و رواني بر پاسخ مقايسه .٢

  )دكتر صالح زاهدي اصل(موش صحرايي 

نكراس در موش صحرايي مبتال به ديابت نسبتاً شديد قندي هاي بتاي پا آثار ترميم و اناديوم بر سلول .٣

 ).دكتر غالمعباس دهقان(تجربي 

 )دكتر فرزانه سروقدي(سال شهر تهران  ٥٠شيوع چاقي در افراد باالي  .٤

 ي مس بر عمل اتصال به ليزين ليپوپروتئين  اثر تغيير شيميايي ناشي از اكسيداسيون به وسيله .٥

  )دكتر منيژه كدخدايي(
  :كنند از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي هر يك

    درصد ٧٤: : : : آگهيآگهيآگهيآگهي        . . . . منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    درصد ٢٥ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  )از آبان ماه مجله( درصد ١حدوداً  ::::سايرسايرسايرساير

  نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

  www.ijem.org.ir.  بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٦٣ 
 

  فيزيولوژي و فارماکولوژي :نام مجله
  ١٣٧٦ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

  انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي ايران :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �
  ١٣٧٨. سال  ٢شد؟ در كدام سال؟  پژوهشيچند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي 

   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ١٧ ؟عدد بودتعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند 

  اول بصورت دو فصل نامه بود هاي سال. شماره ٢ مجله منتشر شد؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار 
 ..فاً جدول زير را تكميل نمائيدلط

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - -- -        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه

 - - - تعداد مقاالت مروري
 ٤٤ ٢١ ١٧ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٤٤ ٢١ ١٧ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 - - - (Case Series)موارد بيماري 
 - - - مقطعي

 - - - مورد شاهدي
 - - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 - - -        با كنترلبا كنترل

 - - - بدون كنترل
 - - -  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  .يد را بنويسيدا انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نمودهگذشته  هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهي آگهي آگهي آگهي   درصد ٥٠ منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ٥٠..  منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

 نسخه ٨٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 www.phypha.ir/ppj .بله ؟شود و آدرس آن چيست مي منتشر online به طورآيا مجله 



٦٤ 
 

  هاي توسعه در آموزش پزشکي گام :نام مجله
  ١٣٨٣: سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد � 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه � 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي -رمانک
  ١٣٨٥ - سال ٢ شد؟ در كدام سال؟ چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي

   �يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه    مجله شما
  مقاله ٧ عدد بود؟تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند 

  شماره١ مجله منتشر شد؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار 
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 ----- ----- -----        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه

 ٢ ----- ١  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٣٢ ----- ٦ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 تعدادمقاالت علوم پايه

 باشد يم يش پزشکآموز يمجله تخصص
 مقاالت علوم باليني

 (Case Series)موارد بيماري 

 مقطعي

 مورد شاهدي

 كوهورت

  كارآزمايي باليني
        با كنترلبا كنترل

 بدون كنترل

 ٥ ----- -----  تعداد مقاالت ديگر
    تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

    از ساير نشريات تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي
  .يد را بنويسيدا گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي                منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت
  :مجله) تيراژ(ان تعداد شمارگ

 شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي online به طورآيا مجله 



٦٥ 
 

  مجله اخالق و تاريخ پزشکي :نام مجله
  ١٣٨٦:سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد � 

پزشکي دانشگاه  مرکز تحقيقات اخالق و تاريخ :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه � 

  علوم پزشکي تهران

  ١٣٨٧ماه در خرداد ماه سال  ٤چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

   �يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  الهمق ٣٢ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٤ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

    تعداد مقاالت ترجمه
 ٢٠   تعداد مقاالت مروري
 ٧   (Original)تعداد مقاالت اصلي 

    تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

    (Case Series)موارد بيماري 
    مقطعي

    مورد شاهدي
    كوهورت

  كارآزمايي باليني
           با كنترلبا كنترل

    بدون كنترل
 ٥    تعداد مقاالت ديگر

    تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
    تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده را كه در سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

  ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير     آگهيآگهيآگهيآگهي  منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    .درصد ١٠٠. منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  عدد ٥٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 http://ijme.tums.ac.ir. بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineور آيا مجله به ط



٦٦ 
 

  هرمزگان يپزشکمجله  :نام مجله

   ١٣٧٦ :سال شروع فعاليت مجله
  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد � 

  هرمزگان يدرمان يتو خدمات بهداش يدانشگاه علوم پزشک :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه � 

  ١٣٨٢سال . سال ٦چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما

  مقاله ٩ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  ک نسخه منتشر شديشماره در قالب  ٢ بتداي انتشار مجله منتشر شد؟چند شماره مجله در سال ا
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - - تعداد مقاالت ترجمه
   - تعداد مقاالت مروري
   - (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ١ ٢ - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

  ١ - (Case Series)ي موارد بيمار
 ١٦ ١٦ ٥ مقطعي

 ٦ ٤ ١ مورد شاهدي
  - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٨ ١   با كنترلبا كنترل

 ٢   بدون كنترل
 ٧ ٨ ٣  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده رست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سالفه

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ١٠٠:منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 /http://hmj.hbi.ir. بله ؟شود و آدرس آن چيست منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٦٧ 
 

  اصفهان يمجله دانشکده پزشک :نام مجله

  ١٣٦١ :سال شروع فعاليت مجله
  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :ا افراديفرد   � 

  اصفهان يگاه علوم پزشکدانش :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه  �
  ه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي  شد؟ در كدام سال؟ يچند سال طول كشيد تا نشر

