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بررسي علم سنجي مقاالت منتشر شده محققان علوم پزشكي و علوم وابسته در 

 2004- 2009مجالت پاكستاني و ايراني در فاصله زماني 

 

  1مجتبي پنجه پور

 

  چكيده

 2004 - 2009ايران در فاصلة زماني  شده با نشاني منتشرهاي  ت مقالهكيفيت و كمي هدف از اين پژوهش بررسي
روش دسترسي به  .بوده استپاكستان و داخل كشور  مجالتميالدي در زمينة علوم پزشكي و علوم وابسته در 

2از طريق بانك اطالعاتي اسكوپوس پژوهشارقام و اطالعات اين 
محدودة . و به روش پيمايشي انجام شده است  

پزشكي  هاي علوم ميالدي، مقاالت با وابستگي علمي ايران به عنوان مبنا و زمينه 2004 -2009زماني سالهاي 
ارزش علمي تمام اسناد . دندشپايه و باليني، بيولوژي، بهداشت و علوم وابسته به عنوان دامنة جستجو انتخاب 

حجم بيشتري از مقاالت را شامل  كه مجالتتعدادي از  ،نهايتدر يكسان و ) مقالة كامل، مروري، گزارش و غيره(

 مجلهدهد كه دو نتايج نشان مي. ندشدبررسي  به اجمالاز نظر سابقة علم سنجي و كيفيت نسبي  ،شدندمي
اي ندارند و از اين نظر نسبت به  و قبل از آن سابقه اند نمايه شده اسكوپوس  در 2006از سال  فقطپاكستاني 

اند و در همه حال باالتر از  هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادههولي رتب ،جديدتر هستند ايراني مجالت

 دانشجويانآموختگي دانشعلمي و اعضاي هيئت يضرورت چاپ مقاله براي ارتقا  .گيرندايراني قرار مي مجالت

يقات پژوهشي فاقد تحق دريافت هزينه، قبال فراهم كرده است تا در مجالتاقبال بلندي را براي اين قبيل  دكتري
اولويت دادن به كيفيت پژوهش و بازنگري در سياستهاي تنبيهي و تشويقي  شايد .ندكنكيفيت قابل قبول را چاپ 

اعتالي علمي كشور باشد برايتري ي مقاالت، راهكار مناسبو اكتفاي محدود به رشد كم.  
 

 

  .ايرانن علوم پزشكي امحقق ،علم سنجي، پاكستاني مجالت: كليد واژگان

 

  مقدمه

3علم سنجي
هاي علمي به عنوان اسناد علمي معتبر، نمايه. روشي براي ارزيابي پژوهشهاي علمي انتشار يافته است 

افزايش   .(Gholami, 2008)دهد المللي نشان مي ترين شاخص توان علمي يك كشور را در مقياس بينمهم

پژوهشگران ايراني شاغل در دانشگاهها و مؤسسات علمي ن و اچشمگير تعداد مقاالت منتشر شده توسط محقق

 ,Osareh and Marefat) بوده است چشمگيراي  پژوهشي دولتي و غير انتفاعي در سالهاي اخير پديده

                                                             

  Panjehpour@pharm.mui.ac.ir: دانشيار دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران . 1

  4/8/1389: پذيرش مقاله    16/3/1389: دريافت مقاله
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2005; Osareh and Wilson, 2000; Nayernia, 2006; Ebrahimi and Jowkar, 2010 ( كه

استي و كيفي نيازمند بررسي كم.  
ريزان و متوليان امور علمي و پژوهشي كشور  است و  افزاري دغدغة اصلي برنامهيد علم و جنبش نرمنهضت تول   

  به طوري كه  ،اند انداز براي آن در نظر گرفتههاي توسعه و سند چشم جايگاه خاصي را در برنامه، بدين منظور

بندي كشورمان در مشاركت جهاني توليد علم  كنند كه جايگاه علمي و رتبه بيني مي ريزيها پيش اساس اين برنامه بر

براي رسيدن به اين . (Nayernia, 2006; Sabouri, 2006)يابدميوري در يك روند صعودي بهبود او فن
هاي علمي ايران را افزايش  علمي و نمايه اند تا شاخصهاي ريزيهاي مفصلي انجام داده برنامهن مربوط هدف مسئوال

است كه روند توليد مقاله اصوالً مترادف يا همخوان با توليد علم بوده است يا نه؟  ال اصلي اينؤحال س. دهند

(Davari Ardakani, 2007; Norouzi-Chakali, 2007; Heydari, 2007) . توليد علم از نظر
ي به صورتي كه دانش ،كند كه دستاورد ملموس پژوهشي از آن استنتاج شودن زماني معنا و مفهوم پيدا ميامتخصص

به دليل اينكه استانداردسازي هر  .دكننيد يقبول و تأ آن راتوليد شده باشد و اهل فن  است، كه وجود نداشته

ارزشيابي   سنجيعلمدر ، يستگيري و ارزشيابي مقدور ن محصولي جز با داشتن شاخص و معياري براي اندازه
با استفاده از تحليل محتوايي روشها و (كيفي  و) با استفاده از شاخصهاي آماري(ي توليدات علمي در دو بعد كم

درجة اعتبار اسناد علمي  درخصوص توان مي با استفاده از استانداردها ،بدين ترتيب .شودانجام مي) نتايج مقاالت

  .(Zolfigol and Kiani-Bakhtiari, 2009)دكرمنتشر شده اظهار نظر 
حاصل كار و فعاليت  ،مقاالت همراه بوده است چشمگيرهايي كه ظرف چند سال اخير با رشد  يكي از زمينه   

هاي علوم پزشكي و علوم وابسته از جمله بيولوژي، علوم بهداشتي و علوم مرتبط بوده است  پژوهشگران در حيطه

(Osareh and Marefat, 2005)  . با وابستگي  شده هاي منتشر تحقيق حاضر عمدة توجه به بررسي مقالهدر
ميالدي معطوف و  2004-2009پاكستاني در فاصلة زماني  مجلهداخل كشور و چند  مجلهند ايران در چ 4علمي
 يكيفي و كم از نظر مختصر اين توليدات علمي طورسنجي به اساس شاخصهاي علم كه برشده است سعي 

سنجي بيشترين كاربرد را براي مسئوالن امر و متوليان از پژوهشهاي علم دست آمدهبهنتايج  مطمئناً .بررسي شوند
اصالح و تجديد نظر  درخصوصمربوط خواهد داشت تا با استفاده از اهميت و ضرورت ارزيابي سنجش توليد علم 
يي اهاي مختلف امور مردم و كار در سياستهاي كالن علمي پژوهشي كشور، اثرگذاري اين پژوهشها را در زمينه

