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کلیدي اژهو مجالت هسته، حوزه جراحی، آي.اس.آي :هاي 

 چکیده:

هاي اصلی ورود یک رسانی علمی و به عنوان یکی از مشخصهمجالت علمی به عنوان یکی از ابزارهاي اطالع :زمینه و هدف
اي دهی به شبکه پیچیده تبادل اطالعات در سطح جهان از نقش ویژهشوند و در شکلجتماعی به دوره توسعه یافتگی تلقی مینظام ا

هاي اخیر تولید علم در کشور به خصوص در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي رونق فراوانی یافته است از آنجا که در سالبرخوردارند. 
باشد. این مقاله مجالت حوزه جراحی مجالت هسته رشته خود از اهمیت خاصی برخوردار می آشنایی پژوهشگران حوزه جراحی با

 هاي گوناگون مورد بررسی قرار داده است.را از جنبه

هاي پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي مجالت سنجی و با استفاده از دادهگیري از روش کتاباین پژوهش با بهره: ها مواد و روش
هاي مورد نظر در رابطه با مجالت را مورد بررسی قرار داده است. روش کار بدین طریق بود که ابتدا دادههسته حوزه جراحی 

هایی مانند تعداد لفهؤهاي پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي استخراج سپس به صورت دستی ماز زیرمجموعه JCRحوزه جراحی، از 
ها سپس داده ،کند و زبان مجله بدست آمدطالعاتی که مجله را نمایه میشماره در سال، نام کشور متشرکننده مجله، نام پایگاه ا

 همچنین از آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد نیز استفاده گردید. .وارد نرم افزار اکسل گردید و جداول مورد نظر ترسیم گردید

مجله عنوان  197شوند. این س.آي نمایه میدر پایگاه اطالعاتی آي.ا جراحیمجله در زمینه  عنوان 197در مجموع  :ها یافته
 17مجله و آلمان با  25با  انگلستان ،مجله در جایگاه اول 96باشند که در این میان ایاالت متحده آمریکا کشور می 25مربوط به  کالً

 نامهدو هفتهیعنی به صورت  ،دنماینشماره منتشر می 24مجله در سال  2تعداد  گیرند.هاي دوم و سوم قرار میمجله به ترتیب در رتبه
 عنوان 73قابل توجه است که  .نمایندشماره در سال منتشر می 14نیزمجله  1شماره و  16مجله در سال  1شوند. همچنین منتشر می

شوند که در پایگاه اطالعاتی نمایه می 24کلیه مجالت در این زمینه به وسیله  .نمایندشماره مجله منتشر می 12مجله هر کدام در سال 
 مجله 178در رتبه اول قرار دارد. همچنین زبان تعداد  جراحیمجله در زمینه  44با نمایه کردن  الزویراین میان پایگاه اطالعاتی 

 .باشدانگلیسی می جراحی یعنی بیش از نود درصد از مجالت حوزه

دفاتر مجله، نسبت به زبان مجله و تعداد شماره نتایج نشان داد که پژوهشگران قبل از ارسال مقاله خود به : گیـري نتیجه
مجالت در سال دقت نمایند چرا که شانس چاپ مقاله آنها بیشتر است، همچنین دست اندرکاران مجالت در ایران خصوصاً مجالتی 

المللی، د داوري بینالمللی (مانننمایند، سعی نمایند تا استانداردهاي پذیرفته شده بینکه در حوزه جراحی مقاالتی را منتشر می
المللی، چکیده و منابع التین و چاپ منظم) مجالت خصوصاً آي.اس.آي را رعایت نمایند تا آن مجله نیز در هیئت تحریریه بین

 شود.چرا که عالوه بر سهولت در چاپ مقاالت پژوهشگران کشورمان، باعث افزایش تولیدات علمی نیز می ،آي.اس.آي نمایه گردد
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 و هدف هزمین
 بهترین تخصصی، ـهاي علمی الیتامروزه در حوزه فع

 جدید، هايیافته الـانتق براي ابزار ترینولـمعم و راه
 مجاري بنديمـتقسی در. هستند علمی ریاتـنش و مجالت

 ررسمیـغی و رسمی ارتباطات دسته دو به علمی ارتباطات
 گروه در تخصصی و علمی نشریات و مجالت. شوندمی تقسیم
و همگان مجالت علمی را  گیرندمی قرار رسمی ارتباط مجاري

ترین مجراي رسمی انتقال و نشر اطالعات علمی و فنی مهم
دانند. مجالت علمی، به عنوان یکی از مجاري ارتباطات می