  .داشته است يپژوهش يرتبه علم ١٣٦٤وجود ندارد، مجله از سال  ١٣٦١ن امر در سال ياز روند ا يقياطالعات دق

   �يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه   �ماهنامه  مجله شما

  .شود و قبل از آن ، فصلنامه بوده است يبه صورت  ماهنامه  منتشر م ١٣٨٨ن  ياز فرورد

  مقاله ٢٨ ؟تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود

  شماره  ٤ ؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد
 .لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 ٠ ٠ ٦        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه
  ١ ١ ٠  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٤٤ ٣٧ ٦ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٩ ٣ ٤ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٦ ٨ ١ (Case Series)موارد بيماري 
 ١٢ ١٩ ٥ مقطعي

 ٩ ٥ ١ مورد شاهدي
 ١ ١ ٠ كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٨ ٦ ٠        با كنترلبا كنترل

 ٥ ٣ ٠ بدون كنترل
 ٠ ٠ ٧  تعداد مقاالت ديگر

 ٠ ٠ ٢ تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 ٠ ٠ ٢ تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  



٦٨ 
 

 .يسيديد را بنوا فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سالهاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده

  انريدر ا يخط ي دهنده با شتاب يوسرجريراد کيوتاکتيدرمان استر نياول .١

  سرطان پستان در شهر اصفهان يها در نمونه P53ژن  ٧٢کدون شماره  سميمورف يپل يبررس .٢

آن با روش شمارش  ي سهيهاي بنيادي عصبي با استفاده از فلوسيتومتري و مقا زايي سلول نورون يابيارز .٣

 يدست

اكسيداني  آرژينين بر سطح ليپيدهاي سرمي در حيوانات هيپركلسترولميك و فعاليت آنتي-Lات بررسي اثر .٤

  In Vitroآن در مطالعات 

زمان بقا  نيانگيبيماران مبتال به لوسمي حاد فوت شده و برآورد م يبررسي عوامل مؤثر بر زمان بقا .٥

  مارکف يها رهيزنج ييکارلو تنوم يساز هيو روش شب Expectation & Maximation تميتوسط الگور
  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي        درصد ١٠٠: : : : منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ٥٠٠: مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

  http://journals.mui.ac.ir/jims. هبل شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله بطور 



٦٩ 
 

   مجله دندانپزشکي جامعه اسالمي دندانپزشکان: نام مجله
   )١٣٧٥ترويجي از سال  –شروع علمي ( ١٣٦٢سال  :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

   شکانجامعه اسالمي دندانپز :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �
   ١٣٨٠ .سال ٥چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

  �يا دو فصل نامه   � نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه    مجله شما
  مقاله ٨؟ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود

   شماره ٢مجله هر يک داراي  ٣؟ مجله منتشر شد چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

ـال ـالسـ   ١٣٨٧١٣٨٧  ١٣٨٠١٣٨٠  اولاول  سـ

 -- -- -- تعداد مقاالت ترجمه

 ٤ ٤ ٦ تعداد مقاالت مروري
 ٢٩ ٢٢ ١٦ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ١ -- -- تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 -- -- -- (Case Series)موارد بيماري 

 ٢ ٣ -- مقطعي
 ١ ١ ١ مورد شاهدي

 ١ -- -- كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ١ -- ١ با كنترل

 ٤ -- -- بدون كنترل
 ٥ ٢ --  تعداد مقاالت ديگر

 -- -- -- تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

 -- -- -- ياتتعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشر
  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

  ارتودنسي در بافت همبند زيرجلدي موشهاي آزمايشگاهي سازگاري هشت ماده  -١

چين، زردچوبه، مريم گلي، مطالعه آزمايشگاهي اثر ضد قارچ عصاره هاي افسنطين، اکاليپتوس، پياز، دار -٢

  شويه نيستاتين نعناع و هميشه بهار بر سوش استاندارد کانديدا آلبيکانس در مقايسه با دهان 



٧٠ 
 

  نوشابه هاي ايراني و خارجي بر ميزان اروژن دندانها به روش آناليز يون کلسيم  PHبررسي نقش  -٣

و استخوان اطراف با تغيير پهناي ارزيابي تنشهاي منتقل شده از پانتيک به پايه هاي بريج دنداني  -٤

  ود .باکولينگوالي آن به روش اجزاي محد

  و عاج سالم شيري  Affectedبه عاج  Clearfil SE Bondبررسي استحکام ميکروتنسال باند  -٥
  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         ييييآگهآگهآگهآگه     درصد ١٠٠ ::::منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

   نسخه ١٠٠٠  :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
  www.Jida.irبله  شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٧١ 
 

  مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان: نام مجله
  ١٣٨٠ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

  درماني رفسنجان - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي :تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه انجمن �
  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

  ١٣٨١يكسال پس از سه شماره از شماره چهارم سال اول پاييز 
   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما

  مقاله ٣٤ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟
  يك شماره چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟

 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - -        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه
 ١ - ١  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٣٠ ٨ ٣٣ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ١٤ ٥ ١٤ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٢  - (Case Series)موارد بيماري 
 ٩ ٢ ١٤ مقطعي

 - ١ ٣ مورد شاهدي
 -  - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٧  ١        با كنترلبا كنترل

 -  ١ بدون كنترل
 ٤ - - -  تعداد مقاالت ديگر

 - - -  زارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشرياتزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشرياتتعداد گتعداد گ
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

  :كنند مين ميهر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تا

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهي آگهي آگهي آگهي                 منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي                منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  جلد ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
   www.rums.ac.ir .بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٧٢ 
 