   .ندكنن هدايتمند علمي و عملي آ

 

   روش پژوهش

5از طريق بانك اطالعاتي اسكوپوس پژوهشروش دسترسي به ارقام و اطالعات اين 
و به روش پيمايشي انجام   

6سسه انتشاراتي الزويرؤم را اين بانك اطالعاتي  .شده است
كه اصل  ISI سسهؤبر خالف م .ه استكردطراحي  

هر دو كار را به خوبي   ، اسكوپوسآن قرار ندارد چكيده نويسي در دستور كارسازي استنادي است و كار آن نمايه

گردآوري ركوردها و جستجوي پااليش شده در اسكوپوس توانايي بسيار باالي . (Omrani, 2007)دهدانجام مي
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رانسها، هاي ديگري از جمله ثبت اختراعات، مقاالت كنفآن است كه منحصر به اين بانك اطالعاتي است و زمينه
8ها و مقاالت پتنتنامه، پايان)7از طريق خدمات سايت اطالعات علمي سيروس(وب سايتها 

. دهدمي را نيز پوشش 
با استفاده از . خوبي در اسكوپوس قابل دسترسي استه د نيز بكنايندكس نمي آن را نشرياتي كه مدالين ،همچنين

هاي  انتخاب و داده 2004-2009محدودة زماني تحقيق بين سالهاي  د،امكانات متنوعي كه اين بانك اطالعاتي دار
9هاي به منظور حصول به نتايج مورد نظر اين تحقيق محدوده. دشمربوط از پايگاه مذكور استخراج 

زير براي فيلتر  
  :به صورت زير بوده است ها شيوه تجزيه و تحليل داده .اند كردن نتايج انتخاب شده

در مراحل بعدي دامنة جستجو  ايران به عنوان مبناي جستجو انتخاب و پس از آن 10علميوابستگي  مقاالت با •

  :دشزير محدود  11هاي پژوهش به زمينه
  ؛ژنتيك و بيولوژي مولكولي بيوشيمي،. 3 ؛ علوم بيولوژي و كشاورزي. 2 ؛علوم پزشكي پايه و باليني. 1

علوم  .7 ؛12چند رشته اي.6 ؛ايمونولوژي و ميكروبيولوژي. 5 ؛فارماكولوژي، توكسيكولوژي و فارماسيوتيكس. 4

  .پرستاري. 10 ؛علوم بهداشت. 9 ؛علوم اعصاب. 8 ؛دامي

   .زبان انتخاب شده براي مقاالت به صورت باز در نظر گرفته شد •

نامه به   مقالة كامل، مقالة مروري،(نظر از نوع سند ثبت شده  صرف هاي علمي،  ارزش علمي تمام نمايه •
   .يكسان در نظر گرفته شد ،)بير و مقاالت در حال چاپسرد

13ساختار پرسش اصلي پژوهش كنوني   •
نشان داده شده  1هاي تعريف شده براي آن در شكل  و محدوده 

  .شدبه تفكيك هر سال بررسي  ،و همچنين 2004-2009اين پژوهش در فاصله زماني . است

ن ايراني را به خود اختصاص امقاالت منتشر شده محققكه حجم بيشتري از مجالت تعدادي از  در نهايت، •
سنجي و كميت و كيفيت به تفكيك سال مورد بررسي علم ،در محدودة زماني مربوط و همچنين ،اند داده

   .مقاالت قرار گرفتند

سنجي كشوري و مجالت مورد بررسي از بانك بندي شاخصهاي علم همچنين، براي بررسي رتبه •

14اطالعاتي
SJR  دشاستفاده.  

عمل آمده در ه نتايج  اين تحقيق از بررسيهاي ب با توجه به وارياسيون اندك نتايج در زمانهاي متفاوت، •

  .بندي و حاصل شده استجمع 21/11/88تا   18/11/88تاريخهاي 

 

  هايافته

 نتايج كلي. الف
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اين . داده شده است يالدي نشانم 2004-2009از اين بررسي در محدودة زماني  به دست آمدهنتايج  2شكل در 

تحقيق، زبان و نوع مدرك به صورت   زمينة  سال،  ن، وابستگي زماني،امحقق ،مجالتاساس فراواني تعداد  شكل بر
 سند در فاصلة زماني 23801 در اسكوپوس ها تعداد نمايه ،شود كه مشاهده مي طور همان. نزولي تنظيم شده است

هاي علمي  نشان دهندة روند صعودي توليد مقاله ،اساس سال تنظيم شود چه برنميالدي است و چنا 2009-2004

 2009نمايه در سال  6076به   2004نمايه در سال  1288اي كه از  به گونه ،)1نمودار (ن ايراني است اتوسط محقق

  .رسيده است
مشاهده  2009به سال  2004درصدي را از سال  471 چشمگيراز نظر مقايسه بين سالهاي مورد بررسي، رشد    
درصدي  171افزايش  2004نسبت به سال  2005ولي در مقايسة سالهاي متوالي با يكديگر فقط در سال  .كنيم مي

  ).نتايج نشان داده نشده است(كند  ديده مي شود كه در سالهاي بعد اين رشد درصدي كاهش پيدا مي
  

  توسط محققان ايراني 15چاپ مقالهنتايج به دست آمده از مجالت استفاده شده براي  . ب

ايران به  16وابستگي علمي مقاله با 200از بين مجالتي كه بيشتر از  ،شود استنباط مي 1طور كه از جدول  همان

  Pakistan Journal of Biological“پاكستاني مجالتبيشترين تعداد مقاله در  ،اند چاپ رسانده

Sciences”  و مورد 1070با   “Journal of Applied Sciences”  مورد چاپ شده است و  772با

، )مورد Archives of Iranian Medicine” )556“ ايراني مجالتمقاالت در  زيادبا كاهش تعداد  ،سپس
“Acta Medica Iranica” )433 مورد( ،“Iranian Journal of Public Health”   )353 و) مورد 

“Journal of Research in Medical Sciences”  )321 شوند ديده مي.....و ) مورد.  
  

