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  چکیده

وستاز طبیعی بدن ئهاي داخلی و خارجی با هدف حفظ همگیري از ورود و مقابله با آنتی ژنشناسی، علم پیشایمنی زمینه و هدف:

 حاضر تحقیقهاي منتشره در این زمینه، به تعدد مجله توجه باگیرانه و درمانی و سی در مباحث پیششنانظر به اهمیت ایمنی باشد.می

   انجام گرفت.براي خوانندگان فارسی زبان،  شناسیایمنی تخصصی هايمجله معرفی معتبرترین بار، با هدف اولین براي

شناسی لیست مجالت ایمنی. ته استانجام گرفوم پزشکی رفسنجان عل در دانشگاه 1397سال  دراین مطالعه توصیفی، ها: مواد و روش

استخراج گردید.  Journal Citation Reports (JCR) و SCImago Journal & Country Rank The (SJR)از دو سایت 

 Subjectو در بخش  Immunology and Microbiologyواژه "Subject area"، در بخشSJRمنظور در سایت  ینبراي ا

gory"atec"  واژهImmunology  و در سایتJCR در بخش"Select Categories"  واژهImmunology و جو گردید. جست  

تعدد مجالت تخصصی در ایمنی مجله بود. با توجه به  155و  209به ترتیب مشتمل بر  JCRو  SJRنتیجه جستجو در سایت ها: یافته

بررسی شده اطالعات ذکر شده بود، به شکل موردي بررسی گردید.   Immunologyها واژه هایی که در عنوان آنشناسی، مجله

هاي مجله، قدمت مجله، شاخص هیرش، ترین نمایهمهم ،مجله مجله، ناشر، حیطه موضوعی دهندهه ئنام مجله، کشور ارا شاملمجالت 

  بودند. میالدي 2018مجله در سال  تأثیرضریب و  دوره چاپ

و به تبع آن مجالت گردد شناسی، مجالت متعددي در این علم منتشر میهاي پایه بالینی در ایمنینظر به ورود رشتهگیري: نتیجه

شناسی، اکثر آنها، متمایل به چاپ مقاالت اند. با وجود تکثر مجالت ایمنیشناسی در دو گروه بالینی و پایه طبقه بندي شدهایمنی

  باشند.پژوهشی و تخصصی می

  تأثیرضریب  شاخص هیرش، ،مجله، شناسیایمنی: کلیدي هايواژه

  

  

  (نویسنده مسئول) دانشجوي دکترا، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران -1

  Shilla.jalalpoor@yahoo.com: یپست الکترونیک ،034- 31315000، دورنگار: 034- 31315000تلفن: 

 ، ایرانانکرم، کرمان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، ه ایمونولوژي، دانشکدهاستاد گرو -2

  استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران -3

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

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناستاد مرکز تحقیقات محیط کار،  -4
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  مقدمه

 "معاف"به مفهوم  immunisواژه ایمنی از ریشه التین 

 شناسیزیست از ايشناسی شاخهگرفته شده است. ایمنی

 موجودات در بدن ایمنی سیستم مطالعه به که است

 ردکعمل شاملشناسی . دامنه ایمنی]1[پردازد می

 و سالمتی حاالت در بدن ایمنی سیستم فیزیولوژیکی

 اختالالت در بدن ایمنی سیستم ردکعمل در اختالل بیماري؛

 ازدیاد حساسیت، ایمنی، خود هايبیماري مانند ایمونولوژیک

 فیزیکی، خصوصیات پیوند، ایمنی، رد سیستم نقص

مشتمل  ایمنی بدن سیستم اجزاي ولوژیکفیزی و شیمیایی

 هايو اندام استخوان مغز و لنفاوي اولیه تیموس هايبر اندام

 غدد لنفاوي، عروق ها،لوزه لنفاوي ثانویه مشتمل بر طحال،

 شرایط کبد، تحت شرایط زیستی و و سوم لوزه لنفاوي،

 در شناسی. ایمنی]2[ باشندمی بدن داخل در آزمایشگاهی و

 عضو، پیوند هايزمینه در ویژهبه پزشکی، متعدد هايرشته

 شناسی،انگل شناسی،باکتري شناسی،ویروس سرطان،

با توجه به پوشش و  ]2- 5[کاربرد دارد  پوست و پزشکیروان

شناسی، مجالت متعددي در گستردگی دامنه علمی ایمنی

  گردد.این حیطه منتشر می

امروزه و با گسترش مرزهاي علم و ارتباط، مجالت از 

اند. پس از اي یافتهنظر کمی و کیفی رشد قابل مالحظه

مطالعه پژوهشی، انتخاب یک مجله براي چاپ اتمام یک 

رود. براي شمار میهاي محققان بهمقاله، یکی از دغدغه

انتخاب مجله مناسب و متناسب براي چاپ مقاله، دو نکته 

اي که حیطه انتخاب مجله - 1باید مورد توجه قرار گیرد، 

هاي کمی و شاخص - 2موضوعی آن در راستاي مقاله باشد و 

از دوره  اي کمی مجله عبارتهاز جمله شاخصکیفی مجله. 

شود و چاپ مجله و تعداد مقاالتی که در هر شماره چاپ می

ریب ضاز  هاي کیفی مجله عبارتاز جمله شاخص

 Impact Factor  SCImago Journal & Country,تأثیر

Rank (SJR)  تأثیرضریب . باشندمی و نمایه هاي مجله 

 Institute forگذار موسسه نبنیا Eugene Garfieldتوسط 

Scientific Information )ISI (1992در سال  و شد بیان 

 Thomsonتوسط شرکت مزبور سسه ؤممیالدي زمانی که 

Scientific & Healthcare  ،به نام خریداري شدThomson 

ISI  تأثیرضریب  .شدشناخته impact factor (IF) شاخص 

سال معین به یکدر  تعداد ارجاعات داده شده میانگین 

باشد و می قبل سال طی دو در مجله نآ در منتشره مقاالت

شده  نمایه هايمجلههر ساله براي میالدي  1975از سال 

و اعالم  بررسی) JCR) Journal Citation Reportsدر

 یکعلمی  تأثیرگیري شاخص اندازه  SJR]6[شود می

براي  1996و این شاخص از سال است  مجله یک درمقاله 

در  SJRبر اساس  در دسترس است. Scopus مجالت پایگاه

کشور در زمینه  203میالدي،  1996 – 2017بازه زمانی 

اند، آمریکا با انتشار شناسی مقاله منتشر کردهایمنی

، جایگاه اول و 645ل معاد H Indexو  مقاله 193822

هاي دوم و سوم و ایران با ترتیب رتبهانگلستان و آلمان به

انتشار  35، جایگاه 59معادل  H Indexمقاله و  2453انتشار 

در ساموآ، اند، خود اختصاص دادهشناسی را بهمقاالت ایمنی

  .]7[ جایگاه آخر فهرست مزبور قرار گرفته است

شناسی در علوم متعددي گونه که بیان شد، ایمنیهمان

گیري، شناسی در پیشکاربرد دارد، با توجه به اهمیت ایمنی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

12
.1

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.12.1.2
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4070-fa.html


  1157    همکارانو ر پو جالل الیش

  1397سال  ،12، شماره 17 دوره  رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

ها، این مطالعه، با هدف تعیین و ريتشخیص و درمان بیما

شناسی براي خوانندگان هاي ایمنیمعرفی معتبرترین مجله

  فارسی زبان انجام گرفته است.

  هامواد و روش

در دانشگاه علوم  1397این مطالعه توصیفی در سال 

شناسی پزشکی رفسنجان انجام گرفت. لیست مجالت ایمنی

ین منظور براي اهد. باستخراج گردی JCRو  SJRاز دو سایت 

 در بخش  SJRجو و استخراج لیست مجالت در  و جست

"Subject area"  واژهImmunology and Microbiology  و

و براي  Immunologyواژه  "Subject category"در بخش 

 در بخش JCRجستجو و استخراج لیست مجالت در 

"Select Categories"  واژهImmunology .جستجو گردید  

مجله و در سایت  SJR ،209در این بررسی در سایت 

JCR ،155 شناسی جستجو گردید. با توجه به مجله ایمنی

منظور تخصصی شدن مطالعه، گستردگی لیست مزبور و به

به کار  "Immunology"صرفاً مجالتی که در عنوان آنها واژه 

رفته بود، بررسی گردید. پس از حذف مجالت مشترك در 

مجله  12مجله جستجو گردید.  75دو وبسایت، در نهایت 

 ییبودند. از آنجا تأثیرفاقد ضریب  SJRنمایه شده در سایت 

که در این مطالعه هدف بررسی معتبرترین مجالت 

ه در این مطالع تأثیرشناسی بود، مجالت فاقد ضریب ایمنی

مجله به صورت موردي بررسی  63وارد نشد و در نهایت 

اطالعاتی مشتمل بر عنوان ها، منظور معرفی مجلهگردید. به

مجله، کشور ارائه دهنده مجله، ناشر، حیطه موضوعی مجله، 

، شاخص هیرشهاي مجله، قدمت مجله، ترین نمایهمهم

 2018مجله در ماه اکتبر سال  تأثیردوره چاپ و ضریب 

لینک استخراج مجالت در  ه گردید.ئالدي، بررسی و ارامی

به ترتیب  2018در اکتبر سال  JCRو  SJRهاي سایت

  اند از:عبارت بوده

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=24

00&category=2403 

http://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHo

meAction.action 

  نتایج

در این بخش، هاي ایمنی شناسی: معتبرترین مجله

  اند.، معرفی شدهتأثیرمجالت بر اساس ضریب 

1-Annual Review of Immunology  

شناسی، در آمریکا توسط مجله مروري سالیانه ایمنی

. حیطه گرددمی منتشر .Annual Review, Incانتشارات 

ل مالحظه در زمینه هاي قابموضوعی مجله شامل پیشرفت

 نمایه مجله تریناز جمله مهمگردد. شناسی میایمنی

اشاره کرد. قدمت مجله به سال  Web of Scienceتوان بهمی

و  274ه شاخص هیرش مجل، گرددمیالدي باز می 1983

 تأثیرباشد. ضریب مینامه سال وره چاپ آن به صورتد

  .]8[ ستا 714/22 له،مج

2-Nature Reviews Immunology 

شناسی نیچر، در انگلستان توسط مجله مروري ایمنی

. گرددمی منتشر  Publishing GroupNatureانتشارات 

حیطه موضوعی مجله عبارت از مقاالت مروري و پژوهشی 

هاي بنیادي تا شناسی درخصوص مکانیسمعمیق ایمنی

 نمایه مجله ترینمهم از جملهمباحث کاربردي است. 