هاي اندکاران فعالیتعلمی، برقراري ارتباط علمی میان دست
شوند. هاي خاص آن، موجب میعلمی را با توجه به ویژگی

می به عنوان یکی از مجاري ارتباط علمی اهمیت مجالت عل
 به بعد رو به افزایش گذاشته است. 1960رسمی از دهه 

در واقع، تولید علم، نخستین بار در مقاله علمی تجلی 
پذیرد. مجالت ام میـیابد و ترویج آن از همان جا انجمی

هاي علمی را ابعی هستند که پیشرفتـنخستین من ،علمی
ی و ـصوالً اعضاي هیئت علمسازند. اس میـمنعک

حاصل کار خود را به صورت مقاله  ،هاي پژوهشیآزمایشگاه
کنند و منابع اصلی تغذیه مجالت در مجالت علمی ارائه می

 شوند.علمی محسوب می
درنگ براي چاپ معموالً دانشمندان نتیجه کار خود را بی

سپارند. انیشتین و ادیسون نیز نتایج به مجالت معتبر می
حقیقات برجسته خود را ابتدا در مجالت علمی چاپ کردند. ت

اي است که توسط ر، نشریه وسیلهـبراي دانشمند و پژوهشگ
ان ـایانش در سراسر جهـات او به اطالع همتـآن، تحقیق

رسد. مسأله تقدم در علم، هم از نظر تأمین اعتبار یک می
دانشمند و هم پیشبرد مقاصد علمی اهمیت بسیار دارد. 
مقاله علمی، در واقع سهم دانشمند را در پیشبرد دانش 

هاي او توسط دهد و مالکی براي ارزیابی فعالیتنشان می
 1آید.همکاران و کارفرمایان به حساب می

رسانی مجالت علمی به عنوان یکی از ابزارهاي اطالع
ی ورود یک ـهاي اصلوان یکی از مشخصهـعلمی و به عن

شوند و در ه یافتگی تلقی میـتوسع نظام اجتماعی به دوره
دهی به شبکه پیچیده تبادل اطالعات در سطح جهان از شکل

اي برخوردارند. مجالت علمی یکی از ابزارهاي نقش ویژه
شوند چرا که از یک سو میان بارورساز صنعت محسوب می

کنند و از سوي مجامع علمی و پژوهشگران ارتباط برقرار می
هاي دانشگاهی و تحقیقاتی به حوزه شدیگر علم را از بخ

دهند. ارتباط تنگاتنگ مجالت صنعت و تولید انتقال می

شود که علمی با نهاد دانشگاه، پژوهش و صنعت سبب می
موضوع مجالت علمی با مباحث کالن توسعه و رشد صنعتی و 

دهنده حد توسعه یافتگی باشد. اجتماعی پیوند یابد و بازتاب
توان در کنار پیشرفت هاي شتابان علم و چنانکه امروزه می

فناوري در جهان توسعه یافته شاهد انتشار انبوه روزافزون 
ریات علمی بود. مجالت علمی در واقع تجلی گاه ـنش

ها و تحقیقات جامعه علمی در هر کشوري است و پژوهش
میان این دو نسبتی تنگاتنگ وجود دارد. هر قدر توسعه علم 

تر باشد تعداد مقاالت و مجالت علمی تردهستر و گسریع
هایی که چندین دهه است . یکی از پایگاهشودتر میروزافزون

هاي علمی را با استانداردهاي خود، مجالت علمی همه حوزه
باشد. آي.اس.آي می  دهد پایگاه اطالعاتینمایه و پوشش می

مختلفی بر پایه  اطالعاتپایگاه اطالعاتی آي.اس.آي شامل 
سال  55سازي استنادي منابع علمی است که در طی هنمای

در  رویترز تامسون سسه اطالعات علمیؤگذشته توسط م
مندان در سراسر جهان کشور آمریکا در اختیار عموم عالقه

ایده ایجاد این نوع پایگاه اطالعاتی براي  قرار گرفته است.
و  4مطرح و اجراء گردید Eugene Garfield اولین بار توسط

ترین پایگاه اطالعاتی ر حال حاضر مهمترین و جامعد
 باشد.استنادي در سراسر جهان می

براي اینکه خواننده بتواند درکی روشن از عملکردهاي 
هاي مختلف استنادي پایگاه توان از نمایهسنجشی که می

اطالعاتی آي.اس.آي انتظار داشت بدست آورد، ضروري است 
هاي این پوشش و توانایی هاي مختلف و حدودکه با جنبه

پایگاه اطالعاتی آشنا گردد. در همین راستا از مسائل مهم 
این است که منابع تحت پوشش این پایگاه اطالعاتی چگونه 

شوند و چه معیارهاي گزینشی در این پایگاه انتخاب می
هاي جستجو در این پایگاه اطالعاتی چگونه وجود دارد. روش

توان از این سنجش کمی را می باشد و چه عملکردهايمی
 پایگاه اطالعاتی انتظار داشت. 

پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي یا به تعبیري دیگر نمایه 
هاي استنادي آي.اس.آي در حال حاضر به سه فایل نامه

نمایه  -1اطالعاتی قابل تقسیم هستند که عبارتند از: 
استنادي علوم، که پوشش موضوعی آن شامل علوم محض، 

م کاربري، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزي و برخی دیگر علو
نمایه استنادي علوم اجتماعی، که  -2ها است، از رشته

نمایه  -3هاي مختلف علوم اجتماعی است و پوشش آن رشته
آید استنادي هنر و علوم انسانی، که چنانکه از نام آن برمی
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هاي مربوط به هنر و ها و گرایشپوشش موضوعی آن رشته
 وم انسانی است.عل

هاي استنادي در حال حاضر به چهار شکل این نمایه
باشند که عبارتند از: نسخه چاپی، مختلف قابل دسترس می
و نسخه  آنالین، نسخه سی دينسخه موجود بر روي 

اینترنتی. نسخه اینترنتی پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي از 
راستا، د. در همین شوارائه می Web of Science سایتطریق 

هاي شرکت تامسون که در حال حاضر اداره و مدیریت پایگاه
اطالعاتی آي.اس.آي را به عهده دارد، شبکه دیگري را با نام 

Web of Knowledge اي اندازي کرده است که دستهراه
 هاي اطالعاتی و خدمات متنوعی را که عمدتاًدیگر از پایگاه

در  .نمایدارائه می ،دباشبر پایه نیازهاي مشتریان مختلف می
توان از یک درگاه هم به شبکه دانش و هم هاي اخیر میسال

 به شبکه علم از طریق اینترنت دسترسی پیدا کرد.
تحت پوشش پایگاه اطالعاتی  همجراحی مجالت حوزه 

آي.اس.آي قرار گرفته است و مجالت معتبر در این حوزه 
کی از منابع ی دهد. مجالت حوزه جراحیعلمی را ارائه می

 ر مهمی براي آزمایش،ـاصلی جهت تبادل اطالعات و بست
باشند که هاي این رشته میذاري نویافتهـگسنجش و ارزش

آورند که از ان این امکان را فراهم میـبراي متخصص
هاي انجام شده در این رشته آگاه شده و به تبادل پیشرفت

مورد  ها دراندیشه و همچنین تبادل و ارسال دیدگاه
 هاي آتی این رشته بپردازند. پیشرفت

ها در میان ین مجالت محمل اصلی انتقال اندیشها
متخصصان این رشته و افرادي است که به نحوي با علم 

هاي مختلفی در مورد اند. پیشینهپیوند خوردهجراحی 
هاي گوناگون علوم صورت گرفته اینگونه مطالعات در حوزه

)، 1384( گردد. صبوريها اشاره میکه به تعدادي از از آن
Schloegl &Wolfgang )2004 ،(Stansbury )2002 ،(

Rousseau )2002 ،(Schloegl )2005آفک و محمود ،( 
)2005( ،Hentorne )1998(.  

در پایگاه  جراحیپژوهش حاضر به بررسی مجالت حوزه 
هاي مختلف پرداخته و آنها را از جنبهاطالعاتی آي.اس.آي 

پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي یا  و تحلیل کرده است.تجزیه 
سسه اطالعات علمی مستقر در فالدلفیاي آمریکا بر اساس ؤم

ها هزار مجله ص خود از بین دهـهاي ارزیابی مشخشاخص
علمی منتشر شده در سراسر جهان تعدادي از آن را انتخاب 

 نماید.سازي میو نمایه
هاي مختلف و ر رشتهبا توجه به فراوانی تعداد مجالت د

رسانی تخصصی و ها و مراکز اطالعسردرگمی کتابخانه
سسه ؤپژوهشگران جهت انتخاب مجالت مورد نیاز خود، م

طبق استناداردهایی قابل قبول اقدام  )ISI( اطالعات علمی
به نمایه کردن تعدادي مجالت از بین هزاران مجله نموده 

باشد که با می هاي مختلفاست. حال این مجالت در رشته
هاي در رشته را توان جامعه علمیشناسایی و بررسی آنها می

گوناگون با آنها آشنا ساخت. یکی از مواردي که این پژوهش 
 .مفید واقع شود رشته جراحیتواند براي متخصصان می

