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  بررسي سهم مشاركت مجالت علمي پژوهشي در توليدات علمي دانشگاه

  
  1پور فرزانه امين

  

  

  خالصه

نتايج . شود ها محسوب مي هاي معمول سنجش عملكرد پژوهشي دانشگاه گيري كمي و كيفي مقاالت علمي يكي از روش درحال حاضر، اندازه: مقدمه

بررسي  ،هدف از پژوهش حاضر. اخير بوده است هاي يدات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سالرشد چشمگير تول ي مطالعات انجام شده نشان دهنده

 .بودسهم مشاركت مجالت علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در توليدات علمي اين دانشگاه 

هاي مجالت علمي پژوهشي  شماره ي كليه ،مطالعهدر اين . صورت مقطعي انجام شده مطالعات توصيفي بود كه ب ي اين پژوهش از دسته: ها روش

و مورد  گرديد وارد Excelافزار  هاي پژوهش به نرم داده. ند، مورد بررسي قرار گرفته بودمنتشر شد 1388دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه در سال 

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت

امتياز از مجموع امتيازات توليد دانش خود را از طريق چاپ مقاله در مجالت  2087در حدود 1388دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال  :ها يافته

اين مجله از . پزشكي اصفهان بيشترين مشاركت را در توليد اين امتيازات داشته است ي دانشكده ي در اين ميان، مجله. علمي پژوهشي خود كسب كرد

كل امتياز مقاالت دانشگاه در مجالت علمي پژوهشي خود را توليد  درصد 40يعني در حدود  امتياز 828طريق چاپ مقاالت پژوهشگران دانشگاه بيش از 

 .كرد

تواند در  چاپ و نشر مجالت علمي و شناخت نقاط قوت و ضعف مجالت دانشگاه مي ي ها و امكانات موجود در حوزه توجه به ظرفيت: گيري نتيجه

درمان و آموزش پزشكي با  ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ي ساله 5 ي نامه قق تفاهمتح ي هاي پژوهشي دانشگاه در زمينه سياست يارتقا

 .ثر مورد استفاده قرار گيردؤم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص افزايش توليد دانش به شكلي كامالً

  .ايران ،ها رتبه بندي دانشگاه ،داد پژوهشي برون ،توليد علم ،مجالت علمي :واژگان كليدي
 

  مقدمه

 ،هاي اصلي توليد علم ها به عنوان پايگاه امروزه دانشگاه

هــر كشــور ايفــا  ي نقشــي اساســي در رشــد و توســعه

هـاي مـالي و    ريـزي  از سـوي ديگـر برنامـه   . نماينـد  مي

سازماني نظام پژوهش در هر دانشگاه، مستلزم ارزيـابي  

هـاي دقيـق    توليدات علمي آن دانشگاه از طريـق روش 

گيري كمي و كيفـي مقـاالت    اندازه. باشد سنجي مي علم

هاي معمول در سـنجش عملكـرد    علمي يكي از روش

  . شود ها محسوب مي پژوهشي دانشگاه

  هـاي   هاي پژوهشي دانشگاه در ايران ارزيابي فعاليت

به صورت ساليانه زير نظـر   1379علوم پزشكي از سال 

ن و معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درما

آمــوزش پزشــكي و بــا همكــاري معاونــت پژوهشــي  

توليـد  ). 1(هاي مذكور صـورت گرفتـه اسـت     دانشگاه

آن را مقـاالت چـاپ شـده در     ي دانش كه بخش عمده

دهـد، از   مجالت علمي داخلي و خارجي تشـكيل مـي  

. شـود  ترين محورهاي اين ارزيـابي محسـوب مـي    مهم

هاي  عاليتف ي الزم به ذكر است كه در ارزشيابي ساليانه

هاي علوم پزشكي كشور تنها مقاالت  پژوهشي دانشگاه

ــوب    ــي مص ــي پژوهش ــالت علم ــده در مج چــاپ ش
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بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي و  ي وزارتخانــه