اشاره کرد. قدمت مجله به سال   Web of Scienceتوان بهمی

 332هیرش مجله برابر  شاخص، گرددمیالدي باز می 2001

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

12
.1

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.12.1.2
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4070-fa.html


  ...شناسی	یمنیا هاي	مجله نیبر معتبرتر يمرور 1158

  1397سال  ،12، شماره 17 دوره  انرفسنج کیمجله دانشگاه علوم پزش

 تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه و دوره چاپ آن به صورت

  .]9[ست ا 982/41 ،مجله

3-Nature Immunology 

 شناسی نیچر، در انگلستان توسط انتشارات مجله ایمنی

Nature Publishing Group مجله گرددمی منتشر .

 دهدشناسی  نیچر مباحث چندجانبه اي را پوشش میایمنی

 هاي زمینه تمام در اهمیت و کیفیت باالترین با مقاالت و

حیطه موضوعی مجله . کندمی منتشر شناسی راایمنی

 ایمنی سیستم هايالتهاب، گیرنده و ذاتینیایم عبارت از

 و ژن ژن، تنظیم آنتی آپوپتوز، ارائه و سیگنالینگ بدن،

 واکسن، تحمل سیستمیک، و سلولی نوترکیبی، ایمنی

 تومور و ایمونوپاتولوژي شناسیایمنی و ایمنی خود ایمنی،

 Webتوانمی نمایه مجله تریناز جمله مهممیکروبی است. 

of Science   میالدي  2000اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و دوره چاپ آن  336 شاخص هیرش مجله برابر، گرددباز می

 2017در سال  مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه به صورت

  .]10[ ستا 809/21  میالدي

4- Trends in Immunology 

شناسی، در هلند  توسط مجله مباحث ویژه ایمنی

. هدف از انتشار این گرددمی منتشر .Elsevier BVانتشارات 

 هايزمینه هاي حاصله درپیشرفت بر مجله بررسی و نظارت

مطالعات به  این گردآوري نتایج و شناسیایمنی مختلف

عالوه بر مقاالت روتین، . باشدشکل شفاف و قابل درك می

. باشدبررسی یکی از ارکان هر شماره مجله می و نقد مقاالت

رسانی  روز به اطالعاتی براي دیگري از جمله هايبخش

انجمن نیز در مجله منتشر  و نظرات و اخبار محققین،

 ی در خصوصکامل گردد، به شکلی که خوانندگان تصویرمی

از شناسی در اختیار داشته باشند. ایمنی متنوع هايزمینه

  Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینجمله مهم

Medline,Scopus,   1987اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

و دوره  202شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

  ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه ماه چاپ آن به صورت

  .]11[ست ا 188/14

5-Journal of Allergy and Clinical Immunology 

شناسی بالینی، در آمریکا توسط مجله آلرژي و ایمنی

 و آلرژي . در مجلهگرددمی منتشر .Mosby Incانتشارات 

 و موارد آموزنده گزارش بالینی، مقاالت بالینی شناسیایمنی

مورد استفاده  هايتکنیک و دقیق و تجهیزات هايروش

 متخصصین شناسی،ایمنی ینی،بال آلرژي متخصص توسط

 بالینی تظاهرات با رابطه در پزشکان دیگر داخلی و پوست،

گردد. حیطه موضوعی مجله عبارت از آلرژي، منتشر می

 هاي جدید ودرمان ایمونولوژیک، و آلرژیک هايبیماري

در  مطالعات و صنعتی و شغلی آلرژي درمانی، هايبرنامه

از  .زیست است محیط و زا،یتمواد حساس ژن، ارتباط با آنتی

 Web of Scienceتوان بهمی نمایه مجله ترینجمله مهم

، گرددمیالدي باز می 1962اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 252شاخص هیرش مجله برابر 

  .]12[ ستا 258/13  ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه

6-Exercise Immunology Review 

شناسی ورزش، در آمریکا مجله مروري ایمنی

 Human Kinetics publishers,Incتوسط انتشارات 

 رسمی . این مجله توسط انتشارتگرددمی رمنتش

 پزشکی جامعه و ایمونولوژي و ورزش المللی بین انجمن

این مجله . گرددآلمان منتشر می گیريپیش و ورزشی
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 هايجنبه تمام در دانش سازيغنی و توسعه به متعهد

 بدنی فعالیت و مدام ورزش شناسی مرتبط باایمنی

شناسی ورزش یمجله مروري ایمن. باشدمی منظم

باشد. در را پذیرا می مروري و پژوهشی جدید مقاالت

 مطالعاتی که از وسیعی طیف اي رشته این مجله میان

کمک  بدن ایمنی سیستم ردکعمل از درستی درك به

از جمله مطالعات انجام شده  گردد.کند؛ منتشر میمی

 شناسی،ایمنی پزشکی، ورزش، هاي علومدر رشته

 داروشناسی و غدد، رفتاري، ومعل فیزیولوژي،

 نمایه مجله تریناز جمله مهم. باشدمی شناسیروان

اشاره کرد. قدمت مجله   Web of Scienceتوان بهمی

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 1994به سال 

نامه سال دوره چاپ آن به صورت و 46مجله برابر 

  .]13[ ستا 929/9 ،مجله تأثیرضریب . باشدمی

7-Cancer Immunology Research 

سرطان، در آمریکا توسط  ایمونولوژي تحقیقات مجله

 American Association for Cancer Researchانتشارات 

Inc. در پایه . در این مجله تحقیقاتگرددمی منتشر 

 در و فرآیندهاي درمانی میزبان تومورهاي هايکنشبرهم

 درك با هدف بیماران و پایانی در اولیه مطالعات ها،مدل

 مناسب هايدر میزبان، درمان تومور به نسبت ترعمیق

بالینی درمان سرطان مورد بررسی قرار  ارتقاء نتایج و طانسر

زاي درون حیطه موضوعی مجله عبارت از ایمنی گیرد.می

 سرطانی، هايژنآنتی ضد تومور، انتشار التهاب توموري،

 ایمنی، تنظیم ها،سیتوکین درمان، سلول بادي،آنتی واکسن،

ز ا. سرطان است درمان مؤثر ایمنی اثرات ایمنی، سرکوب

 Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینجمله مهم

، گرددمیالدي باز می 2013اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 46شاخص هیرش مجله برابر 

  .]14[ست ا 188/9 مجله تأثیراشد. ضریب بمینامه ماه

8- Current Opinion in Immunology 

شناسی در انگلستان توسط مجله نظرات اخیر در ایمنی

. با توجه به حجم دگردمی منتشر  .Elsevier BVانتشارات 

شناسی، به روز گسترده اطالعات و مقاالت در زمینه ایمنی

مشکل است. هدف از  نگه داشتن اطالعات متخصصان، امري

نظام است  ايشیوه انتشار این مجله، کمک به خوانندگان به

 در کنونی هايپیشرفت مورد در متخصصان تا نظرات

بل درك در ساختاري، به شکلی روشن و قا شناسیزیست

ترین مقاالت را مورد  جالب چنیناختیار داشته باشند و هم

بررسی و ارزیابی قرار دهند. حیطه موضوعی مجله عبارت از 

 فعال و لنفوسیت تومور، انتشار شناسیذاتی، ایمنیایمنی

حساسیت،  و ژن، واکسن، آلرژي آنتی سازي، پردازش

 ترینمله مهماز جمیزبان و خود ایمنی است.  ها درپاتوژن

Web of Science  , Medline,Scopu,توان به می نمایه مجله

Chemical Abstracts  اشاره کرد. قدمت مجله به سال

 175شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1988

 تأثیرباشد. ضریب مینامه دو ماه و دوره چاپ آن به صورت

  .]15[ ستا 932/7 ،مجله

9- Cellular and Molecular Immunology 

شناسی سلولی و مولکولی در آمریکا توسط مجله ایمنی

. هدف گرددمیمنتشر  Nature Publishing Groupانتشارات 

 شناسیایمنی نوع تحقیقات دو هر از انتشار این مجله پوشش

 آخرین باشد، در این مجلهبالینی می کاربردهاي و پایه

 ان،میزبایمنی هاي حاصله در زمینه پاسخپیشرفت و اطالعات
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از گردد. منتشر می in vivo و in vitro شرایط دو در هر

 Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینجمله مهم

، گرددمیالدي باز می 2004اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

دو   صورتو دوره چاپ آن به 60شاخص هیرش مجله برابر 

  .]16[ ستا 551/7 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه

10- Mucosal Immunology 

شناسی مخاط در آمریکا توسط انتشارات مجله ایمنی

Nature Publishing Group مخاطبین این گرددمی شرمنت .