باشد که متخصصان هاي این مجالت در سال میتعداد شماره
مقاالت و  ،اي خاصهتوانند با انتخاب مجلاین رشته می

هاي خود را ارسال نمایند. همچنین با شناسایی زبان پژوهش
توانند مقاالت خود را به زبان مجله به رشته تحریر مجله می

هایی هستند که این د. مورد دیگر ناشران یا پایگاهندرآور
هاي تواند کتابخانهکنند که این مهم میمجالت را نمایه می

در انتخاب پایگاه اطالعاتی یاري نماید.  تخصصی این رشته را
توان فعالترین کشورها را در همچنین با انجام این پژوهش می

 چاپ مجالت این رشته شناسایی نمود.

 ها واد و روشـم
ها از روش در این پژوهش براي گردآوري داده

کتابسنجی استفاده شده است. جامعه آماري این پژوهش 
ته شده در پایگاه اطالعاتی هاي پذیرفشامل کلیه مجله

باشد. روش پژوهش به این می جراحیآي.اس.آي در زمینه 
لفان در پایگاه اطالعاتی آي.آس.آي در ؤطریق بود که م

گزینه گزارش استنادي مجالت، در گزینه موضوعات زمینه 
را انتخاب کرده و در این گزینه کلیه مجالت در زمینه  جراحی
 شود.ستند نشان داده میکه در این پایگاه ه جراحی
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ه 1تصویر  پایگا در  جستجو  ة   JCRـ نحو

 
بر روي نام هر مجله کلیه Enter) ( با فشردن دکمه

مشخصات آن مجله از قبیل نام کشور داراي مجله، زبان 
هاي مجالت در سال، موضوعات مجالت، مجالت، تعداد شماره

ست آوردن کلیه و نام ناشر مجالت به دست آمد. بعد از به د
بار دیگر جهت صحت اطالعات بازیابی  اطالعات مجالت یک

شده، به دقت مورد بازبینی قرار گرفت و صحت اطالعات به 
کلیه تحلیل آماري  دست آمده محرز گردید. بعد از آن جهت

گیري طبق اطالعات ها وارد نرم افزار اکسل شده و نتیجهداده
ه وسیله این نرم افزار همچنین ب به دست آمده صورت گرفت.

و از روش آمار توصیفی مانند  جداول مورد نظر ترسیم گردید
تعداد  فراوانی و درصد نیز براي این پژوهش استفاده گردید.

 197در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي  جراحیمجالت در زمینه 
 .باشدمجله می

 ها یافته
 داراي راحیـجکشور در زمینه  25 در کل 1طبق جدول 

مجله در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي هستند. در این  197
در ـمجله در ص 96با  ریکاـده آمـمیان کشور ایاالت متح

مجله به  17و آلمان با  25ن انگلستان با ـقرار دارد همچنی
هر کدام با گیرند. رار میـهاي دوم و سوم قهـترتیب در رتب

قرار  ث در جایگاه اولـور از این حیـمجله هر دو کش 24
مجله به ترتیب  9مجله و آلمان با  14د با ـدارند. کشور هلن

به طور کلی سه کشور  گیرند.هاي دوم و سوم قرار میدر رتبه
انگلستان و آلمان روي هم نزدیک به  ،ایاالت متحده آمریکا

سایر نمایند. درصد کل مجالت این حوزه را منتشر می 70
نشان داده  1در جدول کشورها و تعداد مجالت و رتبه آنها 

 شده است.
در  شماره 24، مجلهوان ـعن 2داد ـتع 2طبق جدول 

ر ـمنتش دو هفته نامهیعنی به صورت  شود،ر میـسال منتش
 14مجله  1شماره و  16مجله در سال  1شوند. همچنین می

 73قابل توجه است که  .نمایندشماره در سال منتشر می
شماره  12باشد و در سال به صورت ماهنامه میمجله  عنوان

سایر مجالت و تعداد شماره آنها در  نمایندمجله منتشر می
 نشان داده شده است. 2سال در جدول 

 44با نمایه کردن  الزویرپایگاه اطالعاتی  3طبق جدول 
اول قرار دارد.  دهدر ر جراحیمجله در زمینه  عنوان

ویلکینز و دوم  ردهمجله در  26با نمایه کردن  اشپرینگر نیز
ها سوم قرار دارد. سایر پایگاه در رده مجله 17با نمایه کردن 

نشان داده  3اند در جدول که بیشترین مجالت را نمایه نموده
 شده است.
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ل  دو ی1ج ح جرا ه  در زمین ه  ي مجل دارا ي  ها  ـ کشور