علوم، تحقيقات و فناوري است كه امتيـاز   ي وزارتخانه

 ،چاپ مقاله در سـاير مجـالت داخلـي   . كنند كسب مي

  .بر نخواهد داشت امتيازي براي دانشگاه وابسته در

هـاي   واقعيت آن است كه در حال حاضـر دانشـگاه  

اي از امتيـاز توليـد    بخـش عمـده   ،علوم پزشكي كشور

دانش خود را از طريق چاپ مقاالت پژوهشگران خود 

در مجــالت علمــي خــود كــه از كميســيون نشــريات  

ـ  علمي پژوهشي اخذ كرده ي پزشكي كشور رتبه ه اند، ب

نشـريات علـوم پزشـكي    كميسـيون  . آورنـد  دست مـي 

از كميسيون نشريات علمـي   1373كشور از مرداد سال 

صورت ه وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع شد و ب

معاونت پژوهشي وزارت بهداشـت   ي مستقل در حوزه

اهـداف اصـلي ايـن كميسـيون را     . كار نمـود ه شروع ب

تعيــين يــا تغييــر اعتبــار  تشــخيص ضــرورت انتشــار، 

ـ نظـارت و ارا  علمـي، اعمـال   نشريات هـاي   روش ي هي

علـوم پزشـكي    مناسب بـراي ارتقـاي كيفـي نشـريات    

كميسـيون نشـريات علـوم    ). 2(دهد  كشور تشكيل مي

پزشكي كشور دقت نظـر زيـادي در بررسـي مجـالت     

ه ب ؛دارد علمي پژوهشي مبذول مي ي متقاضي اخذ رتبه

 ي مجلـه  155تنها تعـداد   1388طوري كه تا پايان سال 

و  هاين كميسيون مورد تأييد قرار گرفتـ  علمي از سوي

علمي پژوهشي  ي به عنوان نشريات مصوب داراي رتبه

اين مجـالت  . اند علوم پزشكي معرفي شده ي در شاخه

ـ      شـمار  ه معتبرترين نشـريات علـوم پزشـكي كشـور ب

 1388در ميان فهرست مجالت مصـوب سـال   . آيند مي

كي مجله دانشگاه علـوم پزشـ   9عناوين  ،اين كميسيون

  . خورد اصفهان نيز به چشم مي

  توليـــدات علمـــي  ،تـــاكنون مطالعـــات زيـــادي

  