  مجالت استفاده شده براي چاپ مقاله  توسط محققان ايراني به تفكيك سال  وضعيت. ج

ه از شد بيشترين مقاالت منتشر ،2009نماية ثبت شده در سال  6076هد كه از بين د نتايج اين بررسي نشان مي -

 مجلهو پس از آن در ) مورد Journal of Applied Sciences”  )282“پاكستاني مجلهدر  ن ايرانيامحقق

“Comparative Clinical Pathology” )135 پاكستاني ديگر به نام مجلهيك  ،و سپس) مورد 

“Pakistan Journal of Biological Sciences”  )127 ايراني ديده  مجالتو پس از آن در  )مورد
   .اندكي تغيير كرده است  2004-2009شود كه نسبت به مجموع سالهاي مي
پاكستاني است و اولويتهاي  مجالتدو رتبة اول مربوط به  2008سند علمي ثبت شده در سال  5953از بين   -

  .ايراني و خارجي است مجالتبعدي  مربوط به ديگر 
 مجالتمقالة چاپ شده از پژوهشگران ايراني بيشترين تعداد مقاالت در  4830نيز از بين  2007در سال  -

  . شود پاكستاني ديده مي

به طوري كه مشابه حاالت قبل بيشترين  ،ايران به ثبت رسيده است كشور سند علمي از 3433،  2006در سال -
و  است 205به تعداد   ”Pakistan Journal of Biological Sciences“پاكستاني مجلهها در  مقاله
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  ”Archives of Iranian Medicine“ ايراني مجلهمقاله در  96پس از آن با كاهش شديد به تعداد  

   .چاپ شده است
كه بيشترين تعداد مقاالت  ايمجله 15از بين  دست آمده از بررسي تفكيكي سالهاي مربوط،ه با توجه به نتايج ب   

طور كه در جدول  همان. نشان داده شده است 2ترتيب قرارگيري آنها در جدول  ،اند ه شده از ايران را داشتهپذيرفت
 بيشترين حجم چاپ مقاالت با ،ژورنال بررسي شده 15در بين  ايراني، مجلههفت  ،شود الف مشاهده مي-2

به  ،سال مورد بررسي و همچنين 6در خالل  مجالتهاي قرارگيري اين  رتبه. ايران را دارند 17وابستگي علمي

ديگر نيز بررسي شده است  مجالت خصوصهمين موضوع در  .الف آمده است-2تفكيك سالهاي مجزا در جدول 
ب آورده -2در جدول  ،اندايران را به خود اختصاص داده كشور از پاكستان كه بيشترين مقاله از مجلهو نام چهار 

   .شده است

18هاي بررسي  انتخاب و با استفاده از زمينه 2جدول  مجالتتر، تعداد محدودي از رسي دقيقبه منظور بر   
 

و نتايج آن در  شدندايران و پاكستان مقايسه  كشورهاي از وابستگي علمي اساس ديگري تعداد مقاالت آنها بر
و  2004-2009در اين جدول تعداد كل مقاالت چاپ شده در محدودة زماني . نشان داده شده است 3جدول 

   .اساس بيشترين تعداد مقاله چاپ شده آورده شده است تفكيك آنها به دو كشور ايران و پاكستان بر ،همچنين
  اطالعاتي از  ،3و  2مورد بحث در جداول  مجالتبه منظور بررسي محدود كيفي تعدادي از  ،همچنين   

19بنديرتبه
  ذكر است كه اين پايگاه اطالعاتي شايان [ انجام شد  SJR توسط سايتمجالت و كشورها  

اساس فاصلة  بندي جهاني ايران بررتبه 4در جدول . ]كنداستفاده مي  اسكوپوس سنجي از اطالعات موجود درعلم
با مشخصات مندرج در ( 38ايران در رتبة كشور نشان دهندة وضعيت مناسب  كهشده بررسي  2008-1996 زماني

حتي در مقام مقايسه با كشورهاي ديگر در منطقه يا كشورهاي . پاكستان است كشور براي 50و رتبة ) 4جدول 

به منظور مقايسه بين ). اندنتايج نشان داده نشده(ايران وضعيت بهتري دارد  كشور اروپايي و آسيايي و آمريكايي،
كه بيشترين  ايمجله 4 خصوصتوسط دو كشور ايران و پاكستان مطالعه بسيار محدودي در  شده منتشرمجالت 

انجام شد كه در  جدول  ،اندبه خود اختصاص داده ]در فاصله زماني مربوط[مقاالت بررسي شده در اين تحقيق را 
در سال [كه از نظر شاخصهاي ارائه شده  شود اين دو كشور مالحظه مي ه توسطشد منتشر هايمجلهبندي رتبه 5

   .ندقابل مقايسه با يكديگر ]2008و  2007

 

آنچه در . دشه ئارا به دست آمده از اين پژوهش در قسمت قبلنتايج مقدماتي و اوليه : بررسي تحليلي نتايج

با  شده است تاو سعي  استبررسي تحليلي نتايج و مقايسة آنها با يكديگر  شده است،اين قسمت  به آن پرداخته 
  .شودتر يي نتايج اين تحقيق ملموسهاطرح پرسش

مجالت  ن ايراني در انتخابااين تحقيق طرح اين پرسشها باشد كه محقق يافتن ترين اهداف از انجامشايد مهم   

خارج از كشور يا داخل كشور براي  مجلهد؟ مقايسة بين انتخاب كنن به چه معيارهايي توجه مي ]چاپ مقالهبراي [
  پاكستاني از خود نشان  مجالتن ايراني تمايل زيادي براي چاپ مقاله در اچرا محقق چاپ مقاله چگونه است؟
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ت درجه اعتبار اين مقاال ،به عبارت ديگر ؛توان به اين قبيل ارجاعات علمي استناد كردتا چه اندازه مي دهند؟مي

  . دكرمطرح توان سنجي ميالهاي ديگري كه از منظر علمؤچقدر است ؟ و س
مورد بحث ايراني و پاكستاني مورد  مجالتجايگاه قرارگيري  ،نشان داده شده است 2طور كه در جدول  همان   

كه چنان. استاز نظر تعداد مقاالت چاپ شدة ايرانيها متفاوت  2004-2009استفاده در اين تحقيق در بين سالهاي 

 Pakistan Journal of Biological“ يعني؛ پاكستاني مورد بحثمجالت  ،شود ميمالحظه 

Sciences”  ،“Journal of Applied Sciences”  و “Journal of Biological Sciences” 

ايراني  مجالتاي ندارند و از اين نظر نسبت به  اند و قبل از آن سابقه نمايه شده اسكوپوس در 2006از سال  فقط

 Journal of Applied) هاي اول تا سومولي رتبة ،جديدتري دارند سابقة 2 جدول در شده اشاره

