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پزشکیهاي فیزیولوژي معتبرترین مجلهر مروري ب

5،6، محسن رضائیان4پور، شیال جالل3، شکراهللا آثار2، فاطمه ایوبی1محمدرضا رحمانی

1/3/96پذیرش مقاله:25/2/96دریافت اصالحیه از نویسنده:28/6/95ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:12/4/95دریافت مقاله:

چکیده
اعمال اطالعات علمی هستند. فیزیولوژي علم بررسی ابزار تبادلینترمهمعلمی معتبر از جمله مجالتزمینه و هدف:

. اولین گام چاپ مقاله، رودیمفیزیولوژي به شمار يهاشاخهینترمهماست و فیزیولوژي پزشکی از زندهاتموجودحیاتی
هايبا هدف معرفی مجله،براي اولین باراین مطالعهاین موضوع، به اهمیتبا توجهشناسایی مجالت معتبر تخصصی است. 

انجام گرفت.پزشکی فیزیولوژيتخصصی معتبر
انجام گرفت. در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1395سال درحاضرمطالعه توصیفیها: مواد و روش

واژه Subject Areaاستفاده شد. بدین منظور در بخشSJRدریافت لیست مجالت فیزیولوژي پزشکی از سایتمنظوربه
nemedici و در بخشSubject Category واژهphysiology(Medical) از شدهاستخراججستجو گردید. لیست مجالتSJR

به کار رفته بود، به physiologyمجله که در عنوان آن واژه 26ها، مجله بود. در ادامه با بررسی عنوان مجله97مشتمل بر 
مشتمل بر نام یاطالعاتمرتبط دیگر با فیزیولوژي نیز بررسی شد. مجله 17شکل موردي بررسی گردید. عالوه بر این، 

مجله، قدمت مجله، شاخص هیرش، دوره هايیهنماینترمهم،مجلهمجله، ناشر، حیطه موضوعیکنندهارائهمجله، کشور 
بررسی گردید.میالدي 2016ثیر مجله در سال أضریب تو چاپ

کنند و عمدتاً مقاالت پژوهشی در ه عمومی و تخصصی مبادرت به چاپ مقاله میمجالت فیزیولوژي در دو گروگیري: نتیجه
کنند، در عنوان آنها واژه مرور قید شود و مجالت فیزیولوژي که صرفاً مقاله مروري چاپ میتمامی انواع مجالت چاپ می

شده است.
تأثیر، شاخص هیرش، ضریب فیزیولوژي پزشکی، فیزیولوژي: کلیديهايواژه

م پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانفارماکولوژي، دانشگاه علو-قات فیزیولوژيیز تحقکدانشجوي دکترا، مرمربی و -1
نجان، رفسنجان، ایرانپزشکی رفسفارماکولوژي، دانشگاه علوم-قات فیزیولوژيیز تحقکدانشجوي دکترا، مر-2
م پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران، دانشگاه علویولکمولکیقات پزشیز تحقکدانشجوي دکترا، مرمربی و-3
م پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران، دانشگاه علویولکمولکیقات پزشیز تحقکدانشجوي دکترا، مرنویسنده مسئول)(-4

shilla.jalalpoor@yahoo.comالکترونیک: پست،03431315000، دورنگار 03431315042تلفن

استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران-5
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناستاد مرکز تحقیقات محیط کار، -6
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پزشکیهاي فیزیولوژي معتبرترین مجلهر مروري ب662

1395، سال 5، شماره 16دوره رفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

مقدمه
کامل نشر و آموزش به مصداقمی، نگارش یک مقاله عل

هدف نگارش مقاله، ترینمهم. رودیمدیگران به شمار 
در علوم و شرفتیپعلمی با هدفانتشار دستاوردهاي 

ي مشابه است. هاآموزش و جلوگیري از تکرار پژوهش
يدالیل متعددي براي نگارش مقاله وجود دارد. ارتقا

فردي و حليسازمان محل خدمت، ارتقايدانش، ارتقا
.]1[رودیممشکالت از جمله دالیل نگارش مقاله به شمار 

يپیامدهاي فردي نگارش مقاله ارتقاتریناز جمله مهم
محقق است. در روند پژوهشی وعلمیيهاتوانایی

یابد و از میدرك علمی افزایش سویکاز ،جستجوي منابع
مزبور، محقق حوزهدرموجوددیگرسو با درك تناقضات

که در ياگونهبهید؛آمیبرنوینيهایافتهدرصدد ارائه
ییگوپاسخموارد مبهم و متناقض، به از زایی نهایت با ابهام

انتشار مقاالت در . ]1[تناقضات خواهد پرداخت و بیان
، منجر به المللیبیني هانمایهواسطهبهي معتبر هامجله

ي ها. شاخصگرددیمسریع نتایج علمی انتشار وسیع و 
شوند میعلمی که کیفیت مجالت با آنها سنجیده 

Hirsch index(H Index)،SCImagoاز اندعبارت

Journal & Country Rank(SJR)وImpact Factor (IF).
H Index نیز شناخته هیرش شاخص که به عنوان

ق علمی محقبراي تحقیقاتبه شکل یک عدد ،شودمی
يهامقالهتعداد استنادها به عبارت است از وگرددیمارائه

محقق شاخص هیرش براي یک فرد، تعدادي از افراد، 
مجله، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی قابل تعریف و محاسبه 

گذاري تحقیقات ثیرأبررسی تمنظوربهاین شاخص .است
نی ادانشمندان بر سایر افراد و تفکیک آن دسته از محقق

با پردازند در مقایسهمیه به انتشار تعداد زیادي مقاله ک
کنند، میو پراستناد منتشر تأثیرگذارافرادي که مقاالت 

ومجالتمشتمل برSJR.]2- 4[تعریف شده است 
پایگاهدرموجوداطالعاتواسطهبهکشورهاعلمیشاخص
Scopusتجزیهوارزیابیبرايتواندمیشاخصاین. است

این شاخص از سال .شوداستفادهعلمیحوزهیلتحلو
. ]5[در دسترس است Scopusبراي مجالت پایگاه1996

کشور 158، 1996- 2014در دوره زمانی SJRبر اساس 
کنند، پزشکی مجله منتشر میدر زمینه فیزیولوژي

که آمریکا در جایگاه اول انتشار مجالت بیترتنیابه
یمن جایگاه آخر را به خود وبوده پزشکی فیزیولوژي

. ]6[است36اختصاص داده است و ایران در جایگاه 
بیانگرو استی کمیشاخصImpact Factorریب تأثیرض

سال اخیر یک 2در منتشره تتعداد استنادها به مقاال
استمجلهقابل استناديهاهل مقالکبر تعداد مجله، 

]4،7[.
هايترین شاخهمهمیکی از ) Physiology(فیزیولوژي

که از جنبه رودیمبه شمار) Biology(شناسیزیست
میکروسکوپی به بررسی سلول و از جنبه ماکروسکوپی به 

بافت، اندام و اعم از ،زندهاتموجوداعمال حیاتیبررسی 
. پردازدیمبررسی روابط این ساختارها همچنیندستگاه و 

در یک از دید سلولی و عملکردي تکامل و توسعه فرایند
تغییرات و تطابق ؛همچنینگونه و در یک موجود زنده و 

بررسی فیزیولوژينیز در با شرایط محیطی موجودات
.]8[گرددمی

3، به یموردبررسنوع موجود زنده برحسبفیزیولوژي 
هی، جانوري و باکتریایی تقسیم شاخه کلی فیزیولوژي گیا
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663و همکارانرحمانیمحمدرضا 

1396سال ،7، شماره 16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

از فیزیولوژي يارشاخهیزود. فیزیولوژي پزشکی که شمی
ي متعددي از ها، خود به زیرگروهرودیمجانوري به شمار 

،فیزیولوژي گوارش، گردش خونفیزیولوژيجمله 
ی، فیزیولوژي رفتاري و فیزیولوژي ورزش،نوروفیزیولوژي

و آناتومی. دو رشته ]9[گرددیمبندي غیره طبقه
ي مشترك زیادي با یکدیگر دارند. ها؛ جنبهفیزیولوژي

