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 پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي -هاي كمي و كيفي مجالت علمي مقايسه شاخص
  1386 -88هاي  پژوهشي برگزيده كشور در طي سال-ايران با مجالت علمي

  
  
  
  

  Iادنژ دكتر سيد محمد فرشته*
  IIدكتر سيد عباس متوليان
  III دكتر مازيار مرادي الكه

  IVناز عقيلي ساره
  IVآذين شفيعي ثابت

  چكيده
 -اي از مجـالت علمـي     نظر به افزايش روزافزون توليدات علمي محققين علوم پزشكي اقبال گسترده          : زمينه و هدف  

پژوهشي توجه، نظـارت و كنتـرل كيفيـت ايـن            -در كنار افزايش كمي تعداد مجالت علمي      . عمل آمده است  پزوهشي به 
 - مجلـه علمـي  7دانشگاه علوم پزشكي ايران در حال حاضر صاحب امتياز . اي برخوردار است مجالت از اهميت ويژه   

هاي كيفي و  با هدف ارزيابي وضعيت برخي شاخصباشد كه اين مطالعه هاي فارسي و انگليسي ميپژوهشي به زبان
انجـام  هـاي اخيـر بـه      پژوهشي كشور در طي سـال      -ها با مجالت برگزيده علمي    آنة  يز مقايس كمي در اين مجالت و ن     

هـا  رسيده است تا بتوان با شناسايي نقاط ضعف و قـوت ايـن مجـالت در راسـتاي ارتقـاي سـطح كيفـي و عيـار آن                           
  .ريزي و حركت نمود برنامه

و بـر روي تمـامي   ) Analytical cross-sectional( اين پژوهش كـاربردي بـه روش مقطعـي تحليلـي     :روش كار
-88هاي   پژوهشي منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران در فاصله زماني سال            -مجالت داراي امتياز علمي   

بودند و  )  شماره 40مجموعاً  ( مجله انگليسي زبان     2 مجله فارسي زبان و      5اين نشريات شامل    .  به انجام رسيد   1386
 1386 -88هـاي    رازي طي سـال     پژوهشي برتر كشور در جشنواره     -عنوان مجالت علمي   به  مجله نيز  5جهت مقايسه   

هاي كيفي و كمـي متعـددي   ها، شاخصدر اين مقايسه. مورد بررسي قرار گرفتند  )  شماره 24مجموعاً  (در گروه ديگر    
 SPSS V.17و  Mann-Whitney U-test و Independent t-testهـاي    از آزمـون . مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت    

  .استفاده شد
 تحليلي و توصيفي بيشترين فراواني انـواع        -در اكثر مجالت دانشگاه علوم پزشكي ايران مطالعات مقطعي        : هايافته

شـد  داري بـا گـروه مجـالت برگزيـده از ايـن نظـر ديـده مـي            مطالعات منتشر شده را داشتند و اختالف آماري معنـي         
)05/0<p.( ماه 5/3ز پذيرش تا چاپ مقاالت در نشريات منتخب جشنواره رازي در حدود ميانگين زمان سپري شده ا 

ترتيـب بـا    است كه دو نشريه مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران و مجله روانپزشكي و روانـشناسي بـاليني ايـران بـه                    
  ).  p>001/0هر دو (كنند  تر را در اين پروسه طي ميداري زماني طوالنيطور معني ماه به5/10 و 10ميانگيني معادل 

حاضر نقاط ضعف و قوت هر يك از مجالت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران مورد                ة  در مطالع : گيرينتيجه
رسد با اصالح مواردي همچون درصد مقاالت همان سازمان، درصد مقـاالت ماحـصل           نظر مي به. بررسي قرار گرفت  

توان در راستاي ارتقاي كيفـي ايـن مجـالت    ي و انتشار مجالت ميهاي باليني، زمان داور   طرح پژوهشي و كارآزمايي   
توانـد   مـي MEDLINE و  ISIهـاي معتبـري چـون       همچنين تالش جهت نمايه شدن مجالت در انـدكس        . گام برداشت 

توجهات بسياري از محققين داخل و خارج از كشور را براي ارسال مقاالت با كيفيت به مجالت وابـسته بـه دانـشگاه                        
  .شكي ايران معطوف نمايدعلوم پز

  
  شاخص كمي-4 شاخص كيفي   -3دانشگاه علوم پزشكي ايران -2 پژوهشي  -مجله علمي-1: هاكليد واژه

  
 14/6/89:    تاريخ پذيرش، 12/4/89 :تاريخ دريافت

  
  مقدمه

تـرين جايگـاه    عنوان اصلي  پژوهشي به  -مجالت علمي 
از اهميـت   ها و مطالعات علوم پزشكي      نتايج پژوهش ة  ارائ

 -عبـارتي، مجـالت علمــي  بـه . اي برخـوردار هـستند  ويـژه 

پژوهشي نمايانگر دستاوردهاي جامعه علمـي در ابعـادي         
باشــند و اي، ملــي و جهــاني مــيگــسترده از نظــر منطقــه

ويـژه جامعـه   نموداري از حيـات علمـي هـر جامعـه و بـه            
  

 مورد تصويب قرار 21/11/88كه در تاريخ ) MPH(نژاد جهت دريافت درجه عالي بهداشت شتهاي است از گزارش كارآموزي دكتر سيد محمد فر        اين مقاله خالصه  
 .گرفت

(I   پزشك عمومي، مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان فيروزگر )FCRDC( درمـاني  -، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي 
 )مولف مسئول(*ايران، تهران، ايران 

(IIدرماني ايران، تهران، ايران- متخصص اپيدميولوژي، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  
(IIIدرماني ايران، تهران، ايران - متخصص پزشكي اجتماعي، معاونت تحقيقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   
(IVدرماني ايران، تهران، ايران-ي دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشجوي پزشكي، كميته پژوهش   
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 اهميـت ايـن نـشريات       )1(.شوند  علوم پزشكي محسوب مي   
 پژوهـشي   -حدي است كه امروزه وجود مجالت علمـي       به

هاي حـوزه   پژوهشة  منظور ارائ علوم پزشكي به  ة  در حيط 
و نيـز   هـاي علمـي     گيـري و فعاليـت انجمـن      سالمت، شكل 

 )2(.تبادل نظر محققين با يكديگر و با جامعه ضروري است     
هـاي علمـي افـراد نيـز        در حال حاضر در اكثر ارزشـيابي      

 پژوهشي  -تعداد مقاالت منتشر شده در اين مجالت علمي       
كـه يكـي از   اهميـت اسـت، تـا جـايي       ة  داراي باالترين درج  

معيارهاي قابل استناد در ارزشـيابي پژوهنـدگان فعـال و          
عي داشتن حيثيت علمي، چاپ مقاالت در مجالت علمـي          مد

ــر و ارزشــمند اســت  ــت   )3(.معتب ــن اهمي ــه اي ــا توجــه ب  ب
اي براي دريافـت    روزافزون، هر ساله تقاضاهاي گسترده    

ة  پژوهشي جهت نـشريات مختلـف در حيطـ         -امتياز علمي 
شـود كـه در كميـسيون         علوم پزشكي در ايران ارائـه مـي       
-ورد ارزيـابي قـرار مـي    نشريات علوم پزشكي كـشور مـ      

 - عنـوان مجلـه علمـي      155اكنـون   طوري كه هـم   گيرند؛ به 
ثبت رسيده و منتـشر     پژوهشي علوم پزشكي در كشور به     

  )4(.شوند مي
 -چـه در كنــار افـزايش كمــي تعـداد مجــالت علمــي   آن

باشـد، توجـه، نظـارت و كنتـرل           پژوهشي حائز اهميت مي   
ــي   ــالت علم ــن مج ــت اي ــت -كيفي ــشي اس ــي .  پژوه برخ

  پژوهشي تلقي-نظران اعتقاد دارند نشرياتي علمي صاحب

 و تحقيقـات  از حاصـل  نتـايج  مـنظم  به نـشر  كه شوند مي
هـاي   رشـته  متخصـصان  يـا  دانـشگاهيان و  اصيل مقاالت
چـاپ  به) Periodical(صورت ادواري به و پرداخته مرتبط
هاي متعدد كمـي و كيفـي در         تاكنون شاخص  )5 و   1(.برسند

 پژوهشي مورد بررسي قرار     -مجالت علمي ارزيابي عيار   
 Impact(است كه در بيشتر موارد بر شاخص تأثير گرفته

Factor(         وضعيت استنادي و كيفيت ذكر منابع در مجالت ،
الزم به ذكر است كـه مطالعـات انجـام          . استمتمركز بوده 

 پژوهـشي ايرانـي     -اندكي به ارزيابي مجـالت علمـي      ة  شد
هاي محدودي از    غالباً بر شاخص   ها نيز اند كه آن  پرداخته

 )7(اسـتناد بـه منـابع اينترنتـي،       ) 6(جمله كيفيت ذكـر منـابع،     

 و يا مـورد خاصـي       )8(تحليل ارجاعات به مقاالت هر مجله     
هـاي بـاليني منتـشر شـده در         همچون كيفيـت كارآزمـايي    

  . اند تاكيد داشته)9(مجالت
دانشگاه علوم پزشكي ايران در حـال حاضـر صـاحب      

هـاي فارسـي و    پژوهـشي بـه زبـان    - مجله علمي  7امتياز  
 با هدف ارزيابي وضعيت     باشد كه اين مطالعه     انگليسي مي 

