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  چکیده

د پژوهشی و توسعه علم و یهاي جدافتهی ارائهبه ها آن اتی هستند که مقاالتیات علمی پزشکی، نشرینشرزمینه و هدف: 

در هر رشته از علوم تخصصی  يهامجله شناخت ضرورت به توجه با .ندپردازیهاي علوم پزشکی منهیکی از زمیفناوري در 

  شده است. انجام اپیدمیولوژي تخصصی يهامجله مروري بر و شناخت هدف با حاضر، مطالعه ،سالمت

 استخراج و بررسی منظور به .ته استگرف انجام 1394 سال ی است که درتوصیف نوع از حاضر مطالعه :هاروشمواد و 

که  همجل هو سی و سشد مراجعه  SJR (SCImago Journal & Country Rank( اپیدمیولوژي به پرتال يهامجلهفهرست 

 بر مشتمل اطالعات مهمترین نظر از شده انتخابمجالت  گردید.انتخاب رفته بود،  کاربهواژه اپیدمیولوژي  هادر عنوان آن

 قدمت مجله، يهاهینما ترینمهم چاپی،هاي مقاله انواع حیطه موضوعی، سردبیر، ناشر، مجله، منتشرکننده کشور مجله، نام

 مورد مجله اینترنتی آدرس و شماره آخرین در منتشرشدههاي تعداد مقاله تأثیر، ضریب چاپ، دوره هیرش، شاخص مجله،

  ند.گرفت قرار بررسی

 توان در دو دسته کلی نشریات عمومی نظیر:می مجالت معتبر اپیدمیولوژي را : نتایج مطالعه حاضر نشان داد کههاافتهی

American Journal of Epidemiology ،Annals of Epidemiology ،European Journal of Epidemiology و 

International Journal of Epidemiology  نظیرو نشریات اختصاصی: Cancer Epidemiology, Biomarkers and 

Prevention ،Journal of Clinical Epidemiology ،Epidemiology and Infection و Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology .جاي داد  

 چاپ، شاخص قدمت ازعمومی و اختصاصی اپیدمیولوژي هستند که هاي مجلهمعتبر اپیدمیولوژي،  يهامجله :يریگجهینت

  ند.برخوردار باالتري تأثیر و ضریب هیرش

  تأثیر ضریب هیرش، شاخصمجالت اپیدمیولوژي،  کلیدي: يهاواژه

  

  

  رانیا رفسنجان، رفسنجان، یپزشک علوم دانشگاه ،آمار زیستیگروه اپیدمیولوژي و  ارشد، یکارشناس - 1

  ، رفسنجان، ایران، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاناپیدمیولوژي و آمار زیستیاستاد گروه آموزشی  -2

  moeygmr2@yahoo.co.uk :یکیترونک، پست ال034-31315123، دورنگار: 034-31315123تلفن:      

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانکز تحقیقات محیط کار، استاد مر - ٣
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  مقدمه

 دنگردمی اتیینشر مشتمل بر، سالمتم وات علینشر

د یهاي جدافتهی ارائهبه آنها  در منتشرشدهکه مقاالت 

هاي نهیکی از زمیدر  آوريفنپژوهشی و توسعه علم و 

مرور  معموالً. این نشریات، دنپردازیم سالمتعلوم 

و به  اندهمتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

هاي علوم ها و دانشکدهاز سوي دانشگاهشکل منظم 

با و هاي علمی قاتی، انجمنیها، مؤسسات تحقنهادپزشکی، 

  .]1[گردند می هدف ارتقاي آموزش و پژوهش منتشر

در این قبیل نشریات،  علمی مقاالت نگارشبا 

مرتبط با  گوناگونهاي در زمینه علم نشردانشمندان به 

به تبادل ، همچنین، هاآننمایند. می کمک سالمت جامعه

علمی در  جدیدات و کسب دستاوردهاي یتجرب ،هاآموخته

 و سعی رندپردامی المللینیاي و بسطوح ملی، منطقه

تنگناهاي مناسب براي  يهاحلراهنمایند تا با ارائه می

توسعه جوامع، به بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي 

 نوشتن با همچنین،]. 2کمک نمایند [ها آن جانبههمه

 ،نویسندگان ،ها در مجالت علمیو چاپ آنی علم مقاالت

و  دنخشبمی ارتقاء را خود پژوهشی و علمی يهاییتوانا

دستاوردهاي نوین خود را به ثبت  نمایند تامی تالش

 ].3برسانند [

 حیطه اساس بر توانیمرا  هامجلهاز همین رو، 

 و يامنطقه ،يکشور يهارده در انتشار، جغرافیایی

 بررا ها آن توانمی نمود. همچنین، يبندمیتقس یالمللنیب

 و عمومی دسته دو در ،پذیرش مورد يهامقاله اساس

  .]4کرد [ يبندطبقه تخصصی

یکی از علوم بسیار ضروري در تحقیقات حوزه سالمت، 

این هاي دانش اپیدمیولوژي است. با استفاده از روش

توانند نسبت به طراحی می دانش، محققین حوزه سالمت

علمی همت گمارند. در واقع، توسعه هاي ژوهشپ

به ارتقاء  فقطنه ،اخیر يهاسالاپیدمیولوژیک در هاي روش

هاي این دانش، بلکه به ارتقاء تمامی علوم سالمت کمک

در اي هشاخشایان توجهی نموده است. از همین رو، کمتر 

علوم سالمت است که شناخت آن مانند دانش 

می متخصصان حوزه سالمت، اپیدمیولوژي، براي تما

که نخستین  دهندیمشواهد موجود نشان  ضروري باشد.

میالدي پا به  1965نشریه تخصصی اپیدمیولوژي در سال 

، تعداد نشریات این رشته ازآنپسعرصه وجود گذاشت و 

 2008در سال  کهينحوبهرشد روزافزونی داشته است، 

هاي زبان نشریه به 57میالدي، موتور جستجوي پاب مد، 

 بنديطبقهمختلف را در حوزه دانش اپیدمیولوژي 

  ].1نماید [می

 روزبههمچنین، باید به این نکته نیز توجه نمود که 

 بررسی تخصصی، يهامجله زمینه در اطالعات کردن

 رعایت ویژهبه و مجله یراخ يهاشماره در منتشرههاي مقاله

 منابع يریکارگبه ،موردنظر مجله در مقاله نگارش يهاالزام

 شانس افزایش به منجرتواند می مقاله، در روزبه و معتبر

 گردد معتبر تخصصی يهامجله در مقاله چاپ در پژوهشگر

]4[.  

