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  مقدمه

 اي چاپ و نشر مجالت در حوزه علوم پزشکی از سابقه

نقش این مجالت  طوالنی برخوردار نیست با این وجود،

انتشار نتایج و پیشرفت علوم زمینه در اي  بسیار ارزنده

د به جاي از خوتوجهی  و اثرات قابل  ایفا نمودهپزشکی 

هاي اخیر روند چاپ مقاالت  در سال .]1-3[ اند گذاشته

اي داشته و کیفیت مقاالت چاپ شده نیز  کننده رشد خیره

مجالت بسیار در حال حاضر . ]1- 2[بهبود یافته است 

زیادي در زمینه پزشکی و پیراپزشکی فعالیت دارند و نتایج 

این . کنند هاي علمی محققین را منتشر می پژوهش

ها، هر یک به  جالت، همانند مجالت مرتبط با سایر رشتهم

نوبه خود در صدد ارتقاء کیفیت و بهبود فرآیند بررسی و 

ارزیابی مداوم و مستمر این . باشند انتشار مقاالت می

هاي محققین، کسب درجات  فرآیند، راهگشاي پژوهش

  . باالتر و ارتقاء رتبه مجله خواهد بود

جالت ارتباط مستقیم و بندي و ارزیابی م درجه

اندرکاران و هیئت تحریریه آنها در  تنگاتنگ با توانایی دست

- 4[جذب و انتخاب بهترین مقاالت قابل دسترسی دارد 

کیفیت مجالت پزشکی با اعتبار آنها یعنی فاکتور تأثیر . ]3

این فاکتور به صورت دستورالعملی در . ]5[شود  ارزیابی می

ده است و براي مجالتی که گزینش بهترین مجالت درآم

. ]6[گردد  شوند، محاسبه می مینمایه هاي معتبر  در سایت

کشور ضوابط علوم پزشکی نشریات بررسی کمیسیون 

شدن مورد توجه  نمایهخاصی را براي امتیازدهی و شرایط 

قرار داده است که مدیران یک مجله براي ارتقاء کیفی و 

  . ر قرار دهندظکمی مجله، بایستی آن ضوابط را مد ن

هایی در مورد مقاالت چاپ  خوشبختانه اخیرآً بررسی

براي  .شده در مجالت علوم پزشکی به عمل آمده است

مقاالتگروهیمشارکتواستناداتمیزان Batooliنمونه، 

کاشان را درعلوم پزشکیدانشگاهپژوهشی -علمیمجله

 .]7[، بررسی نمود 1387تا  1381هاي  سالطی

Ashraf همچنین، Ganjooei  و همکاران، مجله علمی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان را از جهت میزان رضایت 

  مجله. ]8[ند ا هنویسندگان مقاالت مورد بررسی قرار داد

پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

و مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران مقاالت  ]9- 10[

اند  ورد ارزیابی قرار دادهچاپ شده در مجله خود را م

، در خارج از کشور نیز در برخی نشریات چنین ]11[

توان به  در این مورد می. هایی به عمل آمده است بررسی

نشریه پزشکی سعودي و نشریه پاکستانی علوم پزشکی 

پژوهشی دانشگاه علوم  - مجله علمی . ]5، 12[اشاره نمود 

آغاز به کار آن  سال از 10پزشکی رفسنجان که نزدیک به 

نتایج اولین خودارزیابی مقاالت  1387گذرد، در سال  می

را منتشر  1385تا  1380هاي  چاپ شده در فاصله سال

به دنبال انتشار نتایج این پژوهش، . ]13[نمود 

اندرکاران مجله در جهت بهبود روند چاپ مقاالت،  دست

ذ تغییراتی اساسی اعمال نموده و راهکارهایی نظیر اتخا

هایی جهت کوتاه نمودن فاصله زمانی بین دریافت  روش

هاي  مقاله تا زمان چاپ، کاهش تعداد کلمات چکیده

فارسی و انگلیسی و سایر موارد کشف شده در اولین 

علوم  دانشگاه مجله. خودارزیابی را مد نظر قرار دادند

اي را از  در حال حاضر مقاالت ارزنده پزشکی رفسنجان

ارزیابی آزمون کند و بر اساس  فت مینویسندگان دریا

در  داخل کشورعلوم پزشکی نشریات بررسی کمیسیون 

. جزء نشریات سطح اول قلمداد گردیده است 1389سال 

و   جایی که متولیان مجله به این امر بستده ننموده از آن
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شدن آن در نمایه در صدد ارتقاء کیفیت مجله و 