هاي كيفـي و كمـي در ايـن مجـالت و نيـز              برخي شاخص 
 پژوهـشي كـشور     -ها با مجالت برگزيده علمي    آنة  مقايس

انجام رسيده اسـت تـا بتـوان بـا          هاي اخير به  در طي سال  
 ايـن مجـالت در راسـتاي        شناسايي نقاط ضـعف و قـوت      

ريـزي و حركـت     هـا برنامـه   ارتقاي سطح كيفي و عيار آن     
هـاي كيفـي شـامل نـوع        براي اين منظـور شـاخص     . نمود

مقاالت منتشر شده، انواع مطالعات پژوهشي منتشر شـده         
در مقاالت اصـيل پژوهـشي و دانـشگاه مـسئول مقـاالت             

هـاي كمـي    منتشر شده در هر شماره به همـراه شـاخص         
 بر تعداد مقاالت منتشر شده، تعداد سنوات گذشته         مشتمل

از اجراي مطالعه تا زمان چاپ، مدت زمان سپري شده از           
زمان ارسال تا پذيرش مقاله و مدت زمان سپري شده از           
زمان پذيرش تا چاپ مقاله در هر شماره از ايـن مجـالت             

  .مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت
  

  روش كار
ه روش مقطعـي تحليلـي   پژوهش حاضر كاربردي و بـ   

)Analytical cross-sectional ( در . به انجام رسيده اسـت
هـدف مـورد بررسـي شـامل تمـامي        ة  اين پژوهش جامعـ   

مجالتــي اســت كــه از ســوي كميــسيون نــشريات علــوم  
 پژوهــشي بــوده و -پزشــكي كــشور داراي امتيــاز علمــي

توسط دانـشگاه علـوم پزشـكي ايـران در فاصـله زمـاني              
ايـن  ).  مجلـه  7( منتـشر شـده اسـت        1386 -88هـاي   سال

 مجلــه فارســي زبــان شــامل مجلــه 5مجــالت عبارتنــد از 
دانشگاه علوم پزشكي ايـران، مجلـه سـالمت كـار ايـران،             
مجله پرستاري ايران، مجلـه روانپزشـكي و روانـشناسي          

 مجلـه انگليـسي     2باليني ايران و مجله مديريت سـالمت و         
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 Medical Journal of Islamic Republic ofزبان شـامل  

Iran (MJIRI) و Iranian Journal of Pharmacology & 

Therapeutic (IJPT)هـاي كمـي و   شاخصة  جهت مقايس
 -عنوان مجـالت علمـي     مجله نيز به   5كيفي مورد ارزيابي،    

زمـاني در گـروه     ة  پژوهشي برتـر كـشور در ايـن فاصـل         
اين مجالت عبارتنـد از  . مقايسه مورد بررسي قرار گرفتند   

ــان  ــه انگليـــسي زبـ ــده  (Urology Journalمجلـ برگزيـ
، )1386سيزدهمين جشنواره علوم پزشكي رازي در سال        

 Iranian Journalمجالت انگليسي زبان بهداشت ايران يـا  

of Public Health ــدد درون ــان غ ــز و  و فارســي زب ري
برگزيدگان چهاردهمين جشنواره علـوم     (متابوليسم ايران   

و مجـالت انگليـسي زبـان       ) 1387پزشكي رازي در سـال      
DARU      و فارسي زبان دانشكده پزشـكي دانـشگاه علـوم 

برگزيدگان پانزدهمين جـشنواره علـوم      (پزشكي اصفهان   
  )10().1388پزشكي رازي در سال 

پژوهش در  ة  الزم به ذكر است واحد مطالعاتي يا نمون       
هـاي  حاضـر در واقـع شـامل هـر يـك از شـماره             ة  مطالع

مذكور در فاصله زمـاني     ة   مجل 12از  ) Issue(منتشر شده   
 8: است كه به تفكيك عبارتند از      بوده 1386 -88هاي  سال

 شـماره از    5شماره از مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران،        
 شـماره از مجلـه پرسـتاري        4مجله سـالمت كـار ايـران،        

 شماره از مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني        4ايران،  
 شـماره از    6مـديريت سـالمت،      شـماره از مجلـه       9ايران،  
 در گروه مجـالت     IJPT شماره از مجله     4 و   MJIRIمجله  

 شماره از مجله دانشكده     8دانشگاه علوم پزشكي ايران و      
 شماره از مجله    4پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،      

Urology Journal ،4   ريـز و   شـماره از مجلـه غـدد درون
 شـماره   4 و   DARU شماره از مجلـه      4متابوليسم ايران،   

هاي بررسـي شـده،     تمامي شماره . از مجله بهداشت ايران   
هاي اخير مجالت مذكور منتهي به انتهاي اسفندماه        شماره
ها باشند كه متن كامل مقاالت منتشر شده در آن     مي 1388

از طريق وبگاه الكترونيكـي مجلـه قابـل دسترسـي بـوده             
ه علوم   شماره در گروه مجالت دانشگا     40در نهايت   . است

 شماره در گروه مجالت علوم پزشكي       24پزشكي ايران و    
  . برگزيده كشور مورد ارزيابي قرار گرفتند

هـاي كيفـي مـورد ارزيـابي در ايـن پـژوهش             شاخص
: شامل(نوع مقاالت منتشر شده در هر شماره        : عبارتند از 

گزارش كوتاه يـا نامـه بـه سـردبير، مـروري، پژوهـشي              
اع مطالعات پژوهشي منتشر    ، انو )اصيل و گزارش موردي   

: شـامل (شده در مقاالت اصيل پژوهـشي در هـر شـماره            
ــي  ــي، مقطع ــي -كيف ــيفي، مقطع ــورد - توص ــي، م  - تحليل
گروهــي، كارآزمــايي بــاليني، تجربــي، نيمــه شــاهدي، هــم

و دانشگاه مسئول مقاالت منتـشر      ) تجربي و آزمايشگاهي  
همان دانشگاه صـاحب امتيـاز   : شامل(شده در هر شماره  

هـا يـا مراكـز    هاي داخلـي و دانـشگاه  جله، ساير دانشگاه م
هـاي  در مـورد ثبـت شـاخص      ). تحقيقاتي خارج از كـشور    

در برخي مقـاالت    . كيفي مزبور ذكر چند نكته الزامي است      
نوع مطالعات به اشتباه ذكر شده بود كه جهت بررسي در           

عـالوه بـر    . اين پژوهش نوع صحيح آن در نظر گرفته شد        
 Brief Communicationت گزارش كوتاه يـا  اين، در مقاال

پژوهـشي همچـون    ة  نتايج يك مطالع  ة  نيز در صورت ارائ   
. مقاالت اصيل پژوهشي نوع مطالعات ثبـت گرديـده اسـت          

جهت تعيين دانشگاه مسئول مقاالت منتـشر شـده، مـالك           
ة نويـسند ) Affiliation(دانشگاه ثبت شده در مشخـصات       

  . هر مقاله بوده است) Corresponding Author(مسئول 
: هاي كمي مورد ارزيـابي عبارتنـد از       همچنين شاخص 

تعداد مقاالت منتشر شده در هر شـماره از مجلـه، تعـداد              
بر حـسب   (سنوات گذشته از اجراي مطالعه تا زمان چاپ         

، مدت زمان سپري شده از زمان ارسال تـا پـذيرش            )سال
 و مدت زمان سپري شـده از زمـان        ) بر حسب روز  (مقاله  

ايـن  ). بر حـسب مـاه    (پذيرش تا چاپ مقاله در هر شماره        
هاي كمي به سه صورت ميانگين، كمينه و بيشينه         شاخص

طـور  گرديد و الزم به ذكر است بـه       در هر شماره ثبت مي    
قــراردادي و بــر طبــق قــوانين كميــسيون نــشريات علــوم 

هـا و   پزشكي كشور، زمان انتشار هر شماره از فـصلنامه        
روز نخست فصل و يا مـاه مـذكور در نظـر            ها  يا ماهنامه 
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در مورد زمان اجراي مطالعـه نيـز الزم        . گرفته شده است  
به يادآوري است كه در مورد برخي انواع مقاالت همچون          
گزارش موردي و يا مطالعات تجربي و آزمايـشگاهي كـه           

شـود، ايـن شـاخص        معموالً زمان اجراي مطالعه ذكر نمي     
  .ستمورد ارزيابي قرار نگرفته ا

افـــزار آمـــاري آوري در نـــرمهـــا پـــس از جمـــعداده
)Chicago, IL, USA (SPSS V.17  ــرار ــاليز ق ــورد آن  م

ــد هــاي مركــزي در گــزارش توصــيفي از شــاخص . گرفتن
درصــد فراوانــي، ميــانگين و شــاخص پراكنــدگي انحــراف 

هاي كيفـي   جايي كه شاخص  از آن . استفاده شد ) SD(معيار  
رصد فراواني در هرشـماره و      مورد ارزيابي نيز در قالب د     

در نهايت ميانگين درصدهاي فراواني در هـر مجلـه مـورد            
هاي مورد  اند، در آناليز تحليلي شاخص    بررسي قرار گرفته  

 در مـــوارد Independent T-test ارزيـــابي از آزمـــون 
-Mannمتغيرهاي پارامتريـك بـا توزيـع نرمـال و آزمـون             

Whitney U-test ــاي ناپ ــوارد متغيره ــا   در م ــك ب ارامتري
هـاي  ضمناً در تمامي آزمون   . توزيع غيرنرمال استفاده شد   

 در نظر گرفته شـده و     % 95داري معادل   آماري سطح معني  
p-value دار در نظر گرفته شد معني05/0 كمتر از.  