باشد. مجله ایمنی بالینی می و پایه مندانمجله تمامی دانش

 و ایمنی هايجنبه تمام شناسی مخاط به انتشار تحقیقات در

حیطه موضوعی مجله . پرازدمخاطی می هايبافت در التهاب

 نازوفارنکس، ریه، روده، و عبارت از ایمنی و التهاب در معده

ادراري تناسلی است.  دستگاه شناسییمنیا و چشم دهان،

نامه در این  علمی، مروري و بررسی پژوهشی، انواع مقاالت

توان می نمایه مجله تریناز جمله مهمگردد. مجله منتشر می

 2008اشاره کرد. قدمت مجله به سال   Web of Science به

و دوره  74شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

  ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه دو ماه به صورت چاپ آن

  .]17[ ستا 48/7

11- Seminars in Immunology 

شناسی در انگلستان توسط مجله سمینارها در ایمنی

  Elsevier Science Ltd -Academic Press Ltdانتشارات 

 مجله یک شناسی،. مجله سمینارها در ایمنیگرددمی منتشر

اطالعات  مروري با هدف ارتقاء و به روز نگه داشتن

 تحوالت اطالع رسانی به آنها در زمینه و منداندانش

 شماره هر در. خاص است موضوع یک در یشناسایمنی

 با ها،و مورد عالقه ایمونولوژیست مهم خاص، موضوعی

 از ايگسترده طیف در اخیر هايپیشرفت بر تمرکز

 سلولی در زمینه و مشتمل بر تحقیقات مولکولی تحقیقات،

 تا شش شماره در هر. گیردایمنی مورد توجه قرار می پاسخ

به دعوت مجله از متخصصین مروري  معتبر مطالعه هشت

بررسی و توسط ویراستار و متخصص بین المللی، ویراستاري 

توان می نمایه مجله تریناز جمله مهم .شودو منتشر می

اشاره کرد. قدمت مجله به   Web of Science , Scopusبه

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1989سال 

باشد. ضریب مینامه و ماهد و دوره چاپ آن به صورت 109

  . ]18[ست ا 206/7 ،مجله تأثیر

12-Journal of Allergy and Clinical Immunology-In 

Practice 

ردي، در هلند کعمل - بالینی ایمونولوژي و آلرژي مجله

. حیطه گرددمی منتشر Elsevierمریکا توسط انتشارات آ

انی هاي درمبررسی جنبه موضوعی مجله عبارت از

بر  مجله . تاًکیداست هاي آلرژیک ایمونولوژیکبیماري

 در تواندمی که دارد، کاربرد پزشکان براي که مطالعاتی است

 و یا آنها گیرد قرار استفاده مورد روزمره فرآیندهاي درمانی

 طور به که جدیدي هايمهارت یا دانش به یابیدست در

 نمایه مجله ترینمز جمله مهاارائه گردد.  بیماران به مستقیم

اشاره کرد. قدمت مجله به  Web of Scienceتوان به می

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 2013سال 

باشد. ضریب مینامه دو ماه و دوره چاپ آن به صورت 32

  .]19[ست ا 966/6 مجله تأثیر

13-Clinical Reviews in Allergy & Immunology 

شناسی، در ایمنی و آلرژي در بالینی هايبررسی مجله 

 منتشر .Humana Press, Incآمریکا توسط انتشارات 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

12
.1

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.12.1.2
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4070-fa.html


  1161    همکارانو ر پو جالل الیش

  1397سال  ،12، شماره 17 دوره  رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

 تجربی با هدف و . در این مجله مقاالت مروريگرددمی

 و ایمونولوژیک آلرژیک هايبالینی و بررسی بیماري مدیریت

آزمایش  استاندارد در زمینه  هايپروتکل و توسعه

-ز جمله مهماگردد. پوست، منتشر می آلرژي هايبیماري

اشاره کرد.  Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترین

شاخص ، گرددمیالدي باز می 1995له به سال قدمت مج

دوماه نامه  و دوره چاپ آن به صورت 65هیرش مجله برابر 

  .]20[ست ا 442/6 مجله تأثیرباشد. ضریب می

14- Allergy: European Journal of Allergy and 

Clinical Immunology 

شناسی بالینی، مجله آلرژي: مجله اروپایی آلرژي و ایمنی

   .Blackwell Publishing Incدر انگلستان توسط انتشارات 

 حفظ و مجله، ترویج این انتشار این از . هدفگرددمی منتشر

در . باشدشناسی میایمنی بالینی و پایه آلرژي بین ارتباط

ها و پژوهشی، مروري، اخبار، یادداشت مقاالت مجله این

نمایه  تریناز جمله مهم .گرددگزارشات کوتاه منتشر می

اشاره کرد.   ,PubMed MedlineElsevier/ توان به می مجله

شاخص ، گرددمیالدي باز می 1948قدمت مجله به سال 

 نامهماه و دوره چاپ آن به صورت 150هیرش مجله برابر 

  . ]21[ ستا 048/6 ،مجله تأثیرباشد. ضریب می

15- Advances in Immunology 

شناسی در آمریکا توسط مجله پیشرفت در ایمنی

. گرددمی منتشر Elsevier Academic Press Inc.انتشارات 

 سال است که 50شناسی بیش از ایمنی در مجله پیشرفت

 شناسیمطالعات ایمنی آخرین را با محققان و جویاندانش

 مروهاي و مطالعات کند. با استفاده از این مجلهآشنا می

 خالصه هاي حیاتی، به شکلزمینه در متخصصان انتقادي

حیطه موضوعی مجله مشتمل بر مطالعات . گرددمنتشر می

 باشد. طیفشناسی مییپایه و پژوهشی و تجربی ایمن

 جمله از شناسی،ایمنی مرتبط با موضوعات از وسیعی

 تکامل و فیلوژنی سازي،فعال سلولی و مولکولی هايمکانیسم

نمایه  تریناز جمله مهمباشد. بالینی می هايروش مولکولی و

اشاره کرد. قدمت مجله  Web of Scienceتوان به می مجله

شاخص هیرش مجله ، گرددیمیالدي باز م 1961به سال 

باشد. ضریب مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 94برابر 

  .]22[ ستا 935/5، مجله تأثیر

16- Current Topics in Microbiology and 

Immunology 

شناسی ایمنی و میکروبیولوژي در جاري مجله مباحث

منتشر  Verlag Berlin-Springerدر آلمان توسط انتشارات 

ترین . حیطه موضوعی مجله عبارت از جدیدگرددمی

 مولکولی، شناسیایمنی هاي زمینه در تحقیقاتی هايیافته

 تریناز جمله مهم .است شناسیویروس و باکتري شناسی

اشاره کرد. قدمت Web of Science توان به می نمایه مجله

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 1967مجله به سال 

نامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 105مجله برابر 

  .]23[ ستا 829/5 ،مجله تأثیرضریب . باشدمی

17- Frontiers in Immunology 

شناسی در سوئیس توسط مجله مرزها در ایمنی

. این مجله گرددمی منتشر .Frontiers Media Saانتشارات 

با هدف انتشار مقاالت به منظور تبادل اطالعات میان 

مندان و عامه جامعه است. تمامی مباحث مرتبط با دانش

این مجله شناسی در این مجله چاپ می شود. در ایمنی

گسترش و  پایه، هايمکانیسم بررسی عالوه بر مطالعات
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بالینی و  شرح بر خاصی تاًکید بدن، ایمنی سیستم ردعملک

با  چنینانسان شده است. هم بدن ایمنی اختالالت فنوتیپی

 اثرات بیولوژیکی، بررسی داروهاي فزآینده توجه به گسترش

بیماري نیز در  مولکولی هايداروهاي اینولوژیک بر مکانیسم

گردد. هدف از انتشار این مجله به این مجله منتشر می

 هايروش آوري فن و علمی دانش پیشرفت کشیدن تصویر

در  ایمنی سیستم اختالالت درمان و تشخیص براي نوین

 تریناز جمله مهمباشد. سطوح سلولی، انسانی و حیوانی می

ه کرد. قدمت اشار  Web of Scienceتوان به می نمایه مجله

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 2010مجله به سال 

باشد. مینامشخص  و دوره چاپ آن به صورت 69مجله برابر 

  . ]24[ست ا 511/5 ،مجله تأثیرضریب 

18- International Immunology 

شناسی بین المللی در انگلستان توسط مجله ایمنی

. هدف از گرددمی منتشر Oxford Univ Press.انتشارات 

 تمام در نظري و بیتجر انتشار این مجله انتشار مطالعات

 تحقیقات باشد و تمامیمی شناسیایمنی هايزمینه

از جمله دهد. را پوشش می جهان سراسر در آزمایشگاهی

اشاره   Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینمهم

، گرددمیالدي باز می 1989کرد. قدمت مجله به سال 

 ورتو دوره چاپ آن به ص 121شاخص هیرش مجله برابر 

  .]25[ ستا 189/5 ،مجله تأثیرباشد. ضریب یمنامه ماه

19- Journal of Immunology 

شناسی در آمریکا توسط انتشارات مجله ایمنی

(AAI) Immunologists of Association American  

 هاي. حیطه موضوعی مجله تمامی زمینهگرددمی منتشر

 بالینی و پایه مطالعات جمله از تجربی، شناسیایمنی

ایمنی، تنظیمات ایمنی شناسی سلولی و  مشتمل بر

 التهاب و ایمونوژنتیک، میزبان، دفاع بالینی، شناسیایمنی

 تریناز جمله مهممولکولی و ساختاري است.  شناسیایمنی

اشاره کرد. قدمت   Web of Scienceتوان به می نمایه مجله

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 1916مجله به سال 

نامه فتهدو ه و دوره چاپ آن به صورت 339مجله برابر 

  .]26[ست ا 539/4 ،مجله تأثیرباشد. ضریب می

20- European Journal of Immunology 

شناسی در آلمان توسط انتشارات مجله اروپایی ایمنی

Blackwell-Wiley حیطه موضوعی مجله گرددمی منتشر .

 با شناسیشده ایمنی منتشر تحقیقات ترینعبارت از داغ

بررسی و  و نقد- ایمونولوژي کلیدي موضوعات اولویت

 چارچوب در تحقیقات تفسیر و شرح و منظم مرورهاي

جهان است.  سطح در شناسیایمنی ویجو تر گسترده، اخبار

  Web of Scienceمی توان به نمایه مجله تریناز جمله مهم

، گرددمیالدي باز می 1971اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 185شاخص هیرش مجله برابر 

  .]27[ ستا 248/4 ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه ماه

21- Journal of Clinical Immunology 

آمریکا توسط انتشارات شناسی بالینی در مجله ایمنی

sSpringer/Plenum Publisher  هدف از گرددمیمنتشر .

به  کمک بالینی شناسیایمنی المللیانتشار مجله بین

 اطالعات جدید دانشگاهی است براي ارائه پزشکان و محققان

 سیستم به مربوط هايبیماري و پایه تحقیقاتی شناسیایمنی

 بالینی مطالعات و پایه التمقا مجله در این. است بدن ایمنی

 هايبیماري مشتمل بر شناسی،ایمنی هايجنبه تمام در

 ترینجمله مهم از .شودچاپ می حیوانی هايانسانی در مدل
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  ,ScopusPubMed/Medline ,توان بهمی نمایه مجله

f Science oWeb  Embase,  اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و  84خص هیرش مجله برابر شا، گرددمیالدي باز می 1981

 تأثیرشد. ضریب بانامه میدو ماه دوره چاپ آن به صورت

  . ]28[ست ا 227/4 ،مجله

22- Cancer Immunology, Immunotherapy 

شناسی سرطان، در آمریکا ایمنی- ایمنی درمانی مجله

. حیطه گرددمی منتشر Spring Verlagتوسط انتشارات 

ها و یشرفتپ و جدید موضوعی مجله عبارت از مفاهیم

سرطان  پایه و بالینی و ایمنوتراپی و ایمونولوژي ها درچالش

 Web ofتوان به می نمایه مجله ترینجمله مهماز است. 