باشند،  می PUBMEDوISIي نظیر هاي معتبر سایت

شناخت و رفع مشکالت موجود در روند ارزیابی و چاپ 

بدین . اي برخوردار است مقاالت از اولویت و اهمیت ویژه

منظور انجام دومین خودارزیابی و بررسی روند چاپ 

علوم پزشکی رفسنجان در فاصله مقاالت در مجله دانشگاه 

  .ر گرفتهدف این مطالعه قرا 1386-1390هاي  سال

  ها و روشمواد 

انجام شد،  1390این مطالعه توصیفی که در سال 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  -مجله علمی

Self)براي دومین مرتبه مورد خودارزیابی  audit study)

قرار گرفت و کلیه مقاالت چاپ شده در این مجله، از جلد 

، در طی )40درپی  پی( 10تا جلد ) 22درپی  پی( 6

جهت . ، بررسی گردیدند1390تا  1386هاي  سال

لیست طراحی شده براي اولین  آوري اطالعات از چک جمع

خودارزیابی که مواردي از قبیل تعداد نویسندگان، 

هاي فارسی و  جنسیت نویسنده اول، تعداد کلمات چکیده

متن مقاله، تعداد منابع، نوع  کلمات دانگلیسی، تعدا

ه به نویسنده، تاریخ مطالعه، تاریخ ارسال اولین اصالحی

دریافت اولین پاسخ از نویسنده و تاریخ پذیرش مقاله در 

گزاري جدید مجله،  آن لحاظ شده بود و بر اساس سیاست

نظیر بودجه، کمیته اخالق و تعارض در  هاي دیگري گزینه

اطالعات بدست . ، استفاده شدگردیدمنافع به آن اضافه 

هاي  و روش 18نسخه  SPSSافزار  آمده با استفاده از نرم

و مجذور کاي مورد ) رسم جدول و نمودار(مار توصیفی آ

سپس نتایج به دست آمده با . تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

. نتایج حاصل از اولین خودارزیابی مقایسه گردیدند

05/0≤p دار در نظر گرفته شد معنی.  

  نتایج

مقاله به دفتر  948هاي مورد مطالعه،  در طی سال

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  -لمیمجله ع

از این مقاالت به ) مورد 208( %22ارسال گردیده بود که 

از آنها براي چاپ ) مورد 740% (78چاپ رسیدند و 

هاي  مناسب تشخیص داده نشدند یا در محدوده فعالیت

، عالوه بر انتشار 1386در سال . گرفتند این مجله قرار نمی

مقاله برگزیده همایش بهداشت  16ه، فصلنام 4مقاالت در 

در رفسنجان، در ) ص(هاي پیامبر اعظم  در آموزه

اي به همین نام به چاپ رسید که به این دلیل،  نامه ویژه

مربوط به %) 4/27(مورد  57بیشترین درصد مقاالت با 

  . این سال بوده است

از مجموع مقاالت ) مورد 3% (51/1نوع مطالعه در 

هاي مورد بررسی، گزارش نشده  ی سالمنتشر شده در ط

بیشترین نوع مطالعه در مقاالت چاپ شده را به . بود

، و %)6/23(، تجربی %)2/30(ترتیب، مطالعات توصیفی 

دادند در حالی که  تشکیل می%) 2/9(آزمایشگاهی 

تجربی،  کمترین درصد مقاالت مربوط به مطالعات نیمه

گروهی بود  همکیفی، کوهورت، خودارزیابی، بالینی و 

  ). براي هر یک از انواع مطالعات ذکر شده% 5/0(

بررسی جنسیت نویسندگان مشخص نمود نویسنده 

مرد از مقاالت % 2/68از مقاالت، زن و در % 8/31اول در 

مقایسه جنسیت نویسنده اول در اولین و . است بوده 

دار نشان داد  دومین خودارزیابی مجله اختالف معنی

)022/0=p (ین صورت که با وجود بیشتر بودن بد

نویسندگان اول مرد در مقاالت مورد بررسی در اولین و 

دومین خودارزیابی، تعداد آنها در دومین خودارزیابی به 

  . داري کاهش یافته بود طور معنی
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فاقد نویسنده % 8/34از مجموع مقاالت مورد بررسی، 