Sciences, Pakistan Journal of Biological Sciences) اند و در همه  را به خود اختصاص داده
  نيز  اسكوپوس احراز رتبة اول حتي در اولين سال نمايه شدن در .گيرند ايراني قرار ميمجالت حال باالتر از 

كه در سال  به طوري، شود ديده مي  ”Pakistan Journal of Biological Sciences“خصوص در
كه شايد [ ه استرساند مقاله از ايران را به چاپ   470، با رقمي بسيار باال،2007مقاله و در سال  205) 2006(اول 

شروع به كاهش  2008ولي پس از آن در سال  ].علمي دنيا  يك ركورد محسوب شود مجالتدر بين  از اين نظر
   .رسيده استمقاله  268كرده و به 

را لة زماني مورد نظر در اين تحقيق اي ايران در فاص درصد سهم توليدات مقاله 5/4به تنهايي حدود  مجلهاين    
خالف اين نكتة قابل توجه اينكه بر . رسد درصد نيز مي 7/9حتي به  2007شود كه اين سهم در سال  شامل مي

تعداد مقاالت پذيرفته شدة خود تغيير  در معتبر داخل كشور در فاصلة زماني مذكور هايمجلهپاكستاني،  مجالت

 مقاله با 2370بينيم كه جمعاً  مي شود،توجه  2هاي پاكستاني اشاره شده در جدول  مجلهاگر به . اند چنداني نداده

درصد كل مقاالت ارائه  10اند كه سهم آن حدود  چاپ كرده 2004-2009ايران را در فاصلة زماني  وابستگي علمي
اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه اين . ن ايراني با مشخصات ارائه شده در اين تحقيق استاشده توسط محقق

فقط چهار سال سابقه انتشار دارند ) 2004-2009فاصلة زماني از (سال مورد بررسي ما در اين تحقيق  6از  هامجله
به چاپ   2ايراني اشاره شده در جدول  مجلهمجموع بيشترين تعداد مقاالتي كه چهار  ،از طرف ديگر. ]سال 6و نه [

. شودمي    درصد توليدات علمي مورد نظر اين تحقيق را شامل 7مقاله است كه حدود  1663برابر با  ،اندرسانده

در اولين سال   ”Pakistan Journal of Biological Sciences“ آن است كه ژورنال  نكتة قابل تأمل
ايران  كشور مقاله از 470سابقة  الگوي سبقت را از ديگران ربوده و در سال دوم ظهور به رقم بي) 2006(ظهور 

شود كه مجموع تمام مقاالت چاپ ص ميبا نگاهي به توليدات علمي ايران در اين سال مشخ ).2007(رسيده است

الظهور  جديدمجله   به كل تعداد مقاالت چاپ شده در اين  2هاي ايراني معرفي شده در جدول  مجلهشده در 

  .)470در مقابل  459(رسد  نمي
با مجله تعداد مقاالت ايرانيها در اين  2008است كه  اگر چه در سال اين ي كه بايد به آن اشاره شود مهمنكته    

 يعني ؛ديگر پاكستاني  مجلهولي در همين زمان تعداد مقاالت در  ،رسد  مي 268به  470كاهش شديد از 

“Journal of Applied Sciences”   ال ؤال سح.  رسد مي 2008در سال  328به  2007در سال  113از
ن ايراني را براي انتخاب اتوجه محققبينيم و چه عاملي  مي مجلهاست كه چرا چنين وضعيتي را در اين دو  مهم اين

   كرده است؟ مجله جلباين دو 
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        نيست و مجله ياد شده هاي ديگر پاكستاني مشابه دو  مجلهذكر است كه وضعيت ذكر شده براي  شايان   

 Pakistan“ مجلهاي كه  به گونه ،آنها روند كم و بيش ثابتي را در اين مجموعه دارند ،به عبارت ديگر

Journal     of Medical Sciences”  از يك روند معقول در تعداد مقاالت در سالهاي اخير پيروي
   .كند  مي
هاي هر كشوري مشاهده  مجلهو اينكه  معموالً در بررسي  ردنگاه كتوان مي ديگري نيز به اين موضوع  از زاوية   
ور است كه ممكن است به دليل همسطح ن همان كشاه مربوط به محققشد شود كه بيشترين مقاالت منتشرمي

هاي مجله ت كهشالبته بايد توجه دا[ بودن تحقيقات انجام شده با استانداردهاي داوري مقاالت در آن كشور باشد
از اين موضوع  ،كنندهاي علمي مهم را منتشر ميالمللي كه از درجه اعتبار مطلوبي برخوردارند و يافتهبينشاخص 

 3هاي مورد بررسي ما در جدول  مجله خصوصحال با توجه به اين موضوع ببينيم كه اين روند در . ]هستند امستثن

 Pakistan“ مجلهمقاله چاپ شده در سالهاي مورد بررسي در  2078چگونه است؟ از مجموع تعداد كل 

Journal of Biological Sciences”  1072ورد بام 114 فقطايران اختصاص دارد و  كشور مورد آن به 

20وابستگي علمي
ايران و كشور  از مجلهاين  شده درصد مقاالت منتشر 50يعني بيش از  ؛شود پاكستان ديده مي 

 Journal of Applied“خصوص مجلهاين ارقام در  .پاكستان بوده است كشور درصد از 5 فقط

Sciences”    مجلهدر صورتي كه در . استپاكستان  كشور درصد از 2 فقطايران و  كشور درصد از 32شامل 

“Pakistan Journal of Medical Sciences”  27 كشور درصد از 39ايران و كشور  درصد از 
  .پاكستان بوده است

به همان نسبت  ،اند ن ايراني بودهاهاي پاكستاني مورد توجه محقق مجلهرود كه چنانچه  انتظار مي ،از طرف ديگر   
. و مقاالت آنها را چاپ كرده باشند باشد ما نيز مورد توجه آنها قرار گرفته هايمجله ]اقل با نسبتي كمترحديا [

 و ”Archives of Iranian Medicine“ هايمجلهشود كه براي بررسي اين موضوع مشاهده مي

“Acta Medica Iranica” مجلهاي با وابستگي علمي  پاكستان ندارند، اگرچه در هيچ مقاله منتشر شده 

“Iranian Journal of Public Health”   ه وابستگي علمي  شد مقاله منتشر 594مقاله از مجموع  3فقط
اساس شاخصهاي كيفي بين   بر صورت گرفته مقايسه 5دول در جگونه باشد؟  چرا بايد اين. پاكستان دارد