  
  ها يافته

 پژوهــشي - شــماره از مجــالت علمــي40در مجمــوع 
ت  شـماره نيـز از مجـال   24دانشگاه علوم پزشكي ايران و  

 -88هـاي   پژوهشي برگزيده كـشور در طـي سـال       -علمي
با توجـه   .  در اين مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفتند       1386

 مجله منتشر شده توسط 7هاي زياد موجود بين به تفاوت
طور دانشگاه علوم پزشكي ايران، هر يك از اين مجالت به         

مجــزا بــا مجــالت برگزيــده كــشور تحــت مقايــسه قــرار  
 نتايج آناليز توصيفي و تحليلـي       1جدول شماره   . اند گرفته

دهـد و در      هاي كيفي مورد ارزيابي را نـشان مـي        شاخص
 نيـز نتـايج ارزيـابي توصـيفي و تحليلـي            2جدول شماره   

در . هاي كمي مورد ارزيابي گردآوري شده است      شاخص
ادامه به تفكيك هـر يـك از مجـالت منتـشر شـده توسـط                

تـرين ايـن    ررسـي مهـم   دانشگاه علوم پزشكي ايـران بـه ب       
  .شود ها پرداخته مييافته
  

  مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران
ميانگين تعداد مقاالت منتشر شده در اين فـصلنامه كـه           

شـود،    صورت ماهنامه منتـشر مـي      به 1388از ابتداي پاييز    
. باشـد    مقالـه مـي    SD (62/18=80/8(در هر شماره معـادل      

الت منتشر شده در ايـن      بيشترين ميانگين فراواني انواع مقا    
%] SD (81/88=61/3[(مجلــه بــه مقــاالت پژوهــشي اصــيل 

كه در اين مجله مقاالت مـروري و        اختصاص دارد؛ حال آن   
هـر  . شـود   يا گزارش كوتاه و نامه به سردبير منتـشر نمـي          

چند بيشترين ميانگين فراواني انواع مطالعات پژوهـشي در         
% SD (31/32=01/11( تحليلي با ميانگين     -اين مجله مقطعي  

هاي ارائه شده در جدول شماره      باشد، ليكن مطابق يافته     مي
طـور   توصيفي در اين مجله به     - فراواني مطالعات مقطعي   1

داري از مجالت برگزيده علوم پزشكي كـشور بيـشتر         معني
ــي ــد  م ــل % SD (24/20=35/12[(باش ) SD=84/13(در مقاب

05/11% ،046/0=p .[  العــات از ســوي ديگــر فراوانــي مط
طور قابـل تـوجهي از      تجربي و نيمه تجربي در اين مجله به       
% SD (70/12=78/8[(گروه نشريات برگزيـده كمتـر اسـت         

همچنــــين ]. SD (09/35% ،001/0=p=80/26(در مقابــــل 
درصد فراواني مقاالت مربوط به خـود دانـشگاه ناشـر در            

داري از  طـور معنـي   مجله دانشگاه علوم پزشـكي ايـران بـه        
) SD=87/10[(الت برگزيـده بيـشتر بـوده اسـت          گروه مجـ  

  ]. SD (45/47% ،001/0<p=09/22(در مقابل % 69/79
 2هاي كمي كه در جـدول شـماره         در ارزيابي شاخص  

اسـت، مـشخص گرديـد ميـانگين سـنوات          گردآوري شده 
گذشته از اجـراي مطالعـه تـا زمـان چـاپ در ايـن مجلـه                 

)31/0=SD (64/2   ني بـا   باشـد كـه تفـاوت چنـدا          سال مـي
ــدارد   ــده كــشور ن ــانگين معــادل آن در مجــالت برگزي مي

)]73/0=SD (85/2   ،286/0 سال=p .[       همـين امـر در مـورد
مدت زمان سپري شده از زمان ارسال تا پذيرش مقـاالت           

  داري در مـدت زمـان      ليكن تفاوت معنـي   . نيز صادق است  
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 - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مجـالت علمـي          -بي مجالت علمي  هاي كيفي مورد ارزيا    نتايج آناليز توصيفي شاخص    -1جدول شماره   
  1387-88هاي پژوهشي برگزيده كشور در سال

  

  شاخص كيفي مورد ارزيابي
مجله دانشگاه 
علوم پزشكي 

  ايران
MJIRI  IJPT  

مجله سالمت 
  كار ايران

مجله 
پرستاري 
  ايران

روانشناسي 
  باليني ايران

مديريت 
  سالمت

مجالت 
برگزيده 

  شورك
تعداد مقاالت منتشر شده در هر 

) 92/1(  25/8) 26/1( 60/9) 34/1(50/12) 45/6(  10 62/18) 80/8(  شماره
50/12  8  )38/4 (

83/12  
گزارش كوتاه يا 
) 91/3(  %67/1) 08/4(  0  نامه به سردبير

72/12%  0  0  )48/6 (
25/5%  0  )93/8 (

37/5%  

) 41/5(%67/7) 16/9(  %67/1) 08/4(  0  مروري
86/5%  0  )35/3 (

67/1%  )59/6 (56/5% )27/6 (
37/4%  

) 61/3(  پژوهشي
81/88%  )*32/6 (70%  )31/7 (

60/79%  
) *41/5 (
14/94%  § 100%  )44/9 (

07/93%  
) *59/6 (
44/94%  

)22/19 (
57/81%  

نوع مقاالت 
منتشر 
  شده

) 61/3(  گزارش موردي
19/11%  ¶)16/5 (67/26%  ¶0  ¶0  ¶0  ¶0  ¶0  )13/12 (

69/8%  

) 31/13* (  0  0  0  0  كيفي
90/15%  

) *43/4 (
62/6%  0  )26/2 (

67/0%  

) 35/12*(  مقطعي توصيفي
24/20%  ¶)99/10 (13/31% )32/5 (17/4%)53/11 (

94/20%  )25/6 (12/3% )85/3 (
92/1%  

§)16/19 (
86/42%  

)84/13 (
05/11%  

) 01/11(  مقطعي تحليلي
31/32%  )91/22 (67/40%  ) *45/7 (

35/6%  
) *43/16 (

06/57%  
) *88/17 (

15/61%  
)48/28 (

10/49%  
) *43/18 (

39/51%  
)40/20 (

41/28%  

) 76/7(   شاهدي-مورد
94/11%  ) *05/8 (25/7%  0  )47/4 (2%  )5 (50/2%  )48/8 (

65/10%  
) *17/4 (

39/1%  
)03/11 (

86/6%  

) 59/5(  0  0 %15/5) 70/4(  هم گروهي
50/2%  0  0  0  )54/5 (

64/3%  

) 74/8(  كارآزمايي باليني
65/17%  )53/7 (85/6%  )55/5 (77/2%) *47/4 (2% )29/8 (

25/11%  
)07/8 (

67/10%  
§)17/4 (

39/1%  
)53/11 (

27/14%  

انواع 
مطالعات 
  پژوهشي

تجربي و نيمه 
  تجربي

¶)78/8 (
70/12%  ¶)06/8 (10/14%  ¶)57/14 (

70/86%  
)04/12 (

50/15%  
) *23/7 (

07/6%  
)93/25 (

05/21%  
§)93/5 (

98/2%  
)80/26 (

09/35%  

) 87/10(§  همان دانشگاه
69/79%  )69/11 (33/48%  §)55/4 (

27/2%  
§)92/5 (

76/19%  
) *47/18 (

32/22%  
§)62/8 (

47/6%  
)63/22 (

44/44%  
)09/22 (

45/47%  
ها يا ساير دانشگاه

مراكز تحقيقاتي 
  داخلي

)*87/10 (
31/20%  )69/11 (67/51%   *)04/16 (

45/9%  
§)92/5 (

24/80%  
¶)47/18 (

67/77%  
§)62/8 (

52/93%  
)63/22 (

56/55%  
)89/20 (

84/41%  
دانشگاه 
مسئول 
ها يا ساير دانشگاه  مقاالت

مراكز تحقيقاتي 
  خارجي

0  0  §)75/15 (
27/88%  0  0  0  *0  )25/15 (

71/10%  

  
  p>05/0داري سطح معني* 

  p>005/0داري سطح معني
  p>001/0داري  سطح معني§
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 - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مجـالت علمـي          -هاي كمي مورد ارزيابي مجالت علمي     نتايج آناليز توصيفي شاخص    -2ماره  جدول  ش  
  1387-88هاي پژوهشي برگزيده كشور در سال

 

شاخص كمي مورد 
  ارزيابي

مجله دانشگاه 
علوم پزشكي 

  ايران
MJIRI  IJPT  

مجله 
سالمت كار

  ايران

مجله 
پرستاري 

  ايران

وانشناسي ر
  باليني ايران

مديريت 
  سالمت

مجالت 
برگزيده 
  كشور

) 34/1( 50/12) 45/6(  62/1810) 80/8( تعداد مقاالت منتشر شده
60/9  )26/1 (25/8 )92/1 (50/12 8  )38/4 (

83/12  

) 92/1(  82/225/2) 19/1( 64/2) 31/0(  ميانگين
56/2  )54/0 (28/3 )88/0 (59/2  ) *76/0 (

03/2  )73/0 (85/2

) 04/1(  54/11) 90/0( 47/1) 28/0(  كمينه
33/1  )18/0 (12/2 )64/0 (77/1  ¶) 26/0 (