اپیدمیولوژي تخصصی  يهامجله شناختبنابراین، 

براي متخصصین و دانشجویان این رشته، بلکه براي  تنهانه

ي است. از همین تمامی محققین حوزه سالمت امري ضرور

هاي مجله شناخت ضرورت به توجه بارو، مطالعه حاضر 

و مروري بر  هدف معرفیاپیدمیولوژي و با تخصصی 

  .شده است انجاماپیدمیولوژي  يهامجله
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  هاروش و مواد

که در سال  باشدیم توصیفی نوع از حاضر مطالعه

 ت.اس شده انجام رفسنجان پزشکی علوم دانشگاهدر  1394

 يهامجله معتبرترین فهرست  استخراج و بررسی نظورم به

 SCImago Journal & Countryاپیدمیولوژي به پورتال 

Rank (SJR)  مراجعه گردید. این پورتال، یک پورتال

عنوان  21500 اطالعات يحاوعمومی است که 

 239در  المللیبینناشر  5000شده توسط  منتشرمجله

 اطالعاتی گاهیاپ SJR اطالعات مرجعاست.  کشور

 وابسته به انتشارات السویر (Scopus)اسکوپوس 

(Elsevier) در  شدهارائه يهاشاخص . بنابراین،استSJR 

 منتشرشدهمجالت  تحلیل تجزیه و ارزیابی جهت تواندیم

  ].5[ گیرد قرار استفاده موردگوناگون علمی  يهاحوزهدر 

 يهامجلهفهرست میالدي  2016در ابتداي سال 

پورتال مذکور تحت عنوان موضوعی  تبري که درمع

و مورد  گردیده بودند، مشخص بنديطبقهاپیدمیولوژي 

مجله در  83، بنديرتبهمطالعه قرار گرفت. بر اساس این 

زیر عنوان موضوعی اپیدمیولوژي قرار گرفته بودند. 

 Clinicalبراي برخی از این مجالت، نظیر  کهییازآنجا

Microbiology Reviews ،Alzheimer's and Dementia ،

Population Health Metrics  ،و نشریاتی از این دست

 یک زیرعنوان در نظر منزلهبهدانش اپیدمیولوژي را 

هدف از انجام  کهییازآنجاگیرند تا یک عنوان اصلی، و می

آنها  این بررسی، پرداختن به مجالتی بود که موضوع اصلی

دهد، بنابراین، پاالیش می لرا دانش اپیدمیولوژي تشکی

  ضروري بود. ،شدهارائهصورت اسامی مجالت 

از همین رو، تصمیم گرفته شد که تنها مجالتی 

از واژه اپیدمیولوژي ها آن انتخاب گردند که در عنوان

از  عنوان 33سرانجام استفاده شده باشد. بنابراین، 

ها آن که در عنوانبا دانش اپیدمیولوژي  مرتبطهاي مجله

  گردید.انتخاب رفته بود،  کاربهواژه اپیدمیولوژي 

: شاملمجله  33مرتبط با این  اطالعات ،در مرحله بعد

 موضوعی، حیطه سردبیر، ناشر، مجله، منتشرکننده کشور

 Open(نوع انتشار از نظر عادي بودن یا دسترسی آزاد 

access( ،مجله، يهاهینما مهمترین چاپی، يهامقاله انواع 

 شماره آخرین در منتشرشده يهامقاله مجله، تعداد تقدم

 و (Hirsch Index)هیرش  اخصش چاپ، دوره ،مجله

استخراج و  مجله، IF (Impact Factor( تأثیر ضریب

  .گزارش گردید

یا شاخص هیرش،  H Index که باشدیمذکر  شایان

که کیفیت  باشدیم یسنجعلم يهاشاخصیکی از 

یک نشریه علمی و یا یک پژوهشگر  و تأثیر علمی وريبهره

 به آلمانی يدانشمند. این شاخص، توسط کندیمرا بیان 

ابزاري جهت تعیین کیفیت به عنوان  Jorge E. Hirsch نام

اگر فرضاً نسبی دانش محققین مطرح گردیده است. 

عدد سه برابر با  شاخص هیرش یک مجله یا یک محقق

ا محقق حداقل سه باشد، به این معنی است که آن مجله ی

مقاله به چاپ رسانده است که هریک از این مقاالت نیز 

  ].6[ اندگرفتهحداقل سه بار مورد استناد قرار 

را  Impact Factorهمچنین، الزم به توضیح است که 

ترجمه  يز شاخص اثرگذاریر و نیثأا عامل تیب یضر

 يهاشاخص مهمتریناز  یکی ياند. شاخص اثرگذارکرده

 ISI (Institute for( یارد مؤسسه اطالعات علماستاند

Scientific Information  در  ياژهیواست که جایگاه بسیار

ات یمورد نشر در تنها تأثیر ضریبدارد.  یسنجطه علمیح

و توسط  Web of Scienceشده در بانک اطالعاتی هینما
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. گرددیممحاسبه و منتشر ساالنه  صورتبه ISI مؤسسه

واقعی  تأثیر ضریبداراي  ISIمجالت  تنها ،بیترتنیابه

با ، معینسال  یکمجله در  یک تأثیر ضریبهستند. 

 منتشرشدهبه مقاالت  آمدهعملبه م تعداد استناداتیتقس

 منتشرشدهل مقاالت کآن مجله در دو سال قبل از آن، بر

گردد می محاسبهدوساله  یزمان بازهدر آن مجله در همان 

]7.[  

ت مجال ،هاافتهیقاله و در قسمت م ادامه در

 معرفیبه ترتیب حروف الفباي انگلیسی  شدهانتخاب

 الکترونیکی آدرس. الزم به توضیح است که اندشده

 2016 سالژانویه  ماه، مربوط به مجلهبراي هر  شدهارائه

  .باشدمی آن مجله

  نتایج

 American Journalمجله آمریکایی اپیدمیولوژي  .1

of Epidemiology لومبرگبوسط دانشکده بهداشت ت 

 Moyses به سردبیريو  آمریکا در جان هاپکینز دانشگاه

Szklo يهاافتهیانتشار  به مجلهاین  .گرددیم منتشر 

در  یشناسروش تحوالت یات و، نظرتجربی يهاپژوهش

. اختصاص داده شده است تحقیقات اپیدمیولوژیک زمینه

تبر اپیدمیولوژي، مرور این مجله مانند تمامی مجالت مع

و  است همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

کارکنان بهداشت عمومی ، هاستیولوژیدمیاپاستفاده  مورد

مقاالت این مجله در  ].8[ ردیگیمپزشکان قرار  و

جستجوي بسیار معتبري  هايو موتورعلمی  يهاپایگاه

 به مجلهاین  قدمت. شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIنظیر 

 مجله هیرش شاخص ].8[ گرددیم باز يمیالد 1921 سال

 .باشدیم نامهدوهفته مجله چاپ دوره ].5[ است 190 برابر

 230/5میالدي برابر با  2014در سال  مجله تأثیر ضریب

 2015در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 15بوده و 

  ].8است [ شده چاپمیالدي 

 ایاالت کشور در Annals of Epidemiology. مجله 2

 يدبیررس به و Elsevier توسط انتشارت آمریکا متحده

Richard Rothenberg  مرور  . این مجله نیزگرددیممنتشر

به  همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده و

اختصاص  یسشناروشتحقیقات اپیدمیولوژیک و توسعه 

 يهاوشرداده شده است. مجله بر استفاده از 

انسان در  يهايماریبتوزیع و عوامل  دراپیدمیولوژیک 

 هايمراقبتطب بالینی، بهداشت عمومی و ارائه  يهانهیزم

انواع مقاله چاپی مجله است.  متمرکز شده بهداشتی

از: مقاالت پژوهشی، مقاالت مروري، مقاالت  اندعبارت

 اب.، گزارش کوتاه، نامه به سردبیر و مروري بر کتسردبیري

هاي و موتور ي علمیهاپایگاهمقاالت این مجله در 

نمایه  MEDLINEو  ISIي بسیار معتبري نظیر جستجو

 گرددیمباز  يمیالد 1990 سال به مجله قدمت. شودیم

آن  چاپ دوره] و 5[ 90 برابر مجله هیرش شاخص. ]9[

 در مقاله 18بوده و  2له مج تأثیر ضریب .باشدیم ماهنامه

 شده چاپمیالدي  2015در سال  مجله شماره آخرین

 ].9[ است

 کشوردر  Asian Journal of Epidemiology. مجله 3

  Asian Network for Scientific توسط پاکستان

Information   سردبیري بهو Raafat Mohamed 

Shaapan Sayed  شیوه دسترسی آزاد منتشر و به

مرور همتایان سردبیري را  نیزعلمی  مجله . اینگرددیم

به اشتراك  جهتو  است خویش قرار دادهسرلوحه کار 

 غیر واگیرواگیر و  يهايماریب دانش اپیدمیولوژي گذاشتن

 مجله موضوعیهاي حیطه .گرددمی منتشرآنها  و کنترل
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، اقتصاد، طب و کنترل يزیربرنامهعمومی،  بهداشت: شامل