سیت رابطه بین جن. فاقد نویسنده مرد بودند% 6/7زن و 

).p=022/0(دار بود  نویسنده اول و نوع مطالعه معنی

مقاالتی که نویسنده اول آنها مرد بوده است در بیشترین 

از نوع تجربی و مقاالتی که نویسنده اول %) 4/28(موارد 

  .اند موارد، توصیفی بوده% 6/47آنها زن بوده در 

تعداد نویسندگان مقاالت منتشر شده در محدوده 

رابطه آماري . نفر بود 10تا  1بررسی،  زمانی مورد

داري بین جنسیت نویسنده اول و تعداد نویسندگان  معنی

بیشترین فراوانی تعداد نویسندگان به . مشاهده نشد

. نویسنده تعلق داشت 2و  4، 3ترتیب به مقاالت داراي 

بیشترین موارد را به %) 3/26(مقاالت داراي سه نویسنده 

هاي آموزشی  بررسی گروه. دخود اختصاص داده بودن

آموزشی هاي  نویسندگان اول مقاالت نشان داد گروه

شناسی  و زیست%) 1/7(، فیزیولوژي %)6/7(پرستاري 

در این فاصله زمانی، بیشترین تعداد مقاالت چاپ %) 6/5(

در بیشترین موارد . دادند شده را به خود اختصاص می

ی پرستاري ، نویسندگان اول زن در گروه آموزش%)3/14(

در گروه آموزشی %) 9/8(و نویسندگان اول مرد 

اختالف آماري در این مورد . فیزیولوژي فعالیت داشتند

).p=008/0(دار بود  معنی

از موارد مطابق % 7/69حجم خالصه فارسی مقاالت در 

با فرمت مجله نبوده و محدوده کلمات استفاده شده در 

تعداد در حالی که . کلمه بود 421تا  110چکیده فارسی 

 250از مقاالت، بیشتر از % 50در کلمات چکیده انگلیسی

 عدد 396تا  105  و محدوده کلمات استفاده شدهکلمه 

ماه پس از وصول مقاله توسط دفتر مجله  6حدود . بود

اصالحیه علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، اولین 

  . بود از نویسندگان مسئول مقاالت ارسال شده% 8/63براي 

میانگین و انحراف معیار ارسال نخستین اصالحات از طرف 

میانگین و انحراف . ماه محاسبه گردید 30/443/2مجله 

معیار دریافت آخرین اصالحات از نویسنده و پذیرش نهایی 

ماه بود و  4/591/10و5/437/5 مقاله به ترتیب

 ماه پس ارسال مقاله، 6از نویسندگان ) مورد %49 (9/24

  . پذیرش مقاله خود را دریافت نموده بودند

عدد  51تا  6تعداد منابع استفاده شده در مقاالت، بین 

بین تعداد منابع مقاالت و جنسیت نویسنده اختالف . بود

در بررسی میانگین متغیرهاي تعداد . دار مشاهده نشد معنی

هاي فارسی و انگلیسی، تعداد  کلمات متن مقاله، چکیده

داري بر حسب جنسیت  اد تصاویر ارتباط معنیجداول، تعد

متغیر تعداد نمودار در رابطه با جنسیت . وجود نداشت

میانگین و انحراف  ).p=001/0(دار نشان داد  اختالف معنی

 1در جدول گیري شده،  متغیرهاي اندازهمعیار برخی از 

نشان داده شده و با نتایج اولین خودارزیابی مقایسه 

  .اند گردیده

تـا پایـان سـال     1386نین از آخرین شماره سال همچ

به سه گزینـه کمیتـه اخـالق، تعـارض در منـافع و       1390

هـاي تحقیقـاتی در انتهـاي خالصـه انگلیسـی       بودجه طرح

 شـده در تمام مقاالت چاپ شده، عنوان  .اشاره گردیده بود

هاي تحقیقاتی را تقبل  بود که دانشگاه مربوطه هزینه طرح

مـورد،   10هـاي مربوطـه، در    با دانشگاه همراه. نموده است

هاي مذکور نیـز از ایـن    مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاه

  .ها حمایت مالی نموده بودند طرح
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  گیري شده در اولین و دومین خودارزیابی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  هاي اندازه مقایسه میانگین و انحراف معیار شاخص - 1جدول 

ین خود ارزیابیاولمتغیر

  میانگین ±انحراف معیار 

دومین خود ارزیابی

P  میانگین ±انحراف معیار  value

38/374/162/3150/0±51/1تعداد نویسندگان

*13/1000/0±76/009/1±93/0تعداد نویسندگان زن

48/2387/0±62/264/1±51/1تعداد نویسندگان مرد

*49/89389/271532/72657/2465003/0تعداد لغات متن مقاله

*88/271000/0±69/29768/47±47/67تعداد لغات خالصه فارسی

*25/253000/0±77/30595/48±12/73تعداد لغات خالصه انگلیسی

54/0135/0±34/0483/1±96/0هاتعداد شکل

*24/1000/0±73/126/1±36/1تعداد جداول

*82/0037/0±14/134/1±64/1تعداد نمودارها

تعداد منابع               فارسی

  انگلیسی                               

94/3±81/2

16/11±30/19

73/4±81/2

91/9±28/19

988/0

986/0

ار          د اختالف معنی *:مستقل             tآزمون 

  بحث

تخصصـی، موجـب   نشـریات روزافـزون تعـداد  افـزایش 

دقتهیئت تحریریه بااعضاي و ندرکارانا گردیده تا دست

اهمیت . نماینداقدامو چاپ مجالتتهیهبهنسبتبیشتري

ارزیابی کیفیت مجالت علوم پزشکی بدین علت که ارتقـاي  

ــداد    ــرد داوران و تع ــاالت، عملک ــت مق پژوهشــگران، کیفی

گـذارد، روز بـه روز در حـال افـزایش      خوانندگان تأثیر مـی 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشـکی   – مجله علمی. ]14[است 

رفسنجان نیز در این راستا اقدام نموده و ارزیابی روند چاپ 

مقایسـه تعـداد   . مقاالت در مجله را مد نظر قرار داده است

مقاالت چاپ شـده در پـنج سـال اخیـر نسـبت بـه اولـین        

دهـد کـه تعـداد مقـاالت      نشان می ]13[خودارزیابی مجله 

 5نسـبت بـه    1390تـا   1386هاي  چاپ شده در طی سال

در مقابـل  مقالـه   9/9(سال قبل از آن، افزایش یافته اسـت  

افزایش تعداد مقاالت چاپ شـده  ). مقاله در هر شماره 5/8

هاي  توان به تأکید بیشتر بر اهمیت پژوهش در رشته را می

افـزایش انگیـزه    ،]15[گوناگون و از جمله در علوم پزشکی 

لعات خـود، تمایـل بیشـتر بـه     محققین به انتشار نتایج مطا

ارتقاي سطح علمی، اجبـاري شـدن انتشـار مقـاالت بـراي      

و استقبال بیشـتر نویسـندگان از    ]13[اعضاء هیئت علمی 

  .ارسال مقاالت به دفتر این مجله مرتبط دانست

مقاالت ارسال  از% 5/77هاي مورد مطالعه،  در طی سال

کی پژوهشی دانشگاه علوم پزش –مجله علمی شده به 

رفسنجان براي چاپ مناسب تشخیص داده نشدند یا در 

در مطالعه . گرفتند هاي این مجله قرار نمی محدوده فعالیت

Oyarzun Gomez مردود شدنترین علت  عیو همکاران شا 

مقاالت ارسال شده به هفت مجله تخصصی ریه آمریکاي 

التین، عدم هماهنگی مقاله با راهنماي نویسندگان مجله 

تشویق نویسندگان به دقت بیشتر . ]16[ ده بودگزارش ش

در انتخاب نوع مجله و رعایت نکات نگاشته شده در 

راهنماي نویسندگان در کاهش تعداد مقاالت مردودي و 

انتشار نتایج مطالعات انجام شده، تأثیر به سزایی خواهد 

. داشت

ذکر نوع مطالعه، در چکیده و همچنین در متن مقاالت 

شدن مجالت از اهمیت خاصی  نمایهجهت ضروري است و 

این مـورد در قسـمت راهنمـاي ارسـال     . باشد برخوردار می
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مقاالت به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیـز  