به بررسی ساختاري و ظاهري موجود زنده درواقعآناتومی
در به بررسی وظایف و عملکردفیزیولوژيپردازد و می

.]10[پردازدیمموجود زنده 
ان در مطالعه اعمال حیاتی گیاهبهفیزیولوژي گیاهی

وذیه گیاهتغهايفرایندبررسی،سطح سلولی و اندامی
توانایی بررسیوگیاهانتولیدمثلومتابولیسم، نموورشد

. ]11[پردازدمیي بیولوژیکهادر انجام فعالیتهاسلول
جانوران در مطالعه اعمال حیاتی جانوري بهفیزیولوژي 

موجود عملکردیبررسوها، بافتسطح سلولی و اندامی
فیزیولوژي باکتریایی به بررسی . ]12[پردازدزنده می

يهالولسعنوانبه،هاسلولی و مولکولی باکتري
پزشکی فیزیولوژيو در ]13[پردازدیم،پروکاریوتی
و روابط سلولی، مولکولی، بافتی، اندامی عملکردساختار و 

شود. بررسی روابط میان و دستگاهی در انسان بررسی می
عملکرددر بافت و اندام و بررسی اثر مداخالت در هاسلول
در انسان به درك صحیح از پیامدهاي یک مداخله هاسلول

گردد. با توجه به تشابه ساختاري میان برخی منجر می
اي در فیزیولوژي جانوري از اهمیت ویژه،حیوانات و انسان

گیري نتایج در بهرهمنظوربههاآزمایشسازيشبیه
.]14[باشدفیزیولوژي انسانی دارا می

با توجه به اهمیت و نقش علم فیزیولوژي پزشکی در 
از جمله مطالعات مولکولی، سلولی، بافتی ي متعددهاجنبه

در سطوح گرهامداخلهو موجودات زنده، بررسی اثر 
و يریگشیپهمچنینمولکولی، سلولی و موجودات زنده، 

، این مطالعه براي اولین بار، با هدف هادرمان بیماري
فیزیولوژي پزشکی يهامجلهبررسی و معرفی معتبرترین 

انجام گرفته است.

هاو روشمواد 
در دانشگاه علوم 1395مطالعه توصیفی مزبور در سال 
دریافت لیست منظوربهپزشکی رفسنجان انجام گرفت. 

استفاده شد. SJRمجالت فیزیولوژي پزشکی از سایت 
و در medicineواژه Subject Areaبدین منظور در بخش

physiology(Medical)واژه ،Subject Categoryبخش 

عنوان مجله در این بررسی، جستجو 97ید. جستجو گرد
مجله که در عنوان آنها واژه 26گردید. در این لیست 

"physiology" ،موردي بررسی صورتبهبه کار رفته بود
که در SJRمجله دیگر از سایت 17شد. عالوه بر این، 

لیست جستجوي مزبور نبود اما مرتبط با فیزیولوژي بود 
در نهایت ،بیترتنیابهررسی گردید. موردي، نیز بصورتبه

مجله فیزیولوژي پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.43
شامل کشور هااز مجلهشدهارائهدر این مقاله، اطالعات 

نیترمهممجله، ناشر، حیطه موضوعی مجله، دهندهارائه
، دوره چاپ و شاخص هیرشي مجله، قدمت مجله، هانمایه

میالدي بررسی شده 2016ال مجله در ستأثیرضریب 
، هااست. در انتهاي مقاله، آدرس الکترونیکی مجله

در ماه هر مجلهSJRآدرس همچنینو هامجلهسایتوب
گردیده است. در ادامه، ارائهمیالدي 2016فوریه سال 

مجله مشتمل بر عنوان فیزیولوژي پزشکی و در 26ابتدا 
خواهد گرفت.مجله دیگر مورد بررسی قرار 17ادامه 
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پزشکیهاي فیزیولوژي معتبرترین مجلهر مروري ب664

1396، سال 7، شماره 16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

نتایج
:ي فیزیولوژي پزشکیهامعتبرترین مجله

1-Physiological Reviews

در آمریکا توسط انتشارات مجله مرورهاي فیزیولوژي
American Physiological Society گرددیممنتشر .

علومحیطه موضوعی مجله عبارت است از مباحث
فیزیولوژیست،متخصصاناز . پزشکیزیستوفیزیولوژي

وهابیوفیزیکدانسلولی،شناسانزیستاعصاب،علوم
زیولوژي دعوت به ارسال پاتوفیکید بر مباحثبا تأپزشکان

نمایه تریناز جمله مهماین مجله شده است. مقاله در 
اشاره کرد. قدمت مجله به سال ISIتوان بهمیمجله

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددیممیالدي باز 1945
ضریب بوده و نامهماهسهصورتبهو دوره چاپ آن 279
- 16[ستا324/27میالدي،2016در سال مجلهتأثیر
15[.

2-Journal of Applied Physiology

ریکا توسط انتشارات مجله فیزیولوژي کاربردي در آم
American Physiological Society گرددیممنتشر .

مختلفيهازمینهحیطه موضوعی مجله عبارت است از 
يهامکانیسمبرتأکیدباویژهبهفیزیولوژي،تحقیقی

مشتمل بر ذاتیسازگاري و تطبیقی شامل، سازگاري
طمحیباسازگاريپاتوفیزیولوژیک،شرایطوزوالتکامل،

از جمله هیپوکسی. جاذبه وورزش،خارجی مشتمل بر
,MEDLINEتوان بهمیي مجلههانمایهنیترمهم

PubMed Index Medicus.قدمت مجله به اشاره کرد
شاخص هیرش مجله ، گرددیممیالدي باز 1948سال 
. باشدمینامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 181برابر 

ستا056/3میالدي، 2016مجله در سالتأثیرضریب 
]18-17[.

3-American Journal of Physiology - Endocrinology

and Metabolism

متابولیسم، در وزیردرونغدد-مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiologicalآمریکا توسط انتشارات 

Society حیطه موضوعی مجله عبارت گرددیممنتشر .
وسازسوختوریزدرونغددیزیولوژيفاست از مطالعات

عواملوهورمونعملکردانسانی، وحیوانیيهادر مدل
عملکردانرژي،ومتابولیسمتعادل و تنظیمرشد،
يهاگیرندهشدنفعالوعملکرد،ریزدرونغدديهاسلول

انتقال بدن،وسازسوختکنترلوریزدرونهورمونی، غدد
عملکردوریزدرونغددیزتماغشاء،عملکردمواد و
ي مجلههانمایهتریناز جمله مهم. تولیدمثليهاسلول

MEDLINE, PubMed, Index Medicusتوان به می

میالدي باز 1977اشاره کرد. قدمت مجله به سال 
و دوره چاپ آن 151شاخص هیرش مجله برابر ، گرددیم

سال مجله در تأثیرضریب بوده و نامهدوهفتهصورتبه
.]19- 20[ستا785/3، میالدي2016

4-American Journal of Physiology - Heart and

Circulatory Physiology

فیزیولوژي قلب و گردش خون، -مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiologicalدر آمریکا توسط انتشارات 

Society حیطه موضوعی مجله عبارت گرددیممنتشر .
خونی، عروققلب،فیزیولوژيدراصلیقاتاست از تحقی

در نظريوتجربیمطالعاتجملهازسیستم لنفاوي،
سطوح اعم از تمامدرعروقیقلبیعملکردارتباط با

فیزیولوژي يهادگاهیدهمچنینمولکولی ویسلولدرون
شناسیزیستژنتیک وبیوفیزیک،بیوشیمی،مرتبط با

بهجدیدات با رویکردهاياین مجله تحقیقاولویتسلولی،
از جمله . استخون گردشوقلبعملکردسازوکارهاي

,MEDLINEتوان بهمیي مجلههانمایهترینمهم
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PubMed, Index Medicus اشاره کرد. قدمت مجله به
شاخص هیرش مجله ، گرددیممیالدي باز 1977سال 
.باشدمینامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 158برابر 

ستا838/3، میالدي2016مجله در سال تأثیرضریب 
]22-21[.