 شناسیزیست، روانشناسی و واکسیناسیونپیشگیري، 

پایگاهی ترین مهم SCOPUSوس اسکوپ. باشدیم مولکولی

 به مجله قدمت. کنده را نمایه میمجلمقاالت این که است 

 هیرش شاخص]. 10[ گرددیمباز  يمیالد 2008 سال

در  همجل شماره آخرین در مقاله 2] و 5[ 5 با برابر مجله

  ].10[ است شده چاپ میالدي 2015سال 

 هلند کشوردر  Cancer Epidemiology. مجله 4

 Eve Roman سردبیري به و Elsevier انتشارت توسط

 و تشخیص اپیدمیولوژي، این مجله، به .گرددیممنتشر 

 پذیراي مجله. است یافته سرطان اختصاصاز  پیشگیري

 از سرطان اپیدمیولوژي يهاجنبه مقاالت مرتبط با تمامی

 و توسعه خطر، ي توصیفی، عواملاپیدمیولوژ: جمله

 دقیق، و زودرس تشخیص ، غربالگري،آگهیپیش

 و شناختیروش مسائل مداخله، ارزیابی و پیشگیري

نواع گوناگونی از ا]. این مجله نیز 11باشد [ها مینظریه

پذیرد. مقاالت این مجله در می مقاالت را براي چاپ

معتبري  بسیار هاي جستجويو موتور هاي علمیپایگاه

 به مجله قدمت. شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIنظیر 

 هیرش شاخص .]11[ گرددمی باز يمیالد 2002 سال

 .باشدیمدوماهنامه  آن چاپ دوره] و 5[ 54 برابر مجله

 آخرین در مقاله 54بوده و  711/2له مج تأثیر ضریب

  ].11[ است شده چاپمیالدي  2015در سال  مجله شماره

 Cancer Epidemiology, Biomarkers. مجله 5

and Prevention توسط آمریکا ایاالت متحده در 

American Association for Cancer Research 

(AACR)   و به سردبیريTimothy R. Rebbeck  منتشر

مرور همتایان سردبیري را  نیزعلمی  مجله این .گرددیم

ه داده و به موضوعاتی در زمینسرلوحه کار خویش قرار 

سرطان، پیشگیري، بقا و نقش  سمیمکان، شناسیسبب

اختصاص یافته  عوامل رفتاري در علت و پیشگیري سرطان

 و هاي علمیپایگاهمقاالت این مجله در ]. 12[است 

و  ISIبسیار معتبري نظیر موتورهاي جستجوي 

MEDLINE  1991 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 150 برابر مجله هیرش شاخص .]12[ گرددیمباز  يمیالد

له مج تأثیر بیضر .باشدیم آن ماهنامه چاپ دوره] و 5[

در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 16بوده و  125/4

  ].12[ است شده چاپمیالدي  2015

نیوزیلند  کشوردر  Clinical Epidemiology. مجله 6

 سردبیري بهو  Dove Medical Press Ltd انتشارات توسط

Henrik Toft Sorensen   علمی  مجله این. گرددیممنتشر

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار  نیز

اپیدمیولوژي بالینی را پوشش  يهاپژوهشو است داده 

الت ؤاس اپیدمیولوژیک و اصول استفاده ازمجله به . دهدیم

، در پیشگیري بالینی هايمراقبت بیماران و به مرتبط

. مجله است اختصاص یافته و درمان هیآگپیشتشخیص، 

]. 13[ ابدییمانتشار  دسترسی آزاد صورتبهمذکور 

 هايو موتور هاي علمیپایگاهمقاالت این مجله در 

. شودیمنمایه  PubMedو  Scopusجستجویی نظیر 

 ].13[ گرددیمباز  يمیالد 2007 سال به مجله قدمت

 سالنامهآن  چاپ دوره ] و5[ 18 برابر مجله هیرش شاخص

 2015 در سال مجله شماره آخرین در مقاله 31و  باشدیم

  ].13[ است شده چاپمیالدي 

 Clinical Practice and Epidemiology in. مجله 7

Mental Health  انتشارات توسطهلند  کشوردر Bentham 

Science Publishers   سردبیري بهو  Mauro G. Carta 

مرور همتایان  نیزعلمی  مجله . اینگرددیممنتشر 
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 صورتبهو  است سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

 يهانهیزم یتمام به . مجلهابدییمانتشار  دسترسی آزاد

تحقیقات  شامل: سالمت روان طب بالینی و اپیدمیولوژي

؛ و سالمت روان روانپزشکیدر  و اپیدمیولوژیک بالینی

بر  عوامل مؤثر ،درمان، تشخیص، سرانجام بیماري، فراوانی

 ،در معرض خطر و جمعیت در جامعه سالمت روان

 و بالینیک اپیدمیولوژی، روانپزشکی اقتصادي يهابهجن

مقاالت این ]. 14[ است ی اختصاص یافتهداروی عوامل

جستجویی نظیر  هايو موتور هاي علمیپایگاهدر مجله 

Scopus  وPubMed Central  مجله قدمت .شودیمنمایه 

 هیرش شاخص]. 14[ گرددیمباز  يمیالد 2005 سال به

 22و  باشدمی سالنامهآن  چاپ دوره و] 5[ 29 برابر مجله

 چاپمیالدي  2015 در سال مجله شماره آخرین در مقاله

  ].14[ است شده

در  Emerging Themes in Epidemiology. مجله 8

 يریسردب به و BioMed Central توسط انگلستان کشور

Clarence Tam  گرددیمنتشر دسترسی آزاد م صورتبهو .