ز اهميت است آن است كه يآنچه در اين جدول حا. داده شده استهاي ايراني و پاكستاني مورد بحث نشان  مجله
كه بيشترين مقاالت  موضوع اين   ”Pakistan Journal of Biological Sciences“ مانند ايمجله

 Journal of“ هاي پاكستاني جايگاه بيستم و پس از آن مجلهبندي در رتبه ،شودتحقيق را شامل مي

Applied Sciences”  در صورتي كه. دهند جايگاه هيجدهم را به خود اختصاص مي “Archives of 

Iranian Medicine”   هاي داخلي قرار دارد و شاخص مجلهدر رتبة بااليي در بين  2008و  2007در سالهاي
 ،دست آورده است و همچنينه را براي خود ب 9  هيرش

21
SJR  درجة اعتبار اين  دهنده است كه نشان 058/0آن

ن ايراني را  پذيرفته ااي از مقاالت محققمورد نظر كه حجم عمده پاكستاني مجلهدو  ،به عبارت ديگر ؛است مجله

مل أجاي ت اند و اين موضوعي است كه حقيقتاٌن خود كشور پاكستان قرار نگرفتهامحقق توجهمورد  ،اندو چاپ كرده
  .بسيار براي ما دارد

                                                             

٢٠. Affiliation 

  .مراجعه شود  www.sjr.comبراي كسب اطالعات بيشتر به آدرس  .خارج از حيطه اين تحقيق است SJR معرفي ويژگيها و كاربردهاي  وبگاه.  ٢١
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در . است SJR اساس معيارهاي بربندي علمي ايران  پردازيم و آن جايگاه رتبهميبه بررسي ديگري  در ادامه   

توان  گيرد؟ آيا مي پاكستان در جايگاه پنجاهم قرار ميكشور ايران در جايگاه سي و هشتم و كشور بندي  اين رتبه
هاي  مجلهبندي علمي باالتر در ال پيدا كرد كه مقاالت توليد شده در يك كشور با رتبهؤپاسخي براي اين س

هاي مورد بحث ما اصول اساسي و اوليه داوري  مجلهتر چاپ شود؟ و آيا اصوالً  ينبندي علمي پايكشوري با رتبه

22هم ارز
اي كه براي آنها ارسال شده است را  اند؟ يا اينكه هر مقاله و بررسي دقيق هر مقاله را به درستي انجام داده 

  خوبي  براي خود فراهم با دريافت هزينه و بدون توجه به معيارهاي علمي چاپ و از اين طريق محل درآمد 
د نگير ن ايراني قرار مياهاي نوظهور كه با چنين سرعتي مورد توجه محققمجلهاصوالً جايگاه علمي اين . انددهكر

  كجاست؟

  

  گيري بحث و نتيجه

مجله ن ايراني در چند ابررسي اجمالي مقاالت منتشر شدة محقق ه است،آنچه در تحقيق حاضر به آن پرداخته شد
اين تحقيق نتيجة تالشهاي نگارنده  . هاي داخل كشور است مجلهه در شد پاكستاني و مقايسة آن با مقاالت منتشر

اي بوده است كه در زماني نزديك به دو سال قبل و با توجه به پيك  گونه بودجهبه صورت خودجوش و بدون هيچ
ال كه چرا چنين استقبالي از سوي ؤح اين سهاي پاكستاني و با طر مجلهارسال مقاالت ايراني براي چاپ در 

با پايان جنگ، بهتر شدن اوضاع اقتصادي و توجه بيشتر دولت به  .ن ايراني انجام گرفته است، شكل گرفتامحقق
ها به كشور در بورسيهدانشجويان افزايش بيشتر تعامل با جامعه جهاني و بازگشت جمع كثيري از  امر پژوهش،

 ,Osareh and Wilson)اي رو به رشد را آغاز كردروند توليدات علمي ايران رويه ،95-99خالل سالهاي 

به همين  وميانه با بيشترين تعداد دانشكده پزشكي تبديل شد  ايران به يكي از كشورهاي خاور كشور و  (2002
رين مسئله در اين تحال عمده ره به. روند توليدات علمي نيز در طي اين سالها رو به افزايش بوده است ،دليل

توان علت اين مي ،كليطوره ب. يي ندارندكيفيت باال شود كه عموماًارتباط به كيفيت اين توليدات مربوط مي
 نبودهاي با كيفيت قابل قبول، پژوهش دادن ن به انجامامحقق نشدن تمايل يا تشويق نبودموضوع را در 

كارگروهي بين  انجام دادن تمايل به نبودها و دانشكدهسياستگذاريهاي مناسب و سازماندهي مطلوب پژوهش در 

ولي حقيقت آن ، رسنداگرچه اين داليل قانع كننده به نظر مي. (Handjani, 2004)ن ايراني نسبت داد امحقق
آن خارج از  خصوصاست كه پژوهش و تحقيقات در كشور ما دچار معضالت و مشكالت اساسي است كه بحث در 

 (Davari Ardakani, 2007; Norouzi-Chakali, 2007; Heydari, 2007)تحيطة اين تحقيق اس
به هر [ اي  به چاپ مقاله فقطكارآمد بودن طرحهاي پژوهشي را اعتبار و  چنانچه روند توليد علم و ميزان صحت، .

 ,Heydari) انگاري و بستن چشم بر روي واقعيتهاي پژوهش در كشور است يم، سادهكنمستند  ]صورت ممكن

2007; Davari Ardakani, 2007)كند كه آثار مثبت آن در  توليد علم زماني ارزش پيدا مي ،به عبارت ديگر ؛
به همين دليل است كه توليد مقاله شاخص مناسبي . هاي مربوط به وضوح ديده شود جامعه و در صنعت و در حيطه

گذاري پژوهشي و تعداد مقاالت ي و سرمايهزيرا بين موقعيت ممتاز اقتصاد ،براي توسعه علمي شناخته شده است

 مقالة منتشر واين استدالل زماني قابل قبول خواهد بود  .(Hamidi, 2008)علمي ارتباط مستقيمي وجود دارد
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آن انجام گرفته  بارهتواند مورد اعتنا قرار بگيرد كه داوري و قضاوت صحيح علمي در  ه از يك تحقيق زماني ميشد
گيرند و  درجه اعتبار و ميزان صحت و كمتر مورد توجه قرار مي ،باشند را نداشتهي كه اين پشتوانه مقاالت ،لذا. باشد

    ثيرگذاري آنها أسنجي كيفيت توليدات علمي و تمقاالت علم بيشتردر . شودميدار شدت خدشهه سقم آنها ب

ميزان اثرگذاري يك محقق در زمينه تحقيقي كه در آن فعاليت دارد با ميزان  ،بدين ترتيب. عامل استترين مهم

-Zolfigol and Kiani)شود ثر وي در توليد علم و از طريق انتشار مقاالت مشخص ميؤمشاركت م

Bakhtiari, 2009; Hamidi, 2008).  