Science  میالدي باز  1976اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و دوره چاپ آن به  100شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمی

ست ا 225/4 مجله تأثیرباشد. ضریب میماه نامه  صورت

]29[.  

23- Pediatric Allergy and Immunology 

شناسی کودکان، در انگلستان مجله آلرژي و ایمنی

هدف  .گرددمی منتشر  Blackwell-Wileyتوسط انتشارات 

 درمان و درك به مربوط جامع بررسی از انتشار این مجله،

 در آلرژیک عفونی و التهابی و ایمنی نقص هايبیماري

حیطه موضوعی مجله عبارت از مطالعات  باشد.کودکان می

 بین شیردهی و بارداري دوران در ایمنی تجربی و بالینی

وان تمی نمایه مجله تریناز جمله مهمکودك است.  و مادر

 1990اشاره کرد. قدمت مجله به سال   Web of Scienceبه

و دوره  78شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 تأثیرباشد. ضریب میشماره در سال  8 چاپ آن به صورت

  .]30[ ستا 137/4  ،مجله

24- Allergy, Asthma and Immunology Research 

شناسی، در کره مجله آسم، آلرژي و تحقیق ایمنی

 Soonchunhyang Universityجنوبی در توسط انتشارات 

هاي . حیطه موضوعی مجله عبارت از مقالهگرددمی منتشر

مرورهاي ویژه در خصوص  و کوتاه، گزارشات پژوهشی،

 و بالینی ایمونولوژي مشتمل بر مطالعات و آسم آلرژي،

مطالعات اخیري  هم چنین گزارش موارد خاص و و تجربی

 در پزشکان و است که به صورت خالصه براي محققان

موارد  گزارش. ایمونولوژي مفید باشد و آلرژي هايزمینه

 یا و ایمنی دستگاه آلرژي، بالینی تظاهرات از خاص جدیدي

 ارائه سردبیرهایی که منجر به به تنفسی، نامه هايبیماري

 پزشکان در خصوص در میان مشوق و برانگیز بحث مسائل

 و شناسی تنفس کودکانایمونولوژي و زیست آلرژي،

 عملی موضوعات چنینط گردد و هممرتب پزشکی هايزمینه

 و تجهیزات در اخیر هايپیشرفت مدیریتی در خصوص و

 و آلرژي بالینی تظاهرات با رابطه در پزشکان براي هاتکنیک

از  .گردده میئکودکان در این مجله ارا تنفسی هايبیماري

 Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینجمله مهم

، گرددمیالدي باز می 2009له به سال اشاره کرد. قدمت مج

دو  و دوره چاپ آن به صورت 33شاخص هیرش مجله برابر 

  .]31[ ستا 809/3 ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه ماه

25-Immunology and Cell Biology  

سلولی در استرالیا  شناسیزیست شناسی ومجله ایمنی

 . تمرکزگرددمی منتشر Verlag -Springerتوسط انتشارات

 ترینوسیع در بدن ایمنی سیستم کلی ردکعمل این مجله بر

 باشد.سلولی می شناسیزیست بر خاص تاًکید با آن، معناي

سلولی،  شناسیعبارت است از ایمنی حیطه موضوعی مجله
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زا، بیماري عوامل به ایمنی هاياکتسابی، پاسخ و ذاتی ایمنی

بنیادي،  هايایمنی شناسی تومور، ایمونوپاتولوژي، سلول

هاي مدل و انسان در ایمونولوژیک ایمونوژنتیک و مطالعات

ره. غی و سرکه مگس صحرایی، موش موش، جمله از حیوانی

  Web of Science توان بهمی نمایه مجله تریناز جمله مهم

، گرددمیالدي باز می 1987اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 10 و دوره چاپ آن به صورت 92شاخص هیرش مجله برابر 

 ستا 795/3 ،مجله تأثیرباشد. ضریب میشماره در هر سال 

]32[.  

26- Immunology and Allergy Clinics of North 

America 

در  آمریکا، شمال آلرژي و شناسیمجله بالینی ایمنی

  Elsevier Inc. -W B Saunders COآمریکا توسط انتشارات

رسانی  روز. هدف از انتشار این مجله بهگرددمی منتشر

 جدیدترین بیمار، مدیریت روند آخرین مورد در متخخصین

درمانی  هايگزینه انتخاب و هاي انجام گرفتهپیشرفت

از این مجله  شماره هر باشد.مناسب براي بیماران می

از است.  آلرژي و شناسیایمنی واحد موضوع رکز بر یکمتم

 Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینجمله مهم

، گرددمیالدي باز می 1987اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 56شاخص هیرش مجله برابر 

  .]33[ ستا 694/3  ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه فصل

27- Clinical Immunology 

شناسی بالینی، در آمریکا توسط انتشارات مجله ایمنی

mic Press Inc Elsevier ScienceAcade  گرددیمنتشر م .

 و سلولی اساس بررسی با در این مجله مقاالت پژوهشی

 در این مجله. گرددمی منتشر ایمونولوژیک بیماري مولکولی

حیطه  شود.سردبیر نیز منتشر می به نامه و مقاالت مروري

ایمنی،  موضوعی مجله عبارت است از پیري، آلرژي، خود

 آزمایشگاهی، محیط شناسیایمنی بالینی، ولوژي،بیوتکن

 ایمنی عصبی، نقص مخاطی، ایمنی، ایمنی و زیست، عفونت

از جمله واکسن است.  تومور شناسیاولیه، پیوند، ایمنی

Web of Science ,توان بهمی مجلههاي نمایه ترینمهم

ScopusMedline,   1999اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

و دوره  109شاخص هیرش مجله برابر ، گرددیمیالدي باز م

 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه چاپ آن به صورت

  .]34[ ستا 557/3

28- Current Opinion in Allergy and Clinical 

Immunology 

بالینی، در  شناسیایمنی و آلرژي در اخیر مجله نظرات

  Lippincott Williams & Wilkisآمریکا توسط انتشارات 

 هاي. حیطه موضوعی مجله عبارت از بیماريگرددمی منتشر

 بزرگساالن، آسم در و آلرژي مکانیزم فوقانی تنفسی، مجاري

 و دارو و غذا انتشار آتوپی، آلرژي و آسم در کودکان

توان می نمایه مجله تریناز جمله مهمتراپی است. ایمونو

 2001اشاره کرد. قدمت مجله به سال   Web of Scienceبه

و دوره  73شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه دو ماه چاپ آن به صورت

  .]35[ ستا 544/3

29-Clinical and Experimental Immunology 

شناسی، در انگلستان توسط یمجله بالینی و تجربی ایمن

. این مجله گرددمی منتشر Blackwell-Wiley.انتشارات 

 احثمرتبط با مب بیولوژیک معتبر بین المللی، مطالعات

حیطه موضوعی مجله عبارت است . کندرا منتشر می بالینی
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ایمونولوژیک  هايدرمان بیمارانی که در بالینی از مطالعات

ثانویه و  و ایمنی اولیه نقص خودایمنی، کنند،دریافت می

  Webتوان به می نمایه مجله تریناز جمله مهم .آلرژي است

of Science  میالدي  1966ل اشاره کرد. قدمت مجله به سا

و دوره چاپ آن  121شاخص هیرش مجله برابر ، گرددباز می

 ستا 542/3 ،مجله تأثیرباشد. ضریب میماه نامه  به صورت

]36[.  

30- Journal of Investigational Allergology and 

Clinical Immunology 

بالینی، در اسپانیا  شناسیایمنی و آلرژي تحقیقاتی مجله

. گرددمی منتشر Esmon Publicidad S.Aتوسط انتشارات 

گذشته در اسپانیا، به صورت قابل  دهه چند در لرژيعلم آ

این زمینه  اي متحول گردیده و مجالت متعددي درمالحظه

بالینی  شناسییایمن و آلرژي تحقیقاتی کند. مجلهمنتشر می

 در بالینی و پایه تحقیقات براي فعال بسیار و بستري جذاب

 مجله در این .کندمی فراهم بالینی شناسیایمنی و آلرژي

نظرات بررسی و  و کوتاه گزارشات مرورها، مقاالت پژوهشی،

توان به می نمایه مجله تریناز جمله مهم. گرددمنتشر می

Web of Science 1991دمت مجله به سال اشاره کرد. ق 

و دوره  53شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه دو ماه چاپ آن به صورت

  .]37[ست ا 457/3

31- Expert Review of Clinical Immunology 

شناسی بالینی، در آمریکا مجله مروري تخصصی ایمنی

. گرددمی منتشر ,Taylor & Francis Ltdتوسط انتشارات 

 و تجزیه هدف از انتشار این مجله، فراهم کردن شرایط براي

 هايروش ردکعمل با رابطه در تفسیر هاي تخصصی وتحلیل

از بالینی است.  شناسیایمنی در جدید تشخیصی و درمانی

Web of Science توان بهمی نمایه مجله ترینجمله مهم

Medline,Scopus,   .2006قدمت مجله به سال اشاره کرد 

و دوره  38شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه چاپ آن به صورت

  .]38[ست ا 436/3

32- Immunology 

شناسی، در انگلستان توسط انتشارات مجله ایمنی

Blackwell-Wiley شناسی. مجله ایمنیگرددمی منتشر 

 جمله از شناسیهاي ایمنیزمینه تمام در پژوهشی مقاالت

 ایمونوژنتیک، مولکولی، ایمونوشیمی، و اسی سلولیشنایمنی

 شناسیایمنی آلرژي، ریاضی، سازيمدل تصویربرداري،

 منتشر بالینی شناسیایمنی و سرطان شناسیایمنی پیوند،

شناسی عالوه بر مقاالت پژوهشی، مجله ایمنی. کندمی

از جمله . کندرا نیز منتشر می مروري مقاالت چنینهم

اشاره   Web of Scienceتوان به می ایه مجلهنم ترینممه

، گرددمیالدي باز می 1958کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 115شاخص هیرش مجله برابر 