  درانمجله دانشگاه علوم پزشكي مازن:نام مجله 
  ١٣٧١بهار : سال شروع فعاليت مجله

  ):با ذكر نام (باني انتشار مجله 

  مدني... دكتر سيد عبدا :فرد يا افراد �
  :انجمن تخصصي انستيتو ومراكز تحقيقاتي دانشگاه�

  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟دركدام سال؟

  .پژوهشي گرديد –وفق به اخذ رتبه علمي م).  ٢٠/١٠/٧٦(از بهار –سال ٦

   �يا دوفصل نامه   �فصل نامه   �دو ماه نامه   �ماهنامه    مجله شما
  مقاله در يك شماره ٨ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

   شماره ١ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
  .ميل نمائيدلطفاً جدول زير را تك

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

  -   -   -   تعداد مقاالت ترجمه 

  ٢  ١  ٢  تعداد مقاالت مروري
  ٧٠  ٤  ٢   (Original)تعداد مقاالت اصلي 

  ١٧  ١٤  -  تعداد مقاالت علوم پايه 
  

  مقاالت علوم باليني

  ٧  ٤  -  (Case Series)موارد بيماري 
  ٢٢  ١٩  ١  مقطعي

  ٨  ١  ١  مورد شاهدي
  ١  ١  -  كوهورت

  ٤  ٢  -  با كنترل  كار آزمايي باليني
  ٩  ٣  -  بدون كنترل

  

  تعداد مقاالت ديگر

  ٧  ٣  ٤  گزارش مورد

  ٢  -  -  مقاله كيفي
  ١  -  -  نامه تحقيقي

  -  -    تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
  -  -    تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  



٧٣ 
 

  .هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده ايد را بنويسيد مقاله برتري را كه در سالفهرست عنوان پنج 

بررسي ميـزان تخمـك گـذاري وبـارداري بـا تاموكسـيفن در زنـان بـا         . سپيده پيوندي، دكتر نرگس مسلمي زاده -١

  .٨٣تخمدان پلي كيستيك مقاوم به كلوميفن مراجعه كننده امام خميني ساري، سال 

بررسي عملكـرد قلبـي بيمـاران مبـتال بـه تاالسـمي دريافـت كننـده         . فريبا رشيدي قادر، دكتر مهرنوش كوثريان -٢

  ٨٧ -٨٢هيدروكسي اوره در بيمارستان بوعلي ساري از سال 

مقايسـه تـاثير ريسـپريدون وهـالو پريـدول بـر نشـانه هـاي شـناختي          . فربـد فـدايي   رضا دانشمند، ربابه مزينـاني،  -٣

  وفرنيااسكيز

نتايج درمان تركيبي بااينتر فرون و ريباويرين در . يوسف بافنده، مهدي صابري فيروزي، كامران باقري لنكراني -٤

  .براساس ژنوتايپ ويروس’ Cبيماران مبتال به هپاتيت مزمن

-CA15تعيين ارزش تشخيصي سطح خـوني  . فرشاد نقش وار، ژيال ترابي زاده، اميد عماديان، مهران قهرماني -٥

3, CEA در تومورهاي پستان با متاستار به غدد لنفاوي زير بغلي  
  :هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي كنند

        ساير منابعساير منابعساير منابعساير منابع                آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علمي منابع انجمن علمي منابع انجمن علمي منابع انجمن علمي     درصد١٠٠ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  مجله ٧٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 http: // jmums. Mazums. ac.ir. بله وآدرس آن چيست ؟ منتشر مي شود onlineآيا مجله به طور 



٧٤ 
 

  علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان :نام مجله
  ٧١زمستان  :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  دكتر علي اكبر زينالو :فرد يا افراد �
  پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان معاونت :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

 چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

با درجه علمي ترويجي و در چهل و چهارمين جلسه كميسيون نشريات علوم  ٢٣/١٢/٧٩در تاريخ  - سال ١٠

  با درجه علمي پژوهشي) ١٩/١١/٨١(پزشكي كشور 

  �يا دو فصل نامه   نامه فصل  �دوماه نامه   �امه ماهن  مجله شما

  مقاله ٢٦ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  چهار شماره چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

   - تعداد مقاالت ترجمه

  ١  االت مروريتعداد مق

    (Original)تعداد مقاالت اصلي 

    تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٢ ١ ٢ (Case Series)موارد بيماري 
 ٢٢ ٣٤ ٨ مقطعي

 ٨ ٥ ١  مورد شاهدي
 ٥  - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٢ ١  با كنترل

  ١ ١ بدون كنترل

 ١ - ١٤  تعداد مقاالت ديگر
  - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

  - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

بررسي شاخص . ، كمال خادم وطن، مهناز اخالصمندجعفر نوروززاده، ابراهيم افتخار، فريبرز حق پرست .١

  ي عروق كرونر و مقايسه با افراد نرمال هاي استرس اكسيد اتيو در بيماران با تنگي اثبات شده



٧٥ 
 

بررسي خصوصيات ايمني زايي پروتئين . سيد لطيف موسوي، جعفر اماني، شهرام نظريان، رحيم سروري .٢

  )٨٤٠( A سبك سم بوتولينوم تيپ اي نوتركيب زنجيره

به عنوان عامل مؤثردر  D شناسايي مولكولي فسفوليپاز. عبدالحسن كاظمي، جفري رابسون، ديويد دنينگ .٣

  .رشد و بيماري زايي ميكروارگانيسم ها

محمد برزگر، محمدرضا رشيدي، اميرحسين جعفري روحي، ابوالقاسم جويبان، فرناز جباري بر، آرين  .٤