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار  نیزعلمی  مجله ینا

در  بحث و گفتگو با هدف ترویجو  است خویش قرار داده

 يهاهنیزمدر  اپیدمیولوژي عملی و نظري يهاجنبهمورد 

 جدید يهاروش و مفاهیم: کندیمذیل فعالیت 

آموزشی،  محیط در ارائه جدید يهاوهیشاپیدمیولوژیک، 

 يهاصحنهاپیدمیولوژیک در  يهاروش از استفاده

 در یعلّ ، استنتاج)شناسیجرممانند ( غیرپزشکی

 میدانی مطالعات در جدید يهايآورفناپیدمیولوژي، 

اخالق در ، موضوع )همراه تلفن يآورفن مثال: عنوانبه(

 آماري، جدید يهاروش، اپیدمیولوژیک يهاپژوهش

، العات اپیدمیولوژیکمط در موجود يهاروش از استفاده

کاربردي اپیدمیولوژي  يهابرنامهدر  هاروش توسعه

 از مجدد ارزیابی و تاریخی ، مقاالتمولکولی و ژنتیک

هاي پایگاهر ]. مقاالت این مجله د15کالسیک [ مقاالت

 PubMedو  Scopusجستجویی نظیر  هايو موتورعلمی 

باز  يمیالد 2004 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 ضریب] و 5[ 21 برابر مجله هیرش شاخص]. 15[ گرددیم

مقاله  20میالدي،  2015بوده و در سال  907/3آن  تأثیر

  ].16در آن به چاپ رسیده است [

 آمریکا متحده ایاالت رد Epidemiology. مجله 9

و به سردبیري  Celia Braithwaitانتشارات  توسط

Timothy L. Lash  این نشریه، مجله . گرددیممنتشر

 The International Society for Environmentalرسمی 

Epidemiology مرور  نیزعلمی  مجله باشد. اینمی

و  است همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

هاي زمینه تمامی و متاآنالیز را در ل، مرورياصیهاي مقاله

 کندیم اپیدمیولوژي محیط منتشر ویژهبه اپیدمیولوژي

 هايو موتور هاي علمیپایگاهمقاالت این مجله در . ]17[

نمایه  MEDLINEو  ISIبسیار معتبري نظیر  يجستجو

 گرددیمباز  يمیالد 1990 سال به مجله قدمت. شودیم

 دوره ] و5بوده [ 128 برابر مجله هیرش شاخص ].17[

 196/6برابر با  لهمج تأثیر ضریب .است دوماهنامهآن  چاپ

 2015 در سال مجله شماره آخرین در مقاله 25 بوده و

  ].17[ است شده چاپمیالدي 

با نام سابق  Epidemiology and Infection. مجله 10

)1986 -1901( Journal of Hygiene  انگلستان رکشودر 

 سردبیري به و Cambridge University انتشارات توسط

Norman Noah   و اصیل. مجله، مقاالت گرددیممنتشر 

حیوانات را  و انسان در عفونت يهاجنبه تمامی در مروري
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 و پیشگیري اپیدمیولوژي، در این مجله، بر. کندیممنتشر 

تحت  زمینه. شده است تأکید عفونی يهايماریب کنترل

مشترك بین  يهايماریببوده و به گسترده  مجله پوشش

، بهداشت مواد غذایی، گرمسیري يهاعفونت، انسان و دام

بهداشت ، اجتماعی و ینیبال يهاجنبه، آمار و واکسن

و  شناسیمیکروب مقاالت و عفونی يهايماریب از عمومی

 است اختصاص یافته اپیدمیولوژيبا مرتبط  شناسیایمنی

 هايو موتور ھای علمیپایگاهمقاالت این مجله در  .]18[

نمایه  MEDLINEو  ISIجستجوي بسیار معتبري نظیر 

. گرددیمباز  يمیالد 1901 سال به مجله قدمت. شودیم

آن  چاپ دوره] و 5[ 80 برابر مجله هیرش شاخص ].18[

بوده  535/2له مج تأثیر ضریب. باشدیم شماره در سال 16

میالدي  2015در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 27و 

  ].18[ است شده چاپ

 Epidemiology and Psychiatric. مجله 11

Sciences  با نام سابقSociale Psichiatria 

Epidemiologia )2010-1992 انگلستان  کشور) در

 بهو  Cambridge University Pressانتشارات  توسط

 مجله ین. اگرددیممنتشر  Corrado Barbui سردبیري

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش  نیزعلمی 

سیس شده أت Michele Tansellaتوسط  که قرار داده

مقاالت تحقیقاتی نوآورانه و  اولویت را به . مجلهاست

و  بهداشت روانی يهانهیزمسیستماتیک در  مروري

مقاالت این  .اختصاص داده استروانپزشکی اجتماعی 

بسیار  يجستجو هايو موتور ي علمیهاپایگاهمجله در 

 قدمت. شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIمعتبري نظیر 

 صشاخ]. 19[ گرددمی باز يمیالد 1992 سال به مجله

 2015آن از سال  چاپ دوره] و 5[ 25 برابر مجله هیرش

 صورتبه. این مجله قبالً باشدیم دوماهنامهمیالدي 

له مج تأثیر ضریب گردیده است.می منتشر نامهفصل

در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 17بوده و  907/3

  ].19[ است شده چاپمیالدي  2015

 Epidemiology, Biostatistics and Public. مجله 12

Health  سابقبا نام Italian Journal of Public Health 

 Elsevier انتشارات توسطایتالیا  کشور) در 2012-2003(

 ین. اگرددیممنتشر  Stefania Boccia یريسردب به و

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار  نیزعلمی  مجله

، اپیدمیولوژي، سالمت عمومی خویش قرار داده و به

بهداشت محیط  غذا و تغذیه، خدمات بهداشتی، تحقیقات

مدیریت خدمات بهداشتی ، بهداشت بیمارستان زیست،

بهداشتی، علوم  ياهاستیس، اقتصاد سالمت، درمانی

 آموزش پزشکی و آمار حیاتیاجتماعی، سالمت روان، 

 میالدي 2010 سال تامجله مذکور  .اختصاص یافته است

 2011از ژانویه سال  گردید و ی منتشرچاپ صورتبه

مقاالت  ].20[ ابدییمآنالین انتشار  صورتبه تنهامیالدي 

یی جستجو هايو موتور ي علمیهاپایگاهاین مجله در 

 2003 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه  Scopusنظیر 

 7 برابر مجله هیرش شاخص .]20[ گرددیمباز  يمیالد

 در مقاله 15و  باشدیم نامهفصلآن  چاپ دوره] و 5[

 شده چاپمیالدي  2015در سال  مجله شماره آخرین

  ].20[ است

توسط  در آمریکا Epidemiologic Reviews. مجله 13

 يسردبیر به و بهداشت بلومبرگ جان هاپکینزدانشکده 

Michel A. Ibrahim نیزعلمی  مجله ینا .گرددیم منتشر 

و  مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

 شمارهشود که هر می شناخته مروريمجله یک  عنوانبه
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چاقی  ولوژياپیدمینظیر  یک موضوع خاصخود را به مرور 

 و ي علمیهاپایگاهمقاالت این مجله در  دهد.می اختصاص

و  ISIبسیار معتبري نظیر موتورهاي جستجوي 

MEDLINE  1979سال  به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 75 برابر مجله هیرش شاخص ،]21[ گرددیم باز يمیالد