  .]39[ ستا 358/3 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه

33- Journal of Immunology Research 

شناسی، در انگلستان توسط مجله تحقیقات ایمنی

 منتشر Hindawi Publishing Corporationانتشارات 

 با قبالً که( شناسیایمنی تحقیقات . در مجلهگرددمی

) شدتکامل، شناخته می و شناسی بالینیایمنی عنوان

مروري مشتمل  مقاالت پژوهشی، مقاالت از ايمجموعه

 تحقیقات هايجنبه تمام در بالینی مطالعات بر

 تریناز جمله مهمگردد. شناسی منتشر میایمنی
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 Elsevier Biobase- Currentهتوان بمی مجلههاي نمایه

Awareness in Biological Sciences (CABS), 

, PubMedMedline  اشاره کرد. قدمت مجله به سال

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 2014

  .]40[ ستا 298/3 ،مجله تأثیرضریب است.  56

34-Annals of Allergy Asthma & Immunology  

شناسی در آمریکا توسط آلرژي و ایمنی - آسم مجله

 & American College of Allergy, Asthmaانتشارات

Immunology یک عنوان. از این مجله بهگرددمی منتشر 

/  آلرژي متخصص براي علمی شواهد بر مبتنی پایگاه

 و آسم آلرژي، با هدف به روز نگه داشتن ایمونولوژي

بر  مبتنی و در هر دو راستاي تحقیق بالینی شناسیایمنی

 و بالینی اطالعات ارائه به مجله یدتاًک .توان نام بردمی عمل

 دو گروه هر براي استفاده قابل آسانی به که است تحقیقاتی

 نمایه مجله ترینز جمله مهم. امحققین باشد و پزشک

اشاره کرد. قدمت مجله به  Web of Scienceتوان به می

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1995سال 

 تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه صورتو دوره چاپ آن به  97

  .]41[ست ا 263/3 مجله

35- Medical Microbiology and Immunology 

شناسی پزشکی، در مجله میکروب شناسی و ایمنی

. حیطه گرددمی منتشر Springerآلمان توسط انتشارات 

 بین متقابل هاي روابطجنبه موضوعی مجله عبارت از تمام

ترین عناوین میزبان است. از جمله مهم و عفونی عوامل

 پاسخ و ویروسی و میکروبی از پاتوژنز مدنظر مجله عبارت

مقاالت  چنینهم مجله. باشدمی عفونت به میزبان ایمنی

 و قارچ جمله از شناسی،میکروب هايزمینه مرتبط با سایر

نمایه  رینتاز جمله مهم .کندمی را نیز منتشر شناسیانگل

اشاره کرد. قدمت مجله   Web of Scienceتوان به می مجله

شاخص هیرش مجله ، گرددمیالدي باز می 1971به سال 

باشد. ضریب مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 52برابر 

  .]42[ ستا 202/3 ،مجله تأثیر

36- Molecular Immunology 

شناسی مولکولی، در انگلستان توسط مجله ایمنی

 منتشر Elsevier Science Ltd.-Pergamonانتشارات 

 در مولکولی شناسیایمنی . هدف از انتشار مجلهگرددمی

 مولکولی، سطح در شناسیاول، انتشار تحقیقات ایمنی درجه

باشد. می اکتسابی و ذاتی ایمنی در زمینه کاربردي و سلولی

 از مکانیزم مباحث منتشره در این مجله عبارتاز جمله دیگر 

 هايجنبه اکتسابی، و ذاتی ایمنی پدیده مولکولی هاي

سازي، فعال و سلول سیگنالینگ، ایمنی تنظیم مولکولی

هاي محلول، ایمونوپروتئومیکس، واسطه و سلولی هايگیرنده

درمان،  ایمونوژنمیکس، ایمونوگلیکومیکس، ایمنی مولکولی

 بافت سطح در مولکولی تغییرات تأثیر ایمونوشیمی و بررسی

 Web of ,توان بهمی نمایه مجله تریناز جمله مهم. هستند

Science, Medline/Index Medicus, Chemical Abstracts 

، گرددمیالدي باز می 1973اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 108شاخص هیرش مجله برابر 

  .]43[ ستا 188/3 ،مجله تأثیراشد. ضریب بمینامه ماه

37- Fish and Shellfish Immunology 

شناسی ماهی و آبزیان در انگلستان توسط ایمنی مجله

حیطه موضوعی  .گرددمی منتشر .Elsevier Incانتشارات 

پروري مشتمل  در حوزه آبزي شناسیمجله عبارت از ایمنی

 ها،سلول ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی، هايبر سیستم
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 محیطی عوامل به هاآن هومورال، وابستگی عوامل و هابافت

 و به واکسیناسیون پاسخ ها،پاتوژن به پاسخ درونی، و

ز جمله ا ها است.واکسن توسعه زمینه در کاربردي لعاتمطا

 و  Web of Scienceتوان به می نمایه مجله ترینمهم

Scopus میالدي باز  1991اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و دوره چاپ آن به  96شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمی

ست ا 185/3 مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه ماه صورت

]44[.  

38- Cellular Immunology 

شناسی سلولی، در آمریکا توسط انتشارات مجله ایمنی

Academic Press Inc Elsevier Science گرددمی منتشر .

 با رابطه در حیطه موضوعی مجله عبارت از مقاالت پژوهشی

 یا تجربی ها تحت شرایطسلول ایمونولوژیک هايفعالیت

 in و in vitro تمامی مطالعات تحت شرایط بالینی است.

vivo هاي سلولی مشتمل بر محل ایمنی هايپاسخ مرتبط با

هاي حساسیتی واکنش ایمنی، انواع خود ژن، آنتی گیرنده

 ایمنی و ایمنی ایمنی، نظارت نقص سلولی، ایمنی یا تاًخیري

 ایمنی ها،سایتوکاین و هالمفوکاین تومور، ایمونوتراپی،

 برابر در مقاومت انگل و شناسیایمنی بادي،مستقل از آنتی

 و ویروسی، تیموس عفونت و سلولی داخل هايمیکروب

پیوند در این مجله  شناسیایمنی لنفوسیت و ایمونوبیولوژي

 نمایه مجله ترینمهم از جملهگیرد. مورد بررسی قرار می

اشاره  Medline ،,Scopus Web of Scienceتوان به می

، گرددمیالدي باز می 1970کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 81شاخص هیرش مجله برابر 

  .]45[ست ا 995/2 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه

39- International Reviews of Immunology 

سی، در انگلستان شنامجله مروري بین المللی ایمنی

. گرددمی منتشر .Taylor & Francis Incتوسط انتشارات 

هدف از انتشار این مجله، چاپ مقاالت پایه و ترجمه شده 

شناسی است. مجالت مقالت مروري مرتبط با ایمنی

کند. حیطه موضوعی مجله متخصصین را نیز منتشر می

 و یذات ایمنی( تحقیقاتی و پایه شناسیعبارت از ایمنی

شناسی)، ایمنی ایمونولوژي و تومور و التهاب اکتسابی،

 انسان، عفونی در هايبیماري هايمکانیسم( بالینی تحقیقات

، )ایمنی شناسی/  سرطان آلرژي، خودایمنی، هايبیماري

Translational research  مرتبط با( ايترجمه تحقیقات 

 )روتولید دا و ها،واکسن تشخیص، زیستی، گرهاينشان

 مروري زمینه انتشار مطالعات اخیر پیرامون مجله این .است

 مرتبط هايزمینه و شناسیایمنی در ترجمه و پایه تحقیقات

بر مقاالت مروري، مجله پذیراي  عالوه. کندمی را فراهم

مرتبط،  پیرامون موضوعات سرمقاله و چاپ دست در مقاالت

 هر مجله از رهشما هر باشد. دراز داوران دعوت شده نیز می

هاي مروري که به دعوت از متخصصین ارائه نوع مقاله دو

مقاله اختصاصی   و سرمقاله شده و یا توسط دیگر محققین،

 چنین پذیرايهم رسد. این مجلههر شماره، به چاپ می

مقاالتی است که با هدف پوشش فضاي بین مطالعات 

این هاي مروري گیرد. مقالهپژوهشی و مروري انجام می

 مولکولی، شناسان زیست شناسان،ایمنی مجله مورد استفاده

 در زمینه که پزشکانی و محققان شناسان،میکروب

 آلرژیک، و التهابی هايبیماري بالینی، و ایمونولوژي پایه

 و پزشکی هايپژوهش به مربوط دیگر موضوعات و هاواکسن

جمله از  کنند،مطالعه می شناسیایمنی مرتبط با داروسازي
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 ساز و سوخت اختالالت و عروقی قلبی هايبیماري سرطان،

 توان بهمی مجله هاينمایه تریناز جمله مهمباشد. بدن، می

Medline PubMed/ ,eb of ScienceW  اشاره کرد. قدمت

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 1986مجله به سال 

باشد. مینامه دو ماه و دوره چاپ آن به صورت 59مجله برابر 

  .]46[ست ا 933/2 ،مجله تأثیرضریب 

40- Developmental and Comparative Immunology 

شناسی پیشرفت و مقایسه، در انگلستان مجله ایمنی

 . مجلهگرددمی منتشر .Elsevier Sci. Ltdتوسط انتشارات 

 مقاالتی شناسی پیشرفت و مقایسهالمللی ایمنی بین

 و بدن ایمنی سیستم توسعه زمینه در پژوهشی

مطالعات . کندمی اي را منتشر مقایسه شناسیایمنی

 و دارانهاي مهرهشناسی انجام گرفته در مدلایمنی

حیطه موضوعی  گردد.نیز در این مجله بررسی می مهرگانبی

شناسی مشتمل ایمنی تحقیقات سطوح مجله عبارت از تمام

بیوشیمی، ژنتیک  از سلول تا ارگانیسم شامل مباحث

 و بدن ایمنی پیري بر سیستم بررسی روند مولکولی،

از جمله . غدد است و اعصاب و ایمنی سیستم بین تعامالت

اشاره   Web of Scienceتوان بهمی نمایه مجله ترینمهم

، گرددمیالدي باز می 1977کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 95شاخص هیرش مجله برابر 

  .]47[ ستا 913/2 ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه ماه

41- Parasite Immunology 

شناسی انگل در انگلستان توسط مجله ایمنی

. حیطه گرددمی منتشر Blackwell-Wiley .انتشارات

مطالعات پژوهشی مرتبط با  موضوعی مجله عبارت از تمامی

 تک ،elminthes انسانی، شناسیانگل ویژه به ها،انگل تمامی

هدف از انتشار این  .باشدمی خارجی هايانگل و هایاخته

 در انگل شناسیایمنی هايجنبه تمام مجله، پوشش

مجله بر انتشار  تأکید. است حیوانی و انسانی هايمیزبان

 و ها توسط میزبانانگل کنترل چگونگی شاملمطالعاتی 

 انگلی هايعفونت از دوره این در واکنش ایمونوپاتولوژیکی

 Web ofتوان به می نمایه مجله تریناز جمله مهم .است

Science  .میالدي باز  1979قدمت مجله به سال اشاره کرد

و دوره چاپ آن به  67شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمی

ست ا 836/2 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه صورت

]48[.  