78/0  )64/0 (42/1

تعداد سنوات 
گذشته از 

اجراي مطالعه 
تا زمان چاپ 

) 75/2(  26/43) 06/2( 28/5) 69/1(  بيشينه  )سال(
83/3  )77/1 (75/4 )01/1 (60/3  )39/1 (33/3 )13/2 (89/4

) 38/30(  ميانگين
77/142  

)07/30 (
30/149  

§)34/72 (
52/300  37/120  §) 93/56 (

14/420  
)93/19 (

31/173  
)79/37 (

62/149  
)48/31 (

42/154  

) 95/35(  كمينه
00/65  

)54/17 (
50/50  )11/31 (51  101  §) 02/68 (

75/367  )23/17 (25/81)86/27( 
67/71  

)04/31 (
13/67  

مدت زمان 
سپري شده از 
زمان ارسال تا 
پذيرش مقاله 

) 35/201(  بيشينه  )روز(
60/315  

)38/83 (
289  

§)77/106 (
50/529  158  §) 16/95 (

75/494  
)23/124 (

75/367  
)66/102 (

250  
)02/82 (

13/273  

) 30/1(§  ميانگين
01/10  

) *46/0 (
09/1  )76/1 (16/2  -  )42/1 (11/3 § )79/2 (

52/10  -  )22/2 (50/3

41/1) 62/1(  -  25/7) 95/3( 51/1) 97/0(  -  -  -40/7) 68/2(§  كمينه

مدت زمان 
سپري شده از 
زمان پذيرش تا

) 38/4(§  بيشينه)ماه(چاپ مقاله 
26/15  )89/1 (37/4¶) 49/8 (18  -  ) *90/0 (

02/5  
¶) 61/2 (

50/13  -  )69/3 (12/7

   p>05/0داري سطح معني* 
   p>005/0داري  سطح معني¶
  p>001/0داري  سطح معني§

  
سپري شده از زمان پذيرش تا چاپ مقاالت در اين مجلـه            

فاصـله زمـاني    . در مقايسه با مجالت برگزيده وجود دارد      
ميان پـذيرش مقـاالت تـا چـاپ در مجلـه دانـشگاه علـوم                

داري بيش از مجالت برگزيـده      طور معني پزشكي ايران به  
 مـاه در    SD (01/10=30/1[(علوم پزشـكي كـشور اسـت        

ــل  ــاه، SD (50/3=22/2(مقاب ــاوت ]. p>001/0 م ــين تف چن
اين زمان نيز   ة  داري در مورد ميانگين كمينه و بيشين      معني

  ).p>001/0هر دو (شود  ديده مي
  

  مجله سالمت كار ايران
ميانگين تعداد مقـاالت منتـشر شـده در ايـن فـصلنامه       

)34/1=SD (60/9      در ايـن   . باشـد    مقاله در هر شماره مـي
 منتـشر شـده از نـوع پژوهـشي          مجله نيز اكثريت مقـاالت    

ــانگين فراوانــي   ــا مي . اســت% SD (14/94=41/5(اصــيل ب
كه بيشترين فراواني انواع مطالعات پژوهشي نيز       ضمن آن 

 -بـه مطالعـات مقطعـي     % SD (06/57=43/16(با فراوانـي    
داري از فراوانـي ايـن      طـور معنـي   تحليلي تعلق دارد كه به    

يـشتر اسـت    نوع مطالعـات در مجـالت برگزيـده كـشور ب          
)]40/20=SD (41/28%  ،007/0=p .[     مطابق جدول  شـماره
، در مجله سالمت كار ايـران درصـد كمتـري از مقـاالت             1

ــران    ــوم پزشــكي اي ــشگاه عل ــه خــود دان ــشر شــده ب منت
اختصاص دارد كه اين رقم در مقايسه با مجالت برگزيده          
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) SD=92/5[(داري كمتـر اسـت      طـور معنـي   كشور نيز بـه   
ــل در مقا% 76/19 ]. SD (45/47% ،001/0<p=09/22(بــــ

، نـشان   2هـاي كمـي در جـدول شـماره          بررسي شـاخص  
دهد ميانگين سنوات گذشته از اجراي مطالعه تا زمـان            مي

باشـد كـه     سـال مـي    SD (56/2=92/1(چاپ در اين مجلـه      
تفاوت چنداني با ميانگين معـادل آن در مجـالت برگزيـده            

ميانگين ]. p=820/0 سال،   SD (85/2=73/0[(كشور ندارد   
 و  SD (33/1=04/1(كمينه و بيشينه ايـن زمـان نيـز بـين            

)75/2=SD (83/3  ــت ــوده اسـ ــر بـ ــال متغيـ ــاير .  سـ سـ
علت عدم گزارش در اين مجلـه قابـل         هاي كمي به   شاخص

  .   ارزيابي نبود
  

  مجله پرستاري ايران
ميانگين تعداد مقاالت منتشر شده در ايـن دوماهنامـه          

)26/1=SD (25/8   باشـد و تمـامي       در هر شماره مي    مقاله
مقاالت منتشر شده در اين مجله از نوع پژوهـشي اصـيل            

، در ايـن    1هاي جدول شـماره     با توجه به داده   . بوده است 
مجله نيز بيـشترين فراوانـي انـواع مطالعـات بـا ميـانگين              

)88/17=SD (15/61 %      مربوط به مطالعات مقطعي تحليلـي
فراوانــي ايــن نــوع داري از طــور معنــيباشــد كــه بــه مــي

مطالعــات در مجــالت برگزيــده كــشور بيــشتر اســت      
)]40/20=SD (41/28% ،006/0=p .[كــه درصــد ضــمن آن

فراواني قابل توجهي از انواع مطالعات منتشر شده در اين          
) SD=31/13[(مجلـــه بـــه مطالعـــات كيفـــي تعلـــق دارد  

هـاي كيفـي حـاكي از آن        بررسي ساير شاخص  %]. 90/15
از مقـاالت ايـن مجلـه       % SD (32/22=47/18(است كه تنها    

دانـشگاه علـوم    (مربوط بـه دانـشگاه صـاحب امتيـاز آن           
داري از ميانگين ايـن     طور معني است كه به  ) پزشكي ايران 

درصد فراواني در مجـالت برگزيـده كـشور كمتـر اسـت             
)]09/22=SD (45/47% ،042/0=p.[  

 2هاي كمي كه در جـدول شـماره         در ارزيابي شاخص  
اند، مشخص گرديد ميانگين سنوات گذشته ي شدهگردآور

) SD=54/0(از اجراي مطالعه تا زمان چاپ در ايـن مجلـه            

داري بــا باشــد كــه تفــاوت آمــاري معنــي  ســال مــي28/3
ــدارد   ــده كــشور ن ــانگين معــادل آن در مجــالت برگزي مي

)]73/0=SD (85/2   ،338/0 سال=p .[     اين در حالي است كه
ن ارسال تا پذيرش مقـاالت      مدت زمان سپري شده از زما     

. در اين مجله تفاوت محسوسي بـا مجـالت برگزيـده دارد       
) SD=93/56(ميانگين اين زمان در مجله پرستاري ايـران         

داري از زمـان    طـور معنـي    روز بوده است كه بـه      14/420
معادل آن در مجالت برگزيده جشنواره رازي باالتر است         

)]48/31=SD (42/154 ،001/0 روز<p .[كن تفــــاوت لــــي
داري در ميانگين مدت زمان سـپري شـده از زمـان            معني

پذيرش تا چاپ مقاالت در اين مجله در مقايسه با مجـالت            
 مــاه در مقابــل SD (11/3=42/1[(برگزيـده وجــود نـدارد   

)22/2=SD (50/3 ،742/0 ماه=p .[  
  

  مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران
ه در ايــن فــصلنامه ميــانگين تعــداد مقــاالت منتــشر شــد

)92/1=SD (50/12     باشد و بيشترين      مقاله در هر شماره مي
انواع مقاالت منتشر شده بـه مقـاالت پژوهـشي بـا ميـانگين              

البتـه در ايـن     . اختصاص دارد % SD (07/93=44/9(فراواني  
از مقاالت نيز گزارش كوتاه يا نامه % SD (25/5=48/6(مجله 

انگين فراوانــي انــواع بيــشترين ميــ. باشــندبــه ســردبير مــي
ــژوهش  ــه پ ــات ب ــق دارد   مطالع ــي تعل ــي تحليل ــاي مقطع ه

)]48/28=SD (10/49 .[%  هرچنـــد ايـــن فراوانـــي اخـــتالف
دار آمـاري بـا فراوانـي مطالعـات مقطعـي تحليلـي در               معني

؛ لـيكن ميـانگين     )p=086/0(مجالت برگزيـده كـشور نـدارد        
صلنامه داري در ايـن فـ     طور معنـي  فراواني مطالعات كيفي به   

) SD=43/4[(بيش از مجالت منتخب جـشنواره رازي اسـت          
در بررسي  ]. SD (67/0%  ،019/0=p=26/2(در مقابل   % 62/6

هاي كيفي مجلـه روانپزشـكي و روانـشناسي         ساير شاخص 
) SD=62/8(طـور ميـانگين     باليني ايران مشخص شد تنها به     

از مقاالت اين مجله مربوط به دانشگاه علوم پزشكي         % 47/6
داري از   طـور معنـي   يران است كه ايـن درصـد فراوانـي بـه          ا

ميانگين فراواني آن در مجالت برگزيده علوم پزشكي كشور 
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  ]. SD (45/47% ،001/0<p=09/22[(كمتر است 
ميانگين سنوات سپري شده از اجراي مطالعه تا زمان         