5-American Journal of Physiology - Regulatory,

Integrative and Comparative Physiology

در یم و مقایسه فیزیولوژيتنظ- مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiologicalآمریکا توسط انتشارات 

Society حیطه موضوعی مجله عبارت رددگیممنتشر .
تنظیممرتبط با مباحثي پژوهشیهامقالهاست از 

يهامکانیسمسازيیکپارچهوغیرطبیعییاطبیعی
تامولکولازاعمبیولوژیکی،سطوحتمامدرفیزیولوژیکی

مباحث مرتبط باویژهبهبالینی تحقیقاتجملهازانسان،
مقایسه ي حیوانی وهامدلژنتیکی،شدهاصالححیوانات
وخون، قلبفشاروگردشتوسعه بافت، کنترلژنومیک،
چاقی،والکترولیت، اشتهاهموستازکلیه،سازيیکپارچه

میالدي 1977قدمت مجله به سال .سایتوکاینوالتهاب
است. دوره 143شاخص هیرش مجله برابر، گرددیمباز 

در مجلهرتأثیضریب ونامهدوهفتهصورتبهچاپ مجله 
.]23-24[ستا106/3میالدي،2016سال 

6-American Journal of Physiology-Gastrointestinal

and Liver Physiology

گوارش و فیزیولوژي کبد در -مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiologicalآمریکا توسط انتشارات 

Society حیطه موضوعی مجله عبارتگرددیممنتشر .
يهاجنبهتمامبهمربوطپژوهشیاست از مقاالت

دستگاهغیرطبیعییاوطبیعیعملکردمرتبط باتحقیقات
مجله از .پانکراسوصفراويوکبديسیستمگوارش،
کند مقاالت مرتبط با رشد و تکامل،میدعوت محققان

يهاگزارشهمچنینومتابولیسمجذب،ترشح،غذا،هضم
مرتبط با التهابیوایمنیهايفرایندمرتبط باتحقیقاتی

کنترليهامکانیسموریزدرونغددعصبی،ستمیس
گزارشنمایند.ارائهرا به این مجله هااندامدرخونگردش

يهاسلولزیست مولکولی،ي مرتبط باهاپژوهش
بهکههاروشومورفولوژیکیبیوشیمی،ایمنی،بیولوژیکی،

کمکهااندامپاتوفیزیولوژيیاطبیعیفیزیولوژيدانش
ازاعمتحقیقات. استنیز مورد قبول مجله ،کند

وحیوانیيهادر مدلمولکولیوسلولیيهابررسی
قدمت .شودمیو انسانی نیز در این مجله بررسی مطالعات

شاخص هیرش ، گرددیممیالدي باز 1980مجله به سال 
و نامههدوهفتاست. دوره چاپ مجله135مجله برابر 

بوده 798/3میالدي،2016در سال مجلهتأثیرضریب 
.]25-26[ستا

7-American Journal of Physiology- Lung Cellular

and Molecular Physiology

مولکولی وفیزیولوژي سلولی-مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiologicalریه، در آمریکا توسط انتشارات

Society حیطه موضوعی مجله عبارت گرددیممنتشر .
مولکولی،يهاجنبهبااست از طیف وسیعی از تحقیقات

اجزايوهاسلولغیرطبیعیوطبیعیعملکردسلولی،
مجله عبارت از عالقهموردي هاتنفسی. زمینهسیستم

تلیال و اپیيهاسلولریوي،خونگردشهوایی،يهاراه
يهاسلولوغددوباعصاجنب،پردهریه،اندوتلیال

تنفس، کنترلدردرگیرعصبیيهاسلولریه،درایمنی
تبادل گازهاي ،همچنینسینه، قفسهعضالتودیافراگم
سلولی،سطحدربدنسازوسوختکنترلتنفسی،

از جمله ژنتیک. ژن وبیان،سلولیدرونسیگنالینگ
MEDLINEتوان بهمیي مجلههانمایهترینمهم
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Index MedicusPubMed .قدمت مجله به اشاره کرد
شاخص هیرش مجله ، گرددیممیالدي باز 1989سال 
بوده و نامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 138برابر 

ستا080/4ي،میالد2016مجله در سال تأثیرضریب 
]28-27[.

8-Pflugers Archiv European Journal of Physiology

و اروپایی فیزیولوژي، در آلمان آرشیPflugersمجله 
. حیطه موضوعی گرددیممنتشر Springer Verlagتوسط 

مجله بیوشیمی بالینی، فیزیولوژي و فیزیولوژي پزشکی
مطالعات ازحاصلنتایجهدف این مجله انتشار.است

درفیزیولوژیکیپژوهشی مرتبط با پیشرفت علوم
مسائلمرتبط بامباحث. استخود معناينیترعیوس

عنوانبهتوان از آنهامیکهییهاروشیاوپاتوفیزیولوژیک
يهامکانیسمازبیشترتحقیقاتبرايابزاریک

د. نشومیدر این مجله بررسی ،استفاده کردفیزیولوژیکی
توان بهمیي مجلههانمایهتریناز جمله مهم

MEDLINE وIndex Medicus اشاره کرد. قدمت مجله
شاخص هیرش مجله ، گرددیممیالدي باز 1868به سال 

و ماهنامهصورتبهاست. دوره چاپ مجله 107برابر 
.ستا101/4میالدي 2016در سال مجلهتأثیرضریب 

]30-29[.
9-European Journal of Applied Physiology

مجله اروپایی فیزیولوژي کاربردي در آلمان توسط
. حیطه گرددیمر منتشSpringer Verlagانتشارات

وانسانبرتمرکزموضوعی مجله عبارت است از
افزایشکه منجر بهمقاالت پژوهشیاین مجلهفیزیولوژي.

انواع شرایطتحتکهسالمانسانبدنعملکردازمادرك
و) گرانشی،وهواآبارتفاع،مثالعنوانبه(محیطیزیست
مقاالتی در کند.میرا بررسی اندگرفتهورزش قرار شرایط

يهافعالیتوتفریحورزش،شغل،مطالعه نقشارتباط با
، یسالکهنتا کودکیدورانازعمر انسانسراسردرروزانه

تریناز جمله مهمگیرد.میمورد بررسی این مجله قرار 
، Science Citation Indexتوان میي مجلههانمایه

SCOPUS, EMBASE ،Biological Abstractsره اشا
، گرددیممیالدي باز 1973کرد. قدمت مجله به سال 
است. دوره چاپ مجله 99شاخص هیرش مجله برابر 

2016در سال مجلهتأثیرضریب است. ماهنامه صورتبه
.]31- 32[ستا328/2برابر با میالدي

10-Clinical and Experimental Pharmacology and

Physiology

فیزیولوژي در وفارماکولوژيتجربیومجله بالینی
منتشر Blackwell-Wileyانگلستان توسط انتشارات

پژوهشی،. این مجله زمینه انتشار سریع مقاالتگرددیم
وبالینیمطالعاتمنتج ازنظريمقاالتمقاالت کوتاه و

فیزیولوژي را فراهموفارماکولوژيمرتبط باتجربی
نیزمتخصصانرخی مروري با دعوت از بمقاالت. کندمی

از جمله گردد.میمنتشراوقات در این مجلهگاهی
Journal Citationتوان بهمیمجلههاينمایهترینمهم

Reports میالدي 1974اشاره کرد. قدمت مجله به سال
است. دوره 83شاخص هیرش مجله برابر . و گرددیمباز 

مجلهتأثیرضریب . باشدماهنامه میصورتبهچاپ مجله 
.]33-34[ستا004/2میالدي،2016در سال 

11-Canadian Journal of Physiology and

Pharmacology

طمجله کانادایی فیزیولوژي و فارماکولوژي در کانادا توس
canadian Science Publishingnrc Researchانتشارات

Press حیطه موضوعی مجله عبارت است گرددیممنتشر .
وفارماکولوژيتغذیه،فیزیولوژي،يهاجنبهاز تمام

شده ارائهمحققانکارشناسان و که از طرفشناسیسم
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ي هاسخنرانیومرورهاي سمپوزیومدر این مجله.باشد
نمایه مجلهتریناز جمله مهم. گرددیممنتشر برگزیده نیز 

