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 دهیچک
به رشدي داشته است. این مجالت براي نمایه شدن در پژوهشی علوم پزشکی از نظر تعداد، روند رو ـ  در چند سال اخیر مجالت علمی :مقدمه

المللی بایستی معیارها و استانداردهاي الزم را رعایت کنند. این پژوهش با هدف تعیین میزان انطباق مجالت حوزه سالمت با هاي بیننامهنمایه
 .انجام شده است PubMed Centralمعیارهاي ساختاري گزینش مجالت توسط

پژوهشی مصوب وزارت بهداشت تشکیل دادند.  -کاربردي است. جامعه مورد پژوهش را کلیه مجالت علمی -العه از نوع توصیفیاین مط :هاوش ر
ها پس از گردآوري و ورود به بود. داده PubMed Centralها سیاهه کنترل مستخرج از سند معیارهاي گزینش مجالت پایگاه ابزار گردآوري داده

 .گرفتندهاي آمار توصیفی مورد تحلیل قرارو با روش SPSSاري افزار آمنرم 20نسخه 
 عنوان مجله29شوند. زبان انگلیسی منتشر می ) بهدرصد9/38عنوان مجله ( 98مجله مورد بررسی،  252داد که از مجموع  ها نشانیافته :هایافته

، پیروي نموده و XMLالمللی در فایل یار ذکر شماره استاندارد بیناز مع )درصد3/62مجله (عنوان 157 ندارند، XMLگونه فایل هیچ) درصد5/11(
میزان انطباق مجالت مورد بررسی، با معیارهاي ساختاري  کلی طور اند. بهنام ناشر را ذکر نموده  XML ) در فایلدرصد3/16عنوان مجله ( 41تنها 

PubMed Central )7/65است.) درصد 
در مجالت مصوب وزارت بهداشت در  PubMed Centralمیزان رعایت بیشتر معیارهاي مورد انتظار علیرغم اینکه  :گیريتیجهنبحث و 

 PubMedاطالعاتی  بخشی قرار دارد، اما بیشتر این مجالت به دلیل انگلیسی زبان نبودن با مانع جدي در مسیر نمایه شدن در پایگاهوضعیت رضایت
Central حاضر تنها تعداد محدودي از مجالت، شانس نمایه شدن در این پایگاه را خواهند داشتدر حال  ،مواجه هستند. با این حساب. 

 .PubMed Centralسازي، نشریات اداوري، نمایهنویسی، چکیده :هاکلیدواژه
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 مقدمه: 
هاي ارتباط ترین راهاهمیت مجالت علمی به عنوان یکی از مهم

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

ترین ابزار براي تخصصی بهترین راه و مناسب - هاي علمیفعالیت
 . ]1-2[ دسترسی به دانش روز، مجالت علمی است

هاي اصلی پژوهش علوم پزشکی و بهداشت به عنوان یکی از حوزه
 ر تالشت. محققان این علم ددر سراسر جهان همواره مطرح بوده و هس
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هاي خود را به صورت مقاله منتشر و در اختیار سایر د تا نتایج یافتههستن
 دهند.  پژوهشگران قرار

المللی را خواهند یافت اما تنها مقاالتی فرصت حضور در عرصه بین
المللی، هاي معتبر بیننامهکه در مجالتی انتشار یابند که توسط نمایه

هاي ارتباطی در المللی به عنوان پلهاي بیننامهسازي شوند. نمایهنمایه
تري را براي دسترسی به بین کشورها محسوب شده و مسیر آسان

 .]3[ آورنداطالعات مورد نیاز محققان فراهم می
ها و با توجه به رشد سریع دانشگاه ،چند سال اخیر در ایران نیز در

 ،پژوهشی ـ یتحقیقاتی و ایجاد فضاي رقابتی، تعداد مجالت علم مراکز
هاي بر تعداد درخواست ،روند رو به رشدي داشته و روز به روز

شود. تحقیقاتی براي انتشار مجالت جدید افزوده می ها و مراکزدانشگاه
از این مجالت  اند که تعداد اندکیشان دادهنهاي انجام شده، اما بررسی

. این ]4-6[ اندفتهسازي قرار گرالمللی مورد نمایههاي بیننامهتوسط نمایه
المللی تخصصی هاي بیننامهنمایه شدن مجله در نمایهکه در حالی است 

 و مرتبط با دامنه و پوشش موضوعی مجله، منجر به افزایش امکان
پذیري مجله شده و به دنبال آن میزان استنادات دریافتی دسترسی و رویت