. هاي كشور را مورد بررسـي قـرار داده اسـت    دانشگاه

ساليان اخير توليدات علمي ايران و تعداد مقـاالت   در

هـاي علمـي مختلـف از جملـه      منتشر شده در حيطـه 

طـي  ). 3(علوم پزشكي رشد چشمگيري داشته اسـت  

آثار علمي پژوهشـگران علـوم    1384سال تحقيقي در 

 1976هـاي   اي پزشكي ايران در سـال  پايه و بين رشته

در ايـن تحقيـق   . مورد بررسي قـرار گرفـت   2003تا 

دانشگاه علوم پزشكي تهـران از نظـر توليـد مقـاالت     

 ي رتبه Medlineعلمي نمايه شده در بانك اطالعاتي 

ش نتــايج پــژوه). 4(اول را بــه خــود اختصــاص داد 

هـاي تهـران، صـنعتي     ديگري نشـان داد كـه دانشـگاه   

شريف، علوم پزشكي تهران، تربيت مـدرس و شـيراز   

بيشترين مشاركت را در توليد علم بين  2004در سال 

). 5(انـد   داشـته  ISIمراكز دانشگاهي كشور در پايگاه 

ــه  ــدين مطالع ــايج چن ــه  ي نت ــده در زمين ــام ش  ي انج

پزشـكي اصـفهان    هاي پژوهشي دانشگاه علوم فعاليت

رونـد صـعودي توليـدات علمـي ايـن       ي نشان دهنده

دانشگاه و چـاپ مقـاالت علمـي در مجـالت معتبـر      

  . )6- 7(داخلي و خارجي بوده است 

بررسـي سـهم مشـاركت     ،هدف از پژوهش حاضر

مجالت علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

هـاي   در توليدات علمي اين دانشـگاه و بررسـي روش  

تعيين سهم مشـاركت   .ش اين مشاركت بوده استافزاي

مجالت علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

دانشـگاه در سـال    ي از امتياز مقاالت علمي منتشر شده

هـاي هـر يـك از ايـن      تواند وضعيت فعاليت   مي 1388

هـا در توليـد دانـش و     مجالت را از لحاظ مشاركت آن

تفكيك مشـخص   عملكرد پژوهشي دانشگاه به يارتقا

  . سازد
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  ها روش

ـ  بودمطالعات توصيفي  ي اين پژوهش از دسته ه كه ب

پــژوهش را  ي جامعــه. صــورت مقطعــي انجــام شــد

ــه ــوم   ي كلي مجــالت علمــي پژوهشــي دانشــگاه عل

ايــن . تشــكيل داد 1388پزشــكي اصــفهان در ســال 

ــه  ــارت از مجل ــالت عب ــكده ي مج ــكي  ي دانش پزش

يـا   RPS(رويـي  تحقيقات علـوم دا  ي اصفهان، مجله

Research in Pharmaceutical Sciences( ي ، مجلـه 

ــكي   ــوم پزشـــ ــژوهش در علـــ ــا  JRMS(پـــ   يـــ

Journal of Research in Medical Sciences( ،

 ،)ARYA Atherosclerosis( آريا اتروسكلروزيس ي مجله

  يـــا  JRBS( تحقيقـــات علـــوم رفتـــاري ي مجلـــه

Journal of Research in Behavioural Sciences( ،

 ي ايرانــي آمــوزش در علــوم پزشــكي، مجلــه ي مجلــه

ايرانــي  ي پزشــكي اصــفهان، مجلــه دنــدان ي دانشــكده

  يـــا  IJNMR(ي يپـــژوهش در پرســـتاري و مامـــا  
Iranian Journal of Nursing and Midwifery 

Research( بـود  مديريت اطالعات سالمت ي و مجله .