42- American Journal of Reproductive 

Immunology 

باروري، در دانمارك  شناسیایمنی آمریکایی مجله

. هدف از گرددمی منتشر Blackwell-Wileyتوسط انتشارات 

 تمام آخرین دستاوردها و اطالعات مجله بررسیانتشار این 

 در این مجله. است مثل تولید شناسیایمنی پیرامون مناطق

 کل منظور پوششزمان مطالعات علوم پایه و بالینی بههم

 تأثیر تحت را فرآیندي که ایمنی عنوان به مثل تولید روند

 نمایه مجله تریناز جمله مهمگردد. دهد، بررسی میقرار می

اشاره کرد. قدمت مجله به سال   Web of Scienceتوان بهمی

و  82شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1980

 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه دوره چاپ آن به صورت

  .]49[ ستا 745/2

43- BMC Immunology 

در انگلستان توسط انتشارات  BMCشناسی مجله ایمنی

Biomed Central Ltd  حیطه موضوعی گرددمیمنتشر .

سیستم ایمنی مشتمل بر  از مطالعات پژوهشیمجله عبارت 
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 چنینبافتی و ارگانیسمی، هم سلولی، سطوح مولکولی،

 هايمدل هاي انجام شده برو پژوهش بالینی مطالعات

نمایه  رینتاز جمله مهم .انسان است هايبیماري حیوانی

,Web of PubMed Medline, Scopus ,توان به می مجله

Science  .میالدي باز  2000قدمت مجله به سال اشاره کرد

و دوره چاپ آن به  46شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمی

ست ا 615/2 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامنظم  صورت

]50[.  

44-Food and Agricultural Immunology 

شناسی غذا و کشاورزي، در انگلستان توسط مجله ایمنی

. حیطه گرددمی منتشر Taylor & Francis Ltd انتشارات

 تشخیصی هايسیستم موضوعی مجله عبارت از توسعه

 به هاي تشخیصی بر پایه لیگاند،روش مشتمل بر تمامی انواع

متدهاي تشخیصی بر پایه  بادي، کاربرد آنتی مثال، عنوان

 وجهت مورد هايمولکول شناسایی یا تشخیص براي لیگاندها

 تحقیقات کشاورزي، تحقیقات غذایی، صنایع و علوم در

 یا غذایی آلرژي مرتبط با بالینی هايسیستم و دامپزشکی

 پیرامون مطالعات کشاورزي و شیمیایی مواد به حساسیت

آلرژیک است. این مجله به ارائه مقاالت  هايآلرژي واکنش

 تزیس هايبرنامه کشاورزي، غذایی، مواد پژوهشی پیرامون

نمایه  تریناز جمله مهم. پردازددامپزشکی می و محیطی

اشاره کرد. قدمت مجله  Web of Scienceتوان به می مجله

شاخص هیرش مجله ، گرددمیالدي باز می 1993به سال 

باشد. ضریب مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 29برابر 

  .]51[ست ا 568/2  ،مجله تأثیر

45- Clinical and Vaccine Immunology 

مریکا توسط آی، در شناسمجله بالینی و واکسن ایمنی

. این گرددمیمنتشر  Amer Soc. Mirobiologyانتشارات 

 تشخیصی و بالینی شناسیمجله قبال تحت عنوان ایمنی

 موضوعات پیرامون گردیده و مقاالتمنتشر می آزمایشگاهی

مرتبط با واکسن  تحقیقات و بالینی شناسیایمنی به مربوط

 مطالعات شامل مقاالت مجله دامنه. کندمی منتشر را

 در انسان ایمنی پاسخ درك منجر به افزایش که تحقیقاتی

گردد. حیطه موضوعی مجله عبارت از، بیماري می و سالمت

 براي جدید حیوانی هايمقاالت پیرامون معرفی مدل

و  ویروسی شناسیایمنی انسانی، ایمنولوژیک هابیماري

 در ز مقاالتیا ،کندمی استقبال ویژه مجله به. ایمونوپاتوژنز

 جمله از واکسن، تحقیقات و سازيایمن هاي جنبه تمام

 و انسان در واکسن به ایمنی پاسخ واکسن، ارزیابی و توسعه

هاي کمی یاورها و روش واکسن، حاملین مطالعات حیوان،

نمایه  تریناز جمله مهم .واکسن است بخشی اثر سنجش

قدمت مجله  اشاره کرد.  Web of Scienceتوان به می مجله

شاخص هیرش مجله ، گرددمیالدي باز می 1994به سال 

باشد. ضریب مینامه ماه و دوره چاپ آن به صورت 95برابر 

  .]52[ ستا 47/2 ،مجله تأثیر

46- International Archives of Allergy and 

Immunology 

در شناسی مجله آرشیو بین الملی آلرژي و ایمنی

-گذشته با تحت عنوان آرشیو بین المللی آلرژي و ایمنی

در سوئیس گردید. این مجله شناسی کاربردي منتشر می

. هدف از انتشار این گرددمی منتشر Kargerتوسط انتشارات 

 بالینی و پایه تحقیقات براي انجمن یک کندمی فراهم مجله،

حیطه . شناسیایمنی و مولکولی مدرن و سلولی آلرژي در
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 یمونوپاتولوژي،ا موضوعی مجله عبارت از آلرژي،

 ایمونوژنتیک، ایمونوفارماکولوژي، ایمونواندوکرینولوژي،

 شناسیایمنی و پیوند مخاطی، ایمنی تومور، شناسیایمنی

 بر عالوه. بند استهم هاي بافتو بیماري عفونی هايبیماري

گزارشات کوتاه، مقاالت مروري و مروهاي  پژوهشی، مقاالت

از گردد. این مجله منتشر مینظرات نیز در  و تفسیر کوتاه،

 PubMed, توان به می نمایه مجله ترینجمله مهم

f Science oWeb , Medline  اشاره کرد. قدمت مجله به

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1950سال 

 تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه و دوره چاپ آن به صورت 91

  . ]53[ست ا 437/2 ،مجله

47- Immunology Letters 

 شناسی، در هلند توسط انتشاراتمجله مرورهاي ایمنی

Elsevier Science Bv. هدف از چاپ مجله گرددمی منتشر .

 تجربی، مقاالت سریع شناسی انتشارمرورهاي ایمنی

 هايجنبه تمامی در  سردبیر به نامه و مرورهاي کوتاه، نقد

ضروري  معیارهاي. است مولکولی و شناسی سلولیایمنی

وضوح و شفافیت  از نتشار مقاالت در این مجله عبارتا

. انتشار باشدمی جدید بودن مطالعه و تجربی صحت مطالعه،

هاي قبلی تناقض دارد، به شرط نتایج مطالعاتی که با ایده

 ترینجمله مهماز گردد. صحت تجربی مطالعه، منتشر می

,f oWeb Medline,  ,Scopusتوان به می نمایه مجله

Science   میالدي باز  1979اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و دوره چاپ آن به  81شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمی

 ستا 436/2 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه صورت

]54[.  

48-Journal of Reproductive Immunology 

لند توسط انتشارات شناسی باروري، در همجله  ایمنی

Elsevier Ireland Ltd. حیطه موضوعی گرددمی منتشر .

شناسی ایمنی و تجربی هايجنبه مجله عبارت از تمام

 فرآیندهاي مشتمل بر بالینی و حیوانی باروري زیستی

 زن، و هاي مرتبط با باروري در مردپاتولوژیک: لوله و طبیعی

 حاملگی جفت، وسعهت و گزینی النه زایی، جنین و گامتوژنز

 تریناز جمله مهمو غدد  شیردهی است.  پستان زایمان و و

 Scopus,f ScienceoWeb ,  توان بهمی نمایه مجله

Medline  میالدي باز  1979اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و دوره چاپ آن به  75شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمی

 ستا 322/2 ،جلهم تأثیرمی باشد. ضریب نامه دو ماه صورت

]55[.  

49-Scandinavian Journal of Immunology 

نگلستان توسط شناسی اسکاندیناوي، در امجله ایمنی

. حیطه گرددمی منتشر Blackwell-Wiley انتشارات

 در تمام پژوهشی و مروري موضوعی مجله عبارت از مقاالت

در . ترجمه است و ولکولیم سلولی، شناسیایمنی هايجنبه

 منجر به ارتقاء دانش شود کهمقاالتی منتشر می این مجله

 دفاعی سیستم واکنش جهان در ارتباط با سراسر در محققان

 شناسیروش دستاوردهاي آخرین چنینهم مجله. گردد بدن

از جمله کند. تحقیقاتی ایمونولوژیک را نیز منتشر می

اشاره  Web of Scienceبه توان می نمایه مجله ترینمهم

، گرددمیالدي باز می 1972کرد. قدمت مجله به سال 

 و دوره چاپ آن به صورت 79شاخص هیرش مجله برابر 

  .]56[ ستا 314/2 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه

50-Journal of Microbiology, Immunology and 

Infection 
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عفونت در تایوان توسط -ایمنی و شناسیمیکروب مجله

در این مجله  .گرددمی منتشر Elsevier Taiwanانتشارات 

 شناسی،در زمینه میکروب پیشرفت و دستاوردها جدیدترین

مورد بررسی قرار  انگل و عفونی هايبیماري ایمونولوژي،

 یا بالینی حیطه موضوعی مجله عبارت از مقاالت گیرد.می

 شناسی،میکروب آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات

 با مرتبط شناسیانگل عفونی و هايبیماري ایمونولوژي،

توان به می نمایه مجله ترینز جمله مهماپزشکی است. 