 ،نیچنهم .باشدیم سالنامه صورتبه آن چاپ و دوره ]5[

 آخرین در الهمق 18بوده و  667/6 مجله تأثیر ضریب

  ].21[ است شده چاپمیالدي  2015در سال  مجله شماره

 در European Journal of Epidemiology . مجله14

 Albert يسردبیر به Springerکشور هلند توسط انتشارات 

Hofman  مختلف يهانهیزم مجله .گرددیممنتشر 

 کنترل و ریزيبرنامه در مشارکتاز جمله: اپیدمیولوژي 

 يهاییکارآزما، اقتصاد، طب پیشگیري، ت عمومیبهداش

 مولکولی، شناسیزیست، روانشناسی، واکسیناسیون ،بالینی

 دهدیمپوشش را کامپیوتر  علوم و ریاضیدر  يسازمدل

 و ي علمیها. مقاالت این مجله نیز در پایگاه]22[

و  ISIبسیار معتبري نظیر موتورهاي جستجوي 

MEDLINE  1985 سال به مجله تقدم. شودیمنمایه 

 75 برابر مجله هیرش شاخص]. 22[ گرددیم باز يمیالد

 339/5آن  تأثیر ضریبو  مهماهنا مجله چاپ دورهو  ]5[

 2015در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 11بوده و 

 ].22[ است شده چاپ میالدي

 آمریکا کشور در Geneic Epidemiology. مجله 15

 Sanjay سردبیري به و Wiley-Liss Inc انتشارات توسط

Shete  مرور همتایان  نیزعلمی  مجله ینا .گرددیممنتشر

د در مورو  است سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

و جمعیت بحث  هاخانوادهعلل ژنتیکی توزیع صفات در 

 عوامل ژنتیکی و محیطی سهم نسبی بر. این مجله کندیم

 تحقیقات ژنتیکی، لهیوسبه انسانی يهايماریب در

مقاالت این  ].23دارد [ تأکید و بیولوژیک اپیدمیولوژیک

بسیار موتورهاي جستجوي  و ي علمیهاپایگاهمجله نیز در 

 قدمت. شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIنظیر  معتبري

 شاخص]. 23[ گرددیمباز  يمیالد 1984 سال به مجله

 بار در سال 8آن  چاپ دوره ] و5[ 77 برابر مجله هیرش

 در مقاله 10 بوده و 597/2له مج تأثیر ضریب .باشدیم

 شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره آخرین

  ].23[ است

 Infection Control and Hospital. مجله 16

Epidemiology  با نام سابق Infection Control )1987-

 Pressانتشارات  توسط آمریکا متحده ایاالت در) 1980

Cambridge University  و به سردبیريSuzanne F. 

Bradley   اصیل  علمی ن مجله، مقاالت. ایگرددیممنتشر

 برنامه یا و عفونت کنترل با که افرادي جهت و مروري

 هايمراقبت مراکز و یا هادر بیمارستان اپیدمیولوژي

مقاالت این . کندیم، فراهم کنندیمفعالیت  بهداشتی

معتبري موتورهاي جستجوي  و ي علمیهاپایگاهمجله در 

. شودیمایه نم MEDLINEو  Current Contentsنظیر 

]. 24[ گرددیمباز  يمیالد 1980 سال به مجله قدمت

مجله  چاپ دوره] و 5[ 102 برابر مجله هیرش شاخص

 مقاله 33بوده و  175/4له مج تأثیر ضریب .است  ماهنامه

 شده چاپ میالدي 2015 در سال مجله شماره آخرین در

 ].24[ است

 International Journal of Epidemiology. مجله 17

 Oxford University Pressانتشارات  توسط انگلستان در

منتشر  G Davey Smith & S Ebrahim يسردبیر به

افراد بین ارتباط  افزایش مجله، موضوعی حیطه. گرددیم
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و کاربرد اپیدمیولوژي در  پژوهش، آموزش در مشغول

تحقیقات انجام شده  :جمله و غیرواگیر از واگیر يهايماریب

پزشکی  هايمراقبت خدمات بهداشتی و درمانی و در

جدید  يهاروشمجله این  همچنین،.باشدیم

ا ر هادادهتجزیه و تحلیل  جهتآماري  و گیرشناسیهمه

مقاالت این مجله نیز  .]25[ دهدیمتحت پوشش قرار نیز 

بسیار معتبري موتورهاي جستجوي  و ي علمیهاهپایگادر 

قدمت مجله به . شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIنظیر 

 هیرش شاخص .]25[ گرددیم باز يمیالد 1972 سال

 .استدوماهنامه  آن چاپ دوره] و 5[ 134 مجله برابر

 آخرین در مقاله 33و  بوده 176/9 مجله تأثیر بیضر

  ].25[ است شده چاپ میالدي 2015 در سال مجله شماره

 International Journal of Molecular. مجله 18

Epidemiology and Genetics  در ایاالت متحده آمریکا

و  e-Century Publishing Corporationانتشارات  توسط

دسترسی آزاد  صورتبهو  Jin-Xiong She سردبیري هب

هدف از انتشار این مجله تسهیل در  ].26[ ابدییمانتشار 

نوین در حوزه دانش اپیدمیولوژي هاي انتشار یافته

در قالب مقاالت پژوهشی اصیل و یا مولکولی و سلولی 

نمایه  PubMed در مجلهباشد. مقاالت می گزارش کوتاه

 گرددیمباز  يمیالد 2010 سال به مجله قدمت. شوندیم

آن  چاپ دوره] و 5[ 11ابر بر مجله هیرش شاخص .]26[

 مقاله 6بوده و  329/1له مج تأثیر ضریباست.  نامهفصل

 شده چاپ میالدي 2015 در سال مجله شماره آخرین در

  ].26[ است

 توسط Iranian Journal of Epidemiology . مجله19

 Abolhassan سردبیري به و تهران پزشکی علوم دانشگاه

Nadim  مرور  نیزعلمی  مجله ین. اگرددیممنتشر

 همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده و به

پوشش  انگلیسی براي تحت چکیده با همراه فارسی زبان

 .گرددیماپیدمیولوژي منتشر  مختلف يهانهیزمقرار دادن 

 ارائه عمومی و بهداشت بالینی، طب حیطه موضوعی مجله

دسترسی  صورتبهانتشار مجله . باشدیمبهداشتی  خدمات

 ي علمیهاپایگاه در مجله این ]. مقاالت27[ باشدیمآزاد 

. شودمی نمایه Scopus نظیرموتورهاي جستجویی  و

 ].27[ گرددیمباز  يمیالد 2005 سال به مجله قدمت

 نامهفصلآن  چاپ دوره ] و5[ 1 برابر مجله هیرش شاخص

 2015در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 10 وبوده 

  ].27[ است شده چاپ میالدي

در  Journal of Cancer Epidemiology. مجله 20

 Hindawi انتشارات توسطایاالت متحده آمریکا 

Publishing Corporation  مجله ینا .گرددیممنتشر 

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش  نیزعلمی 

 ومروري  مقاالت ،یپژوهش یلمقاالت اصو  است قرار داده

را سرطان  اپیدمیولوژي يهانهیزمدر تمام  لعات بالینیمطا

]. مقاالت این 28[ کندیم منتشردسترسی آزاد  صورتبه

جستجویی نظیر  هايو موتور ي علمیهاپایگاهمجله در 

Scopus و PubMed  سال به مجله قدمت .شوندیمنمایه 

 9 برابر مجله هیرش شاخص. گرددیمباز  يمیالد 2009

  ].5[ است

 در Journal of Clinical Epidemiology . مجله21

و به  Elsevierانتشارات  توسط مریکاآ متحده ایاالت

منتشر  A. Knottnerus & P. Tugwell سردبیري

مرور همتایان سردبیري را  نیزعلمی  مجله ین. اگرددیم

 حیطه موضوعی آن، ارتقايسرلوحه کار خویش قرار داده و 

 و بالینی بهداشتی دماتخ يهاپژوهشدر  کیفیت
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انجام و طریق  از نوآورانه يهاروش از با استفاده بیمارمحور