باشد    سال مي  SD (59/2=88/0(چاپ مقاالت اين فصلنامه     
 بـا مجـالت برگزيـده كـشور نـدارد           داريكه تفاوت معنـي   

)]73/0=SD (85/2   ،578/0 سال=p .[       همـين امـر در مـورد
مدت زمان سپري شده از زمان ارسال تا پذيرش         ة  مقايس

مقاالت در اين مجله با مجالت منتخب كشور نيـز صـادق            
) SD=48/31( روز در مقابـل      31/173) SD=93/19[(است  

نگين مدت فاصله   كه ميا در حالي ]. p=261/0 روز،   42/154
طور زماني بين پذيرش تا چاپ مقاالت در اين فصلنامه به         

داري از زمــان مــشابه آن در مجــالت برگزيــده    معنــي
 مـاه در    SD (52/10=79/2[(جشنواره رازي بيشتر اسـت      

چنـين اخـتالف    ]. p>001/0 مـاه،    SD (50/3=22/2(مقابل  
-زماني نيز به چـشم مـي      اين فاصله ة  داري در بيشين  معني

) SD=69/3( مـــاه در مقابـــل 50/13) SD=61/2[(خـــورد 
  ].  p=003/0 ماه، 12/7

  
  مجله مديريت سالمت
 مقالـه منتـشر     8هـاي ايـن فـصلنامه       در تمامي شماره  

شده كه اكثريت اين مقاالت از نوع پژوهـشي بـوده اسـت             
)]59/6=SD (44/94 .[%ــراوان ــات   فـ ــوع مطالعـ ــرين نـ تـ

ترتيـب  المت بـه  پژوهشي منتشر شده در مجله مديريت س      
مقطعي تحليلي و مقطعـي توصـيفي بـا ميـانگين فراوانـي             

)43/18=SD (39/51 %  و)16/19=SD (86/42 %باشـند  مي
داري از ميانگين درصد فراواني ايـن نـوع         طور معني كه به 

مطالعات در مجالت برگزيده علوم پزشكي كـشور بـاالتر          
در فراوانـــي ). p>001/0 و p=006/0ترتيـــب بـــه(اســـت 

هاي مسئول مقاالت منتشر شده در اين مجلـه بـا           شگاهدان
  . مجالت برگزيده اختالف قابل توجهي وجود ندارد

هاي كمي مشخص گرديـد ميـانگين       در ارزيابي شاخص  
سنوات گذشـته از اجـراي مطالعـه تـا زمـان چـاپ در ايـن                 

-طور معنـي  باشد كه به     سال مي  SD (03/2=76/0(فصلنامه  

 در مجالت برگزيده كشور كمتـر       داري از ميانگين معادل آن    

اين در حالي است    ]. p=010/0 سال،   SD (85/2=73/0[(است  
كه مدت زمان سپري شده از زمان ارسال تا پذيرش مقاالت           
. در اين مجله تفاوت محسوسي بـا مجـالت برگزيـده نـدارد            

) SD=79/37(ميانگين اين زمان در مجلـه مـديريت سـالمت           
ه جــــشنواره رازي  روز و در مجــــالت برگزيــــد62/149

)48/31=SD (42/154     روز بوده است )716/0=p .( شـاخص 
علت عدم  كمي فاصله زماني بين پذيرش تا چاپ مقاله نيز به         

  .گزارش در اين مجله قابل ارزيابي نبود
  

Medical Journal of Islamic Republic of Iran 
(MJIRI) 

 مقالـه   10انگليسي زبان   ة  در هر شماره از اين فصلنام     
منتشر شده است و مقاالت پژوهـشي اصـيل بـا ميـانگين             

ترين نوع مقـاالت منتـشره      شايع% SD (70=32/6(فراواني  
از % SD (67/26=16/5(طــور ميــانگين البتــه بــه. انــدبــوده

مقاالت اين مجله بـه گـزارش موردهـا اختـصاص داشـته             
داري از ميـانگين فراوانـي ايـن نـوع          طور معني است كه به  

ت برگزيــده كــشور بــاالتر بــوده اســت مقــاالت در مجــال
)]13/12=SD (69/8% ،002/0=p .[تـــرين نـــوع   فـــراوان

مطالعات منتـشر شـده در ايـن مجلـه مقطعـي تحليلـي بـا                
پـس  . است% SD (67/40=91/22(ميانگين درصد فراواني    

ترين از آن مطالعات مقطعي توصيفي در رتبه دوم فراوان        
داري از درصد   نيطور مع مطالعات قرار داشته است كه به     

فراواني ايـن نـوع مطالعـات در مجـالت برگزيـده كـشور              
در مقابـــــل % SD (13/31=99/10[(بيـــــشتر اســـــت  

)84/13=SD (05/11%  ،004/0=p .[      از سوي ديگـر درصـد
هاي مسئول مقاالت منتشر شـده در ايـن         فراواني دانشگاه 

فصلنامه با توزيع فراواني مشابه اين شاخص در مجـالت          
  . داري نداردره رازي اختالف معنيمنتخب جشنوا

دهد ميانگين سنوات     هاي كمي نشان مي   بررسي شاخص 
ــه    ــا زمــان چــاپ در ايــن مجل گذشــته از اجــراي مطالعــه ت

)19/1=SD (82/2باشد كه تفاوت چنداني با ميانگين   سال مي
) SD=73/0[(معادل آن در مجـالت برگزيـده كـشور نـدارد            

ينه و بيشينه اين زمان نيز ميانگين كم]. p=948/0 سال،   85/2
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 سال متغير بوده    SD (26/4=06/2( و   54/1) SD=90/0(بين  
همين امر در مورد مدت زمان سـپري شـده از زمـان             . است

اي كـه  گونـه ارسال تا پذيرش مقاالت نيـز مـصداق دارد؛ بـه      
) SD=07/30( معــادل MJIRIميــانگين ايــن زمــان در مجلــه 

سـط زمـان مـذكور در       دست آمد كه بـا متو      روز به  30/149
ــي  ــاري معنـ ــتالف آمـ ــب اخـ ــدارد  مجـــالت منتخـ داري نـ

)]48/31=SD (42/154 ،765/0 روز=p .[ ــر در ــرف ديگ از ط
اين فصلنامه ميانگين فاصـله زمـاني بـين پـذيرش تـا چـاپ               

داري از ميانگين ايـن فاصـله زمـاني در          طور معني مقاالت به 
) SD=46/0[(مجالت برگزيده جـشنواره رازي كمتـر اسـت            

  ].p=044/0 ماه، SD (50/3=22/2( ماه در مقابل 09/1
  

Iranian Journal of Pharmacology & 
Therapeutic (IJPT) 
ة ميانگين تعداد مقاالت منتشر شده در اين دو فـصلنام         

 مقالـه در هـر شـماره        SD (50/12=45/6(انگليسي زبـان    
بيشترين انواع مقاالت منتـشر شـده بـه مقـاالت           . باشد  مي

ــش ــي  پژوهـ ــانگين فراوانـ ــا ميـ % SD (60/79=31/7(ي بـ
اختصاص دارد و پس از آن گزارشات كوتاه بـا ميـانگين            

بيشترين درصـد   . قرار دارد % SD (72/12=91/3(فراواني  
فراواني انواع مطالعات در اين مجله به مطالعات تجربـي و   

داري از درصـد    طـور معنـي   نيمه تجربي تعلق دارد كه بـه      
العـات در مجـالت برگزيـده كـشور         گونـه مط  فراواني ايـن  

ــت    ــشتر اســـ ــل % SD (70/86=57/14[(بيـــ در مقابـــ
)80/26=SD (09/35%  ،001/0=p .[  هاي ارائه  بر طبق يافته

ــدول شــماره   ــي  1شــده در ج ــشترين درصــد فراوان ، بي
 IJPTة  هاي مسئول مقاالت منتـشر شـده در مجلـ         دانشگاه
نگين ها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور بـا ميـا          دانشگاه

)75/15=SD (27/88 %داري از طـور معنـي  باشد كه بـه    مي
هـاي خـارج از     درصد فراواني مقاالت مربوط به دانـشگاه      

كشور در مجالت منتخب علوم پزشكي كشور باالتر است          
)]25/15=SD (71/10% ،001/0<p [است كه و اين در حالي

ــه ــا  ب ــط تنه ــور متوس ــاالت  % SD (27/2=55/4(ط ــه مق ب
م پزشكي ايران اختـصاص داشـته اسـت كـه           دانشگاه علو 

داري بــا ميــانگين درصــد مجــدداً اخــتالف آمــاري معنــي
ــده دارد    ــالت برگزيـ ــروه مجـ ــه در گـ ــي مربوطـ فراوانـ

)]09/22=SD (45/47% ،001/0<p .[  
هـاي كمـي مـشخص گرديـد كـه          در ارزيابي شـاخص   

ميانگين سنوات گذشته از اجراي مطالعه تا زمان چاپ در          
تنها در يك شماره قابل محاسبه بـود كـه          اين دوفصلنامه   

مدت زمان سپري شـده از      .  سال گزارش شد   25/2معادل  
زمــان ارســال تــا پــذيرش مقــاالت در ايــن مجلــه تفــاوت 

ميانگين اين زمـان در     . محسوسي با مجالت برگزيده دارد    
- روز بوده است كه بـه      IJPT) 34/72=SD (52/300مجله  

ر مجـالت برگزيـده     داري از زمان معـادل آن د      طور معني 
 روز،  SD (42/154=48/31[(جشنواره رازي باالتر اسـت      