در نظر  الس  يك زماني مورد نظر در اين مطالعه ي بازه

  ).1388سال (گرفته شد 

هـاي طـرح حاضـر را فـرم جمـع       وري دادهآ ابزار گرد

محيط پژوهشـي  . آوري اطالعات محقق ساخته تشكيل داد

طرح حاضر عبارت از وب سايت مجالت علمي پژوهشي 

ــك ــگاه، بانـــ ــاتي دانشـــ ــاي اطالعـــ    ،Medline هـــ

 Chemical Abstracts، Biological Abstracts ،

Scopus ،Embase ،ISI Web of Science ،Index 

Copernicus   ــدكس مــديكوس و بانــك اطالعــاتي اين

همچنـين پايگـاه   و ) IMEMR(منطقه مديترانه شـرقي  

، پژوهشـگاه  )SID( اطالعات علمي جهـاد دانشـگاهي  

، بانــك )Irandoc( و فنــاوري اطالعــات ايــران علــوم

 ، بانك اطالعـات )Magiran( اطالعات نشريات كشور

ــران  ــكي اي ــوم پزش ــاالت عل و وب  )IranMedex( مق

سايت معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت بهداشـت،   

  . بود) HBI( درمان و آموزش پزشكي

ــالت در    ــدن مج ــه ش ــه نماي ــوط ب ــات مرب   اطالع

ــك ــاير وب     بان ــه و س ــورد مطالع ــاتي م ــاي اطالع ه

هاي تخصصي با طراحـي و انجـام جسـتجوهاي     يتسا

. هاي اطالعاتي مذكور بازيابي گرديـد  پيشرفته در بانك

اي مجالت مذكور از طريق مراجعـه   اطالعات شناسنامه

ــه نســخه هــاي  هــاي چــاپي و همچنــين وب ســايت ب

ه هاي اطالعاتي ايراني ب تخصصي اين نشريات و پايگاه

چـاپ شـده   اطالعات مربـوط بـه مقـاالت    . دست آمد

دانشگاه در اين مجالت از طريـق بررسـي مـتن كامـل     

 1388هاي منتشـر شـده در سـال     شماره ي مقاالت كليه

اين اطالعـات در فـرم جمـع    . اين مجالت بازيابي شد

امتياز مقاالت دانشـگاه در  . آوري اطالعات وارد گرديد

مجالت علمي پژوهشـي دانشـگاه بـر مبنـاي ضـوابط      

هـاي علـوم    وهشـي دانشـگاه  هـاي پژ  ارزشيابي فعاليت

پزشكي كشـور قابـل دسترسـي از طريـق وب سـايت      

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي با احتساب بـاالترين بانـك اطالعـاتي    

ــده ــه كنن ــش   ي نماي ــب و نق ــه، ترتي ــوع مقال ــه، ن مجل

ليف مقالـه محاسـبه   أوابسته به دانشگاه در ت ي نويسنده

وارد  Excelافزار  ها به نرم داده ي هايت كليهدر ن. گرديد

دست آمده مـورد تجزيـه و تحليـل    ه و اطالعات بشد 

  .قرار گرفت

  

  ها يافته

مجـالت علمـي    ي دهـد كـه كليـه    نشـان مـي   1جدول 

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در زمان انجـام  

نمايــه شــده  Index Copernicousمطالعــه در پايگــاه 
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پزشـكي   ي دانشـكده  ي سـه مجلـه   ،ياندر اين م. بودند

اصفهان، تحقيقات علـوم دارويـي، پـژوهش در علـوم     

تحت پوشـش بانـك    1388در سال ) JRMS(پزشكي 

 ي مجلـه . قرار داشتند Chemical Abstractsاطالعاتي 

اي  تنهـا مجلـه   انگليسي زبان پژوهش در علوم پزشكي

نمايه  ISI Web of Scienceبود كه در بانك اطالعاتي 

هيچ يك از مجالت علمي پژوهشي دانشـگاه  . شده بود

ــه در    ــان انجــام مطالع ــوم پزشــكي اصــفهان در زم عل

 Biological Abstractsو Medline هاي اطالعاتي بانك

مجـالت   درصـد  67زبـان اصـلي   . نمايه نشده بودنـد  

علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فارسـي  

 93انتشـار   ي دوره. انگليسـي بـوده اسـت    درصد 33و 

مجالت به صورت فصلنامه و دوفصـلنامه بـوده    درصد

اي  پزشكي اصفهان تنها مجله ي دانشكده ي مجله. است

پژوهش در علـوم   ي بود كه به صورت ماهنامه و مجله

 .پزشكي بـه صـورت دو ماهنامـه منتشـر شـده بودنـد      

 بيشترين درصد مقاالت امتيـازآور دانشـگاه مربـوط بـه    

 )IJNMR(ي يدر پرستاري و مامـا مجله ايراني پژوهش 

و كمترين آن مربوط به مجله تحقيقات علـوم رفتـاري   

   .)1نمودار (بوده است 

  

  

JIMS
828.25
39.7%

JRMS
357.50
17.1%

ARYA
227.83
10.9%

IJNMR
221.75
10.6%

JIDS
153.00
7.3%

JRBS
20.00
1.0%

RPS
132.75
6.4%

IJME
92.33
4.4%

HIM
54.00
2.6%
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  شماره استاندارد   عنوان انگليسي  عنوان فارسي  رديف
تناوب انتشار در 