سازي علمی نمایه ولیداتت . بنابراین وضعیت]7-9[ یابدنیز افزایش می
هایی است که ترین شاخصاستنادي یکی از مهم هاينامهشده در نمایه

شود.  در نظر گرفته زله موفقیت جامعه پژوهشی هر کشورتواند به منمی
هاي سازي شده در پایگاهبه همین دلیل افزایش تعداد مجالت علمی نمایه

، درسطح وسیعی هاي علم و فناوريالمللی در کنار سایر شاخصبین
 .]10[ مورد توجه کشورهاي مختلف جهان بوده و هست

ترین به عنوان یکی از مهمPubMed Central پایگاه اطالعاتی 
المللی مورد پزشکی، در عرصه بینهاي اطالعاتی در حوزه زیستپایگاه

پایگاه  توجه محققان و پزشکان زیادي است. در همین راستا، این
ساختاري متعددي  سازي مجالت مختلف معیارهايهاطالعاتی براي نمای
شدن  دهد. مجالت مختلف چنانچه قصد ورود و نمایهرا مدنظر قرار می

اطالعاتی را داشته باشند، بایستی از اصول و معیارهاي مورد  در این پایگاه
 سازي افزایش دهند. نظر پیروي نمایند تا شانس خود را براي نمایه

تاکنون پژوهشی به بررسی  که داد نشان هاي نویسندگانبررسی
پژوهشی حوزه سالمت با معیارهاي  –میزان تطابق مجالت علمی 

نپرداخته است. لذا این مطالعه  PubMed Centralگزینش مجالت 
میزان تطابق  با هدف بررسی سازي مجالت،با توجه به اهمیت نمایه

مجالت  پژوهشی حوزه سالمت با معیارهاي گزینش - مجالت علمی
است. ارزیابی وضعیت فعلی  انجام شده PubMed Central پایگاه

شدن آنها در  نمایه را در مسیر فرصت مناسبی تواندمی این مجالت
 .آورد المللی فراهمبین هاينامهنمایه

 

 :هاروش 
کاربردي است که با استفاده از  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 334ت. جامعه مورد پژوهش را شده اس سنجی انجامهاي علمروش
پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور  –مجله  علمی 

پژوهشی را  –) رتبه علمی 1393که تا زمان انجام این مطالعه (شهریور 
ها سیاهه ارزیابی است آوري دادهاخذ نموده بودند، تشکیل داد. ابزار جمع

المللی نامه بیننمایهاساس معیارهاي ساختاري مورد انتظار  که بر
PubMed Central پنج ،است. از جامعه مورد بررسی تنظیم گردیده 

شماره از مطالعه خارج شد. ابتدا  چهارعنوان مجله به دلیل تأخیر بیش از 
مورد جستجو  PubMed Centralمجله مورد مطالعه در پایگاه  329

جله مورد م 329سازي مشخص شود. از قرار گرفتند تا وضعیت نمایه
سازي قرار مورد نمایه PubMed Centralعنوان مجله در  77 ،بررسی

 PubMedاي که در مجله 252گرفتند که از مطالعه ما خارج شدند. می

Central گرفتند، مورد بررسی قرار گرفت و سازي قرار نمیمورد نمایه
دآوري ها پس از گرها تکمیل شد. دادهسیاهه ارزیابی تنظیم شده براي آن

هاي آمار توصیفی مورد و با روش SPSS افزارنرم 20نسخه و ورود به 
 تحلیل قرار گرفت.

 

 :هایافته
 PubMed Centralنامه معیارهاي انتخاب مجالت توسط نمایه

دسته کلی معیارهاي کیفیت علمی و الزامات ساختاري قرار  2در 
ختاري هاي ساگیرد. در این پژوهش تنها به ارزیابی شاخصمی

هاي پژوهش حاضر نشان داد که در خصوص معیار یافته ایم.پرداخته
به زبان  )درصد9/38( عنوان مجله 98 ،نگارش مقاالت به زبان انگلیسی

کلیه   XMLشوند. در خصوص معیار وجود فایلانگلیسی منتشر می
این معیار را رعایت  )درصد5/88( عنوان مجله 223مقاالت مجله، 

 XMLگونه فایل هیچ )درصد5/11( عنوان مجله 29داد اند و تعکرده
براي هر مقاله،   XMLنداشتند. در خصوص معیار وجود فایل

اند. در این معیار را رعایت نموده )درصد1/88( عنوان مجله222
تمامی مجالت مورد  ،براي هر مقاله  PDFخصوص معیار وجود فایل