001/0<p .[      ترتيب معـادل   كمينه و بيشينه اين زمان نيز به
)11/31=SD (51        روز و )77/106=SD (50/529   روز 

داري در ميـانگين مـدت      از سويي تفاوت معني   . بوده است 
ن زمان سپري شده از زمان پذيرش تا چاپ مقاالت در ايـ           

ــدارد      ــود ن ــده وج ــالت برگزي ــا مج ــسه ب ــه در مقاي مجل
)]76/1=SD (16/2 مــاه در مقابــل )22/2=SD (50/3 ،مــاه 

421/0=p .[           هرچند بيـشينه فاصـله زمـاني ميـان پـذيرش
داري بيشتر از   طور معني  به IJPTمقاالت تا چاپ در مجله      

) SD=49/8[(مجالت برگزيده علوم پزشكي كـشور اسـت         
  ]. p=001/0 ماه، SD (12/7=69/3( ماه در مقابل 18

  
  گيري بحث و نتيجه

هـاي  در پژوهش حاضـر بـراي نخـستين بـار شـاخص           
يـك  ة  متنوع و متعدد كيفي و كمي در تعدادي از مجالت تابع          

دانشگاه علوم پزشكي با گروهي متشكل از مجالت برگزيده         
. علوم پزشكي كشور مورد ارزيابي و مقايـسه قـرار گرفـت           

رد ارزيابي خـالي از اشـكال نيـست،         هاي مو هرچند شاخص 
جهـت بـا معيارهـاي مـورد        ليكن در بسياري از مـوارد هـم       

اســتناد كميــسيون نــشريات معاونــت تحقيقــات و فنــاوري  
وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي انتخـاب شـده            

هـايي همچـون درصـد مقـاالت        طور مثال شاخص  به. بودند
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 درصـد   اصيل پژوهشي، درصد انـواع مطالعـات پژوهـشي،        
مقاالت منتـشر شـده خـارج از سـازمان و فواصـل زمـاني               

  .ارسال تا پذيرش و چاپ از اين دست معيارها هستند
اي در مورد اهميت برخي     در ارزيابي نتايج پرسشنامه   

مــوارد مترتــب بــا انتخــاب مجلــه توســط پژوهــشگران و 
المللــي و معتبــر نويــسندگان كــه شــركت انتــشاراتي بــين

Elsevier  د، بيشترين امتياز به سـرعت داوري        منتشر نمو
، مـشهور بـودن     %)77(، داوري اسـتاندارد     %)82(و پاسخ   

 Impactو سـپس شـاخص تـأثير يـا     %) 75(جايگاه مجله 

Factor) 66 (%ــود ــابي  )2(.داده شــده ب ــن ارزي ــي در اي  حت
نويسندگان امتيـازات قابـل تـوجهي نيـز بـراي شاخـصي           

قائـل  %) 60 (همچون سرعت چاپ مقاله بعد از تاييد شدن       
 در اين مطالعه نشان داده شد كه معيارهـاي          )2(.بودندشده

زماني چاپ مقاالت در يك مجله از اهميتي حتي بيـشتر از          
Impact Factor      و يـا ارزيـابي منـابع از ديـد نويـسندگان 

ة  البته نتايج اين بررسي در مطالعـ       )2(.باشندبرخوردار مي 
و متابوليـسم   ريـز   ديگري نيز كه توسط مجله غـدد درون       

 و بر روي نويسندگان ايرانـي انجـام شـده      1388در سال   
كـه مـواردي چـون      تـا جـايي   . بود، كم و بـيش تاييـد شـد        

سرعت داوري و سرعت چاپ نهايي پس از تاييد از درجه           
   )2(.اهميت بااليي برخوردار شده بود

 نيز كميسيون نـشريات    1388از طرف ديگر اخيراً در سال       
ابسته بـه معاونـت تحقيقـات و فنـاوري          علوم پزشكي كشور و   

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معيارهايي را جهت       
علـوم  ة   پژوهـشي ايرانـي در حيطـ       -بندي مجـالت علمـي    رتبه

پزشكي مد نظـر قـرار داد كـه فاكتورهـاي متعـددي همچـون               
 )11(.انـد سازي مورد توجه خـاص بـوده      موقع و نمايه  انتشار به 

نيز بر  اسـاس     ) ISC(ي علوم جهان اسالم     ضمناً پايگاه استناد  
شـاخص  ة  تعداد ارجاعات به مقـاالت منتـشر شـده و محاسـب           

 پژوهشي فارسي زبان اقدام به      -براي مجالت علمي  ) IF(تأثير  
هر روي نتـايج ايـن       به   )12(.كند  ها در هر سال مي    رتبه بندي آن  

ها حاكي از وجود فاكتورهاي كمـي و كيفـي متعـدد و             ارزيابي
 پژوهـشي اسـت     -گون در ارزشيابي كيفيت مجالت علمي     گونا

   ).3جدول شماره (
  

هاي كمي و كيفي مـورد اسـتفاده جهـت          شاخص -3جدول  شماره    
   پژوهشي علوم پزشكي-ارزيابي مجالت علمي

مرجع ارزيابي   رديف
  شاخص  كننده

  چاپ به موقع و عدم تاخير در چاپ  1
  هاي مختلف سازي در ايندكسنمايه  2
  دوره انتشار  3
   فعالXMLداشتن   4
5  

كميسيون 
نشريات علوم 
  پزشكي كشور

  نمرات مقاالت برگزيده هر مجله
پايگاه استنادي   6

علوم جهان 
  )ISC(اسالم 

ارجاعات به مقاالت منتشر شده در هر 
  )IF(جمله يا شاخص تأثير 

هاي باليني منتشر كيفيت كارآزمايي  7
  شده در مجالت

  ذكر منابعكيفيت   8
  داوري استاندارد  9

  سرعت داوري  10
11  

  ساير

  سرعت چاپ
 

با توجه به وجـود چنـين رويكـردي، در ايـن مطالعـه              
ها و معيارهاي جامعي در ايـن       است تا شاخص  سعي شده 

از سوي ديگر با توجـه      . مجالت مورد ارزيابي قرار بگيرد    
به ناهمگني موجود در بين نشريات دانشگاه علوم پزشكي 

هـاي مربوطـه در هـر يـك از          ران پس از تعيين شاخص    اي
طور مجزا با گروه نشريات      مجله به  7مجالت، تك تك اين     

هـاي  يكـي از نخـستين شـاخص      . اندبرگزيده مقايسه شده  
 -مــورد ســنجش و مقايــسه در دو گــروه مجــالت علمــي 

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران و مجالت برگزيـده         
عبـارتي  الت منتشر شده و بـه هاي رازي نوع مقا   جشنواره

در اكثـر   . درصد فراواني مقـاالت اصـيل پژوهـشي اسـت         
مقـاالت  % 80مجالت دانشگاه علوم پزشكي ايران بـيش از         

انـد كـه در گـروه       منتشره از نـوع پژوهـشي اصـيل بـوده         
مجالت منتخب كشور نيز اين درصـد فراوانـي در حـدود            

 MJIRIدست آمد و تنها در مجلـه انگليـسي زبـان            به% 81
داري درصد فراواني مقاالت پژوهـشي كمتـر        طور معني به

  اي كـه در بررسـي نـوع مقـاالت منتـشر شـده             نكته. است
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گـذاري هيـات   بايست مورد توجه قرار گيـرد، سياسـت   مي
تـوان لزومـاً    هر يك از اين نشريات است و نمـي        ة  تحريري

عنـوان  كمتر بودن درصد مقـاالت پژوهـشي اصـيل را بـه           
طور به. مربوطه در نظر گرفت   ة   ضعف مجل  دليلي بر نقطه  

 پژوهشي گزارشات كوتـاه     -نمونه برخي از مجالت علمي    
)Brief Communication (   و يا نامه به سـردبير را مـورد

دهند ويا در برخي ديگر از مجالت بسته        پذيرش قرار نمي  
چـاپ مقـاالت گـزارش      ) مثالً علـوم پايـه    (به حيطه فعاليت    

  .موردي موضوعيت ندارد
هاي كيفي مورد بررسي    ترين شاخص يكي از پراهميت  

  .انواع مطالعات منتشر شده در مقاالت پژوهشي است
حاضر مشاهده گرديد كـه در اكثريـت قريـب          ة  در مطالع 

به اتفـاق مجـالت دانـشگاه علـوم پزشـكي ايـران مطالعـات               
مقطعي تحليلي و توصيفي در صدر انـواع مطالعـات منتـشر            

كـه مطالعـات ارزشـمندي چـون        يشده قرار دارنـد؛ در حـال      
كارآزمايي باليني و تجربـي از فراوانـي كمتـري برخـوردار            

تـوان همراسـتا بـا تغييـرات        هرچند اين روند را مـي     . هستند
ــان    ــر در جه ــشريات ديگ ــسياري از ن ــات در ب ســير مطالع

داري طـور معنـي    كـه بـه    IJPTجـز مجلـه     دانست، لـيكن بـه    
ــي   ــات تجرب ــي مطالع ــشترين درصــد فراوان ــهبي خــود  را ب

، در ساير مجـالت دانـشگاه       %)70/86(اختصاص داده است    
علوم پزشـكي ايـران درصـد انتـشار مطالعـات مقطعـي در              

. داري بيـشتر اسـت    طور معني مقايسه با مجالت برگزيده به    
 پزشكي مجالت آماري از طرفي بايد در نظر داشت محتواي