  1388سال 

 ياصل زبان

  مجله

نمايه  اطالعاتي هاي بانك

  كننده

مقاالت فراواني 

 در قابل محاسبه

  ارزشيابي

فراواني 

مقاالت 

  دانشگاه

ــبي ــي نس  فراوان

  مقاالت دانشگاه

ت مقاال امتياز

  دانشگاه

1  
پزشكي  ي دانشكده ي مجله

  اصفهان
Journal of Isfahan 
Medical School  

  فارسي  ماهنامه 7595-1027

Chemical 
Abstracts, 

IndexCopernicus, 
IMEMR 

100  68  68%  25/828  

2  
پژوهش در علوم ي  مجله

  پزشكي
Journal of Research 
in Medical Sciences  

  انگليسي  دوماهنامه 1995-1735

ISI WOS, Scopus, 
Embase, Chemical 

Abstracts, 
IndexCopernicus, 

IMEMR 

50  19  38%  5/357  

3  
آريا ي  مجله

  اتروسكلروزيس
ARYA 

Atherosclerosis  
 ,IndexCopernicus  فارسي  فصلنامه 3955-1735

IMEMR 
41  28  68%  83/227  

4  
ايراني پژوهش در  ي مجله

  ييپرستاري و ماما

Iranian Journal of 
Nursing and 

Midwifery Research 
 ,IndexCopernicus  انگليسي  فصلنامه 9066-1735

IMEMR 
35  29  83%  75/221  

5  
 ي شكدهدان ي مجله

  پزشكي اصفهان دندان
Journal of Isfahan 

Dental School 
x255-1735  فارسي  فصلنامه  IndexCopernicus, 

IMEMR  
34  18  53%  153  

  پژوهش در علوم دارويي  6
Research in 

Pharmaceutical 
Sciences  

  انگليسي  دوفصلنامه 5362-1735
Chemical 
Abstracts, 

IndexCopernicus  
16  10  63%  75/132  

7  
ايراني آموزش در  ي مجله

  علوم پزشكي
Iranian Journal of 
Medical Education 

 ,IndexCopernicus  فارسي  فصلنامه 1608-9359
IMEMR  

35  11  31%  33/92  

8  
مديريت اطالعات ي  مجله

  سالمت
Health Information 

Management 
 ,IndexCopernicus  فارسي  دوفصلنامه 7853-1735

IMEMR  
17  6  35%  54  

9  
تحقيقات علوم ي  مجله

  رفتاري

Journal of Research 
in Behavioural 

Sciences 
  IndexCopernicus 18  2  11%  20  فارسي  دوفصلنامه 2029-1735

  41/2087  جمع كل

w
w

w
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هاي پژوهش دانشگاه علوم پزشـكي   بر اساس يافته

 2087در حـدود  اين دانشـگاه   ،1388ر سال اصفهان د

امتياز از مجموع امتيازات توليد دانش خود را از طريـق  

چاپ مقاله در مجالت علمـي پژوهشـي خـود كسـب     

پزشـكي   ي دانشـكده  ي در اين ميان مجلـه . ه استكرد

اصفهان بيشترين مشاركت را در توليـد ايـن امتيـازات    

ــت ــته اس ــن . داش ــهاي ــاپي  مجل ــا چ ــه از  68 ب مقال

امتياز يعني در حدود  828پژوهشگران دانشگاه بيش از 

كل امتياز مقاالت دانشگاه در مجالت علمي  درصد 40

  . پژوهشي خود را توليد كرده است

  