و  انتشار نتایج ،نتایج و ادغام ارائه تحقیقات اولیه؛ ترکیب

]. 29[ باشدیم عملکرد بالینی صورتبهنتایج  انتقال

موتورهاي  و ي علمیهاپایگاهمقاالت این مجله نیز در 

نمایه  MEDLINEو  ISIظیر بسیار معتبري نجستجوي 

 گرددیمباز  يمیالد 1955 سال به مجله قدمت. شودیم

آن  چاپ دوره] و 5[ 148 برابر مجله هیرش شاخص .]29[

 52 بوده و 417/3له مج تأثیر ضریب .باشدیم ماهنامه

 چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره آخرین در مقاله

  ].29[ است شده

 Journal of Clinical Pharmacology and . مجله22

Pharmacoepidemiology ط انتشارات وست کانادا کشور در

PremiumReasons سردبیري به و Alejandro A  فقط با

 مجله ینمیالدي منتشر گردید. ا 2010در سال  دو شماره

که مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار  نیزعلمی 

وسیعی از  طیفقصد داشت که  ،خویش قرار داده بود

از  دارو و اپیدمیولوژیک مربوط به توسعه مطالعات بالینی

- ، فارماکوکینتیک، دوزتداخل دارویی :از جمله IVتا  Iفاز 

و داروها ارزیابی به حداقل رساندن دوز دوزیابی،  پاسخ،

 صورتبهرا  دارویی هايمراقبتو  ت اقتصاد داروییمطالعا

 روروبهانتشار اد، پوشش دهد که با وقفه در دسترسی آز

  ].5[ باشدیم 2 برابر مجله هیرش شاخص ].30گردید [

 ژاپن کشوردر  Journal of Epidemiology. مجله 23

 به و Japan Epidemiological Association توسط

مجله . این گرددیممنتشر   Manami Inoue سردبیري

ژاپن کشور  اپیدمیولوژي رسمی انجمن ، مجلهعلمی

حیطه  .ابدییمدسترسی آزاد انتشار  صورتبهکه  باشدیم

 اصیلتحقیقات  از ياگستردهطیف  ،موضوعی مجله

]. 31. [باشدیمسالمت انسان  با مرتبطاپیدمیولوژي 

 ].31[ گرددیمباز  يمیالد 1991 سال به مجله قدمت

آن  چاپ دوره] و 5[ 47 برابر مجله هیرش شاخص

 مقاله 7 بوده و 022/3له مج تأثیر ضریب. است دوماهنامه

 شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره آخرین در

 ].31[ است

 & Journal of Epidemiology. مجله 24

Community Health انتشارات  توسط انگلستان رکشو در

BMJ  سردبیريو به Martin Bobak گرددیم منتشر. 

 یالمللنیبیک مجله جامعه بهداشت  مجله اپیدمیولوژي و

 جامعه را تبهداش اپیدمیولوژي و يهاجنبهکه تمام  است

ي هاپایگاهمقاالت این مجله نیز در  ].32[ ردیگیمدر بر 

و  ISIعتبري نظیر بسیار مموتورهاي جستجوي  و علمی

MEDLINE  1947 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 و] 5[ 119 برابر مجله هیرش شاخص. گرددیم باز يمیالد

 مجله تأثیر ضریب است. ماهنامه صورتبه آن چاپ دوره

در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 18بوده و  501/3

  ].32است [ شده چاپمیالدي  2015

 Journal of Epidemiology and Global. مجله 25

Health  انتشارات توسط هلند کشوردر Elsevier به 

 مجله ین. اگرددیممنتشر  Z. A. Memish سردبیري

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش  نیزعلمی 

 اپیدمیولوژي یالمللنیبو  جهانی ثیرأبه تو  است قرار داده

 بهداشت ال بهبودبه دنب مجله .عالقه دارد بهداشت و

 يهايماریبخطر ابتال به  کاهش جهت و جهانی يامنطقه

 در مجله]. مقاالت 33است [ غیرمسريمسري و 

MEDLINE   سال بهنیز  مجله قدمت. شوندیمنمایه 

 مجله هیرش شاخص ].33[ گرددیمباز  يمیالد 2011
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 در مقاله 12و بوده   آن فصلنامه چاپ دوره] و 5[ 5 برابر

 شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره آخرین

  ].33[ است

 Journal of Exposure Science andمجله . 26

Environmental Epidemiology  انگلستان  کشوردر

 يدبیررس به Nature Publishing Group انتشارات توسط

Morton Lippmann نیزعلمی  مجله ینا. گرددیم منتشر 

رلوحه کار خویش قرار داده و مرور همتایان سردبیري را س

 سمی، مواد مواجهه با ارزیابی مربوط به يهاپژوهش

 يهالیتحل و تجزیه شامل که یطیمحستیز اپیدمیولوژي

مقاالت این مجله در  .]34[ کندیم را منتشر مواجهه است

 Currentنظیر موتورهاي جستجویی  و ي علمیهاپایگاه

Contents  وEMBASE  به مجله دمتق. شودیمنمایه 

 هیرش شاخص ].34[ گرددیمباز  يمیالد 1999 سال

 .باشدیم آن دوماهنامه چاپ دوره ] و5[ 64 برابر مجله

 آخرین در مقاله 15بوده و  185/3له مج تأثیر بیضر

  ].34[ است شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره

 سویس کشوردر  Neuroepidemiology. مجله 27

 سردبیري به و Karger Publishersط انتشارات توس

Feigin V.L.  نشریه، مجله رسمی  ینا. گرددیممنتشر

International Association of Neurology and 

Epidemiology (IANE)  مرور همتایان سردبیري بوده و

 بهه است. همچنین، مجله را سرلوحه کار خویش قرار داد

اپیدمیولوژي  در و تجربیی تحلیل مطالعات توصیفی،چاپ 

 با ارائه مجله، دامنه است. مندعالقهعصبی  يهايماریب

و  توزیع، مدیریت عوامل، علل، در مورد جدید يهانشیب

مغز و  از مرزهاي سیستم عصبی يهايماریبپیشگیري از 

 به مجله قدمت ت.یافته اسگسترش  سنتی بالینی اعصاب

 شماره آخرین در مقاله 6و  دهیگردباز  يالدیم 1982 سال

 شاخص و ]35[ شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله

 ].5[ است 60 با برابر مجله هیرش

 کشوردر  Open Epidemiology Journal. مجله 28

 به و Bentham Science Publishers انتشارات توسطهلند 

 مجله ین. اگرددیممنتشر  Inmaculada Failde سردبیري

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش  نیزعلمی 

بط مرتاپیدمیولوژي  يهاجنبه یتمامو به است  قرار داده

انتشار  .پردازدمی طب پیشگیري و بهداشت عمومی با

مقاالت این مجله در . استدسترسی آزاد  صورتبهمجله 

 Scopusنظیر موتورهاي جستجویی  و ي علمیهاپایگاه

باز  يمیالد 2008 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 دوره ] و5[ 2 برابر مجله هیرش شاخص ].36[ گرددیم