بـا ایـن وجـود، نـوع     . به نویسندگان یادآوري گردیده است

ذکر نشده که دقت %) 51/1(مطالعه در سه عدد از مقاالت 

ان و ویراستاران محتـرم مقـاالت را   بیشتر نویسندگان، داور

با توجه به اینکه در اولین خودارزیابی این مجلـه،  . طلبد می

،]13[ذکـر نشـده بـود    %) 6/47(مقالـه   90نوع مطالعه در 

نتایج حاکی از بهبود کیفی وضعیت مقـاالت چـاپ شـده و    

تأثیر قابل توجه تمهیدات اندیشـیده شـده، نظیـر تشـکیل     

  . باشد ري مقاالت میهاي آموزشی داو کارگاه

هـاي مـورد    نوع مطالعه مقاالت چاپ شده در طی سال

بررسی، در بیشتر موارد توصـیفی بـوده اسـت و مطالعـات     

. هــاي بعــدي قــرار داشــتند تجربــی و آزمایشــگاهی در رده

بیشترین مقاالت به چاپ رسیده در اولین خودارزیابی نیـز  

فته بـا نتیجـه   این یا. ]13[اند  از نوع مطالعات توصیفی بوده

مطالعات را از نـوع مقطعـی   % 8/51که  Farhodianمطالعه 

ــود، همخــوانی دارد  ــل . ]17[گــزارش نمــوده ب علــت تمای

محققین به انجام مطالعات توصـیفی و مقطعـی را احتمـاالً    

گیـر بـودن، نیـاز بـه      وجود مشـکالتی نظیـر وقـت    توان می

تجهیزات و امکانات تخصصـی، نیـاز بـه اختصـاص هزینـه      

بیشتر و در مواردي عدم حمایت مالی در رابطه با مطالعات 

  .تجربی و آزمایشگاهی ذکر نمود

در مطالعه حاضـر، تعـداد مقـاالت داراي نویسـنده اول     

ویسـنده اول  زن، کمتر از تعداد مقاالتی بود که جنسـیت ن 

آنها مرد ذکر شده بود اما در مقایسه با اولـین خودارزیـابی،   

همچنـین در مطالعـه   . ]13[داد  دار نشان می افزایش معنی

حاضــر، میــانگین و انحــراف معیــار تعــداد نویســندگان زن 

مقاالت کمتر از تعداد نویسندگان مـرد بـود کـه بـا نتـایج      

مقایسـه بـا    مطابقـت دارد ولـی در   ]Ardestani]9مطالعه 

ایـن مطلـب   . دار داشـت  اولین خودارزیـابی افـزایش معنـی   

احتماالً حاکی از این است که هر چند نسبت جنسی زنـان  

عضو هیئت علمی کمتر از مردان هیئت علمی است و زنان 

محقق، به علـت درگیـري بیشـتر و انجـام سـایر وظـایف،       

موقعیت کمتري براي طراحی مطالعه، تهیه مقاله و انتشـار  

نتایج مطالعات خـود را دارنـد ولـی در مـدیریت وظـایف و      

زمان موفق بوده و سهم بیشتري بـه تحقیقـات و پـژوهش    

ارتباط بین جنسیت نویسنده اول و نـوع  . اند اختصاص داده

میانگین و انحراف معیار تعداد کل . دار بود مطالعه نیز معنی

نویســندگان در مقــاالت منتشــر شــده در محــدوده مــورد 

Ardestaniبود که با نتایج مطالعـات   62/3±74/1 بررسی،

تعداد کل نویسندگان در . مطابقت دارد ]11[valaeiو]9[

مطالعه حاضر نسبت به اولـین خودارزیـابی افـزایش نشـان     

دار نبود ولی از تمایل بیشتر  هر چند این افزایش معنی. داد

  .پژوهشگران به انجام تحقیقات مشارکتی حکایت دارد

مطالعه، گروه آموزشی پرستاري بیشترین تعداد  در این

تعـداد  . مقاالت چاپ شده را بـه خـود اختصـاص داده بـود    

تـوان   بیشتر اعضاي هیئت علمی این گروه آموزشـی را مـی  

  . علت احتمالی این امر عنوان نمود

در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار تعـداد لغـات   

کلمـه   250یشتر از فارسی و انگلیسی مقاالت ب هاي چکیده

دار نشـان   بود ولی نسبت به اولین خودارزیابی کاهش معنی

تـوان اذعـان نمـود کـه      با توجـه بـه ایـن مطلـب مـی     . داد

هاي اعمال شده در این زمینه پس از انتشار نتـایج   سیاست

اولین خودارزیابی، موفق بوده است و اسـتمرار ایـن تـدابیر    

حجـم  . هـد بـود  خوا بخش نتیجهجهت نیل به اهداف مجله 

هـاي   شـدن در نمایـه   نمایـه انگلیسی مقاالت براي  چکیده

در ایـن  . ی برخوردار اسـت المللی از اهمیت بسیار باالی بین

هاي انگلیسی مقاالت از نظر تعـداد کلمـات،    چکیدهبررسی 

فارسی از وضعیت بهتـري برخـوردار   هاي  چکیدهنسبت به 
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رسـی  انگلیسـی و فا هـاي   چکیـده ضروري است کـه  . بودند