 تغييـرات  شـاهد  گذشـته  سـه دهـه   طـي  در اپيدميولوژي و

 يافتـه  انتـشار  اغلب مطالعات كهحالي در. استبوده سياسا

 يا مطالعـات  آزمايشگاهي هايشامل بررسي 1960ة ده در

مطالعـاتي   بيـشتر  امروزه بودند، نشده كنترل اغلب و كوچك
 عمده نوع دو از گيردمي صورت انسانيهاي  جمعيت در كه

 تـصادفي  بـاليني  هـاي كارآزمايي و مطالعات اپيدميولوژيك

   )13(.شوند تشكيل مي شده يساز
هـاي  طور كه پيشتر نيز گفته شد يكي از شاخص        همان

مهمي كه در ارزيابي مجالت توسـط كميـسيون نـشريات           

نيز مورد توجه قرار دارد، درصد فراواني مقـاالت خـارج           
. از سازمان نشردهنده و يا صاحب امتياز آن مجله اسـت          

ز مقـاالت هـر     رود حداكثر نيمي ا   طور معمول انتظار مي   به
نشريه باشد كه در    ة  شماره از همان سازمان انتشار دهند     

ــ ــورد مجــالت   ة مطالع ــوردي در م ــين م ــز چن حاضــر ني
 50علوم پزشـكي كـشور بـا درصـدي كمتـر از             ة  برگزيد

در مـورد مجـالت وابـسته بـه         . نشان داده شـد   %) 45/47(
جـز مجلـه    دانشگاه علوم پزشكي ايران نيـز در همگـي بـه          

از مقــاالت % 50پزشــكي ايــران، كمتــر از دانــشگاه علــوم 
داراي نويسنده مسئولي از دانشگاه علـوم پزشـكي ايـران           

مجلـه دانـشگاه علـوم      (كـه در ايـن مجلـه        بودند؛ در حالي  
از مقـاالت   % 80طور ميـانگين قريـب بـه        به) پزشكي ايران 

منتـشر شــده مربـوط بــه دانـشگاه علــوم پزشـكي ايــران     
االي مقاالت انتشار يافته از     يكي از داليل درصد ب    . اند  بوده

همان سازمان به عدم شناخت كافي از آن مجله در خارج           
هاي تبليغاتي غيرموثر   دنبال سياست از سازمان مزبور به   

از يك طرف، و عدم ارسال مقاالت اعـضاي هيـات علمـي             
سازمان مربوطه براي چاپ به نشريات خارج از سازمان         

 توجـه ديگـر در      نكتـه قابـل   . گـردد از طرف ديگر بـر مـي      
هاي مسئول مقاالت منتـشر     ها و دانشگاه  بررسي سازمان 

شــده در مجــالت دانــشگاه علــوم پزشــكي ايــران در ايــن 
ة مقاالت انتـشار يافتـه در مجلـ     % 88مطالعه، تعلق بيش از     

IJPT  هـا و مراكـز تحقيقـاتي خـارج از كـشور           به دانشگاه
يكـي از  عنـوان  توانـد بـه  اي كه مـي   نكته. است) بين المللي (

  .نقاط قوت قابل اتكاي اين نشريه مد نظر قرار گيرد
مطالعات انجام گرفته بر روي كيفيت مقاالت منتشر شده         
در مجالت نيز حاكي از اختالف قابل توجـه در ايـن مـسئله              

يكـي از داليـل   . بين مجالت معتبرتر با ساير نـشريات اسـت     
و توان در سياست پژوهشگران اساسي چنين اختالفي را مي

نويسندگان در ارسال مقاالت با كيفيت باالتر بـراي مجـالت           
 ISIالمللي و يـا مجـالت ايرانـي نمايـه شـده در              معتبرتر بين 

البته مشابه ايـن مـشكل در اكثـر كـشورهاي           . جستجو نمود 
شود و چنين رونـدي در يـك          جهان سوم ديگر نيز ديده مي     
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سيكل معيوب سبب عدم ارتقاي سطح كيفي مجالت علمي در 
  ) 14(.گرددها مياين كشورها و سازمان

هاي كمي مشخص شد كه ميانگين     در بررسي شاخص  
تعــداد مقــاالت منتــشر شــده در هــر شــماره از نــشريات 

 پژوهـشي دانـشگاه علـوم پزشـكي ايـران تفـاوت             -علمي
كـه در   حـالي در. چنداني با مجـالت منتخـب كـشور نـدارد         

هـاي كمـي چنـين مـوردي مـصداق          مورد ساير شـاخص   
گونه كه قبالً نيز تاكيد شـد، فواصـل زمـاني           همان. داشتن

داوري و نشر نهـايي مقالـه از جملـه فاكتورهـاي بـسيار              
. موثر در جذب مخاطب و جلب رضايت نويسندگان اسـت         

اين فاكتور زماني در سه دوره يا پريـود مختلـف در ايـن              
مطالعه مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج قابل تـاملي در           

 اين راستا يكي از معيارهاي كمي زماني كه         در. پي داشت 
براي نخـستين بـار مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت، فاصـله               

باشـد كـه بـه        زماني بين اجراي مطالعه تا زمان چاپ مـي        
 ه ي مقالـ هاي  تازگي و جديد بودن يافته    ة  نوعي دربرگيرند 

البته در مورد ايـن فـاكتور بايـد در نظـر            . استمنتشر شده 
ه تنها مالك قابل استناد براي ثبـت ايـن          جايي ك داشت از آن  

هاي "مواد و روش  "متغير زمان اجراي مطالعات در قسمت       
ويـژه در مـورد     مقاله اسـت، لـذا در برخـي از مـوارد و بـه             

علت عـدم ذكـر زمـان        به -مطالعات آزمايشگاهي و تجربي     
 امكــان اســتخراج ايــن -اجــراي مطالعــه در چنــين مقــاالتي

حال بررسي اين معيار در دو      هر  به. شاخص وجود نداشت  
گروه مختلـف از مجـالت حكايـت از عـدم وجـود اخـتالف               
آماري قابل توجه در زمان مذكور بـين دو گـروه در اكثـر              

 سـال قـرار     5/3 تـا    2اي بـين    موارد داشت كه در محـدوده     
داشت؛ هرچند زمان بين اجراي مطالعـه تـا چـاپ مقالـه در              

ز سـاير مجـالت     داري ا طور معنـي  مجله مديريت سالمت به   
دانشگاه علوم پزشكي ايران و نيـز گـروه مجـالت منتخـب             

  .اخير كمتر بودة هاي رازي سه دورجشنواره
شاخص كمي ديگري كه مورد سنجش و ارزيابي قرار         
داشت فاصله زماني بين ارسال مقاله تا پـذيرش بـود كـه             

داوري در مجــالت ة در واقــع در برگيرنــده زمــان پروســ

ن معيـار از اهميـت قابـل تـوجهي در           ايـ . باشد  مختلف مي 
كـه   تـا جـايي    )2(.تنظيم رفتـار مخاطبـان برخـوردار اسـت        

ريـزي جهـت     پژوهـشي برنامـه    -بسياري از مجالت علمي   
هـاي بلنـد مـدت    كاهش زمان داوري را از جملـه سياسـت   

منظور افزايش جلـب رضـايت مخاطبـان و         نشريه خود به  
نه دفتر مجله غدد طور نموبه. اندارتقاي كيفي آن قرار داده

 مجله برگزيـده جـشنواره      –ريز و متابوليسم ايران     درون
 بـا تاكيـد بـر اهميـت زمـان داوري       -1387رازي در سال    

 48توانسته است مدت زمـان ايـن پروسـه را از ميـانگين              
 كاهش دهد   1387 روز در سال     40 به   1386روز در سال    

الت و در مجموع فاصله زماني ارسال تا اعالم پذيرش مقا         
 روز در 95 بــه 1386 روز در ســال 127را از متوســط 

حاضر نشان داده شـد     ة   در مطالع  )15(. برساند 1387سال  
زماني بين ارسال تا پذيرش مقاالت در       ة  كه متوسط فاصل  

.  ماه است  5مجالت منتخب علوم پزشكي كشور در حدود        
 و پرستاري ايران IJPTة اين در حالي است كه در دو مجل

داري فاصله زماني مـذكور بـيش از مجـالت          يطور معن به
ــا   ــه ترتيــب ت ــه14 و 10برگزيــده اســت و ب طــول  مــاه ب

  .انجامد مي
زماني ديگري كه بررسي آن از اهميت بسزايي        ة  فاصل

برخوردار است مدت زمان سپري شده از زمـان پـذيرش           
البتـه امـروزه بـا توجـه بـه          . تا چاپ مقاله در مجله اسـت      
هـاي  ونيـك مجـالت در وبگـاه      گستردگي چاپ نـسخ الكتر    

زماني را به حداقل رسـانده و  ة  توان اين فاصل  مربوطه مي 
پيش از چاپ مجلدهاي فيزيكـي نـشريات، متـون صـفحه             

صــورت الكترونيــك در هــا را بــهآرايــي شــده مقــاالت آن
بـا ايـن وجـود نتـايج بررسـي          . اختيار مخاطبين قـرار داد    

ده از  حاضر نشان داد ميـانگين زمـان سـپري شـ          ة  مطالع
پذيرش تـا چـاپ مقـاالت در نـشريات منتخـب جـشنواره              

 ماه است كه دو نشريه مجله دانشگاه        5/3رازي در حدود    
علوم پزشكي ايـران و مجلـه روانپزشـكي و روانـشناسي            