دیف ها ر م کشور د مجالت نا دا د تع  درص

 73/48 96 ایاالت متحده آمریکا 1

 69/12 25 انگلستان 2

 63/8 17 آلمان 3

 55/3 7 فرانسه 4

 05/3 6 سوئد 5

 54/2 5 ایتالیا 6

 54/2 5 ژاپن 7

 03/2 4 کانادا 8

 52/1 3 اسکاتلند 9

 52/1 3 ترکیه 10

 52/1 3 کره جنوبی 11

 52/1 3 هلند 12

 52/1 3 هندوستان 13

 02/1 2 اسپانیا 14

 02/1 2 اطریش 15

 02/1 2 برزیل 16

 02/1 2 چین 17

 02/1 2 دانمارك 18

 51/0 1 استرالیا 19

 51/0 1 آفریقاي جنوبی 20

 51/0 1 بلژیک 21

 51/0 1 جمهوري چک 22

 51/0 1 لهستان 23

 51/0 1 مکزیک 24

 51/0 1 نروِژ 25
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ل  دو ل2ج در سا ه مجالت  د شمار دا  ـ تع

دیف ل ر در سا ه  د شمار دا د مجالت تع دا  تع
1 24 2 

2 16 1 
3 14 1 
4 12 73 
5 10 5 
6 9 1 
7 8 10 
8 6 68 
9 5 1 

10 4 33 
11 3 2 

 197 جمع

ل  دو ن مجالت  ـ3ج د ه کر در نمای ی برتر  طالعات ه ا پایگا ه  د
ی ح جرا ه   حوز

ه پایگا م  ینا طالعات ي ا  ها
د  دا تع

مجالت 
ه د  نمایه ش

د  درص

ELSEVIER  44 34/22 

SPRINGER 26 20/13 
LIPPINCOTT WILLIAMS & 
WILKINS 17 63/8 

GEORG THIEME VERLAG KG 9 57/4 

WILEY-BLACKWELL 16 12/8 

INFORMA HEALTHCARE 6 05/3 

SAGE PUBLICATIONS LTD 6 05/3 

AMER MEDICAL ASSOC 5 54/2 

THIEME MEDICAL PUBL INC 5 54/2 
AMER ASSOC NEUROLOGICAL 
SURGEONS 4 03/2 

 
138 05/70 
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 36/90عنوان مجله معادل  178زبان  4طبق جدول 
 عنوان 6.باشدانگلیسی می جراحی،در زمینه  درصد از مجالت

 3عنوان و فرانسوي نیز  4، آلمانی زبانه دومجله به صورت 
هاي به این ترتیب سایر کشورها و زبان .باشدعنوان مجله می

ند جهان نقش اندکی در این زمینه دارند که باید تالش کن
تر را در این زمینه کسب کنند. به عنوان جایگاهی مناسب

هاي مختلف علمی نشان داده است مثال فعالیت سایر رشته
در داوري  ISIسسه ؤهاي علمی که مکه به کار بردن مالك

 ،بردردن آنها به پایگاه خود به کار میـالت و اضافه کـمج
انگلیسی تواند توسط مجالت آماري انگلیسی زبان و غیرمی

زبان به کار گرفته شود تا مجالت جراحی بیشتري بتوانند به 
 عضویت در این پایگاه اطالعاتی معتبر درآیند. 

ل  دو ی ـ4ج ح جرا ه  هست ن مجالت   زبا

دیف ن مجالت ر د مجالت زبا دا د تع درص  

36/90 178 انگلیسی 1  

05/3 6 دوزبانه 2  

03/2 4 آلمانی 3  

52/1 3 فرانسوي 4  

02/1 2 ترکی 5  

02/1 2 اسپانیایی 6  

/51 1 پرتغالی 7  
/51 1 ایتالیایی 8  
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رین ـاس بیشتـله برتر را بر اسـبیست مج 5جدول 
دول ـن جـق ایـدهد. طبان میـنش )IF(ر ـثیأضریب ت

در  327/8ر ـثیأریب تـا ضـب Annual Surgery لهـمج
ن ـرار دارد. همچنیـراحی قـوزه جـالت حـه اول مجـرتب

و  807/6ر ـثیأب تـریـبا ض J Neural Neuroses PS مجله
J Heart Lung Transpl به  650/6ثیر أنیز با ضریب ت

هاي دوم و سوم قرار دارند سایر مجالت تا رده ترتیب در رتبه
نشان داده شده است.  5دهم مجالت برتر در جدول 

توانند شگران این حوزه، با توجه به این جدول، میپژوه
ثیر ارسال نمایند این أمقاالت خود را براي این مجالت پرت

 ت دارند که داراي نمایانیـمجالت از این حیث اهمی

)Visibility( اله در این مجالت ـد و چاپ مقـباالیی هستن
تواند براي نویسنده و هم کشور مثبت باشد و تولید علم می

شور را در معرض جهانیان قرار دهد و هم رتبه پژوهشگر و ک
 کشور را در جایگاه بهتري قرار دهد. 