يتال و فني توئين بين كودكان مبتال به صرع پايدار و صرع پايدار ي سطح سرمي فنوبارب مقايسه. ملكيان

  مقاوم

. ايرج جعفري اناركولي، مجتبي سنكيان، شهريار احمدپور، حسين حقير، شكوفه بنكداران، عبدالرضا وارسته .٥

ي هيپوكامپ  در ناحيه Bcl-2  هاي خانواده بررسي اثرات انسولين و اسيداسكوربيك بر بيان ژن

  .حرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوسينهاي ص موش
  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهيآگهيآگهيآگهي        منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    درصد ١٠٠ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ٦٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
  http:www.zums.ac.ir/journal .بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٧٦ 
 

  پژوهشي طب جنوب- مجله علمي :نام مجله
  ١٣٧٦ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  دکتر ايرج نبي پور :فرد يا افراد �
  :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

  لمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله ع

  .ذکر شد ١٣٨٠و در شماره اول  ١٣٧٩سال، پايان  ٣

   .�يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ٢٢ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  هشمار ٢ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - -        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه
 - ٢ ٣  ٥٧٥٧تعداد مقاالت مروري تعداد مقاالت مروري 
 ٢٤ ٢٢ ١٤ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٧ - - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ١ ١ ٢ (Case Series)موارد بيماري 
 ٩ ١٦ ١٢ مقطعي

 ٢ ٢ - يمورد شاهد
 ١ - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٢ ٣ -        با كنترلبا كنترل

 ٢ - - بدون كنترل
 - - ٣  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

ذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم گ هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  .يد را بنويسيدا نموده

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي                منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت
  :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 ؟تشود و آدرس آن چيس منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٧٧ 
 

  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند :نام مجله
  ١٣٧٢مهرماه سال : سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد � 

معاونت آموزشي و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي  :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

  بيرجند
  نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ چند سال طول كشيد تا 

  ١٣٨٣سال، در دي ماه سال  ١١

   Yيا دو فصل نامه  �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه                مجله شما
  مقاله ٢٤ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٣ د؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر ش
 .لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - -        تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه
 ٢ - ٦  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٤٥ ١٠ ١٠ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٤ ١ - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٥ - ٨ (Case Series)موارد بيماري 
 ٢١ ٩ ٧ مقطعي

 ٤ - - شاهديمورد 
 ١ - ١ كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٦ - ١        با كنترلبا كنترل

 ٢ - ١ بدون كنترل
 ١ - -  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات



٧٨ 
 

  .يد را بنويسيدا اي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نمودهه فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

مجله علمي دانشگاه . زاهاي نوتركيب، ابزار نوين تشخيص بيماريهاي آلرژيك  آلرژي. م عارفي ع، وارسته .١

 .٢٤-٥): ٢(١٣؛ ١٣٨٥. علوم پزشكي بيرجند

فت پرده تمپان در عمل در ترميم گرا Cبررسي اثر ويتامين . ع محمدي م، سيدي م، پورصادق .٢

 .٣٢-٢٨): ٣(١٣؛ ١٣٨٥. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. تمپانوپالستي

هاي  بررسي ايمنوهيستوشيمي وضعيت گيرنده. ف حقيقي ف، همايي م ه، صادقيان ن، سيستاني شريفي .٣

شگاه علوم مجله علمي دان. در سرطان پستان) Ki-67(استروژن و پروژسترون و نشانگر تكثير سلولي 

 .٤٤-٣٨): ٣(١٣؛ ١٣٨٥. پزشكي بيرجند

بررسي مقاومت عروقي در داپلر شريان رحمي در زنان حامله . ف مادرشاهيانم،  فرد محمدي ي، داودي .٤

 .٢٣-١٩): ٢(١٤؛ ١٣٨٦. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. مبتال به فشار خون مزمن

. هاي آزاد سازي راديكال يداني آب انار و توانايي آن در خنثياكس خواص آنتي. م بقراطي م، ملكانه ا، زربان .٥

 .٢٦- ١٩): ٣(١٤؛ ١٣٨٦. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  ؟كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

  )معاونت آموزشي و تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي بيرجند(درصد  ١٠٠ منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت
  نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(شمارگان  تعداد

 www.jbums.irبله  شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٧٩ 
 

  مجله علوم پزشكي شيراز :نام مجله
  ١٣٧٩ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  دكتر كامران باقري لنكراني :فرد يا افراد �
  :تيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاهانجمن تخصصي، انس �

  ٢٠٠٤. سال ٤چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

   Yيا دو فصل نامه  � نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
   هفت مقاله ؟تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود

   يك شماره جله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟چند شماره م
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 -- -- -- تعداد مقاالت ترجمه
 ١٢ ٢٤ ٧ تعداد مقاالت مروري
 ٢٠ -- -- (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٢ -- -- تعدادمقاالت علوم پايه

  مقاالت علوم 

 باليني

 ٣ -- -- (Case Series)يماري موارد ب
 ٢ -- -- مقطعي

 ٥ -- -- مورد شاهدي
 ٢ -- -- كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٥ -- --  با كنترلبا كنترل

 -- -- -- بدون كنترل
  تعداد مقاالت ديگر

-- -- ١ 
 -- -- -- تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

 -- -- -- از ساير نشريات تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي
  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

1. Role of N-Acetylglucosamine in Ca2+ and Mg2+ Ions Regulated Filamentous 
Growth and Protein Glycosylation in C. albicans. 