در  مجله شماره آخرین در مقاله 5. است سالنامهآن  چاپ

  ].36[ است شده چاپ میالدي 2015سال 

 کشوردر  Ophthalmic Epidemiology. مجله 29

 به و Informa Healthcare انتشارات توسطانگلستان 

 به . این مجله،گرددیممنتشر  Jie Jin Wang سردبیري

 زمینه بینایی در سالمت و چشم اصیل تحقیقات انتشار

 نابینایی از پیشگیري و عمومی بهداشت پیدمیولوژي،ا

 موضوعات، از ياگسترده مجله طیف .است یافته اختصاص

 طراحی چشمی، يهايماریب به ابتال خطر: جمله از

دسترسی به  برنامه غربالگري، اجرا و ارزیابی مطالعه،

 یآگهشیپ درمانی، اثربخشی چشم، بهداشتی هايمراقبت

 و تجزیه سود و و هزینه تحلیل ندگی،ز کیفیت و بیماري

مقاالت این  .]37[ دهدیمرا پوشش  خطر عامل تحلیل

بسیار موتورهاي جستجوي  و ي علمیهاپایگاهمجله نیز در 

 قدمت. شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIمعتبري نظیر 

 شاخص]. 37[ گرددیمباز  يمیالد 1994 سال به مجله
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. است آن دوماهنامه اپچ دوره] و 5[ 44 برابر مجله هیرش

 شماره آخرین در مقاله 9 بوده و 148/1له مج تأثیر ضریب

 ].37[ است شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله

 Paediatric and Perinatal Epidemiology. مجله 30

 و Wiley-Blackwellانتشارات  توسطانگلستان  کشوردر 

 ین. اگرددیممنتشر  Cande V. Ananth سردبیري به

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار  نیزعلمی  مجله

 براي المللیبینمرجعی  خویش قرار داده و

، ان رشدروانشناس، پزشکان اطفال ،هاستیولوژیدمیاپ

 متخصصانزنان، متخصصان ، کارشناسان محیط زیست

 مطالعات مجله بر روي .است سالمت و بهداشت کودکان

مقاالت این ]. 38دارد [زنان تمرکز  و کودکان، باروري

بسیار موتورهاي جستجوي  و ي علمیهاپایگاهمجله نیز در 

 قدمت. شودیمنمایه  MEDLINEو  ISIمعتبري نظیر 

 شاخص]. 38[ گرددیمباز  يالدیم 1987 سال به مجله

 است. آن دوماهنامه چاپ دوره] و 5[ 62 برابر مجله هیرش

 آخرین در مقاله 15 بوده و 131/3له مج تأثیر ضریب

  ].38[ است شده چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره

 Pharmacoepidemiology and Drug. مجله 31

Safety  راتانتشا توسط انگلستان کشوردر John Wiley 

and Sons Ltd سردبیري  به وB.L. Strom & S. 

Hennessy & G. M. Leufkens & B.J. Park,   منتشر

مرور همتایان سردبیري را  نیزعلمی  مجله ینا .گرددیم

 و مقاالت مرتبط با است سرلوحه کار خویش قرار داده

از  اقتصادي و حقوقی آماري، پزشکی، علمی، يهاجنبه

داروها را  ایمنی نظارت بازاریابی و اپیدمیولوژي دارویی

ي هاپایگاهمقاالت این مجله نیز در  ].39کند [می منتشر

و  ISIمعتبري نظیر بسیار موتورهاي جستجوي  و علمی

MEDLINE  1992 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 66 برابر مجله هیرش شاخص ].39[ .گرددیمباز  يالدیم

له مج تأثیر ضریب .است آن ماهنامه چاپ دوره] و 5[

در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 14بوده و  939/2

  ].39[ است شده چاپمیالدي  2015

 Social Psychiatry and Psychiatric. مجله 32

Epidemiology  انتشارات توسط آلمان کشوردر Springer 

 مجله ین. اگرددیم منتشر Craig Morgan سردبیري به و

مرور همتایان سردبیري را سرلوحه کار خویش  نیزعلمی 

 يهاداده فوري انتشار جهت رسانه یک عنوانبه قرار داده و

 اپیدمیولوژیک يهاجنبه تمامی با رابطه در علمی

شناخته  ژنتیکی و بیولوژیکی اجتماعی، روانی، اختالالت

 ي علمیهاپایگاهمقاالت این مجله نیز در . ]40شده است [

و  ISIبسیار معتبري نظیر موتورهاي جستجوي  و

MEDLINE  1966 سال به مجله قدمت. شودیمنمایه 

 83 برابر مجله هیرش شاخص]. 40[ گرددیمباز  يمیالد

له مج تأثیر ضریب .استآن ماهنامه  چاپ دوره] و 5[

در سال  مجله شماره آخرین در مقاله 14 بوده و 537/2

  ].40[ است شده چاپمیالدي  2015

 Spatial and Spatio-temporal. مجله 33

Epidemiology  وسطت انگلستان کشوردر 

 Andrew Lawson يسردبیر به و   Elsevierانتشارات

مرور همتایان  نیزعلمی  مجله ینا .گرددیممنتشر 

پاسخ  در و است سردبیري را سرلوحه کار خویش قرار داده

فضایی  يهاروش که در آن وژیکاپیدمیول االتؤدادن به س

مقاالت  .]41د [تمرکز دار ،هستند مناسب مکانی- زمانی و

موتورهاي جستجویی  و ي علمیهاپایگاهاین مجله نیز در 

 قدمت]. 42[ شودیمنمایه  PubMedو  Scopusنظیر 
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 شاخص ].41[ گرددیمباز  يمیالد 2009 سال به مجله

 2 وبوده  ن فصلنامهآ چاپ دوره] و 5[ 9 برابر مجله هیرش

 چاپ میالدي 2015در سال  مجله شماره آخرین در مقاله

  ].41[ است شده

  بحث

 خالصه، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که طوربه

توان در دو دسته کلی می مجالت اصلی اپیدمیولوژي را

 American Journalجاي داد. برخی از این نشریات مانند: 

of Epidemiology ،Annals of Epidemiology ،

European Journal of Epidemiology و International 

Journal of Epidemiology  از جمله نشریات بسیار معتبر

دانش اپیدمیولوژي هستند که جنبه عمومی دارند. این در 

 Cancerنشریات مانند:  حالی است که برخی دیگر از این

Epidemiology ،Cancer Epidemiology, Biomarkers 

and Prevention ،Journal of Clinical Epidemiology ،

Epidemiology ،Epidemiology and Infection، 

Infection Control and Hospital Epidemiology، 

Journal of Exposure Science and Environmental 

Epidemiology و Social Psychiatry and Psychiatric 

Epidemiology مله نشریات بسیار معتبر دانش از ج

  اپیدمیولوژي هستند که جنبه اختصاصی دارند.