در سال  هي بيومديكال ايرانهاي تحقيقاتي و مراكز دانشگامؤسسهه از شد ضريب اثرگذاري مقاالت منتشر   
 Rezaei-Ghaleh and)ثير مناسب است أت نبودحاكي از   ISI از به دست آمدههاي بر اساس يافته 2004

Azizi, 2007) .مستقيم بر زندگي مردم  نداشتن كارهاي پژوهشي ايرانيان در صنعت و جامعه و اثر نداشتنثير أت

 ,Mehrdad, 2004; Yalpani) ده و مقاالت مربوط استابتر بودن كارهاي پژوهشي انجام ش دليله ب

2005; Noruzi, 2005) .هاي بي نام و نشان نيز مجلههاي ايرانيان در مقاله بيشترچاپ شدن  ،از طرف ديگر
اين نكته را نبايد از نظر دور  ،همچنين.  (Biglu, 2007) آنهاست نداشتن ثيرأن آنها به تالفؤناشي از اطمينان م

از نظر  دتواند نشان دهنده ارجحيت آنها بر مقاالت داخلي باشد و بايداشت كه افزايش مقاالت خارجي صرفاً نمي

طور عام و در سطح جهان از نظر توليد علم قابل ه ند تا اعتبار آنها در افزايش دانش بشري بشوكيفيت نيز بررسي 
  .اعتنا باشد

وفور در ه ش نرم افزاري، افزايش تعداد مقاالت و موضوعات ديگر اين روزها ببتوليدات علمي، جن رهبا بحث در   

نه ها نگاه كنيم و  به مقاله فقطشود و موافقان و مخالفان داليل خود را در اين باره كه  جامعة علمي كشور ديده مي

 ,Davari Ardakani, 2007; Norouzi-Chakali, 2007; Heydari)اند ارائه داشته چيز ديگر،

اساس  سياستهاي ارائه شده تا زماني كه مبناي دستوري داشته و بر ،ن است كه متأسفانهايواقعيت .  (2007

هاي علمي ايران پس از روشن   دردي از جامعه علمي ما درمان نخواهد شد و رتبه ،مشوقها و مجازاتها استوار باشند
نگاه به يك  ،در حال حاضر. شدت سقوط خواهد كرده ب ،كيفيت است نبودن ها كه بارزترين آپژوهششدن حقايق 

گيرد پاسخ مناسبي كه مي ،نهايتدر كسب كند و  »افتخاري«محقق به مثابه نگاه به يك ورزشكار است كه بتواند 

اي كردن آن ضعفهاي پژوهشي خود را بپوشانيم و چند عدد سكه و يك لوح ياد بود است تا بدين ترتيب با رسانه
جاي ه به نظر مي رسد كه ضروري است ب گفته شد،با توجه به آنچه . آن را نشانه پيشرفت علمي كشور بدانيم

راهكاري پيدا كنيم كه تحقيقات ما در فضاي سالم و  ،ها تعويض مكرر سياستهاي پژوهشي و تأكيد بر افزايش مقاله

كارهاي پژوهشي اصولي زماني تحقق مي پذيرند كه ابزارهاي الزم براي پژوهش . انجام شودبا صحت و درستي 
تغيير مكرر سياستهاي پژوهشي نه تنها به افزايش پژوهشي كشور و توليد مقاله منجر نخواهد . فراهم شده باشد

علمي  -كه اصول اخالقيكارهاي پژوهشي صحيح . اركان پژوهش را نيز به دنبال خواهد داشت يثباتبيبلكه  شد،

قطعاً جايي براي ثبت پيدا خواهند كرد و اين ثبت نيز با پاسخي در خور اعتنا از طرف جامعه علمي  ،را رعايت كنند
 ،كندآنچه ارزش بالقوه يك پژوهشگر را تعيين مي. گيرد و داراي ضريب تأثير خواهد بودالمللي قرار مي بين

و  تادانكم نيستند اس ،وي براي دانستن و كشف حقايق است كه خوشبختانهكنجكاوي و استعداد ذاتي و اوليه 

توليدات  ،الملليپژوهشگران متعهدي كه با رعايت اصول اخالق  علمي ضمن تعامل سازنده با جامعه علمي بين

  .ثر پژوهش خود را نشان داده اندؤنقش م ،ه داده و بدين ترتيبئعلمي ارزشمندي را به جهان ارا
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كنيم كه روال صحيح بايد   را براي مقاله شدن تعريف مي  وجه به سياستهاي فعلي پژوهشي كشور تحقيقبا ت   

مقاله سازي با روش وصله پينه و سرقتهاي ادبي در پژوهش كشور به امري رايج تبديل . عكس اين موضوع باشد

و تشويقي از سوي سياستهاي  هاي تنبيهيواكنشي به دستورالعمل ،اين امر البته.  (Biglu, 2007)شده است
 دانشجويان آموختگيدانشاعضاي هيئت علمي و  يپژوهشي است كه با توجه به ضرورت چاپ مقاله براي ارتقا

دهد كه افراد شاغل در دانشگاهها و دانشجويان تحصيالت تكميلي را در راستاي مقاله سازي سوق ميو  دكتري
 هاي كالن،ت بي اعتبار خارجي شده است كه با دريافت هزينههمين امر موجب توجه محققان كشور به نشريا

ن نيز حمايت از افزايش تعداد مقاالت بوده ديدگاه مسئوال ،سفانهأمت. ندكنتحقيقات پژوهشي فاقد كيفيت را چاپ 
 اند كه اين موضوع روند مقاله سازي را تسريعداشته توجهاست و كمتر به بررسي محتواي آثار پژوهشي چاپ شده 

ه شده است تا به ئارا ،انددههاي علمي كه در اين زمينه فعال نبوو حتي راهكارهاي جديدي براي رشته است كرده

  . (Sabouri, 2006)روند توسعه علمي كشور شتاب بخشد
قرارگيري رتبه ايران در مكان سي و هشتم نبايد اين تصور را براي ما ايجاد كند كه در جهت پيشرفت علم  فقط   
كه ] ميليون نفر 5/6با جمعيتي حدود[زيرا كشوري مثل ايرلند  ،ايمقرارگيري در كشورهاي برتر جهان واقع شدهو 