Web of Science وScopus   وMedline   اشاره کرد. مجله

 1998بیان نهاده شده. قدمت مجله به سال  1968در سال 

و دوره  45شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 مجله تأثیرد. ضریب می باشنامه دو ماه چاپ آن به صورت

  .]57[ست ا 094/2

51-Allergy Asthma and Clinical Immunology 

در انگلستان  بالینی ایمونولوژي و آسم مجله آلرژي

در این  .گرددمی منتشر BioMed Centealتوسط انتشارات 

 و گیريپیش اپیدمیولوژي، تشخیص، هاينبهج مجله تمام

مورد بررسی قرار  ایمونولوژیک و آلرژیک هايبیماري درمان

پایه،  گیرید. حیطه موضوعی مجله عبارت از مطالعاتمی

 شغلی هايبیماري و هاي آسمزمینه در کاربردي بالینی و

 آلرژي، پوستی هايبیماري مخدر، مواد به حساسیت ریه،

 آلرژي و آنافیالکسی زهر، حساسیت ژیوادم،آن و بثورات

 نقایص ها، بیولوژیک و مدوالتورها ایمنی ایمنوتراپی، غذایی،

هاي ایمنی سلول کردایمنی و بررسی عمل خود و ایمنی

طبیعی  قاتل هايسلول نظارتی، T هايسلول ،B و T شامل

توان به می نمایه مجله ترینز جمله مهماائوزینوف است.  و

f ScienceWeb o و PubMed وScopus   اشاره کرد. قدمت

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 2004مجله به سال 

باشد. مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 24مجله برابر 

  .]58[ست ا 051/2ه مجل تأثیرضریب 

52- Human Immunology 

 شناسی انسان، در آمریکا توسط انتشارات مجله ایمنی

.Elsevier Science Inc حیطه موضوعی گرددمی منتشر .

مروي  و کوتاه گزارشات پژوهشی، مجله عبارت از مقاالت

 جمله از موضوعات از ايگسترده طیف پوشش مشتمل بر

 پیوند، شناسیایمنی اکتسابی، و ذاتی ایمنی ایمونوژنتیک،

. و تومور است هاي عفونیبیماري ایمنی شناسی خودایمنی،

 به است ممکن که مطالعاتی انتشار چنین بهمجله هم این

 در بافت و در عضو ژنتیکی کنترل هايمکانیسم درك

 پردازد.می بدخیم، هايبیماري پیشرفت و مزمن هايعفونت

، Medlineتوان به می مجله هاينمایه تریناز جمله مهم

,Scopus Web of Science  اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و  86شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1980

 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه ماه دوره چاپ آن به صورت

  .]59[ ستا 994/1

53- Comparative Immunology, Microbiology and 

Infectious Diseases 

 و میکروبیولوژي اي،شناسی مقایسهمجله ایمنی

  Elsevierط انتشاراتعفونی، در انگلستان توس هايبیماري

 Sci Ltd حیطه موضوعی مجله عبارت از گرددمی منتشر .

 و میکروبیولوژي ایمونوفارماکولوژي، و شناسیایمنی

 و . پزشکانباشدمی حیوان و انانس عفونی هايبیماري

 ایمونوپاتولوژي، شناسی،ایمنی به مند عالقه دامپزشکان

 انتشار به عفونی، متمایل هايبیماري و میکروبیولوژي
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باشند می حیوانی یا انسانی طب تخصصی مقاالت در مجالت

 اطالع بی ل یکدیگرمسائ از اغلب، این دو گروه نتیجه در و

توصیه  ايگسترده طور است که بهاین در صورتی . هستند

 و انسانی طب متخصصان بین ايرشته میان همکاري به

شده است زیراکه این امر به منافع هر دو گروه کمک  حیوانی

 و میکروبیولوژي شناسی،کند و فاصله مباحث ایمنیمی

. کندحیوانی را کم می یا انسانی در طب عفونی هايبیماري

Web of Science, توان بهمی مجله نمایه تریناز جمله مهم

 Medline, ,Scopus,  1978اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

و دوره  46شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 ،مجله تأثیرباشد. ضریب مینامه دو ماه چاپ آن به صورت

  .]60[ست ا 920/1

54-Central-European Journal of Immunology 

شناسی اروپاي مرکزي، در لهستان توسط مجله ایمنی

 منتشر Termedia Publishing House Ltd.انتشارات 

شناسی . حیطه موضوعی مجله عبارت از ایمنیگرددمی

 ،PubMedتوان به می نمایه مجله تریناز جمله مهماست. 

Embase Scopus ،Pub Med, Chemical Abstracts CAS ،

Web of Science  1996اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

و دوره  13ص هیرش مجله برابر شاخ، گرددمیالدي باز می

 ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه فصل چاپ آن به صورت

  .]61[ست ا 787/1

55- Transplant Immunology 

شناسی پیوند در هلند توسط انتشارات مجله ایمنی

Elsevier Science Bv حیطه موضوعی گرددمی منتشر .

 پرفیوژن/آسیب ایسکمی مجله عبارت از پذیرش پیوند،

 در که بافتی هايناهنجاري حاد و مزمن پیوند و رد مجدد،

 شناسیایمنی لههدف مج .شودمی ایجاد پیوند با ارتباط

پیوند  پاتوبیولوژي مطالعه به مربوط اطالعات پیوند، انتشار

براي متخصصین پیوند  باشد، به منظور ایجاد بستريمی

 و در هر دو نوع بالینی پیوند در جدید ها و مفاهیمایده براي

توان به می نمایه مجله تریناز جمله مهمتجربی است. 

nce, Web of Scie, MedlineScopus  اشاره کرد. قدمت

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 1993مجله به سال 

می نامه دو ماه و دوره چاپ آن به صورت 57مجله برابر 

  .]62[ ستا 655/1 ،مجله تأثیرباشد. ضریب 

56- Veterinary Immunology and 

Immunopathology 

شناسی دامپزشکی و ایمونوپاتولوژي، در مجله ایمنی

 منتشر Science Bv Elsevier هلند توسط انتشارات

 پایه، . حیطه موضوعی مجله عبارت از مطالعاتگرددمی

 به مربوط شناسیایمنی بالینی و ايمقایسه تحقیقات

 و هاسلول شناسیزیست برمشتمل  جانوري هايگونه

 ایمنی، نقص ایمونوشیمی، بدن، ایمنی سیستم هايمکانیسم

 ایمونوپاتولوژي، ایمونوژنتیک، شناسی تشخیصی،ایمنی

شناسی ایمنی تومورها، و عفونی هايبیماري شناسیایمنی

 هايجنبه واکسن، جمله از عفونی هايبیماري به گیرانهپیش

تمرکز این  .غیرفعال است منیای جمله از بارداري ایمنی

 ایمونوپاتولوژي و دامپزشکی شناسیایمنی مطالعات مجله بر

 هاينمایه تریناز جمله مهمحیوانات است.  کاربردي در

 Scopus و PubMed و Web of Scienceتوان به می مجله

، گرددمیالدي باز می 1979اشاره کرد. قدمت مجله به سال 

 14 و دوره چاپ آن به صورت 84 شاخص هیرش مجله برابر
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ست ا 632/1 ،مجله تأثیرباشد. ضریب میشماره در سال 

]63[.  

57- Viral Immunology 

شناسی ویروسی، در آمریکا توسط انتشارات مجله ایمنی

Mary Liebert حیطه موضوعی مجله گرددمی منتشر .

 تحقیقات ویروسی، شناسیایمنی در عبارت از تحقیقات

مشتمل بر  آزمایشگاهی تحقیقات و دامپزشکی بالینی،

 توسعه و حیوان، تحقیق و ویروسی انسان شناسیایمنی

ها، کارآزمایی جمله از ویروسی هايپیرامون واکسن

 هايویروسی، بیماري اجزاي ایمونولوژیک خصوصیات

 خود سندرم هاي جمله از ها،ویروس بر مبتنی ایمونولوژیک

ویروسی،  زایی، تشخیصبیماري هايایمنی، مکانیسم

ویروسی و  هايسرطان در بیماري و تومور شناسیایمنی

 روز به براي مجله . اینویروسی است ایمونولوژیک هايروش

 ایمونولوژیست، اطالعات ویروس شناسان، داشته نگه

 عفونی، هايبیماري متخصصان ها،میکروبیولوژیست

 دامپزشکان ها،اپیدمیولوژیست توسعه، و تحقیق دانشمندان

 ویروسی شناسیایمنی و سایر متخصصانی که به اطالعات

توان می یه مجلهنما تریناز جمله مهم .است نیازمند، ضروري

اشاره کرد.  Web of Science ,PubMed ,Medlineبه 

شاخص ، گرددمیالدي باز می 1987قدمت مجله به سال 

شماره  10 و دوره چاپ آن به صورت 56هیرش مجله برابر 

  .]64[ست ا 531/1 ،مجله تأثیرباشد. ضریب میدر سال 

58- Critical Reviews in Immunology 

شناسی در آمریکا توسط مجله مروهاي خاص ایمنی

. هدف از انتشار گرددمیمنتشر  Begell Houseانتشارات 

شناسی این مجله، ارائه مقاالت مروري جدید در زمینه ایمنی

باشد. هدف از انتشار مجله مولکولی ایمونوبیولوژي می

شناسی، برقراي تعادلی میان مطالعات مروهاي خاص ایمنی

 و شناسی مولکولیبا ایمنی شناسی معاصرایمنی

 نمایه مجله تریناز جمله مهمباشد. ایمونوبیولوژي می

اشاره کرد. قدمت مجله به سال  Web of Science توان بهمی

و  68شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1980

 تأثیرباشد. ضریب میدوماه نامه  دوره چاپ آن به صورت

  .]65[ ستا 352/1 ،مجله

59- Microbiology and Immunology 

شناسی، در ژاپن توسط شناسی و ایمنیمجله میکروب

. حیطه گرددمی منتشر Blackwell-Wileyانتشارات 

 میزبان، بدن ایمنی و موضوعی مجله عبارت از میکروب

 تحت هايزمینه. فیزیولوژیک است هايپاسخ و بیولوژي

 از عبارت شناسی در این مجلهایمنی و میکروبیولوژي پوشش

 هايشناسی، عفونتشناسی، ایمنیشناسی، ویروسباکتري

عوامل  و زاییگیاهان، بیماري و حیوانات انسان، در زابیماري

سلول،  سطح ترکیبات و میکروبی سموم مانند زابیماري

مطالعات واکسن،  التهاب، میزبان، دفاع در درگیر عوامل

 و دارویی، ژنومیکس مقاومت و میکروبی ضد عوامل

توان به می نمایه مجله تریناز جمله مهمپروتئومیکس است. 