MEDLINE/PubMed, ،Science Citationبهتوانمی

Index ،Scopus،Journal Citation Reports .اشاره کرد
شاخص وگرددیممیالدي باز 1929قدمت مجله به سال 
صورتبهاست. دوره چاپ مجله 67هیرش مجله برابر 

2016در سال مجلهتأثیرضریب. باشدمیماهنامه 
.]35-36[ستا704/1میالدي،

12- Applied Physiology, Nutrition and Metabolism

متابولیسم، در کانادا وتغذیه- مجله فیزیولوژي کاربردي
National Research Council ofتوسط انتشارات 

Canada عنوانباباراین مجله اولین.گرددیممنتشر
بهبعدهامنتشر گردید وورزشیعلومداییکانامجله
. نام دادریکاربردي کانادا تغیفیزیولوژيمجلهعنوان

تفسیر،واز بررسیحیطه موضوعی مجله عبارت است
بدن، وسازسوختوتغذیهفیزیولوژي کاربردي،برتمرکز

. از جمله اندامتناسبوبدنیفعالیتانسان،سالمت
توان به میهي مجلهانمایهترینمهم

MEDLINE/PubMed،OEBSCScopus, .اشاره کرد
شاخص ، گرددیممیالدي باز 1983قدمت مجله به سال 

ماهنامه صورتبهو دوره چاپ آن 64برابر هیرش مجله
91/1میالدي 2017در سال مجلهتأثیر. ضریب باشدمی

.]37-38[ستا
13-Reviews of Physiology Biochemistry and

Pharmacology

مجله مرورهاي فیزیولوژي، بیوشیمی و فارماکولوژي در 
. گرددیممنتشر Springer Verlagآلمان توسط انتشارات

ياچندگانهحیطه موضوعی مجله عبارت است از مباحث 
ومشتمل بر تمامی مطالعات فیزیولوژي مدرن، بیوشیمی

کند میدعوتبرجستهفارماکولوژي. این مجله از محققان

در ارتباط با تمامی مباحث مقاالت با کیفیت باال 
نمایند. ارائهفارماکولوژي وبیوشیمی،فیزیولوژي مدرن

قرار دادهمحققاناین مجله فرصت مناسبی در اختیار 
کنند و ارائهي متعددي را هاتا مقاالت در زمینهاست

ز امنتشر نمایند. سرعتبهزمینه راایندرتحوالتآخرین
اشاره کرد. ISIتوان بهمینمایه مجلهترینجمله مهم

شاخص ، گرددیممیالدي باز 1974قدمت مجله به سال 
37تاکنون1977است. از سال 59هیرش مجله برابر 

در مجلهتأثیر. ضریب باشدمیشماره از مجله در دسترس 
.]39-40[. ستا273/6میالدي،2016سال 

14-Journal of Physiology Paris

توسط انتشارات در هلند پاریسفیزیولوژيمجله
Elsevier BV انتشارمندعالقه. این مجله گرددیممنتشر

اعصاب و زمینه علومدربرجستهمحققانپژوهش
،هادادهبیولوژیکیوتئوريارتباط،ايرشتهبینيهازمینه

ریاضیتحلیلوتجزیهسلولی،اعصابعلومجملهاز
مشتمل بیوفیزیکمحاسباتی،شناسیعصبمغز،عملکرد

ترینز جمله مهمااست. روانشناسیومغزتصویربرداريبر
، Elsevier BIOBASEتوان بهمیمجلههاينمایه

MEDLINE ،Scopus.دمت مجله به سال قاشاره کرد
باشاخص هیرش مجله برابر، گرددیممیالدي باز 1992

تأثیر. ضریب استماهنامه صورتبهو دوره چاپ آن 61
.]41- 42[ست ا524/2میالدي، 2016مجله در سال 

15-Clinical Physiology and Functional Imaging

کاربردي در تصویربرداريوبالینیمجله فیزیولوژي
منتشر Blackwell-Wileyتوسط انتشارات انگلستان 

بالینی. حیطه موضوعی عبارت است از تحقیقاتگرددیم
. در افراد سالم و بیمارانسانبدنفیزیولوژيتجربیو

است و تمامیوسیعبسیارمجلهاینموضوعیدامنه
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عروقی،وقلبیسیستمدرنظارتیسیستميهاجنبه
را شناختیروشيهاجنبهبرویژهتأکیدباریويوکلیوي

مشتمل برمرورياخیراً مقاالتاین مجلهدهد.میپوشش 
را نیز منتشر الذکرفوقي هادر زمینهمدرنتحقیقات

ومؤثرارتباطایجاددرمهمیقشناین مجله.کندمی
جهان سراسردربالینیيهافیزیولوژیستمیاندرسازنده

توان بهمیمجلههاينمایهتریناز جمله مهمد. کنمیایفا
ISI میالدي باز 1997اشاره کرد. قدمت مجله به سال

است. دوره چاپ 51شاخص هیرش مجله برابر .گرددیم
در مجلهتأثیرضریب باشد.میامهنماهدوصورتبهمجله 
.]43-44[ستا43/1میالدي،2016سال 

16-Archives of Physiology and Biochemistry

توسط نگلستان زیولوژي و بیوشیمی، در امجله آرشیو فی
. این مجلهگرددیممنتشر Swets & Zeilingerانتشارات 

The Journal of Metabolic Diseasesقبالً تحت عنوان 

يهاشده است و حیطه موضوعی مجله جنبهمیمنتشر 
ومتابولیکيهابیماريسلولیوبیوشیمیمولکولی،
پژوهشی و . انواع مقاالتاستدرمانی يهاروشهمچنین

رویکرد اصلی این . گرددمیروري در این مجله بررسی م
متابولیکاختالالتازبهتردركمجله چاپ مقاالتی براي

بهمربوطاز جمله تمامی مباحث،استهابیماري
متابولیکيهابیماريمولکولیوسلولیپاتوفیزیولوژي

عوارضومتابولیکسندرمو2نوعدیابتچاقی،مانند
توانیممجلههاينمایهترینز جمله مهم. اهاآنبهمربوط

میالدي باز 1995اشاره کرد. قدمت مجله به سال ISIبه
است. دوره چاپ 39شاخص هیرش مجله برابر.گرددمی

در مجلهتأثیرضریب . باشدمینامهماهدوصورتبهمجله 
.]45- 46[ستا763/1میالدي،2016سال 

17-INDIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND

PHARMACOLOGY

مجله هندي فیزیولوژي و فارماکولوژي در هند توسط 
Association of Physiologists andانتشارات

-Pharmacologists of India حیطه گرددمیمنتشر .
موضوعی مجله عبارت است از بیوشیمی، ژنتیک، 

ماکولوژي و رمولکولی، پزشکی، فاشناسیزیست
توان بهمیمجلههاينمایهتریناز جمله مهمشناسی.سم

ISI میالدي باز 1959اشاره کرد. قدمت مجله به سال
دوره چاپ است. 38شاخص هیرش مجله برابر.گرددیم

در مجلهتأثیرضریب باشد.مینامهفصلصورتبهمجله 
.]47- 48[ت سامیالدي 2016سال 

18- Nephron-Physiology

یس توسط انتشارات ئمجله فیزیولوژي نفرون در سو
S.Karger AG ریزواقعدر. این مجله گرددیممنتشر

يهاو در زمینهرودیمبه شمار Nephronمجله مجموعه
مجاريو، کلیههاسلولعملکردمشتمل بر ياستردهگ

کند. برايمیافراد سالم و بیمار، مقاله منتشر درادراري
وکلیويدستگاهعملکردبار در این مجله با بررسیاولین

ونفرولوژيو پزشکی،پایهارتباط علومواقعدرادراري،
مجلهيهانمایهتریناز جمله مهمبرقرار گردید. ارولوژي

PubMedو MEDLINE, Index medicusتوان بهمی

میالدي باز 2003اشاره کرد. قدمت مجله به سال 
است. دوره چاپ 33شاخص هیرش مجله برابر .گرددیم

در سال مجلهتأثیرضریب . باشدمینامنظم صورتبهمجله 
.]49-50[ستابوده 53/1برابر با میالدي2016

19-Frontiers in Physiology

مجله مرزها در فیزیولوژي، در سوئیس توسط انتشارات 
Frontiers Research Foundation حیطه گرددیممنتشر .