 بحث
که نویسندگان و  با توجه به نتایج این پژوهش بهتر است

هشگران حوزه جراحی قبل از ارسال مقاالت خود براي ژوپ
دفاتر مجالت، نسبت به شناخت آن مجله از این حیث اقدام 

 ،راي اینکه شانس چاپ مقاله خود را باال ببرندنمایند اول ب
اره منتشر ـاطالع پیدا کنند که آن مجله در سال چند شم

شماره در سال  24اي که در سال شاید مجله مثالً .نمایدمی
شانس پذیرش و چاپ مقاله در آن بیشتر از  ،شودمنتشر می

شود. دوم شماره منتشر می 4یا  2اي است که در سال مجله
ینکه زبان مجله را دقت نمایند تا مقاله آنها برگشت نخورد ا

ها توانند به سایر زبانهمچنین پژوهشگران این حوزه می
مانند آلمانی، فرانسوي، اسپانیایی، ترکی و غیره نیز مقاالت 
خود را به رشته نگارش درآورند و شاید این مورد نیز بتواند 

ن را نیز باال شانس پذیرش و چاپ مقاالت این پژوهشگرا
هاي اطالعاتی الزویر، اشپرینگر و ببرد. همچنین پایگاه

کنند رین مجالت حوزه جراحی را نمایه میـویلکینز بیشت
ها و مراکز انهـران، کتابخـر است پژوهشگـبنابراین بهت

هاي اطالعاتی، رسانی این حوزه براي اشتراك پایگاهاطالع
 یت قرار دهند.این سه پایگاه اطالعاتی را در اولو

هاي دانشگاهی، اعم از علوم امروزه در اکثر رشته
پزشکی، علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی، 

شمار ه هاي پژوهشی بمجالت مهمترین مجراي اشاعه یافته
گیري، نقش مجالت علمی روند. در فرایندهاي تصمیممی

 لمی خصوصاًغیرقابل انکار است. این نقش و اهمیت مجالت ع
توان در این در بعدهاي مختلفی قابل مشاهده است که می

هاي چاپی و الکترونیک مجالت رابطه از مدیریت مجموعه
ها، بازیابی اطالعات، انتخاب نشریه مناسب جهت کتابخانه

هاي پژوهشی و دانشمندان مـچاپ مقاله، ارزیابی سیست
سنجی وع ارزیابی در علمـهاي متناشاره کرد. بر اساس روش

اتی جی سی آر ـادي است که پایگاه اطالعـو تحلیل استن
 تواند کارایی خود را نشان دهد. می

 

http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=ANN+SURG
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=2&journal=J+NEUROL+NEUROSUR+PS
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=3&journal=J+HEART+LUNG+TRANSPL
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=3&journal=J+HEART+LUNG+TRANSPL
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ل  دو ی 5ج طالعات ه ا پایگا در  ی  ح جرا ه  حوز ه برتر  ت مجل  ISIـ بیس