2. Stroke Awareness in Two Rural Counties in Mississippi, USA. 



٨٠ 
 

3. Perceptions and Attitudes about Gambling, Problem Gambling and Help-Seeking 
Behavior Among Iranians in Toronto, Canada, A Small Qualitative Study 

4. The Seroprevalence of Hepatitis B surface Antigen and Human Immunodeficiency 
Virus Among Pregnant Women in Anambra State, Nigeria. 

5. Elderly Wellbeing; A comparative study between aged ethnic Iranians and 
native Swedes. 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي        انجمن علميانجمن علميانجمن علميانجمن علميمنابع   درصد ١٠٠ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  اين مجله فقط به صورت الكترونيك منتشر مي شود  :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
  http://semj.sums.ac.ir؟شود و آدرس آن چيست منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٨١ 
 

  مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين :نام مجله
  ١٣٧٦ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

  دانشگاه علوم پزشکي قزوين: دانشگاهانجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي  �

  ٢/٨/١٣٧٧. يک سالچند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  يک سرمقاله+ مقاله  ٤٠ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٤ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 -- -- -- تعداد مقاالت ترجمه

 ١ ٢ ٤ تعداد مقاالت مروري
 ٥٠ ٥١ ٣٢ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٦ ٨ ١ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٢ ٤ ٣ (Case Series)موارد بيماري 
 ٣٦ ٣٠ ٣٠ )تحليلي -توصيفي+ (مقطعي 

 ٤ ٣ ١ مورد شاهدي
 ١ -- ١ كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٣ ١٠ --  با كنترلبا كنترل

 -- -- -- بدون كنترل

 گزارش کوتاه  ٦ -- ١  تعداد مقاالت ديگر

 -- -- -- تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

 -- -- -- تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  مقاله ٥٩  مقاله ٥٧  مقاله ٤٠ مجموع
  .يد را بنويسيدا ون نشريات تسليم نمودههاي گذشته انتخاب و به كميسي فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

اثرات ضد يخ هاي مختلف بر ميزان زنده ماندن جنين هاي توليد شده به فرزاد رجايي، تاكشيج اتويي  .١

  .٥٢صفحه  ١٣٨٥تابستان . روش آزمايشگاهي



٨٢ 
 

ارزيابي عوامل مؤثر بر  .رتضوي، محمد سالم، علي خوانينحسن اصيليان، امير ولدخاني، سيدباقر م .٢

  .٥٨، صفحه ١٣٨٥زمستان . انفجار ناشي از سوخت گاز ديگ هاي بخار لوله آتشي

، ١٣٨٥زمستان  .رابطه مصرف صبحانه با چاقي .حميرا مهرباني، پروين ميرميران، فريدون عزيزي .٣

  .٥١صفحه 

ارزيابي تأثير خطوط مرجع جمجمه اي بر تفسير  .مهتاب نوري، بهزاد رضايي، سميه عظيمي  .٤

  .١٩، صفحه ١٣٨٦زمستان . سفالومتريك افراد بالغ

ارزيابي سازگاري پيوند  .ني، علي عسكريان، عباس وشكيني، عباس توسلي، يو ال آنمهدي مرجا .٥

  .٨، صفحه ١٣٨٦زمستان . مرجان خليج فارس در نقيصه استخوان ران خرگوش
  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي        منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ١٠٠منابع دولت منابع دولت منابع دولت منابع دولت 

  نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
  يا  Http:// jqums.hbi.ir  بله ؟شود و آدرس آن چيست منتشر مي onlineآيا مجله به طور 

  /www.qums.ac.irمجله علمي دانشگاه 
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  مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان :نام مجله
  :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  دکتر حميد درفش، دکتر محمد حسين يوسفي :فرد يا افراد �
  :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

  ١٣٨٠ -سال  ٥مي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله عل

   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ٣٣ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٤؟ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول الس

 ٠ ٠ ٧ تعداد مقاالت ترجمه
 ٠ ٠ ٣ تعداد مقاالت مروري
 ٤٢ ٢٨ ١٢ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٩ ١ ١ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٢ ٠ ٧ (Case Series)موارد بيماري 
 ١٧ ١٨ ٩ مقطعي

 ٠ ١ ٢ مورد شاهدي
 ١ ١ ٠ كوهورت

  نيكارآزمايي بالي
 ١٥ ٧ ١  با كنترلبا كنترل

 ٠ ٠ ٠ بدون كنترل
 ٠ ٠ ٠  تعداد مقاالت ديگر

 ٠ ٠ ٠ تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 ٠ ٠ ٠ تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
  .يد را بنويسيدا نمودههاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم  فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ١٠٠ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 http://skju.hbi.ir. بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineآيا مجله به طور 



٨٤ 
 

  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان :نام مجله
فعاليت خود را آغاز نمود و اولين شماره مجله در بهار  ١٣٧٦ين مجله در اواسط سال ا :سال شروع فعاليت مجله

  .منتشر گرديد ١٣٧٨
  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  فرد يا افراد �

  :انشگاهانجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي د �

  ه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ يچند سال طول كشيد تا نشر

سال، در سال  ٢گرديد و پس از  ١٣٨٠سال پس از انتشار موفق به اخذ رتبه علمي ترويجي در سال ٢اين مجله 

  .است تمديد شده ١٣٨٨رتبه علمي پژوهشي را اخذ نمود و اين رتبه تا پايان اسفند  ١٣٨٢

نمايه شده  SIDو  Index Copernicus  ،IMEMR-EMRO  ،Iranmedex  ،Magiranضمناً اين مجله در سايتهاي 

  .است

  � يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ٢٤ ؟تعداد مقاالت مجله در سال اول نشر مجله چند عدد بود