داوران و نویسندگان مقاالت از نظر کمیت و کیفیت توسط 

  . ویراستاران مورد توجه خاص قرار گیرند

 خودارزیابیمیانگین تعداد کلمات متن مقاله نسبت به 

دلیل این کاهش را . دار نشان داد کاهش معنی ]13[اول

توان توجه بیشتر نویسندگان و داوران به راهنماي  می

بتداي مجله دانشگاه علوم پزشکی نگاشته شده در ا

رفسنجان نسبت داد که این تغییر نیز یکی از موارد مهم 

  . باشد در این بررسی می

میانگین زمان ارسال اولین اصالحات براي نویسنده در 

داري  مطالعه حاضر نسبت به اولین خودارزیابی تغییر معنی

 اتخاذ تدابیري در جهت کاهش این مدت زمان،. نشان نداد

در تسریع روند چاپ مقاالت، افزایش رضایتمندي 

نویسندگان، تمایل بیشتر آنها به ارسال مقاله به این مجله، 

افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در هر شماره و کاهش 

 بخش نتیجهمدت انتظار نویسندگان جهت چاپ مقاالت، 

میانگین مدت زمان دریافت آخرین اصالحات . خواهد بود

زمان سپري شده براي پذیرش مقاله نسبت از نویسنده و 

علت افزایش این زمان . به اولین خودارزیابی افزایش داشت

از مقاالت دانست که %) 5/3(عدد  7توان مربوط به  را  می

دسترسی به نویسندگان آنها و دریافت پاسخ سؤاالت 

مطرح شده توسط داوران مقاالت، به عللی نظیر مسافرت 

ماه  24رج از کشور، زمانی بیش از نویسنده مسئول به خا

آشنا بودن سایر نویسندگان . را به خود اختصاص داده بود

و مجریان مطالعات، نسبت به مطالب مندرج در مقاله، در 

  . کاهش زمان ذکر شده سهم به سزایی خواهد داشت

تعداد جداول و نمودارهاي استفاده شده در مقاالت 

به اولین خودارزیابی  مورد بررسی در مطالعه حاضر، نسبت

هر چند استفاده از عکس، . دار نشان داد کاهش معنی

تر نتایج توسط نویسنده و  جدول و نمودار در ارائه ملموس

درك بهتر آن توسط خوانندگان مقاله حائز اهمیت است 

ولی تا حدود زیادي به سلیقه شخصی نویسندگان و نوع 

ار تعداد کل میانگین و انحراف معی .مطالعه بستگی دارد

منابع، منابع فارسی و منابع انگلیسی استفاده شده در 

مقاالت مورد بررسی در مطالعه حاضر نسبت به اولین 

در هر دو ارزیابی، تعداد . ارزیابی مجله تغییري نشان نداد

منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی و تعداد مقاالت 

  . هاي ارجاع داده شده، بود بیشتر از کتاب

رسی منبع تأمین هزینه طرح پژوهشی نیز به عنوان بر

مهم، در دومین خودارزیابی مجله مد نظر قرار  عاملیک 

در تمام مقاالت چاپ شده، دانشگاه مربوطه هزینه . گرفت

مورد از  10در . هاي تحقیقاتی را تقبل نموده بود طرح

هاي مذکور نیز  مقاالت، مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاه

اضافه نمودن این . ها حمایت مالی نموده بودند طرح از این

و دو گزینه تعارض در منافع و تأییدیه کمیته اخالق گزینه 

هاي  شدن مقاالت در نمایه نمایهانگلیسی براي چکیده در 

  . باشد معتبر حائز اهمیت می

رعایت موارد مورد انتظار براي نمایه شدن در 

هاي  اي سیاستگزاريه المللی از اولویت هاي بین ایندکس

دهد محققین  این یافته نشان می. باشد این مجله می