  بحث

هـاي پژوهشـي    بر اسـاس ضـوابط ارزشـيابي فعاليـت    

 هــاي علـوم پزشــكي كشـور، بــاالترين بانــك   دانشـگاه 

مجلـه، نـوع مقالـه، ترتيـب و      ي اطالعاتي نمايه كننـده 

ـ    ي نقش نويسنده  ، ليف مقالـه أوابسته بـه دانشـگاه در ت

امتياز مقـاالت محسـوب    ي هاي اصلي محاسبه شاخص

بر اساس اين دستورالعمل مقاالت نمايه شـده  . شود مي

ــك ــاتي  در بان ــاي اطالع و  ISI Web of Scienceه

Medline  ـ وع اول و دوم بيشـترين  به عنوان ايندكس ن

ــي  ــب م ــاز را كس ــد امتي ــك. كنن ــاتي  بان ــاي اطالع    ه

Chemical Abstracts ،Biological Abstracts ،

Scopus  وEmbase هــاي  نــوع ســوم و ســاير ســايت

نـوع   IMEMRو  Index Copernicus مانندتخصصي 

چـاپ مقالـه در مجـالت    . شـوند  چهارم محسوب مـي 

امتيـاز كمتـري   هـا بـه ترتيـب     تحت پوشش اين بانـك 

  ).1(كند  كسب مي

ها نشان داد كه بيشتر مقاالت منتشـر شـده در    يافته

مجالت علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

ايندكس نـوع چهـارم محسـوب     ،در زمان انجام مطالعه

ـ به و  ندشد تنهـا  . دسـت آوردنـد  ه طبع امتياز كمتري ب

ــه  ــوم  ي مقــاالت چــاپ شــده در مجل ــژوهش در عل پ

و در  نــد اينــدكس نــوع اول بود  )JRMS( پزشــكي

مقاالت . بيشترين امتياز را كسب كردند 1388ارزشيابي 

پزشـكي اصـفهان و تحقيقـات     ي دانشـكده  ي دو مجله

با نمايه شدن در بانك اطالعـاتي   )RPS(علوم دارويي 

Chemical Abstracts  ــ 3امتيــاز اينــدكس نــوع ه را ب

  . دست آوردند

ي رتبـه بنـدي بيشـتر    هـا  ترين شاخص يكي از مهم

تعـداد   ،هـا  المللي رتبـه بنـدي دانشـگاه    هاي بين سيستم

  سسـه در بانـك اطالعـاتي    ؤآن م ي مقاالت نمايه شـده 

ISI Web of Science رسـد   به نظـر مـي  ). 8(باشد  مي

هـاي   نمايه كـردن مجـالت علمـي پژوهشـي در بانـك     

، ISI Web of Scienceاطالعــاتي معتبــري نظيــر   

Medline ،Biological Abstracts ،Scopus  وEmbase 

هاي افزايش امتيـاز توليـد علـم دانشـگاه      يكي از روش

پژوهشـگران دانشـگاه اغلـب مقـاالت      كـه  را؛ چـ است

علمي خود را جهـت چـاپ بـه ايـن مجـالت ارسـال       

  .كنند مي

انتشـار بيشـتر    ي حاضر نشان داد كه دوره ي مطالعه

ــگاه   ــي دانش ــي پژوهش ــالت علم ــلنامه و دو  ،مج فص

تواند بـه   هايي كه مي يكي از روش. صلنامه بوده استف

افزايش امتياز توليدات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي     

انتشار مجـالت   ي كوتاه شدن دوره ،اصفهان كمك كند

علمي پژوهشي و افـزايش تعـداد مقـاالت هـر شـماره      

 ي كسب بيشترين امتياز مقاالت توسط دو مجلـه . است

ـ  ي دانشكده ه صـورت ماهنامـه و   پزشكي اصفهان كه ب

پژوهش در علوم پزشـكي كـه بـه صـورت دو      ي مجله

از . گواهي بر اين امـر اسـت   ،ماهنامه منتشر شده بودند

هر چند كه در زمـان انجـام    RPS ي سوي ديگر، مجله
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محسوب گرديـد امـا بـه دليـل      3ايندكس نوع  ،مطالعه