تابستان  –) ١شماره ( ١٣٧٨بهار : شماره شامل  ٣ار مجله منتشر شد؟ چند شماره مجله در سال ابتداي انتش

  )٤و  ٣شماره ( ١٣٧٨پاييز و زمستان  –) ٢شماره ( ١٣٧٨
  لطفاً جدول زير را تكميل نماييد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - - تعداد مقاالت ترجمه
 - - ١ تعداد مقاالت مروري
 ٥١ ٢٤ ٢٠ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ١١ ٥ ٤ عدادمقاالت علوم پايهت

 مقاالت علوم باليني

 ١ ١٤ - (Case Series)موارد بيماري 
 ٢١ ١٢ ١١ مقطعي

 ٤ ١ ١ مورد شاهدي
 ٢ - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٥ - - با كنترل

 ٧ ٤ ٣ بدون كنترل
 ٤ ٢ ٤ مقاالت گزارش مورد

 - - - اتتعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشري
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
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  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

هاي  واکنشالقاء بومبزين بر تأثير نروپپتيد ارزيابي  .پور علي ، رشيديعباسعلي، طاهريان عباسعليي وفاي .١

 .٩تا  ٥صفحات ) ٢٣درپي پي( ٣ شماره .٩ دوره .١٣٨٦پاييز  .سوري در موشاضطرابي 

پاييز . استرپتوزتوسينهاي ديابتي با  درد در موش شدتاثر تره كوهي بر . محبوبهي آقايمهرداد،  روغني .٢

 .١٤تا  ١٠ صفحات) ٢٣درپي پي( ٣ شماره .٩ دوره .١٣٨٦

نتايج . ود سيد امير، انوري کاظم، نوفرستي غالمحسين، محتشمي سميراسيالنيان طوسي مهدي، آل دا .٣

پاييز . زمان در بيماران با کارسينوماي سلول سنگفرشي مري درمان قطعي به روش کموراديوتراپي هم

 .٢٩تا  ٢٢ صفحات) ٢٣درپي پي( ٣ شماره .٩ دوره .١٣٨٦

هاي تکويني  ر جلوگيري از بروز ناهنجارياثير اسيد فوليک د. افشار محمد، حامي جواد، بقراطي ميثم .٤

 ٤ شماره . ٨ دوره .١٣٨٥زمستان . ناشي از مصرف طوالني مدت استامينوفن در موش آزمايشگاهي

 .٧تا  ١ صفحات) ٢٠ يدرپيپ(

 به دست نسبت پردنيزولون از طريق كف مقايسه تاثير تزريق متيل. هاديانفرد محمدجوا ، حصاريان محمود .٥

  ٤ شماره . ٨ دوره .١٣٨٥زمستان . سندرم تونل كارپال ندر درما يمال مچتزريق از پروگز

 .٢٢تا  ١٨ صفحات) ٢٠ يدرپيپ(
   :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

  ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير     آگهيآگهيآگهيآگهي    منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي    .درصد ١٠٠. منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
         www.goums.ac.ir/journal. بله ؟شود و آدرس آن چيست منتشر مي onlineآيا مجله به طور 
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  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان :نام مجله

  ١٣٧٢ :سال شروع فعاليت مجله
  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

دكتر احمد عامري ـ دكتر فريد ابوالحسني ـ دكتر محمود فرشچيان ـ دكتر محمود ستاري :ادفرد يا افر �

  ـ دكتر محمد فالح ـ دكتر حميد پورجعفري ـ مهندس خسرو ماني كاشاني
  :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه � 

   ؟ در كدام سال؟چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد

  ١٣٧٦سال . سال ٤

   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ١٦ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٢ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - - تعداد مقاالت ترجمه
 - - ٢ تعداد مقاالت مروري
    (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ١٤ ٧ - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 ٩ ٥ ٢ (Case Series)موارد بيماري 
 ١٥ ٢٤ ٧ مقطعي

 ١ ٣ - مورد شاهدي
 ٢ - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٧ ٥ -  با كنترلبا كنترل

 - ١ - بدون كنترل
 - ١ ٥  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
  .نويسيديد را با هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

و هموگلوبين  Cو ارتباط آن با پروتئين واكنشگر  IIمطالعه سطح سرمي آديپونكتين در زنان ديابتي نوع  -١

  گليكه شده
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تأثير قندهاي منوساكاريدي بر شدت بيماري زايي اكانتامباي جدا شده از بيماران مبتال به كراتيت  -٢

  آكانتامبائي در محيط كشت سلولي 

  ١٣٨٠ساله استان همدان در سال  ٧-١٠درار در دانش آموزان شيوع گواتر و ميزان يد ا -٣

  بررسي نتايج بكارگيري هارينگتون راد در درمان كيفوز شوئرمن -٤

بررسي انتشار سيليس آزاد در هواي كارگاههاي سنگ كوبي منطقه ازندريان همدان به روش پراكنش  -٥

  اشعه ايكس
  :كنند تامين ميهر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را 

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ١٠٠ ::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
 www. umsha.ac.ir/SJH .بله ؟شود و آدرس آن چيست منتشر مي onlineآيا مجله به طور 
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 (Iranian Journal of Medical Sciences)ران يا يمجله علوم پزشک :نام مجله

  ١٩٧٠ :سال شروع فعاليت مجله
  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :ا افراديفرد  ���� 

  رازيش يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت پژوهش :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه ���� 

  ١٣٧٣ن آبا ه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي  شد؟ در كدام سال؟يچند سال طول كشيد تا نشر