تمامعملکردموضوعی مجله عبارت است از بررسی
وسلولیدرونعملکردهايمشتمل بر زندهيهاسیستم
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از جمله . زیستمحیطباآنتعاملوارگانیسمتامولکولی
PubMed, PubMedتوان بهمیي مجلههانمایهترینمهم

Central, Scopus, Web of Science, Chemical

Abstracts Service (CAS) اشاره کرد. قدمت مجله به
شاخص هیرش مجله .گرددیممیالدي باز 2010سال 
باشد. ضریب میماهنامه صورتبهو دوره چاپ آن 39برابر 
.]51-52[ستا5/3دي،میال2016مجله در سال تأثیر

20-BMC Physiology

، در انگلستان توسط انتشارات BMCمجله فیزیولوژي 
BioMed Centralحیطه موضوعی مجله گرددیمنتشر م .

تکامل بافت، کاربردي،سلولی،يهاعبارت است از پژوهش
تریناز جمله مهمفیزیولوژیک. هايفرایندو توسعه

,MEDLINE, BIOSIS, CASهتوان بمیي مجلههانمایه

EMBASE, Scopus اشاره کرد. قدمت مجله به سال
30شاخص هیرش مجله برابر .گرددیممیالدي باز 2001

ماهنامه صورتبهنامنظم و اخیراً صورتبهو دوره چاپ آن 
729/2میالدي، 2016مجله در سال تأثیر. ضریب است

.]53- 54[ستا
21-Comprehensive Physiology

Wileyدر آمریکا توسط انتشاراتمجله فیزیولوژي جامع،

wellBlack حیطه موضوعی مجله عبارت گرددیممنتشر .
مولکولی، پزشکی، شناسیزیستاست از بیوشیمی، ژنتیک، 

ي هانمایهترینجمله مهم. ازفیزیولوژي، فیزیولوژي پزشکی
دمت اشاره کرد. قISI, Medline/PubMedتوان بهمیمجله

شاخص هیرش .گرددیممیالدي باز 2011مجله به سال 
نامهفصلصورتبهاست. دوره چاپ مجله 27مجله برابر 

739/4میالدي، 2016در سال مجلهتأثیرضریب بوده و 
.]55-56[ستا

22-Chinese Journal of Physiology

انتشاراتمجله چینی فیزیولوژي، در تایوان توسط
SocietyyogChinese Physiol براي گرددیممنتشر .

فیزیولوژیست محققاناولین بار این مجله توسط گروهی از 
فیزیولوژي،يهاجنبهبا انتشار مقاالت پژوهشی در تمامی

ازیکیعنوانبهاین مجله.شدآغازماههششبا دوره چاپ 
موفق به 1992تایوان در سال دربرترپزشکیمجالت
از جمله . گردیدعلومملیرايشوازجایزهدریافت

اشاره کرد. قدمت ISIتوان بهمیمجلههاينمایهترینمهم
شاخص هیرش .گرددیممیالدي باز 1971مجله به سال 

نامهفصلصورتبهاست. دوره چاپ مجله 26مجله برابر
16/1میالدي،2016در سال مجلهتأثیرضریب باشد. می

.]57- 58[ستا
23-Journal of Exercise Physiology Online

توسط مجله فیزیولوژي ورزش برخط، در آمریکا
American Society of Exercise Physiologyانتشارات

آمریکاییانجمن. این مجله توسطگرددیممنتشر 
يهامجلهبررسیياحرفهتیم یکفیزیولوژي ورزش که

شود و به بررسی و چاپ مقاالت میمنتشر ،اینترنتی است
و سردبیر. پردازدیمورزشفیزیولوژيرتبط بامپژوهشی

ورزشفیزیولوژيمتخصصانکارشناسان مربوطه از 
مجله . مجله فیزیولوژي ورزش برخط، اولینباشندیم

به شمار ورزشفیزیولوژيبررسیبا هدفالکترونیکی
توان بهمیي مجلههانمایهتریناز جمله مهمرود. می

s onlySelected citationPubMed:کرد. قدمت اشاره
شاخص هیرش ، گرددیممیالدي باز 1999مجله به سال 

نامهماهدوصورتبهاست. دوره چاپ مجله 16مجله برابر
ستامیالدي،2016در سال مجلهتأثیرضریب باشد. می

]60 -59[.
24-International Journal of Physiology,

Pathophysiology and Pharmacology
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وپاتوفیزیولوژيفیزیولوژي،المللیبینلهمج
E-Centuryفارماکولوژي، در آمریکا توسط انتشارات

. حیطه موضوعی مجله عبارت است از گرددیممنتشر 
جمله از . و فارماکولوژيپاتوفیزیولوژيفیزیولوژي،

ScopusGoogleبه توانیممجلهيهاهینمانیترمهم

PubMed,CentralPubMed,Scholarکرد. قدمت اشاره
شاخص هیرش .گرددیممیالدي باز 2009مجله به سال 

نامهفصلصورتبهو دوره چاپ آن بوده 15مجله برابر 
154/2میالدي، 2016مجله در سال تأثیر. ضریب است

.]61-62[ستا
25- Human Physiology

توسط انتشارات روسیهرمجله فیزیولوژي انسان د
Springer انتشار این مجلهاز. هدفگرددیممنتشر

وهاروش،هانظریهاز انتشار و ادغامعبارت است
مجله مقاالت این. انسانفیزیولوژيي مرتبط باهاپژوهش

جملهازآن،اختالالتومغزعملکردپژوهشی مرتبط با
احساسات وحافظه،یادگیري،ادراك،عصبیيهامکانیسم

همچنینمجله فیزیولوژي انسان، . کندمیبان را منتشر ز
فیزیولوژيبررسیيهازمینهدرمحققانبرايانجمنیک

وورزشغذا،هضمخون،سیستمخون،گردشتنفس،
در این مجله . کرده استرا نیز فراهمشغلیفیزیولوژي

تطبیق با جملهازمحیطی،فیزیولوژيمرتبط بامقاالت
) فضا(اخیراً و) کویرقطبی،منطقه(طیشرایط سخت محی

از جمله کند. میرا نیز منتشر خارجیشرایطعنوانبه
Scopus,توان بهمیي مجلههانمایهترینمهم

PsycINFO, Chemical, ISI اشاره کرد. قدمت مجله به
شاخص هیرش مجله .گرددیممیالدي باز 1975سال 
. باشدمینامههمادوتصوربهاست. دوره چاپ مجله 8برابر 

.]63-64[ستامیالدي،2016در سال مجلهتأثیرضریب 

26-Medical Physiology Online

تصوربهمجله فیزیولوژي پزشکی برخط، در مالزي
. حیطه موضوعی مجله عبارت است گرددیممنتشر برخط 

از فیزیولوژي و فیزیولوژي پزشکی. هدف از انتشار این 
مباحث فیزیولوژيترعیسروترگستردهانتشارمجله

گسترشحالدردانشازدركترویجمنظوربهپزشکی
اینهدف. انسانسالمتبهبودبرايپزشکیفیزیولوژي

ودانشجویانپزشکان،محققان،بهیرسانخدمتمجله
. قدمت استپزشکی فیزیولوژيدر راستايگذارانسیاست

ص هیرش شاخ.گرددیممیالدي باز 2009مجله به سال 
2016در سال مجلهبراي این است. صفرمجله برابر 

.]65-66[ثبت نشده استيضریب تأثیرمیالدي،
27-Journal of Neurophysiology

مجله نوروفیزیولوژي، در آمریکا توسط انتشارات 
American Physiological Society گرددیممنتشر .

مسیستعملکردحیطه موضوعی مجله عبارت است از 
وغشاءاز جملهعملکردموارد مرتبط باعصبی شامل تمام

برش ووسلولکشتمولکولی،اعصاب، بیولوژيهاسلول
نمو،ورشدنوروبیولوژيغشاء،فیزیولوژي،يسازآماده

يهاسیستماعصاب،شیمیکاربردي،اعصابکالبدشناسی
بردارينقشهوتصویربردارييهاتکنیکالکتروفیزیولوژي،

هاينمایهتریناز جمله مهمرفتاري. تحلیلوتجزیهو
اشاره کرد. قدمت مجله به سال ISIتوان بهمیمجله

شاخص هیرش مجله برابر .گرددیممیالدي باز 1945
باشد. ضریب مینامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 188
-68[ت سا887/2میالدي، 2016مجله در سال تأثیر
67[.