Web of Science 1957ت مجله به سال اشاره کرد. قدم 

و دوره  63شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می

 ،مجله تأثیرمی باشد. ضریب نامه ماه چاپ آن به صورت

  .]66[ست ا 335/1

60-Iranian Journal of Allergy Asthma and 

Immunology 
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ایران در ایران توسط  ایمونولوژي و آسم آلرژي مجله

 منتشر Iranian Society of Asthma and Allergyانتشارات 

 انواع مقاالت مروري و پژوهشی، . در این مجلهگرددمی

 شناسیایمنی و آلرژي آسم، هايمرتبط با زمینه گزارش

توان به می نمایه مجله ترینز جمله مهماگردد. منتشر می

Web of Science وPubMed  وScopus   اشاره کرد. قدمت

شاخص هیرش ، گرددمیالدي باز می 2000مجله به سال 

باشد. مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 19بر مجله برا

  .]67[ست ا 049/1 مجله تأثیرضریب 

61- Asian Pacific Journal of Allergy and 

Immunology 

شناسی آسیا و اقیانوسیه، در تایلند مجله آلرژي و ایمنی

  Allergy Immunol Soc Thailand ofتوسط انتشارات

Thailand نمایه مجله تریناز جمله مهم. گرددمی منتشر 

اشاره کرد. قدمت مجله به  enceWeb of Sciتوان به می

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 1983سال 

باشد. ضریب مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 27

  .]68[ست ا 976/0،  مجله تأثیر

62-Iranian Journal of Immunology 

 شناسی، در ایران توسط انتشارات مجله ایرانی ایمنی

Shiraz Institute for Cancer Research گرددمی منتشر .

تمامی  از ايگسترده حیطه موضوعی مجله عبارت از طیف

 ایمنی هايجنبه تمام پیرامون نظري و تجربی مطالعات

 Webتوان بهمی نمایه مجله تریناز جمله مهم شناسی است.

, Embase, Pubmed, Scopus, Medline, ceof Scien

Chemical Abstracts  اشاره کرد. قدمت مجله به سال

و  15شاخص هیرش مجله برابر ، گرددمیالدي باز می 2005

 تأثیرمی باشد. ضریب نامه فصل دوره چاپ آن به صورت

  .]69[ست ا 787/0  ،مجله

63-Pediatric Allergy Immunology and 

Pulmonology 

شناسی در شناسی و آلرژي طفال و ریهمجله ایمنی

 منتشر .Mary Ann Liebert Inceآمریکا توسط انتشارات 

 درمان درك بهتر و ارتقاء ترویج ا هدف. این مجله بگرددمی

 کودکان در ایمنولوژیک و آلرژیک، تنفسی هايبیماري

حیطه موضوعی مجله عبارت از تحقیقات . شودمنتشر می

 مزمن هايبیماري ترینشایع مورد در اپیدمیولوژیک و بالینی

نادر  و رایج هايبیماري از بسیاري چنینهم و آلرژي و آسم

 و مولکولی چنین بررسی پیامدهاي. همدر کودکان است

 این شناختی جامعه و دارویی، فیزیولوژیکی مورفولوژیکی و

ده خانوا بر بیماري فرآیندهاي اتتأثیر چنینهم و مشکالت

 Web ofتوان به می نمایه مجله ترینز جمله مهماست. ا

Science  وPubMed Central  اشاره کرد. قدمت مجله به

شاخص هیرش مجله برابر ، گرددباز می میالدي 2010سال 

باشد. ضریب مینامه فصل و دوره چاپ آن به صورت 18

  .]70[ست ا 533/0 ،مجله تأثیر

 بحث

 35مقاله در جایگاه  2453در حال حاضر ایران با ارایه 

. ]7[شناسی قرار دارد هاي ایمنیجهان در زمینه انتشار مقاله

با توجه به مطالعات قبلی نویسندگان در زمینه مجالت 

و در  24، ایران در جایگاه ]71[تخصصی میکروبیولوژي 

، ایران در جایگاه ]72[زمینه مجالت تخصصی فیزیولوژي 

ایران در  ،کشورها قرار گرفته است در مقایسه با سایر 36

کشور پیشرو  40زمینه چاپ مقاالت علوم پایه پزشکی، جزء 
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جهان است و این امر ناشی از گستردگی و اهمیت مطالعات 

پایه پزشکی در بین محققین ایرانی است که با دقت بیشتر 

محققین ایرانی در راستاي انتخاب مجالت تخصصی و پر 

ودي شاهد ارتقاء جایگاه ایران در حوزه توان به زاستناد، می

  شناسی بود.انتشار مقاالت ایمنی

 هايسال در شناسیایمنی قابل مالحظه هايپیشرفت

 ترین عوامل تسریع رشد و پیشرفت درمهم از اخیر، یکی

 رشد، حضور محققان در این. گرددمحسوب می زیستی علوم

 شناسی زیست ژنتیک و بیوشیمی، ازجمله علوم سایر از

شناسی به بستر مولکولی، منتج به این امر گردیده که ایمنی

گردد.  اي براي حضور محققین میان رشته اي تبدیلگسترده

شناسی، این رشته را از حضور متخصصین متفاوت در ایمنی

هاي مولکولی سوق داده است. علمی بالینی به علمی با جنبه

ولکول تا موجود با توجه به گستره وسیع ایمنی شناسی از م

زنده و از مطالعات آزمایشگاهی تا زیستی، مطالعات گسترده 

و به تبع آن مقاالت متعددي در نوبت چاپ قرار دارند، 

هاي مند مجلهمندانه و هدفبنابراین انتخاب هوش

ایمونولوژي، در افزایش شانس چاپ مقاله در یک مجله 

اهمیت  ،مجله مناسبانتخاب اختصاصی، حایز اهمیت است. 

. دارد مقالهدر پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به  ايویژه

عمومی که حوزه  مجالت بر خالف تخصصی هايمجله

تري بیشاز اعتبار  تخصصی ویژه اي را شامل نمی شوند،

  . برخوردار هستند

منظور افزایش شانس پذیرش مقاله در مجالت به

انتخاب  شود، برايشناسی، پیشنهاد میتخصصی ایمنی

 همتخصصین مجرب و صاحب مقالمناسب مجله، از نظرات 

. مقاالت پر ارجاعی که در مقاله نویسنده، مورد استفاده شود

تواند گزینه مناسبی براي استفاده قرار گرفته است، می

 ايمجله بهمقاله بهتر است ابتدا، انتخاب مجله باشد. 

ن چنین زیرا نظرات داورا تخصصی و باکیفیت ارسال شود،

هایی، در بهبود کیفی مقاله و افزایش شانس چاپ آن مجله

کند. عدم پذیرش سزایی ایفاء میدر دیگر مجالت، نقش به

گر کیفیت پایین مطالعه نیست، زیرا اي، بیانچند باره مقاله

اي، رویکردها و نظرات هیآت داوري و مدیرمسیول هر مجله

رات تخصصی کنند، بهتر است نظشخصی خاصی اتخاذ می

داوران مجالت به دقت بررسی و در ویرایش نهایی مقاله 

  مورد استفاده قرار گیرد.

  گیرينتیجه

هاي متعدد از شناسی به دلیل پوشش شاخهایمنی

هاي پوشانی آن با بسیاري از شاخهمولکولی تا فردي و هم

پایه و بالینی، از تنوع وسیعی در زمینه مجالت تخصصی 

شناسی منجر به رچه تعدد مجالت ایمنیبرخوردار است. گ

گردد، اما توجه به تسهیل انتخاب مجله براي محققین می

حیطه موضوعی مجله و انتخاب تخصصی مجله، منجر به 

  گردد.انتشار سریع تر پژوهش می

  تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی 

محترم مقاله، که با نظرات ارزشمند  ویژه داورانصاحب نظران به

  آورند.عمل میخود، ما را در بهبود کیفی مقاله، یاري رساندند، به

.  
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Background and Objectives: Immunology is the science of prevention of entry and encounter with internal and 

external antigenes, with the aim of preserving the body's natural homeostasis. Due to the importance of 

immunology in prevention and treatment of diseases and concerning the multiplicity of published journals in this 

field, this study was performed to introduce the most prestigious specialized immunology journals for the first 

time for Persian language readers. 

Materials and Methods: This descriptive study was conducted in 2018 at Rafsanjan University of Medical 

Sciences. The list of immunology journals was extracted from the SCImago Journal & Country Rank (SJR) and 

Journal Citation Reports (JCR) WebSites. For this purpose, in the "Subject Area" of the SJR website 

“Immunology and Microbiology” words and in the "Subject Category" “Immunology” word and in the "Select 

Categories" of JCR website “Immunology” word were searched. 

Results: The Journals’ list extracted from SJR and JCR contained 209 and 155 Immunology journals, 

respectively. Considering the high number of specialized journals in immunology, the journals containing the 

term of “immunology” in title were studied. The investigated information of the journals included 

journal’s name, country of presentation, publisher, subject of coverage, the most important indexes of the 

journal, date of publication of the journal, hirsch index, duration of publishing, and impact factor in 2018. 

Conclusion: According to the entry of clinical basic field in immunology, a lot of journals published in this 

science and consequently, immunology journals are categorized in two clinical and basic groups. Despite the 

high number of immunology journals, most journals tend to publish research and specialized articles. 

Key words: Immunology, Journal, Hirsch index, Impact Factor 
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