  �يا دو فصل نامه   ����نامه فصل  �دوماه نامه    �ماهنامه    مجله شما

 مقاله ٧٢ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٤ چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - -  رجمهرجمهتعداد مقاالت تتعداد مقاالت ت
 ٤ - ١  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٢٨ ٢٤ ٢٢ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٨ ١٠ ٧ تعدادمقاالت علوم پايه
 ١٦ ١٠ ١٣ (Case Series)موارد بيماري  مقاالت علوم باليني

 ٦ ٢ ٦ مقطعي
 ٤ ١ ٤ مورد شاهدي

 ٥ ٨ - كوهورت
 ٢ - -  با كنترلبا كنترل  كارآزمايي باليني

 ٣ ٢ - لبدون كنتر
 ٤ ١ ١٩  تعداد مقاالت ديگر

    تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
    تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
يد ا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده فهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال

  .را بنويسيد

Detection of Helicobacter Pylori Diagnostic Antigens in the Stool of 
Infected Patients 
Clinical Review of Mustard Lung 



٨٩ 
 

Histopathologic changes of Extraocular Muscle Fibers after Injection of 
Botulinum toxin 
Experiences with Helicobacter Pylori Treatment in Iran 
Psychometric Characteristics of Persian Version of the Toronto 
Alexithymia Scale-20 in Clinical and Non-Clinical Samples 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

  ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي        درصد ١٠٠::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

 نسخه ٣٠٠٠ :مجله) راژتي(تعداد شمارگان 

 http://ijms.sums.ac.irبله،  شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineطور ه آيا مجله ب

 



٩٠ 
 

  مجله گوارش :نام مجله
  ١٣٧٥ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  : فرد يا افراد �

  تخصصين گوارش و کبد ايرانانجمن م :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �
  ١٣٨٤ .سال ٤ چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟

   Yيا دو فصل نامه   � نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ١٥ تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره ٤ سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟چند شماره مجله در 
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - ١٣ ١٥ تعداد مقاالت ترجمه
 ٣ - ٣ تعداد مقاالت مروري
 ٢٠ ١٩ ٧ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 - - - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 - ٧ - (Case Series)موارد بيماري 
 ١٠ ٥ ٧ مقطعي

 ٦ ١ - مورد شاهدي
 ١ - - كوهورت

  كارآزمايي باليني

 ٢ - -        با كنترلبا كنترل
 - - - بدون كنترل

 ١٣ ٤ ٧  تعداد مقاالت ديگر
 ١٦ - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 ١٦ ٨ ٨ تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  



٩١ 
 

  .يد را بنويسيدا هاي گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده عنوان پنج مقاله برتري را كه در سال فهرست

1. Interferon Monotherapy in Major Thalassemic Patients with Hepatitis C Infection 

  تاثير سير خوراکي در فشار اکسيژن شرياني مبتاليان به سندرم هپاتوپولمونري .٢

  م روده تحريک پذير و اختالل روان در دانشجويان ورودي به دانشگاهسندر .٣
  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

   درصد ٦٠ ::::آگهيآگهيآگهيآگهي    درصد ٢٠ ::::منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  درصد ٢٠: : : : منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير 
  نسخه ١٠٠٠: مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 www.iagh.org/ بله  شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي onlineه طور آيا مجله ب



٩٢ 
 

  نشريه پرستاري ايران :نام مجله

  ١٣٦٦ :سال شروع فعاليت مجله
    ):با ذکر نام(باني انتشار مجله 

حقدوست اسكويي، اختر  مهدكتر سادات سيد باقر مداح، فرخنده مهري، دكتر سيده فاط :فرد يا افراد �

  ابراهيمي و صديقه سالمي
دانشگاه علوم  –دانشكده پرستاري و مامايي :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه �

 پزشكي ايران

  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي شد؟ در كدام سال؟ 

  .پژوهشي شد -موفق به كسب رتبه علمي  ١٣٨٥در سال ) ١٣٧٧ه درخواست رتب(پس از انتشار  سال ١٩

   يا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
 )١٣٦٦زمستان ( مقاله  ١٣ عدد بود؟تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند 

  يك شماره چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد؟
 ..جدول زير را تكميل نمائيد لطفاً

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - ١ ١٠ تعداد مقاالت ترجمه
 ١ - ١ تعداد مقاالت مروري
 ١٩ ٣ ١ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 - - - تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 - - - (Case Series)موارد بيماري 
 ٧ ٣ ١ مقطعي

 ٢ ٢ - مورد شاهدي
 - - - هورتكو

  كارآزمايي باليني
 ٦ ٦ -  با كنترلبا كنترل

 - ١ - بدون كنترل
 ٣ - -  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات

  ٣٨  ١٦  ١٣ جمع
  



٩٣ 
 

 .يد را بنويسيدا نموده گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم ايه سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ) ) ) ) با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهي آگهي آگهي آگهي                 منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي  دصدر ١٠٠::::منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه ٧٠٠:مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
  http://www.iums.ac.ir/ijs/ijn . بله ؟شود و آدرس آن چيست ر ميمنتش online به طورآيا مجله 



٩٤ 
 

   ARYA Atherosclerosis :نام مجله
  ١٣٨٤ :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  :فرد يا افراد �

مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي  :انشگاهانجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي د �

  اصفهان، انجمن آترو اسكلروز ايران

  ١٣٨٥. يك سالشد؟ در كدام سال؟  چند سال طول كشيد تا نشريه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي

   Yيا دو فصل نامه   �نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ٤٠:عدد بود؟ر سال اول نشر مجله چند تعداد مقاالت نشريه شما د

  مقاله ٤؟چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر شد
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - - تعداد مقاالت ترجمه
 ١ - ١ تعداد مقاالت مروري
 ٢٩ - ٣٥ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٣ - ٦ م پايهتعدادمقاالت علو