 مـاه   5/10 و   10ترتيب با ميـانگيني معـادل       باليني ايران به  
تر را در اين پروسه طـي       داري زماني طوالني  طور معني به
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 از ايــن نظــر بــا MJIRIاز ســوي ديگــر مجلــه . ننــدك مــي
تـر  طور قابل توجهي زماني كوتاه     ماه به  1ميانگين تقريبي   

. از اين پروسه در مقايسه با مجالت برگزيده كشور دارند         
بايـست  در ارزيابي نتايج بررسي اين فواصل زمـاني مـي         

عنـوان نمونـه يكـي از       بـه . برخي نكات را مد نظر قرار داد      
  زمـاني انـدك بـين پـذيرش تـا چـاپ مقـاالت              صلهداليل فا 

تواند به كمبـود مقـاالت ارسـالي بـراي مجلـه مربـوط              مي
. هاي تبليغاتي مجله اسـت    باشد كه نيازمند تقويت سياست    

هاي قديمي مجالت   تر چاپ شدن شماره     از طرف ديگر دير   
طور كاذب فاصـله    يكي ديگر از مشكالت شايع است كه به       

مـثالً  (دهـد     چـاپ را كـم جلـوه مـي        زماني بين پذيرش تـا      
انتشار شماره بهار يك فصلنامه در فـصل زمـستان و يـا             

كه مخاطبين و نويسندگان از تاخير در چـاپ         ؛ در حالي  ...)
در نخـستين   . نماينـد مـذكور اظهـار نارضـايتي مـي       ة  مجل

گردهمايي سردبيران نـشريات علـوم پزشـكي ايـران نيـز          
تــرين و شــايعتــرين چنــين عنــوان شــد كــه يكــي از مهــم

صورت فصلنامه منتـشر    مشكالت اين نشريات كه غالباً به     
 ايـن تـاخير داليـل       )15(.موقـع اسـت   شوند، عدم چاپ به     مي

ها عبارتند از   تواند داشته باشد كه از جمله آن      متعددي مي 
مشكالت داوري، تاخير در برگشت مقاالت اصالح شده از         

، نشر و   سوي نويسندگان و نيز مشكالت اجرايي در چاپ       
  )15(.توزيع مجالت

هاي كيفي و كمـي بـين       اين شاخص ة  بررسي و مقايس  
دو گروه مجالت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران و          
ــات    ــشور حــاوي نك ــوم پزشــكي ك ــده عل مجــالت برگزي

هر چند در بررسي و توجيـه برخـي         . باشد  ارزشمندي مي 
بايـست نكـات مهمـي را كـه         از اختالفات مشاهده شده مي    

نظـر  ر قابل اجتناب بوده و اصالحشان غيـر ممكـن بـه           غي
تـوان بـه    از ايـن دسـت مـي      . رسـد، مـد نظـر قـرار داد        مي

اختالفات ناشي از ماهيت و موضوعيت هر يك از مجالت          
طور مثال امكان چـاپ مطالعـات تجربـي و          به. اشاره كرد 

آزمايشگاهي در مجالتي با محوريت مـديريت و يـا نظـام            
بـرخالف مجـالت دارويـي و علـوم     (سالمت وجود نـدارد     

و يا از طرف ديگر مطالعات كيفـي اكثـراً در مجـالت             ) پايه
رغـم لحـاظ كـردن چنـين        علي. شوند  پرستاري منتشر مي  

هاي مطالعـه، بايـد در      هاي بنياديني در تفسير يافته    تفاوت
نظر داشـت كـه تركيـب مجـالت برگزيـده علـوم پزشـكي               

قابـل توجـه بـا      اي بـود كـه شـباهتي        گونـه كشور نيـز بـه    
ناهمگني موضوعي موجود در گروه نشريات وابـسته بـه          

عنـوان  بـه . كـرد دانشگاه علوم پزشكي ايـران برقـرار مـي        
، مجلـه   IJPTاي و دارويـي     نمونه در ازاي مجله علوم پايه     

DARU           در گروه نشريات منتخب كشور قرار داشت و يا 
در مقابــل نــشرياتي همچــون مــديريت ســالمت در گــروه 

دانشگاه علوم پزشكي ايران، مجله بهداشت ايـران        مجالت  
كه در هر دو گروه، در گروه ديگر قرار گرفته بود و يا اين     
دي مـورد بررسـي     مجالت فارسي و انگليسي زبان متعـد      

  .قرار گرفته بودند
هـاي مـورد    هـايي در شـاخص    رغم وجود تفـاوت   علي

سنجش و بررسي، نتايج ارزيابي كميسيون نشريات علوم        
 كشور نيز حكايت از اختالفـاتي در امتيـازات ايـن       پزشكي

 در كنـار    )11 (. پژوهـشي دارد   -دو گروه از نشريات علمـي     
هايي كه براي نخستين بار در اين مطالعه        نتايج و شاخص  

ــر داراي      ــژوهش حاض ــت، پ ــرار گرف ــي ق ــورد بررس م
توان به تعـداد كـم      از آن جمله مي   . هايي نيز بود  محدوديت

حجـم نمونـه    (يابي برخي از مجالت     هاي مورد ارز  شماره
هـاي  اشاره كرد كه به علل مختلفي همچون شـماره    ) پايين

كم انتشار يافته از مجالت مذكور و يا جديداالنتشار بودن       
كـه در برخـي مـوارد نيـز         ضـمن آن  . گـردد ها باز مـي   آن

صرفاً چكيده مقاالت پذيرفتـه شـده در يـك شـماره قابـل              
 هنوز در دسترس عمـوم      هادسترسي بود و متن كامل آن     

هاي مـورد ارزيـابي نيـز       از نظر شاخص  . قرار نگرفته بود  
بايـست  توان اظهار داشت كـه در مطالعـات بعـدي مـي         مي

ارجاع ة  هاي ديگري از كيفيت مقاالت همچون نحو      شاخص
و يا تطابق انواع مطالعات با استانداردهاي مورد قبول در          

  .اين زمينه را مورد بررسي قرار داد
رســد بــا اعمــال تغييراتــي در نظــر مــينهايــت بــهدر 
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گذاري نشريات وابسته به دانشگاه     ريزي و سياست    برنامه
علوم پزشكي ايران بتوان جايگاه كيفي اين مجالت را ارتقا 

  :باشنددر اين راستا پيشنهادات زير قابل طرح مي. بخشيد
هـايي جهـت در اولويـت قـرار دادن          اتخاذ سياسـت  . 1

هـاي خـارج از دانـشگاه علـوم         به سازمان مقاالت مربوط   
پزشكي ايران، اهميت بيشتر به مقـاالت ماحـصل مقـاالت            

تـر  كارآزمايي باليني و تجربي در برخي از مجالت، كوتاه        
 .هاي داوري و چاپ مقاالتكردن پروسه

معرفي بهتر مجالت با تبليغات موثرتر نيز از جملـه          . 2

قـاي كيفـي   هـاي مـورد نيـاز جهـت ارت        تحوالت و سياست  
 .باشندنشريات مزبور مي

هــاي تــالش جهــت نمايــه شــدن مجــالت در انــدكس . 3
تواند توجهات بسياري    مي MEDLINE و   ISIمعتبري چون   

از محققين داخل و خارج از كشور را براي ارسال مقاالت با            
كيفيت باالتر به مجالت وابسته بـه دانـشگاه علـوم پزشـكي             

هـم پيوسـته    بهة   يك حلق  ايران معطوف نمايد كه خود با طي      
دنبـال آن اقبـال     سبب ارتقاي روزافزون كيفيت مجالت و بـه       

  .گرددبيشتر مخاطبان و پژوهشگران مي
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Abstract 
Background: Regarding the increasing number of publications of researchers in medical sciences, an 

increased tendency toward scientific medical journals is seen in Iran. Besides the growing number of 
these journals, it is of great importance to monitor and control their quality. Therefore, this study was 
designed to evaluate the qualitative and quantitative indexes of all 7 scientific medical journals affiliated 
to Iran University of Medical Sciences (IUMS) and to compare these indexes with the ones in Iranian 
exemplary medical journals during 2008-2010.      

Methods: This analytical cross-sectional study was performed on all 7 medical journals (including 5 
Persian-language and 2 English-language journals) of IUMS (overall number of 40 issues) and 5 Iranian 
exemplary medical journals from Razi Research Festivals during 2008-2010 as the control group (overall 
number of 24 issues). Then, several qualitative and quantitative indexes were assessed and compared 
between these two groups of medical journals.      

Results: Analytical and descriptive cross-sectional studies were the most common type of study 
designs in most of the IUMS journals; while this prevalence was significantly higher than control group 
(p<0.05). More than 60% of the published articles in Iranian exemplary medical journals were derived 
from approved projects or research grants; whereas, this prevalence was less than 50% in all 7 journals 
of IUMS group. The mean duration between acceptance and publication time was approximately 3.5 
months in control group, while it lasted as long as 10 and 10.5 months in Medical Journal of IUMS and 
Iranian Journal of Psychiatry and Psychology (IJPP), respectively (both p<0.001).     

Conclusion: The strong and weak points of each medical journal of IUMS were evaluated in this 
study. In order to improve the quality of IUMS scientific journals, it seems necessary to revise some 
visions and missions of these journals including giving priority to other-organization’s articles (rather than 
IUMS), research grant-derived manuscripts, clinical trials’ findings, decreasing duration of peer review 
and publishing processes. Also indexing in ISI and/or MEDLINE could attract higher qualified articles of 
national and international authors to be published in scientific journals of IUMS.           
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