انتشار به صورت دوفصلنامه در مجموع تعداد مقـاالت  

چـاپ كـرد و از لحـاظ امتيـاز      1388ل كمتري در سـا 

تـر از برخـي از مجـالت     پژوهشي در جايگاهي پـايين 

  .ايندكس نوع چهارم قرار گرفت

هـاي نمايـه    هاي اطالعـاتي و سـرويس   اغلب بانك

بـه   Embaseو  ISI ،Medlineسازي معتبر دنيـا نظيـر   

نمايه كردن مجالت انگليسي زبان تمايل بيشتري دارند 

زبان انگليسي براي مـتن مقـاالت و يـا    استفاده از  .)6(

ــاب  ــات كت ــراي اطالع ــاالت از  حــداقل ب ــناختي مق ش

 )ISI( اطالعـات علمـي   ي سسـه ؤهاي اساسي م ويژگي

ــرار دادن مجــالت محســوب   ــراي تحــت پوشــش ق ب

 91 يالديمـ  2009تا  2005 يها سال يط .)9(شود  مي

بـه زبـان   نيـز   Medlineمقاالت نمايه شـده در   درصد

  ). 10( شده استشر انگليسي منت

هـاي   يكي ديگر از نكات كليدي مورد توجه بانـك 

رعايـت اسـتانداردهاي اساسـي     ،اطالعاتي معتبـر دنيـا  

ـ  مانندچاپ مجله  خير أمنظم بودن چاپ مجله و عدم ت

بـه عبـارت   ). 9(باشد  هاي هر مجله مي در چاپ شماره

ـ  هـاي هـر    خير شـماره أديگر، انتشار به موقع و بدون ت

امل اساسي در نمايه كردن مجـالت علمـي   مجله از عو

توانايي چاپ ). 11(باشد  هاي اطالعاتي مي توسط بانك

وجــود دســت  ي مجلـه در موعــد مقـرر نشــان دهنـده   

باشـد   حيـات مجلـه مـي    ي هاي الزم براي ادامـه  نوشته

هاي پژوهش حاضر چاپ برخـي   بر اساس يافته). 12(

سال هاي مجالت علمي پژوهشي دانشگاه در  از شماره

كه اين امـر عـالوه   است خير صورت گرفته أبا ت 1388

بر از دست دادن شانس كسب امتيـاز پژوهشـي بيشـتر    

تواند يكي از داليل عدم توفيـق   توسط اين مجالت، مي

هـاي   بيشتر مجالت دانشگاه در نمايه شدن توسط بانك

  .اطالعاتي معتبر باشد

 چاپ ي ها و امكانات موجود در حوزه توجه به ظرفيت

و نشر مجالت علمي و شناخت نقاط قـوت و ضـعف   

هـاي   سياسـت  يتوانـد در ارتقـا   مجالت دانشـگاه مـي  

مربوط بـه   ي تحقق برنامه ي پژوهشي دانشگاه در زمينه

معاونـت تحقيقـات و    ي حـوزه  ي سـاله  5 ي نامه تفاهم

درمان و آموزش پزشـكي بـا    ،فناوري وزارت بهداشت

افـزايش   دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان در خصـوص  

ثر مـورد اسـتفاده قـرار    ؤمـ  توليد دانش به شكلي كامالً

  .گيرد
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The Contribution of Academic Journals to the University  

Scientific Productivity 
 

Farzaneh Aminpour1 

 
Abstract 

Background: The quality and quantity of published articles are frequently used indicators for measur-
ing the research output of universities. Recent studies reveal the significant development in scientific 
production of Isfahan University of Medical Sciences. The aim of this study was to identify the contri-
bution of academic journals published by Isfahan University of Medical Sciences in the scientific 
productivity of this university.  

Methods: The present cross-sectional study was carried out by reviewing total issues of academic 
journals published by Isfahan University of Medical Sciences from April 2009 till the end of March 
2010. The data were analyzed by Excel 2007 software.  

Findings: From total research score of Isfahan University of Medical Sciences, 2087 points were ac-
quired by 9 academic journals published by this university. Journal of Isfahan Medical School with 
828 points ranked first in terms of the most contribution in the scientific productivity among other 
academic journals. 

Conclusion: Devoting considerable attention to the available potentials in the field of journal publish-
ing would improve research policies of increasing academic scientific productivity. 

Keywords: Academic journals, Scientific productivity, Research output, Academic ranking, Iran. 
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