28-Journal of Physiology

مجله فیزیولوژي، در انگلستان توسط انتشارات
Physiological Society حیطه موضوعی گرددیممنتشر .
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ویژهبهفیزیولوژييهازمینهمجله عبارت است از تمامی
مولکولی،تحقیقاتمدرن،فیزیولوژيسمیمکانو اصول

، اهبافتتکی،يهاسلولسلولی،تحقیقات در زمینه غشاي
برتأکیددر تمامی جوانب بافیزیولوژيسیستموهااندام

تریناز جمله مهم.پستاندارانوانسانفیزیولوژي
,Biological Abstractsتوان بهمیي مجلههانمایه

BIOSIS, BIOSIS Previews, Embase

MEDLINE/PubMed, اشاره کرد. قدمت مجله به سال
ص هیرش مجله برابر شاخ. گرددیممیالدي باز 1946
باشد. ضریب مینامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 179
- 70[ت سا037/5میالدي،2016در سال مجلهتأثیر
69[.

29-American Journal of Physiology - Cell

Physiology

فیزیولوژي سلولی، در آمریکا -مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiological Societyتوسط انتشارات 

. حیطه موضوعی مجله عبارت است از گرددیممنتشر 
فیزیولوژيوسلولمطالعهبراينوآورانهيهاروش

مشخص کردنبرايمولکولیوسلولیيهاروشمولکولی،
باالتر، ساختارسطوحدرفیزیولوژیکیکنترليهامکانیسم

يهااندامکانقباضی،يهاسیستمسلولی،غشايعملکردو
وونقلحملغشایی،هايفرایندوغشاءيهاکانالولی وسل

ژن،بیانسیگنال،انتقاليهاي سلولی، مکانیسمهاپمپ
از جمله سلول. فیزیولوژيوسلول-سلولتعامالت

,MEDLINEتوان به میي مجلههانمایهترینمهم

PubMed, Index Medicus .قدمت مجله به اشاره کرد
شاخص هیرش مجله .گرددیممیالدي باز 1977سال 
. باشدمینامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 144برابر 

ستا780/3میالدي، 2016مجله در سال تأثیرضریب 
]72-71[.

30-American Journal of Physiology - Renal

Physiology

فیزیولوژي کلیه، در آمریکا -مجله فیزیولوژي آمریکا
American Physiological Societyتوسط انتشارات 

. حیطه موضوعی مجله عبارت است از گرددیممنتشر 
مجاريکلیه،بهمربوطموضوعاتازياگستردهطیف

کنترلهمچنینومربوطه و عروقيهاسلولادراري و
حیوانی. این مجله وانسانیبدن در هر دو مدلمایعحجم

رتبط باي مهاروشتمایل به چاپ مقاالتی که به بررسی
ایمونولوژي،بیوشیمی،با رویکردهاسیستماینعملکرد
يهاروشومولکولیشناسیزیست،سازيمدلژنتیک،

کلیه،يهابیماريهايفرایندپاتوفیزیولوژیکفیزیولوژیک،
از جمله دارد. بدن رامایعاتتنظیموادراريمجاري

,MEDLINEتوان بهمیي مجلههانمایهترینمهم

ed, Index MedicusPubMقدمت مجله به کرد. اشاره
شاخص هیرش مجله .گرددیممیالدي باز 1977سال 
باشد. مینامهدوهفتهصورتبهو دوره چاپ آن 134برابر 

ت سا248/3میالدي، 2016مجله در سال تأثیرضریب 
]74-73[.

31-Physiology and Behavior

وسط انتشارات رفتاري در آمریکا توفیزیولوژيمجله
Elsevier Inc حیطه موضوعی مجله گرددیممنتشر .

يهارفتار، مکانیسموعبارت است از فیزیولوژي
محیطیعواملباآنمدوالسیونورفتارفیزیولوژیکی

وشناختی، یادگیريورفتارياعصابمشتمل بر علوم
يهامکانیسمبهمربوطمطالعاتاجتماعی ورفتارحافظه،
توان بهمیي مجلههانمایهتریناز جمله مهمروانی. 

MEDLINE, PubMed, Index Medicusکرداشاره .
شاخص .گرددیممیالدي باز 1966قدمت مجله به سال 

صورتبهو دوره چاپ آن بوده 113هیرش مجله برابر 
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2016مجله در سال تأثیرباشد. ضریب میماهنامه
.]75-76[ستا976/2میالدي، 

32-Journal of Biological Rhythms

زیستی، در آمریکا توسط يهاریتممجله
طه موضوعی مجله . حیگرددیممنتشر SAGEانتشارات

بیولوژیکی بايهاریتميهاجنبهعبارت است از تمام
ژنتیک،با حیطهفصلیوروزيشبانهریتمبرتأکید

برايسازيمدليهاروشرفتاري وفیزیولوژيبیوشیمی،
گیاهاندربیولوژیکریتمیتوابعوسمیمکانماهیت،درك

ISIتوان بهمینمایه مجلهتریناز جمله مهمحیوانات. و

میالدي باز 1985قدمت مجله به سال .کرداشاره
و دوره چاپ آن 77شاخص هیرش مجله برابر .گرددیم

مجله در سال تأثیرباشد. ضریب مینامهماهدوصورتبه
.]77- 78[ستا374/3دي، میال2016

33-Chemical Senses

شیمیایی، در انگلستان توسط انتشارات مجله حواس
Oxford University Press حیطه گرددیممنتشر .

وشیمیایی، تحقیقموضوعی مجله عبارت است از حواس
وانساندري شیمیاییهاگیرندهيهاجنبهتمامبررسی

بررسی ساختار يبراي جدیدهاحیوانات، تکنیک
تریناز جمله مهمي شیمیایی و حواس شیمیایی. هاگیرنده

Science CitationEMBASEتوان به میي مجلههانمایه

Index Expanded, ISI اشاره کرد. قدمت مجله به سال
71شاخص هیرش مجله برابر .گرددیممیالدي باز 1974

. باشدیمشماره در هر سال9صورتبهو دوره چاپ آن 
ستا157/3میالدي، 2016مجله در سال تأثیرضریب 

]80-79[.
34-Chronobiology International

کرونولوژي، در انگلستان توسط المللیبینمجله 
. حیطه گرددیممنتشر Informa Healthcareانتشارات 

وبیولوژیکیيهاموضوعی مجله عبارت است از ریتم
مولکولیوژنتیکیايهمکانیسممشتمل بر پزشکی

ISIتوان بهمینمایه مجلهتریناز جمله مهمبیولوژیکی.

میالدي باز 1984قدمت مجله به سال اشاره کرد. 
و دوره چاپ آن 67شاخص هیرش مجله برابر .گرددمی
مجله در تأثیرباشد. ضریب میمجله در سال10صورتبه

].81-82[ستا343/3میالدي، 2016سال 

35-International Journal of Biometeorology

بیومترولوژي، در آمریکا توسط المللیبینمجله 
. حیطه گرددیممنتشر Springer New Yorkانتشارات 

بینانفعاالتوفعلموضوعی مجله عبارت است از بررسی
مصنوعی وطبیعیمحیطیعواملوزندهموجودات

،سلولیتکجوداتمواززندهمشتمل بر ارتباط موجودات
شاملزیستمحیطانسان؛جملهحیوانات ازوگیاهان

وشیمیاییموادالکترومغناطیسی،يهاتابش،وهواآب
وپایهتحقیقاتپذیرايمجله. بیولوژیکیيهاآالینده

زندگی،شرایطمشتمل برعملیيهاجنبهوکاربردي
از جمله . استبهداشت نیز ويدارجنگلکشاورزي،

,PubMed/Medlineتوان به میي مجلههانمایهترینمهم

, Biological Abstracts, BIOSIScopusS,ISI اشاره
.گرددیممیالدي باز 1961کرد. قدمت مجله به سال 
صورتبهو دوره چاپ آن 58شاخص هیرش مجله برابر 