 مقاالت علوم باليني

 ٢ - ١ (Case Series)موارد بيماري 
 ١٠ - ٢٣ مقطعي

 ٤ - ٤ مورد شاهدي
 ١ - - كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٧ - ٤  با كنترلبا كنترل

 ١ - - بدون كنترل
 ...... - ٤  تعداد مقاالت ديگر

 - - - تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - - - عداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشرياتت

  .يد را بنويسيدا گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

        ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي                ميميميميمنابع انجمن علمنابع انجمن علمنابع انجمن علمنابع انجمن عل  درصد ١٠٠ منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  ١٠٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

 http://crc.mui.ac.ir/arya. بله شود و آدرس آن چيست؟ منتشر مي online به طورآيا مجله 



٩٥ 
 

   International journal of fertility &sterility (IJFS):مجلهنام 
   Spring 2007 :روع فعاليت مجلهسال ش

  ):با ذکر نام(باني انتشار مجله 

Royan Institute, Iranian Academic Center for Education Culture and Research (ACECR)   
  :فرد يا افراد ����

  Royan Institute :انجمن تخصصي ، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه ����
   ١٣٨٧شهريور . يک سالشد؟ در كدام سال؟ فق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشيچند سال طول كشيد تا نشريه مو

   Yيا دو فصل نامه   ����نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما
  مقاله ٢٥ ؟عدد بودتعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند 

  شماره ٣ ؟مجله منتشر شدچند شماره مجله در سال ابتداي انتشار 
 ..جدول زير را تكميل نمائيد لطفاً

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - - تعداد مقاالت ترجمه
 ٤ - ٢ تعداد مقاالت مروري
 26 - ٢٥ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ١٢ - ٥ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

 - - - (Case Series)موارد بيماري 
 9 - ١٢ مقطعي

 ١ - ٤ مورد شاهدي
 - - ١ وهورتك

  كارآزمايي باليني
 3 - ١  با كنترلبا كنترل

 1 - ٢ بدون كنترل
  مورد گزارش موردي٤  تعداد مقاالت ديگر

  مورد مقاله کوتاه١
 Etichsمقاله  ١

 مورد گزارش موردي ١ -
 Etichsمقاله  ١

 - -  تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات
 - -  از ساير نشريات تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي

 .يد را بنويسيدا گذشته انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نموده هاي سالفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در 

  . مقاله برتر به دفتر نشريه ارسال نشده است ٥اي از طرف کميسيون نشريات جهت معرفي  نامه
  :كنند ا را تامين ميهر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شم

        پژوهشکده رويان): ): ): ): با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير         آگهي آگهي آگهي آگهي                 منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي        منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت        

   نسخه ٧٠٠:مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 
 www.IJFS.ir .؟ بلهشود و آدرس آن چيست منتشر مي online به طورآيا مجله 



٩٦ 
 

        International Journal of Endocrinology and Metabolism    :نام مجله
 ٢٠٠٣  :سال شروع فعاليت مجله

  ): با ذکر نام(باني انتشار مجله 

  دكتر فريدون عزيزي . بله :ا افراديفرد   ���� 

ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم  مركز تحقيقات غدد درون :انجمن تخصصي، انستيتو و مراكز تحقيقاتي دانشگاه  ���� 

  بهشتي  پزشكي شهيد
  ه موفق به اخذ رتبه مجله علمي پژوهشي  شد؟ در كدام سال؟يچند سال طول كشيد تا نشر

   �يا دو فصل نامه   ����نامه فصل  �دوماه نامه  �ماهنامه  مجله شما

   مقاله ١٦.تعداد مقاالت نشريه شما در سال اول نشر مجله چند عدد بود؟

  شماره  ٢ ؟شد چند شماره مجله در سال ابتداي انتشار مجله منتشر
 ..لطفاً جدول زير را تكميل نمائيد

 ١٣٨٧ ١٣٨٠ اول سال

 - - -  تعداد مقاالت ترجمهتعداد مقاالت ترجمه

 ٢ - ٢  تعداد مقاالت مروريتعداد مقاالت مروري
 ٢ - ٢ (Original)تعداد مقاالت اصلي 

 ٦ - ١ تعدادمقاالت علوم پايه

 مقاالت علوم باليني

  -  (Case Series)موارد بيماري 

 ٨ - ٢ مقطعي
 ١ - ١ هديمورد شا
  - ٢ كوهورت

  كارآزمايي باليني
 ٥ -   با كنترلبا كنترل

 ٢ - ١ بدون كنترل
 ٧ - ٥  تعداد مقاالت ديگر

  -  تعداد گزارش چكيده مقاالت داخلي از ساير نشريات

  -  تعداد گزارش كوتاه مقاالت خارجي از ساير نشريات
  .يد را بنويسيدا انتخاب و به كميسيون نشريات تسليم نمودهفهرست عنوان پنج مقاله برتري را كه در سالهاي گذشته 

  :كنند هر يك از منابع زير چند درصد از مخارج مجله شما را تامين مي

         ))))با ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبعبا ذكر منبع((((ساير ساير ساير ساير                 آگهيآگهيآگهيآگهي                منابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علميمنابع انجمن علمي        درصددرصددرصددرصد    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠: : : : منابع دولتمنابع دولتمنابع دولتمنابع دولت

  نسخه  ١٦٠٠ :مجله) تيراژ(تعداد شمارگان 

  http://www.ijem.org. بله ود و آدرس آن چيست؟ش منتشر مي onlineآيا مجله به طور 