اند. در مجله قرار داده سایتمقاالت خود را در وب  PDFبررسی، فایل
تنها دو مجله از این  ،هاي پیوست مقاالتخصوص معیار وجود فایل
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اند. در خصوص معیار ذکر شماره استاندارد بین المللی معیار پیروي کرده
از این معیار  )درصد3/62( عنوان مجله XML، 157نشریات در فایل 

ره مجله در فایل خصوص معیار ذکر شماره و دو اند. درنموده پیروي
XML ،225 اند. این معیار را رعایت نموده )درصد3/89( عنوان مجله

 عنوان مجله 41تنها ، XMLدر خصوص معیار ذکر نام ناشر در فایل 
اند. در خصوص معیار ذکر ) این معیار را رعایت نمودهدرصد3/16(

 )درصد7/83(عنوان مجله XML ،211شماره صفحات مقاالت در فایل 
 ).1 شماره اند (جدولز مجالت این معیار را رعایت نمودها

با توجه به میانگین رعایت معیارهاي مورد بررسی، میزان انطباق کلی 
مجالت مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با معیارهاي 

 محاسبه شد. درصدPubMed Central 68/65ساختاري مورد انتظار 
 

 ري گزینش مجالتـ معیارهاي ساختا 1جدول شماره 

معیارهاي گزینش مجالت نمایه نامه 
PubMed Central 

 میزان عدم رعایت میزان رعایت

 درصد تعداد درصد تعداد

 %1/61 154 %9/38 98 . انتشار مجله به زبان انگلیسی1معیار 

 %5/11 29 % 5/88 223 کامل مجله XML. وجود فایل 2معیار 

 %9/11 30 %1/88 222 مقاالت XML. وجود فایل 3معیار 

 0 0 %100 252 همقالبراي هر   PDF. وجود فایل4معیار 

 %2/99 250 %8/0 2 . وجود فایل هاي پیوست مقاالت5معیار 

 XML 157 3/62% 95 7/37%در فایل  ISSN. ذکر کد 6معیار 

 XML 225 3/89% 27 7/10%. ذکر کد دوره نشر در فایل 7معیار 

 XML 225 3/89% 27 7/10%ه نشر در فایل ذکر کد شمار . 8معیار 

 XML 211 7/83% 41 3/16%. ذکر شماره صفحات در فایل 9معیار 

 XML 41 3/16% 11 7/83%شر در فایل ا. ذکر نام ن10معیار 

 

 گیري:بحث و نتیجه
از عوامل مهمی که موجب افزایش شهرت و اعتبار یک مجله در 

هاي علمی معتبر مجله در پایگاه سازيشود، نمایهالمللی میعرصه بین
 Web ofالمللی تنها مجالتی که در پایگاه است. از دیدگاه بین

Science ،Medline  وPubMed معتبر شناخته  شوند،نمایه می
. این درحالی است که مطالعات متعدد، اعتالي رتبه علمی ]11[ شوندمی

حضور  و افزایش میزان مشارکت جوامع مختلف در علم جهانی را
المللی دانسته و بر این واقعیت که گام هاي معتبر بیننامهمجالت در نمایه

اساسی جهت اعتالي رتبه علمی و افزایش میزان مشارکت در علم 
-14[ المللی است، تأکید ویژه دارندهاي بیننامهجهانی، حضور در نمایه

المللی ر بینهاي معتبنامهبا توجه به اینکه هر یک از نمایه .]5، 13،10

سازي مجالت ها و معیارهاي مشخصی را براي پذیرش و نمایهسیاست
دارند، مجالت مختلف بایستی این معیارها را شناخته و از آنها پیروي 

سازي افزایش دهند. علیرغم اهمیت نمایند تا شانس خود را در نمایه
عات گوناگون المللی، مطالهاي بیننامهسازي مجالت در نمایهفراوان نمایه

هاي معتبر، مورد نامهاند که تعداد کمی از این مجالت در نمایهنشان داده
 ].4-6، 14-15[ اندسازي قرار گرفتهنمایه

از مجالت  درصد40/23هاي مطالعه حاضر نیز نشان داد که تنها یافته
 PubMedمصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در 

Central اند که همگی آنها به زبان انگلیسی سازي قرار گرفتهمورد نمایه
پور یکی از بزرگترین موانع و و امین ي اباذريشوند. در مطالعهمنتشر می