2016مجله در سال تأثیرباشد. ضریب میماهنامه 
.]83- 84[ستا246/3میالدي، 

36-Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology

الکتروفیزیولوژي، در وآریتمی: خونمجله گردش
Lippincott Williams andآمریکا توسط انتشارات

Wilkins حیطه موضوعی مجله عبارت گرددیممنتشر .
پاتوفیزیولوژي،مطالعات کیفیبرمتمرکزاست از مقاالت
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بیانگرمجلهقلبی. اینيهاریتمیآدرمانوتشخیص
رشتهیکعنوانبهقلبالکتروفیزیولوژيسریعتکامل

توان میي مجلههانمایهتریناز جمله مهم. استمستقل 
.کرداشارهMEDLINE, PubMed, Index Medicusبه

شاخص .گرددیممیالدي باز 2008قدمت مجله به سال 
نامهماهدوصورتبهو دوره چاپ آن 50هیرش مجله برابر 

ي، میالد2016مجله در سال تأثیرباشد. ضریب می
.]85-86[ستا678/4

37-Journal of Comparative Physiology B:

Biochemical, Systems, and Environmental

Physiology

و هابیوشیمی، سیستمB:مجله مقایسه فیزیولوژي
Springerفیزیولوژي محیطی، در آلمان توسط انتشارات 

Verlag حیطه موضوعی مجله عبارت گرددیممنتشر .
و دارانمهرهفیزیولوژياست از بررسی و مقایسه

سطح موجود مکانیسمی درمطالعاتبرتأکیدبامهرگانبی
از جمله مولکولی. سطوحوسلولبافت،اندام،زنده،
,PubMed/Medlineتوان بهمیي مجلههانمایهترینمهم

SCOPUS EMBASE, Elsevier اشاره کرد. قدمت مجله
شاخص هیرش مجله .گرددیممیالدي باز 1974به سال 

شماره در هر سال8صورتبهو دوره چاپ آن 55برابر 
میالدي، 2016مجله در سال تأثیرباشد. ضریب می

.]87- 88[ستا619/2
38-Archives of Insect Biochemistry and Physiology

فیزیولوژي حشرات، در وبیوشیمیمجله آرشیو
John Wiley and Sons Ltdانگلستان توسط انتشارات 

. حیطه موضوعی مجله عبارت است گرددیممنتشر 
غدد: موضوعاتشاملو فیزیولوژي حشراتبیوشیمی

تغذیه،ي،فارماکولوژرفتار،نوروبیولوژي،تکامل،،ریزدرون
پپتیدها،،هاپروتئین،هاآنزیملیپیدها،،هاکربوهیدرات

. شناسیسممولکولی وشناسیزیستنوکلئیک،اسیدهاي
توان به میي مجلههانمایهنیترمهماز جمله 

MEDLINE/PubMed, Web of Science, Biological

Abstracts, Scopus, Zoological Record, .اشاره کرد
شاخص .گرددیممیالدي باز 1990له به سال قدمت مج

ماهنامهصورتبهو دوره چاپ آن 51هیرش مجله برابر 
02/1میالدي، 2016مجله در سال تأثیرباشد. ضریب می

.]89- 90[ستا
39-Cryo-Letters

پژوهشی، در انگلستان توسط انتشارات يهاحرفمجله 
Cryo-Letters مجله . حیطه موضوعی گرددیممنتشر

جملهازپایین،دمايمرتبط باعبارت است از علوم
بافت،وهاسلولانجمادوانجمادسرما،شناسیزیست
کردن وخشکوانجمادو فیزیکیشیمیاییيهاجنبه

يهامحیطمشتمل برزیستمحیطبهمربوطمطالعات
ي هانمایهتریناز جمله مهمي سرد. هاسازگاريوسرد

MedicusMEDLINE, PubMed, Indexهتوان بمیمجله

میالدي باز 1993قدمت مجله به سال کرد. اشاره
و دوره چاپ آن 35شاخص هیرش مجله برابر .گرددیم

مجله در سال تأثیرباشد. ضریب مینامهماهدوصورتبه
.]91-92[ست ا14/1میالدي، 2016

40-Journal of Biological Regulators and

Homeostatic Agents

بیولوژیک و عوامل هموستاتیک، يهاکنندهمیتنظمجله 
. گرددیممنتشرBiolife SASدر ایتالیا توسط انتشارات 

وتجربیيهاحیطه موضوعی مجله عبارت است زمینه
بیوشیمی،مولکولی،شناسیزیستپزشکی،بالینی

از فارماکولوژي. وسلولیایمونولوژينظارتی،يهامولکول
اشاره کرد.ISIتوان بهمینمایه مجلهترینه مهمجمل

شاخص .گرددیممیالدي باز 1987قدمت مجله به سال 
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فصلنامهصورتبهو دوره چاپ آن 29هیرش مجله برابر 
میالدي، 2016مجله در سال تأثیرباشد. ضریب می

.]93-94[ستا040/2
41-Current Heart Failure Reports

اخیر، در آمریکا توسط قلبینارساییيهامجله گزارش
. حیطه گرددیممنتشر Current Scienceانتشارات 

يهایافتهترینمهمموضوعی مجله عبارت است از بررسی
ازيریشگیپومدیریتدرمان،تشخیص،بهمربوطبالینی

يهادرماندارویی،قلبی مشتمل بر تحقیقاتيهانارسایی
از جمله . يریشگیپويو پاتوفیزیولوژداروییغیر
,PubMed/Medlineتوان بهمیي مجلههانمایهترینمهم

, EMBASE, ISIScopus اشاره کرد. قدمت مجله به سال
19شاخص هیرش مجله برابر .گرددیممیالدي باز 2004

تأثیرباشد. ضریب مینامهماهدوصورتبهو دوره چاپ آن 
.]95-96[تسا605/0میالدي،2016مجله در سال 

42-Artery Research

Elsevierمجله تحقیقات عروق، در هلند توسط انتشارات

BVحیطه موضوعی مجله عبارت است گرددیمنتشر م .
فیزیولوژي شریانی، پاتوفیزیولوژي،وساختاراز تحقیقات

و ساختارتوانبخشی وودرمانتشخیص،اپیدمیولوژي،
توان بهمینمایه مجلهنتریاز جمله مهمشریانی. عملکرد

ISI میالدي باز 2007اشاره کرد. قدمت مجله به سال
و دوره چاپ آن9شاخص هیرش مجله برابر ، گرددیم

شود.میمنتشر ماهنامهصورتبهو اخیراًبودهنامنظم
ت سا367/0میالدي، 2016مجله در سال تأثیرضریب 

]98-97[.
43-Chinese Journal of Medical Imaging

Technology

پزشکی، در چین تصویربرداريمجله چینی فناوري
Editorial Board of Chinese Journal ofتوسط انتشارات

Medical Imaging Technology حیطه گرددیممنتشر .
موضوعی مجله عبارت است از تشخیص بر مبناي 

پزشکیسونوگرافی،،X،CT،MRIاشعهرادیولوژي،
1985. قدمت مجله به سال وسکوپیآندوياهسته

و دوره 6شاخص هیرش مجله برابر .گرددیممیالدي باز 
مجله در تأثیرباشد. ضریب میماهنامهصورتبهچاپ آن 

.]99-100[ستاصفرمیالدي، 2016سال 

بحث
تنگاتنگ با علومی از جمله یفیزیولوژي در ارتباط

بیوشیمی و ، بیولوژي مولکولی،شناسیسلول، شناسیبافت
محیط اعم از محیط ریتأث. در فیزیولوژي استبیوفیزیک 

محیط خارجی و محیط داخل سلول عنوانبهخارج سلول 
محیط داخلی بر اعمال حیاتی سلول بررسی عنوانبه

بررسی واسطهبهگردد. اهمیت فیزیولوژي پزشکی می
بر سلول شدهاعمالعواملی اعم از عوامل داخلی و خارجی 

کیفیت زندگی يکه در نهایت منجر به بهبود و ارتقااست 
گردد.میانسان 

و معتبرترین نیترمهمعلمی معتبر از جمله مجالت
اطالعات علمی در جهان به شمار تبادلهايشبکه