ثيرگذاري مقاالت قابل أت ،از نظر شاخص هيرش و همچنين ،ايران قرار دارد كشور در رتبه سي و نهم و پس از

هاي اين با توسعه همه جانبه بوده كه در تمام جنبه استناد بسيار باالتر از ايران قرار دارد و اين اثرگذاري همراه

  .كشور وارد شده است
   ي شايد اولويت دادن به كيفيت پژوهش و بازنگري در سياستهاي تنبيهي و تشويقي و اكتفاي محدود به رشد كم

ا يك حساب كافي است به اين نكته توجه كنيم كه ب. اعتالي علمي كشور باشد برايتري مقاالت، راهكار مناسب

حداقل پنج ميليون تومان هزينه براي  ،هاي مربوط چاپ شده باشد مجلهاي كه در  سرانگشتي به ازاي هر مقاله
اين هزينه از  ،رسندهاي دولتي به انجام ميدارد و از آنجا كه اين قبيل تحقيقات عموماً با بودجه كشور بر مي

هم از بيت المال  نآكه است ) دالر 250- 300حدود (له عالوه هزينة چاپ مقاه ب و شود المال صرف مي بيت

ديگر اين هزينه گزاف از جيب ملت بيهوده  ،دش اگر چنين پولي در جهات مناسب صرف مي قطعاً. پرداخت مي شود
خصوص در ه اين امر ب و گناهي نابخشودني است هدر دادن منابع خدادادي و ارزشمند كشور قطعاً. شد خرج نمي

كشد و قرار است هدايت و تربيت لمي كه عنوان نخبگان و فرهيختگان مملكت  را نيز يدك ميجامعه ع باره

  .كنداهميت مضاعف پيدا مي ،نيروي متخصص كشور را نيز بر عهده داشته باشد
ولي اين وظيفة  ،هاي شخصي مؤلف انجام شده استاساس انگيزه اين تحقيق بر ،طور كه گفته شد همان   

  گر اين وقايع نباشند و نظاره هاي كالن صرفاًرغم دريافت بودجهسنجي كشور است كه علين علممسئوال
روند صدور اين  ،اين موضوع را بايد اشاره كرد كه خوشبختانه .هاي الزم را به موقع  نشان دهندالعملعكس
ن كه متولي امر مسئوال ولي اگر سياستگذاران و ،رو به كاهش است 2009هاي مربوط از سال  مجلهها در  مقاله
هاي ديگري در جاهاي ديگر مجلهيابند كه اين اتفاق در  در مي ،سنجي هستند تحقيق مشابهي را انجام دهندعلم

  .شود از وقوع دوبارة آن جلوگيري ددر حال بروز است كه با درس گرفتن از اين موضوع باي
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)   2004- 2009در فاصله زماني (مورد نظر اين تحقيق

 

كه در محدودة زماني  1انتخاب شده در شكل 

  زمينة  سال،  ها، محققان، وابستگي زماني،

  ...  بررسي علم سنجي مقاالت منتشر شده محققان علوم پزشكي و علوم وابسته در
 

 

  

مورد نظر اين تحقيقكه براي حصول به نتايج  (limits)هايي محدوده -1شكل

  .اند انتخاب شده

  

انتخاب شده در شكل )  limits(هاي نتايج به دست آمده از بررسي محدوده   -  2شكل 

ها، محققان، وابستگي زماني، اين شكل بر اساس فراواني تعداد مجله. انجام گرفته است 2009-2004

  تحقيق، زبان و نوع مدرك نشان داده شده است
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 ميالدي 2004 -2009ييرات تعداد اسناد علمي نمايه شده در اين تحقيق در فاصله زماني غالگوي ت: 1نمودار 

 

 ايران در آنها در فاصلة زماني  affiliation بندي مجالت بر اساس مقاالت منتشر شده بارتبه -1جدول 

 )اعداد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد مقاالت است(  2009-2004 

Affiliation Year Source Title 
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Pakistan Journal of Biological 

Sciences (١,٠٧٠) 

Journal of Applied Sciences (٧٧٢) 

Archives of Iranian Medicine (٥٥٦) 

Acta Medica Iranica (٤٣٣) 

Iranian Journal of Public Health (٣٥٣) 

Journal of Research in Medical 

Sciences (٣٢١) 

Pakistan Journal of Medical 

Sciences (٣١٥) 

Iranian Journal of Medical Sciences (٣١٣) 

Journal of Medicinal Plants (٢٨٣) 

Eastern Mediterranean Health 

Journal (٢٥٤) 

Saudi Medical Journal (٢٤٥) 

Journal of Medical Sciences (٢٣٧) 

Comparative Clinical Pathology (٢٢١) 

Daru (٢٢١) 

Transplantation Proceedings (٢١٩) 

Iranian Journal of Science and 

Technology 

Transaction B Engineering (٢١٩) 

Journal of Biological Sciences (٢١٣) 

Asian Journal of Plant Sciences (١٧٦) 

African Journal of Biotechnology (١٧٠) 

Yakhteh (١٦٩)  

...... 

(٦,٠٧٦) ٢٠٠٩ 

(٥,٩٥٣) ٢٠٠٨ 

(٤,٨٣٠) ٢٠٠٧ 

(٣,٤٣٣) ٢٠٠٦ 

(٢,٢٢١) ٢٠٠٥ 

(١,٢٨٨) ٢٠٠٤ 

Tehran University of Medical 

Sciences (٣,٨٠٢) 

University of Tehran (٢,٩١٠) 

Shiraz University of Medical 

Sciences (١,٧٠٨) 

Shahid Beheshti Medical 

University (١,٥٠٦) 

Daneshgahe Azad Eslami (١,٤٥٢) 

Daneshgahe Tarbiat 

Modares (١,٤٤٦) 

Isfahan University of Medical 

Sciences (١,٠٣٢) 

Daneshgahe Oloom Pezeshki va 

Khadamat Behdashti Darmani 

Iran (١,٠١٠) 

Tabriz University of Medical 

Sciences (٩٥٢) 

Shiraz University (٧٩٧) 

Shahid Beheshti University (٦٦١) 

Mashhad University of Medical 

Sciences (٦٥٣) 

Pasteur Institute of Iran (٥٦٨) 

Ferdowsi University of 

Mashhad (٥٥٦) 