ه  ب رت
 مجله

ن مجالت  ISSN خالصه عنوا

ه د شدا ي گزار ي نشریاتها د استنا ي   ها
ص خ ل شا ي عام ها

ه  ویژ

ل  ک
دات  استنا

ب  ضری
 تاثیر

ب  ضری
 5تاثیر 
ل  سا

یمه  ن
 عمر

ل  ک
 مقاالت

یمه  ن
 عمر

ل  عام
ه  ویِژ

ه ت ب یر أرت ث
ه  مجل

1 ANN SURG  0003-4932 41468 327/8 844/8 592/1 299 2/9 07472/ 225/3 

2 J NEUROL NEUROSUR PS  0022-3050 25650 807/6 550/5 129/2 202 >10 03493/ 971/1 

3 J HEART LUNG TRANSPL  1053-2498 8562 650/6 914/4 576/1 144 5/5 02435/ 749/1 

4 AM J TRANSPLANT  1600-6135 18092 683/5 717/5 334/1 299 5/5 05310/ 004/2 

5 BRIT J SURG  0007-1323 20540 542/5 522/5 940/0 216 >10 03441/ 006/2 

6 J BONE JOINT SURG AM  0021-9355 37434 280/5 839/4 471/0 340 >10 04738/ 758/1 

7 AM J SURG PATHOL  0147-5185 18910 145/5 328/5 074/1 202 2/9 03034/ 707/1 

8 J AM COLL SURGEONS  1072-7515 13352 122/5 263/5 610/0 282 6/6 03629/ 040/2 

9 ENDOSCOPY  0013-726X 8546 104/5 874/4 030/1 133 7/6 01608/ 317/1 

10 ARCH SURG-CHICAGO  0004-0010 13280 926/4 893/4 032/1 0 >10 01880/ 916/1 

11 LIVER TRANSPLANT  1527-6465 9357 241/4 921/3 899/0 159 3/7 01759/ 213/1 

12 J THORAC CARDIOV SUR  0022-5223 23757 168/4 068/4 933/0 659 9/7 05422/ 590/1 

13 SURG OBES RELAT DIS  1550-7289 3158 066/4 973/3 602/0 161 2/4 00939/ 120/1 

14 JAMA SURG  2168-6254 785 936/3 936/3 277/1 155 4/1 00371/ 667/1 

15 ANN SURG ONCOL  1068-9265 19490 930/3 532/4 717/0 629 9/4 05768/ 425/1 

16 ANN THORAC SURG  0003-4975 32052 849/3 104/4 811/0 586 6/8 06288/ 539/1 

17 TRANSPLANTATION  0041-1337 34021 828/3 604/3 713/0 376 4/9 03817/ 188/1 

18 DIS COLON RECTUM  0012-3706 13256 749/3 685/3 481/0 189 8/9 01908/ 166/1 

19 OBES SURG  0960-8923 9098 747/3 435/3 559/0 263 6 01659/ 823/ 

20 J NEUROSURG  0022-30858 29516 737/3 573/3 634/0 374 >10 03306/ 126/1 

 

http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=ANN+SURG
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=2&journal=J+NEUROL+NEUROSUR+PS
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=3&journal=J+HEART+LUNG+TRANSPL
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=4&journal=AM+J+TRANSPLANT
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=5&journal=BRIT+J+SURG
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=6&journal=J+BONE+JOINT+SURG+AM
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=7&journal=AM+J+SURG+PATHOL
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=8&journal=J+AM+COLL+SURGEONS
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=9&journal=ENDOSCOPY
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=10&journal=ARCH+SURG-CHICAGO
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=11&journal=LIVER+TRANSPLANT
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=12&journal=J+THORAC+CARDIOV+SUR
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=13&journal=SURG+OBES+RELAT+DIS
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=14&journal=JAMA+SURG
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=15&journal=ANN+SURG+ONCOL
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=16&journal=ANN+THORAC+SURG
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=17&journal=TRANSPLANTATION
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=18&journal=DIS+COLON+RECTUM
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=19&journal=OBES+SURG
http://ezproxy.iliauni.edu.ge:2508/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=20&journal=J+NEUROSURG
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ها سال در ارزیابی علمی و ارزیابی مجالت علمی، ده
ثیر این پایگاه اطالعاتی در سراسر جهان مشخص أاست که ت

ره جهانی که پایگاه اطالعاتی ـشده است. با توجه به گست
ی ـهاي مختلفشـن پژوهـجی سی آر یافته است و همچنی

ابعاد مختلف گفته شده در باال بر روي این پایگاه  که در
ري رسید ـگیتوان به این نتیجهاطالعاتی انجام شده است می

م سنجی ـت سیطره علـهاي ارزیابی علمی تحوزهـکه در ح
ب ـاب مجله مناسـر و انتخـثیأبررسی ضریب ت و خصوصاً

 اتی جیـگاه اطالعـاله، پایـآوري و یا چاپ مقمـت فراهـجه
هایی که از انی یافته است. با برداشتـت جهـسی آر مقبولی

المللی که در زمینه این پایگاه هاي مختلف و بینپژوهش
توان اطالعاتی از دیرباز تاکنون انجام شده است همچنین می

به این درك رسید که جی سی آر در نوع خود و در مطالعات 
هانی و ا منبع جـهمتا است، چرا که تنهم سنجی بیـعل

هاي استنادي در رابطه با مجالت معتبر در رابطه با داده
ی است. این پایگاه اگرچه که چندین دهه است که با ـعلم

جامعه جهانی است، اما در بیش از یک دهه اخیر که به 
هاي جستجوي بسیار در رنتی و با قابلیتـصورت اینت

براي  اي از ابزارهاي کمی رارفته است، دستهـدسترس قرار گ
کند. م میـبندي، ارزیابی و مقایسه مجالت علمی فراهطبقه