مقاالت علمی جدید و کارآمد پزشکی، باورها ارائهروند. می
ي اشتباه قبلی پیرامون شناسایی و درمان هاو برداشت

جدید يراهکارهاارائهو با استرا دگرگون کردههابیماري
درمانی، بستر مناسبی براي ادامه و پیشرفت تحقیقات در 

دهد. با توجه به اهمیت زمان میاختیار سایر محققان قرار 
، سرعت انتشار مقاالت از هادر شناسایی و درمان بیماري

التی که اهمیت زیادي برخوردار است و ارسال مقاله به مج
شود میداوري آنها با سرعت و دقت بیشتري انجام فرایند

.گرددیممنجر به تسریع انتقال نتایج علمی 
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که نگارش یک مقاله علمی باید ساختارمند و گونههمان
و»نتایج«،»روش«،»مقدمه«استاندارد مشتمل بر 

و يریگجهتي اخالقی (فاقد هاو با لحاظ جنبه»بحث«
-104[) صورت گیرد رموجهیغهايگیرينتیجهغرض و 

که محقق يامقاله، انتخاب یک مجله براي چاپ ]101
آن کرده است نیز سازيآمادهزمان و هزینه زیادي صرف 

انتخاب مجله منظوربهباید با دقت زیادي انجام گردد. 
ي هامجله، نمایهتأثیرفاکتورهاي متعددي از جمله ضریب 

، تعداد مقاالتی که در هر مجله، حیطه موضوعی مجله
رسد، دوره چاپ مجله، تعداد رد میشماره مجله به چاپ 

داوري فرایندبه مجله، مشخص بودن شدهارائهمقاالت 
داوري و تحریریه و ئتیهمقاالت، مشخص بودن اعضاي 

، نامعتبرمجالتلیستدرمجلهنداشتنقرار،همچنین
.]105[بررسی گردد

مجلهترینجوان یافتن مناسبقانمحقبرايیطورکلبه
این در .رسدمیمقاله، کار دشواري به نظر ارسالبراي

ارسالبرايمناسبمجلهصورتی است که پیدا کردن
مقالهانتشارمنجر به افزایش احتمالزیاديحدتامقاله

یکانتخابنحوهعملی درراهکارهایی. از جمله گرددیم
از:اندعبارتمقالهمرتبط بامجله
نیابهمحقق، منتشرشدهبررسی مقاالت قبلی . 1
از انتشار سویککه با بررسی مقاالت قبلی محقق از بیترت

شود و از دیگرسو با میمتون با تشابه ادبی جلوگیري 
بررسی منابع موجود در مقاله، محقق با مجالت مرتبط با 

3شود. بدین منظور با لحاظ میحوزه فعالیت خود آشنا 
محقق تکرارمراجعبیشتر درمجالتی که-1فاکتور 

در نظر گرفتن -3مجله وتأثیربررسی ضریب -2، اندشده
توان بهترین مجله را براي انتشار میسطح کیفی مقاله، 

مقاله انتخاب نمود.

نویسندگان؛ گام دوم دستورالعملالزام محقق به- 2
پیروي عدمچراکه؛پس از انتخاب مجله مناسب است

نویسندگان، عامل مهمی در رد دستورالعملازمحققان
دریافت در صورتو در آخرین گام رودیممقاالت به شمار 

تمامی دقتبهاز طرف سردبیر مجله، دنظریتجدنظرات 
بایدمقاله ارسالی.]106[موارد مورد بررسی و انجام گردد 

کند و اضافهموجوددانشبهجدیدياطالعات
موردمقاله حتماًاین امر محقق گردد، کهیتدرصور

.]106[ردیگیمو در نوبت چاپ قرار رشیپذ
مجله معتبر 41در مطالعه دیگري توسط نویسندگان، 

آشنایی آنجاکهاز. ]4[میکروبیولوژي بررسی گردید 
انتخاب مجله منظوربهبا مجالت معتبر، اولین گام محققان

علومسایردرگرددیمهاد رود، پیشنمیمناسب به شمار 
مجالتشناخت، بررسی و معرفیبهنسبتمتخصصاننیز

اقدام نمایند.معتبر

گیرينتیجه
که در زمینه فیزیولوژي منتشر يمتعددبررسی مجالت 

حوزه نیاگردد، حاکی از این واقعیت بود که مجالت می
مقاله ارائهدر دو گروه پایه و تخصصی به طورکلیبه

ورزند. در مجالت پایه و عمومی فیزیولوژي که میمبادرت 
عمدتاً در عنوان آنها به واژه تخصصی خاصی اشاره نشده 
است، مقاالت با دامنه موضوعی وسیعی مشتمل بر تمامی 

ي فیزیولوژي اعم از مباحث تخصصی و عمومی هاجنبه
شود و در گروه دوم مجالت که مجالت میبررسی و چاپ 

باشند و عمدتاً در عنوان مجله، یمتخصصی فیزیولوژي 
واژه تخصصی خاصی از جمله خون، قلب، کلیه، اعصاب، 
ورزش، رفتار و غیره قید شده است و حیطه موضوعی این 

و مقاالت عمومی استمجالت بسیار محدود و تخصصی 
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گیرد. در میاین مجالت قرار نرشیپذموردفیزیولوژي 
فیزیولوژي، در مجالترشیموردپذخصوص نوع مقاالت 

تمامی مجالت رشیپذموردعمدتاً مقاالت پژوهشی 
مگر ،گیردمیقرار ،فیزیولوژي، اعم از عمومی و تخصصی

اینکه در دستورالعمل نگارش مجله، قید شده باشد که 
سایر مقاالت اعم از مروري، گزارش، اخبار، موارد خاص و 

شود. مجالت تخصصی فیزیولوژي کهمیغیره نیز پذیرفته 
کنند، میاختصاصی اقدام به چاپ مقاالت مروري صورتبه

در عنوان آنها واژه مرور قید شده است.
نتایج بررسی مجالت در منابع متعدد حاکی از تعدد و 
گستردگی مجالت مرتبط با فیزیولوژي بود و این امر به 

. این در صورتی استدلیل گستردگی مباحث فیزیولوژي 
زمینه مشخص از جمله است که در ارتباط با یک

فیزیولوژي پزشکی نیز نظر به مباحث عمومی یا تخصصی 
،. بنابراینمیهستمجله، شاهد تعدد مجالت موردنظر

به يمؤثربررسی دقیق حیطه موضوعی مجله، کمک 
مجله را براي ترینکند تا بتواند بهترین و مرتبطمیمحقق 

شود ضمن یمانتشار مقاله خود انتخاب نماید. لذا پیشنهاد 
ثیر و ورهاي کیفی مجله اعم از ضریب تأبررسی فاکت

ي مجله، حیطه موضوعی مجالت نیز در نظر گرفته هانمایه
منتشر گردد.يترکوتاهدر زمان مقاله شود تا 
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Background and Objectives: Prestigious journals are the most important tool for the transfer of scientific

information, Physiology is the science of living organisms and medical physiology is the most important branche

of physiology. The first step for publishing a paper is identifying specialized journals. Considering the

importance of the point, the present study aimed to introduce the most prestigious journals in medical physiology

for the first time.

Materials and Methods: Present descriptive study was conducted in 2016 at the Medical faculty of Rafsanjan

University of Medical Sciences. Medical physiology Journals were surveyed in the Scientific Journal Rankings.

For this purpose, medicine word in the "Subject Area" and physiology (Medical) word in the "Subject Category"

were searched. The journals list extracted from SJR, contained 97 titles. After reviewing the journals titles, 26

journals contained physiology term in their titles. In addition, 17th related physiology journals were also studied.

Study information included: name of the journal, country presented the journal, publisher, subject of coverage,

important journal indexing, date of publication, Hirsch index, duration of publishing, and impact factor.

Conclusion: Physiology journals publish articles in both general and specific areas. Usually research articles are

published in the all, while the review articles are published in the journals which mention “reviews” in their

titles.

Key words: Physiology, Medical Physiology, Hirsch index, Impact Factor.
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