سازي مجالت، انتشار آنها به زبان فارسی ذکر شده هاي عدم نمایهچالش
هاي است. همچنین در مطالعه آنها ذکر شده است که اغلب بانک

سازي معتبر دنیا به مجالت انگلیسی زبان هاي نمایهاتی و سرویساطالع
 .]16-17[ توجه ویژه دارند

با توجه به میزان انطباق کلی مجالت مصوب کمیسیون نشریات 
 PubMedعلوم پزشکی کشور با معیارهاي ساختاري مورد انتظار 

Central  گیري نمود توان چنین نتیجهشد، می محاسبه درصد 7/65که
بخشی ه بیشتر معیارهاي مورد بررسی در مجالت در وضعیت رضایتک

مجالت به دلیل انگلیسی زبان  درصد 1/61اما علیرغم آن  قرار دارند.
 PubMedنبودن، با مانع جدي در مسیر نمایه شدن در پایگاه اطالعاتی 

Central  درصد 9/38مواجه هستند. با این حساب در حال حاضر تنها 
با توجه به  شدن در این پایگاه را خواهند داشت.س نمایهاز مجالت، شان

 PubMedاینکه، در مطالعه حاضر تنها معیارهاي ساختاري مورد انتظار 

Central شود در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است، پیشنهاد می
نیز مورد بررسی  PubMed Centralآینده معیارهاي کیفی مورد انتظار 

شود سردبیران و کارشناسان مجالت، با ن پیشنهاد میهمچنی قرار گیرند.
، به PubMed Centralسازي در مطالعه معیارهاي مورد انتظار نمایه

 ارزیابی وضعیت مجالت خود بپردازند.
 

 تشکر و قدردانی:
ارشد کتابداري و نامه دوره کارشناسیاین مقاله برگرفته از پایان

 22/10/1393/ت مورخ 105/93رسانی پزشکی به شماره تصویب اطالع
از تمامی  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

 اند، تشکر و قدردانیکسانی که در دستیابی به اطالعات ما را یاري نموده
 شود.یم
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Original Article 
 
Abstract 

 
Introduction: In recent years, there is a growing trend in Iranian medical journals in terms of 
numbers. In order to be able to be included in international indexing databases, these journals 
should comply with the required criteria of these databases. So, the aim of this study was to 
determine the adaptation of Iranian medical journals with the structural criteria of PubMed 
central journal selection standards. 

Methods: The current study is a descriptive- applied one. The statistical population included 
all of the medical journals approved by the Ministry of Health and Medical Education 
(n=252). The data collection tool was the check list of structural criteria extracted from 
document of Pub Med central journal selection criteria. The data analysis was performed using 
SPSS20 through descriptive statistics methods. 

Results: The results revealed that 98 journals (% 38.5), are published in English. It was found 
that 29 journals (% 11.5) do not have any XML file. 157 Journals (%62.3) have complied with 
the International Standard Serial Number in XML file. Only 41 journals (%16.3) had 
mentioned the name of the publisher in the XML file. Overall compliance of the journals with 
the structural items of PubMed Central journal selection criteria was 65.7 percent. 

Conclusion: Although, the Iranian medical journals compliance with most of the structural 
criteria of PubMed Central journal selection policy showed to be in a satisfactory condition, 
but the majority of journals are not published in English language, which is a serious obstacle 
in indexing in PubMed central. Therefore only a small number of journals has a chance to be 
indexed in this database. 

Key words: Abstracting, Indexing, Periodicals, PubMed Central. 

 

Citation: Shahbadaghi A, Farhadi A, Shekofteh M, Karami M. Investigating the Iranian 
Medical Journals Compliance with the Structural Requirements of Pubmed Central Journal 
Selection Criteria. Journal of Modern Medical Information Sciences. 2016; 2(1): 70-74. 
 
 Correspondence: 

A Farhadi.  
Msc, Sciences in Medical Library & Information Science 
Shahid beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 
Tel: +98 21 8813830749  Email: Farhadi.arezoo@yahoo.com  

mailto:Farhadi.arezoo@yahoo.com

	بررسي انطباق الزامات ساختاري مجلات علوم پزشكي ایران با معيارهاي مورد انتظار PubMed Central
	ارجاع: شاهبداغی اعظم، فرهادی آرزو، شکفته مریم، کرمی منوچهر. بررسي انطباق الزامات ساختاري مجلات علوم پزشكي ایران با معيارهاي مورد انتظار PubMed Central. اطلاع رسانی پزشکی نوین. 1395؛ 2(1): 74-70.