آید، برمی  10ن گارفیلدـهاي مبدع آن یوجیچنانکه از گفته
ران و مدیران ـاتی جی سی آر، به پژوهشگـپایگاه اطالع"

دهد که به رسانی این فرصت را میراکز اطالعـها و مکتابخانه
ی ـي درباره مجالت علماواالت مهم و پایهـئاري از سـبسی

ترین د. از آن جمله است، مهمـان پاسخ دهنـدر سراسر جه
ر مورد ـدام مجالت بیشتـد؟ کـمجالت کدام هستن

گیرند؟ کدام مجالت در زمره مجالت داغ اده قرار میـاستف

ثیر را أگیرند؟ و اینکه کدام مجالت باالترین تقرار می
 "دارند؟

 گیرينتیجه
کاربردهاي پایگاه اطالعاتی جی سی آر  اگرچه اینها تنها

باشد، اما آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران کشورمان در نمی
ثیرهاي أتواند تهاي مختلف با این پایگاه اطالعاتی میحوزه

قابل توجه مثبتی چه به جهت فردي و چاپ مقاله داشته 
ران ـهایی که این پژوهشگر کمکـباشد و چه اینکه در ام

آوري بهترین و سسه مادر خود در فراهمؤراي متوانند بمی
الملل داشته باشند. در ثیرگذارترین مجالت در عرصه بینأت

کنیم که انفجار اطالعات حالی که ما در دنیایی زندگی می
علمی روي داده است، ضروري است که پژوهشگران رشته 
هاي مختلف دانشگاهی و از آن جمله حوزه جراحی این 

سسات ؤشته باشند که از آلودگی اطالعاتی در متوانایی را دا
باالدستی خود جلوگیري کنند و نگذارند منابعی چه 

سسات راه پیدا کند که نه ؤالکترونیک و چه چاپی به این م
تنها کاربردي براي جامعه علمی داخل کشور نداشته باشد، 

هایی را متوجه جامعه علمی کشور کند. به عبارت بلکه آسیب
وجه به اینکه پایگاه اطالعاتی جی سی آر در دیگر با ت

ها هزار مجله علمی فقط مند از بین دهفرایندي سخت و نظام
هاي مختلف زار مجله را در حوزهـدادي بیش از ده هـتع

کند، استفاده از این پایگاه سازي میآوري و نمایهجمع
الت این پایگاه اطالعاتی ـت و ارزش مجـاطالعاتی و صح

مجرایی باشد که با یادگیري کار با آن و کاربردهاي  تواندمی
آن پیشرفت هرچه بیشتر جامعه علمی و رشد تولید علمی را 

 انتظار داشت.
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Abstract: 

 
Review of Core Journals of Surgery at International Level 

Sharif Moghaddam H. Ph.D*, Alijani R. MA**, Zeiae S. Ph.D***, Salami M. Ph.D*** 

(Received: 31 Oct 2015 Accepted: 5 March 2016) 

 
Introduction & Objective: Scientific journals are seen as one of information science tools and also 

are seen as a main criteria for entering development in a societal system, they have specific rules in 
disseminating information at world level. As in recent years scientific productivity especially in ISI 
database has been increased, to know more about surgery journals is important for researchers of this field. 
This paper will review Surgery journals from different prospective. 

Materials & Methods: This research has been done by Scientometric methods and with the use of 
data from JCR (ISI) database and core journals of Surgery in this database. The method which was used 
was to retrieve related data about Surgery journals in JCR database. Then the researchers manually, 
analyzed the needed data such as number of journal issues in a given year, the name of country which is 
publisher of journal, the name of database, indexing the journal and also the language of journal. These 
data, then were entered into EXCEL software for more analyzing. 

Results: Totally, there are 197 surgery journals in ISI database. These journal titles are published by 
25 countries. In this regard, USA with publishing 96 titles stands in the first place, England with 25 titles 
stands in the second place and Germany with 17 titles at the tired place. Findings show that 2 journals 
publish 24 issues per year which means publishing 2 weeks per issue, also 1 journal publishes 16 issues per 
year and 1 journal 14 issues per year. In this regard 73 titles of journals publish 12 issues per year. All these 
Surgery journals are indexed in 24 databases. Elsevier database covers 44 journals, and in this regard stands 
in the top. We also found out that more than 90 percent of titles are published in English language. 

Conclusions: Results show that the researchers, before submitting their manuscripts to journals, 
should know more about the language of journal and the number of issues they publish, which gives them 
more chance for publishing their papers. In this regard domestic journals can follow the criteria to be 
entered to ISI database and enjoy more visibility. 
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