Shariati Hospital (٥٢٩) 

Daneshgahe Tabriz (٥٠٩) 

Baqiyatallah Medical Sciences 

University (٤٦٠) 

Namazi Hospital (٤٠٤) 

Imam Khomeini Hospital (٣٧٧) 

Ahvaz Jundishapur University of 

Medical Sciences (٣٦٧) 

Kerman University of Medical 

Sciences (٣٤٨) 

Isfahan University of 

Technology (٣٠٣) 

Iranian Ministry of Health and 

Medical Education (٢٧٤) 

Shahrekord University (٢٦٥) 

Mazandaran University of Medical 

Sciences (٢٦٣)  

....... 
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هاي ايراني به تفكيك هر مربوط به شرح تفصيلي مجلهبررسي تحليلي نتايج و مقايسه سالهاي  -)الف( 2جدول 

  )مجله اول از مجموع 15و بر اساس ( سال 

 نام مجله 2004- 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 Archives of Iranian تعداد مقاالت 556 106 118 104 96 68  64

Medicine  رتبه سوم پنجم سوم  سوم دوم سوم اول 

  Acta Medica Iranica تعداد مقاالت 433 88 92 92 85 76 0

 رتبه چهارم هفتم پنجم پنجم سوم دوم 0

 Iranian Journal of تعداد مقاالت 353 116 66 68 56 47 0

Public Health  0 رتبه پنجم چهارم نهم نهم هشتم هفتم 

 Journal of Research in تعداد مقاالت 321 53 49 57 82 80 0

Medical Sciences 0 رتبه ششم سيزدهم نوزدهم سيزدهم چهارم اول 

 Iranian Journal of تعداد مقاالت 313 49 46 56 61 51 48

Medical Sciences  بيست  يازدهم ششم چهارم دوم
 ويكم

 رتبه هشتم هيجدهم

 Journal of Medicinal تعداد مقاالت 283 51 60 52 43 42 35

Plants  رتبه نهم پانزدهم چهاردهم شانزدهم دواردهم هشتم چهارم 

 Daru تعداد مقاالت 221 41 49 30 39 31 31

بيست و  پانزدهم سيزدهم پنجم
 يكم

بيست  بيستم
 وچهارم   

 رتبه مچهارده

 
هاي پاكستاني به تفكيك هر بررسي تحليلي نتايج و مقايسه سالهاي مربوط به شرح تفصيلي مجله - )ب( 2جدول 

 )مجله اول از مجموع 15بر اساس  و( سال 

 نام مجله 2004- 2009 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 Pakistan Journal of تعداد مقاالت 1070 127 268 470 205 0 0
Biological Sciences  

 رتبه اول سوم دوم اول اول 0 0

 Journal of Applied تعداد مقاالت 772 282 328 113 46 0 0
Sciences  

 رتبه دوم اول اول دوم دهم 0 0

 Pakistan Journal of تعداد مقاالت 315 71 86 90 38 21 9
Medical Sciences 

 رتبه هفتم هشتم هفتم ششم شانزدهم شانزدهم چهاردهم

 Journal of تعداد مقاالت 213 38 88 69 18 0 0
Biological Sciences  

 رتبه هقدهم بيست وپنجم ششم هشتم سي ام 0 0
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  2هاي مورد بررسي در جدول در مجله 2004- 2009تعداد كل مقاالت چاپ شده در طي سالهاي  -3جدول 
مقاالت با 

affiliation پاكستان 

مقاالت با 
affiliation ايران 

تعداد كل مقاالت چاپ شده در طي 
 سالهاي مورد بررسي

 نام مجله

114 1072 2078 Pakistan Journal of Biological Sciences  
52 772 2401 Journal of Applied Sciences  

449 319 1156 Pakistan Journal of Medical Sciences 
15 213 811 Journal of Biological Sciences  

0 731 791 Archives of Iranian Medicine  
0 437 570 Acta Medica Iranica  

3 479 594 Iranian Journal of Public Health  
  

سنجي با استفاده از بر اساس شاخصهاي علم 1996- 2008بندي جهاني ايران در فاصلة زماني بهتر -4جدول 

  SJRاطالعات سايت 

 Country Documents Citable 
documents 

Citatio
ns 

Self-
Citations 

Citations per 
Document 

H index 

38 Iran 67.766 66.359 236.448 99.79 6.24 80 

39 Ireland 58.35 55.342 624.904 79.134 13.14 192 

40 Egypt 47.344 46.693 224.421 52.239 5.31 91 

41 Romania 41.793 41.408 175.079 43.139 5.00 96 

42 Thailand 41.637 40.776 257.805 48.023 8.27 115 

43 Chile 36.986 36.228 330.684 65.577 10.75 138 

44 Slovakia 35.139 34.588 200.969 47.248 6.10 110 

45 Croatia 31.593 30.886 136.669 34.817 4.90 92 

46 Bulgaria 29.742 29.342 165.992 33.257 5.92 97 

47 Slovenia 29.402 28.919 180.654 42.018 7.01 101 

48 Malaysia 28.796 28.157 113.431 21.819 5.87 83 

49 Saudi 
Arabia 

26.645 25.525 127.024 18.348 5.07 86 

50 Pakistan 24.209 23.221 82.132 24.625 4.31 70 

  

  هاي مورد بررسي منتشر شده توسط دو كشور ايران و پاكستان براساس شاخصهاي  رتبه بندي مجله-5جدول 

  2008و  2007در سالهاي  SJRسنجي با استفاده از اطالعات سايت علم 

2007 SJR Hindex 
Total Cites 

(3years) 
% cited 

documents 
Self Cites 
(3years) Ranking 

Cites/ Doc. 
(2years) 

Pakistan 
Journal of 
Biological 
Sciences 

0.03 5 98 14 33 20 0.18 

Journal of 
Applied 
Sciences 

0.03 5 70 8.82 19 18 0.13 

Archives of 
Iranian 

Medicine 
0.039 9 68 18.62 6 4 0.32 

Acta Medica 
Iranica 

0.03 3 6 3.66 1 16 0.029 

2008        

Pakistan 
Journal of 
Biological 
Sciences 

0.029 5 185 10.63 30 18 0.13 

Journal of 
Applied 
Sciences 

0.029 5 163 10.63 35 21 0.14 

Archives of 
Iranian 

Medicine 
0.058 9 168 34.48 11 2 0.66 

Acta Medica 
Iranica 

0.029 3 18 6.2 0 19 0.03 
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