ها و  دانشگاهی در ایران هیچ ارتباطی با سایر سازمان

هاي  طرح .اند مؤسسات تحقیقاتی، صنایع و غیره نداشته

تحقیقاتی که با همکاري سایر مؤسسات و مراکز پژوهشی 

باشند و  تر انجام شوند شاید در حل مشکالت جامعه موفق

بتوانند از تحقیقات صرف به تحقیقات کاربردي تبدیل 

هاي  تمام خالصه 1386عالوه بر این، از پایان سال . شوند

انگلیسی، مسئله تعارض در منافع و کمیته اخالق را نیز 

قوانین و  از جملهاین موارد نیز . اند ذکر کرده
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در که  ]18[باشند  المللی نشریات می هاي بین دستورالعمل

  .سیاستگزاري جدید مجله منظور شده است

گیري نتیجه

هاي  دهد بر اساس سیاست نتایج این مطالعه نشان می

اندرکاران  هاي مستمر دست جدید مجله و فعالیت

. هایی در زمینه روند چاپ مقاالت ایجاد شده است موفقیت

ریزي در زمینه کوتاه نمودن مدت  با این وجود، لزوم برنامه

ارسال مقاله به دفتر مجله و پذیرش آن و کاهش زمان بین 

انگلیسی و  فارسی احساس  هاي چکیدهتعداد کلمات 

ضرورت دارد با هماهنگی بین نویسندگان، داوران . شود می

هاي اعمال شده مورد ارزیابی  و ویراستاران مجله، سیاست

  . مجدد قرار گیرند

  تشکر و قدردانی

ژوهشی دانشگاه علوم دانند از شوراي پ محققین الزم می

و سرکار هاي طرح  به دلیل پرداخت هزینهپزشکی رفسنجان 

آوري  خانم دکتر نیلوفر ریاضی به علت همکاري در جمع

. اطالعات تشکر و قدردانی نمایند
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Background and Objectives: Continuous appraisal of the publication process of articles is warranted for

developing future research activities. The aim of the present study was the determination of the publication

process of articles published in the Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences (JRUMS).

Materials and Methods: In this descriptive study, all published papers in the JRUMS through the years 2006-

2011 were examined. Data collecting tool was a pre-designed checklist for the first self-appraisal which was

based on the new strategies of editorial boards. A number of items were added to this checklist including:

funding, conflict of interest, and ethical approval. Data were then analyzed by Chi-Square and independent

t-tests.

Results: Out of 948 submitted articles, 208 articles (%22) had been published. The most frequent types of study

was related to the descriptive ones (30.2%). Twenty seven (22.5%) of authors had received the acceptance letters

six months after the submission of their articles.

Conclusion: Although the results indicated improvements in some areas, more cooperation among authors with

referees and editorial staff is needed to reduce the acceptance time.
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