 از معتبر اپیدمیولوژي، هم يهامجلهتمامی این قبیل 

 بیشتري برخوردار تأثیر و هم از ضریب هیرش شاخص

و  متنوع متعدد،موتورهاي جستجوي  و هاهینما در و بوده

 قدمت از هامجله همچنین، این. شوندیم معتبرتري ثبت

  .هستند برخوردار يتریطوالن چاپ

این در حالی است که نشریات با دسترسی آزاد در 

 Asian Journal ofدانش اپیدمیولوژي مانند: 

Epidemiology ،Clinical Practice and Epidemiology 

in Mental Health ،International Journal of 

Molecular Epidemiology and Genetics و Journal of 

Cancer Epidemiology  یسیتأساز جمله نشریات تازه 

هستند که بیشتر جنبه اختصاصی داشته، فاقد ضریب 

  بوده و از شاخص هیرش بسیار پایینی برخوردارند. ریتأث

 ، نمایه شدن درتأثیر ضریب هیرش، شاخصبنابراین، 

بسیار هاي مؤلفه چاپ، قدمت ومعتبر موتورهاي جستجوي 

اپیدمیولوژیک در  نشریات میزان کیفیت شناخت مهمی در

با ی یهاچنین یافته .هستند عمومی و تخصصیهاي حیطه

  ی دارد.همخوان ]4و همکاران [ Jalalpourنتایج مطالعه 

 Epidemiologic هینشر، شدهیمعرفدر میان نشریات 

Reviews  برخوردار است. این نشریه که  ياژهیواز جایگاه

 ریتأثاپ مقاالت مروري دارد، از ضریب فقط اختصاص به چ

باالیی برخوردار بوده و چاپ مقاله مروري در یکی از  نسبتاً

به دانش موجود بشري  تنهانهاین نشریه، هاي شماره

مطالب ارزشمندي را اضافه کند، بلکه آبروي علمی خاصی 

  به ارمغان خواهد آورد.آن را براي نویسندگان 

 Iranian Journal of رانی، وجود نشریه ایعالوهبه

Epidemiology  شایان توجه است. شدهارائهدر لیست ،

 البته با توجه به این موضوع که زبان نشریه فارسی است،

شده در این نشریه بعید است که مقاالت ارزشمند چاپ

دانشمندان حوزه  المللیبینمورد توجه و استناد جامعه 

ص هیرش بسیار پایین د. این نکته از شاخنسالمت قرار گیر

 نیز به دست ،گزارش شده است 1که برابر  ،این نشریه

  آید.می

بنابراین، ضروري است که دانشجویان و دانشمندان 

دانش اپیدمیولوژي کشور، ضمن  ویژهبهعلوم سالمت و 

، با ترگستردهمطالعه دقیق این مقاله، و انجام مطالعات 
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آشنا شوند.  ولوژياپیدمی يهامجلهو معتبرترین  مهمترین

با آخرین مطالعات ها آن نماید تامی چنین شناختی کمک

و  ونددر حوزه تخصصی خود بیشتر آشنا ش منتشرشده

را  تريصحیح شناسیروشبتوانند مطالعات روزآمدتر و با 

تواند در می طراحی نمایند. این شناخت و پیامدهاي آن

 نهایت کمک نماید تا میزان مشارکت دانشمندان

 منتشرشدهاپیدمیولوژیست کشور در مطالعات 

را  يتريقومطالعات  ،فتهاپیدمیولوژیک دنیا افزایش یا

منتشر نمایند  يترمناسبو در مجالت نموده طراحی 

]43.[  

] 4و همکاران [ Jalalpourهمچنین، همانند مطالعه 

تا متخصصین اپیدمیولوژیست مانند  گرددیم پیشنهاد

ارسال مقاله به مجله تخصصی  از سایر متخصصین، قبل

نویسندگان مجله مذکور  به مربوط دستورالعمل ،موردنظر

ها آن این نکته مهم به. مورد توجه قرار دهند دقتبهرا 

نماید تا احتمال مردود شدن مقاله خود در می کمک

د ندهمی شواهد موجود نشانبررسی اولیه را کاهش دهند. 

در بررسی اولیه، عدم  که یکی از دالیل رد شدن مقاالت

نویسندگان  به مربوط دستورالعملرعایت صحیح و کامل 

  ].44باشد [می مجله

] 4و همکاران [ Jalalpourهمانند مطالعه  در نهایت،

 تا در گرددیم و پژوهشگران علمی پیشنهاد به نویسندگان

مرتبط  تخصصی يهامجله را به خود مقاله انتخاب، اولین

 .نمایند ارسال باالتر هیرش ا شاخصو ی ریتأثضریب  با

عدم پذیرش  به منجر موارد از يبسیار در کار اگرچه این

امکان آشنا  اما گردد،می موردنظرمقاله از سوي مجله 

آن مجله را فراهم  داوران نظرات و پیشنهادهاي با شدن

 ایرادات تواند منجر به تصحیحمی خواهد آورد. این آشنایی

 ریتأثضریب  با مجالت در مقاله ل چاپو احتما دمقاله گرد

  .را افزایش خواهد داد ترنییپا هیرش و یا شاخص

در خاتمه، ذکر این نکته ضروري است که در این 

که مبناي  SJRکه گفته شد از پورتال  طورهمانمطالعه 

باشد، استفاده می اطالعات آن پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

ایر منابع اطالعاتی ممکن شده است. بنابراین، استفاده از س

نماید. همچنین، طبیعی  ارائهمتفاوتی را  نسبتاًاست نتایج 

 است که مطالعه حاضر، مجالت در حال رشد اپیدمیولوژي

که هنوز اطالعاتشان در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس ثبت 

گیرد. یکی از مهمترین این نیز دربرنمیرا  ،نشده است

است که  Epidemiology and Healthمجالت، مجله 

 صورتبه Korean Society of Epidemiologyتوسط 

این مجله  ].45[گردد می برخط و با دسترسی آزاد منتشر

تواند می گردد،می که در موتوري جستجوي پاب مد نمایه

براي چاپ مقاالت اپیدمیولوژي در  را محل مناسبی

  عمومی و اختصاصی فراهم آورد.هاي حوزه

  يریگجهینت

با  مرتبطلۀ مج عنوان اله حاضر به معرفی سی و سهمق

آنها  که در عنوان گوناگون دانش اپیدمیولوژي يهاشاخه

 يهامجله .، پرداخته استکاررفتهبهواژه اپیدمیولوژي 

اختصاصی و عمومی  ییهامعتبر اپیدمیولوژي، مجله

 تأثیر و ضریب هیرش چاپ، شاخص قدمت هستند که از

  باشند.می برخورداراالتري ب

  و قدردانی تشکر

دانند که از نظرات عالمانه می نویسندگان بر خود الزم

داوران فرهیخته مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در 

  جهت ارتقاء کیفیت مقاله حاضر، صمیمانه قدردانی نمایند.
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Background and Objectives: Medical journals are those journals which their articles present new research 

findings and science and technology development in the diverse fields of medical sciences. Due to the need of 

recognition of the scienctific journals in the health domain, the aim of the present article was to introduce and 

review the epidemiological journals. 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted in 2016. In order to extract the list of 

epidemiological journals, we referred to SCImago Journal & Country Rank (SJR) and selected 33 journals which 

the “epidemiology” term has been used in their titles. Important information including name of the journal, 

country of publication, publisher, editor in chief, subject coverage, types of published articles, indexing, 

abstracting, duration of publication, Hirsch index, volume number, impact factor, number of published articles in 

last issue, and the journal website were determined. 

Results: The results of the present study highlighted that the most prestigious epidemiological journals can be 

categorized into general epidemiological journals such as: American Journal of Epidemiology, Annals of 

Epidemiology, European Journal of Epidemiology, and International Journal of Epidemiology; plus specific 

epidemiologicl journals such as: Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, Journal of Clinical 

Epidemiology, Epidemiology and Infection, and Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 

Conclusion: The most prestigious journals in epidemiology are those general and specific journals which have 

high Hirsch index and impact factor plus long duration of publication. 
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