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وهشگر و کشور حایز اهمیت ژپمیجایگاه علگردد و در ارتقاي میبه اعتبار بخشی نتایج حاصل از تحقیق دانشمندان 
نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق . استي تخصصی هر رشته از اهمیت بسزایی برخوردار هالذا شناخت مجله. باشدمی
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و موتورهاي MEDLIBو OVIDترونیکی ي الکها، مجلهScopusو Medline ،Embase،Cochraneشناسیکتاب
.انجام گرفتGoogle ScholarوMedline Plusجستجوگر 
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ي معتبر هاژوهشگر در چاپ مقاله در مجلهپمنجر به افزایش شانس محققین متخصص و صاحب نام در زمینه انتخاب مجله، 
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مقدمه
در صورتی نتایج پژوهش یک پژوهشگر به حصول 
خواهد رسید که نتایج حاصله، انتشار یافته و مورد دید 

ر این صورت چه بسا در غی. سایر محققان قرار گیرد
ي بسیاري صرف انجام پژوهشی هاتخصص، وقت و هزینه

ي معتبر هاگردد اما به دلیل عدم ارایه نتایج در مجلهمی
ي معنوي و های، در نهایت شاهد اتالف هزینهالمللبین

.مادي کشور خواهیم بود
ي هابر اساس حیطه جغرافیایی انتشار، در ردههامجله

شوند و بر میبندي ی طبقهالمللبینو اي کشوري، منطقه
و میي مورد پذیرش در دو گروه عموهااساس مقاله

ي تخصصی صرفاً به هامجله. گیرندمیتخصصی قرار 
ورزند که در حیطه مییی مبادرت هابررسی و چاپ مقاله

شدن نمایه. موضوعی اختصاصی مجله قرار گرفته باشد
ی، یکی دیگر از للالمبیني معتبر هامجله در نمایه

ارائه نتایج . رودمیي اعتبار مجله به شمار هاشاخصه
ي معتبر تخصصی با توزیع هاپژوهش محققین در مجله

معرض دید و استناد قرار گرفتن ی، منجر به درالمللبین
میگردد و این امر از یک سو در ارتقاء جایگاه علمیمقاله 

کشور میبه علمحقق و از دیگر سو منجر به ارتقاء رت
انتشار سریع نتایج پژوهش، منجر به جلوگیري از . گرددمی

تکرار پژوهش توسط دیگر محققین شده و چشم انداز 
جدیدي براي ادامه تحقیق پیرامون پژوهش انجام گرفته 

منجر به تسریع روند استناد دهی به ،همچنینگشاید و می
ي هاارزش کاربردي نتایج پژوهش. گرددمیمقاله 
به ویژه بروز عفونت یا مقاومت دارویی، شناسیمیکروب

.گردد که مقاله به سرعت منتشر گرددمیدرصورتی محقق 

SCImago Journal & Country Rank(SJR) پورتال
کشورها میو شاخص پیشرفت علهاحاوي اطالعات مجله

Scopus، پایگاه اطالعاتی SJRمرجع اطالعات . است

(Elsevier B.V.)ه شده در ائي ارهاشاخص. استSJR

میي علهاتواند براي ارزیابی و تجزیه تحلیل حوزهمی
ي هابندي مجلهبر اساس رتبه. مورد استفاده قرار گیرد

کشور در زمینه 190مزبور، کشورها در سایت 
ین بر ا. کنندمیپزشکی مجله منتشر شناسیمیکروب

، ژاپن با شاخص 144برابر اساس آمریکا با شاخص هیرش
، سه 51و چین با شاخص هیرش برابر 71برابر هیرش 

، 17برابر کشور راس این جدول و ایران با شاخص هیرش 
الزم به ذکر . ]1[را به خود اختصاص داده است27جایگاه 

و هیرش ایندکسمعادل میکه با اساH Indexباشد می
2005شود، در سال میهیرش نیز شناخته شاخص 

Jorge E. Hirschمیالدي توسط دانشمندي آلمانی به نام

شاخص عبارت است از یک شاخص هیرش. ه گردیدئاار
و بیانگر یک محقق میعددي براي خروجی تحقیقات عل

ي پژوهشگر هاتعداد استنادهاي انجام گرفته به مقاله
هیرششاخص به عنوان مثال درصورتیکه . باشدمی

3مقاله وي 3باشد، به این مفهوم است که 3پژوهشگري 
].2- 3[فته استمرتبه مورد استناد قرار گر

از جمله فاکتورهاي Impact Factor(IF)تأثیرضریب 
تأثیرضریب . رودمیبه شمار هاارزیابی کیفی مجله

است و اولین بار توسط دانشمندي آمریکایی میشاخصی ک
با هدف بررسی میانگین EugenerfieldGaبه نام

ي منتشر شده در هااستنادهاي انجام شده به مقاله
Journal Citationدر میالدي1975یی که از سال هامجله

(JCR)Reports مؤسسه اطالعات علمیبهشدند، مینمایه
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(ISI)Institute for Scientific Information آمریکا ارائه
تعداد استنادهاي انجام عبارت است ازتأثیرضریب . گردید

سال 2ي قابل استناد انتشار یافته در هاگرفته به مقاله
قابل استناديهابخش بر تعداد کل مقالهاخیر یک مجله، 

ي هامنظور از مقاله. منتشر شده مجله در بازه زمانی فوق
ي هاپژوهشی، یادداشتي مروري، هاقابل استناد، مقاله

].4- 5[استهاي ارائه شده در کنگرههاتکنیکی و مقاله

ي تخصصی هابا توجه به ضرورت شناخت مجله
، این مطالعه براي اولین بار، با هدف شناسیمیکروب

شناسیي تخصصی میکروبهامعرفی معتبرترین مجله
.پزشکی انجام گرفت

هاروشمواد و 
در 1393وصیفی است و در سال مطالعه مزبور از نوع ت

به . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفته است
ي هامنظور بررسی و استخراج لیست معتبرترین مجله

Medlineپزشکی، موتورهاي جستجوگرشناسیمیکروب

PlusوGoogle Scholarي کتابهاپایگاه-
وScopusو Cochrane ،Embase ،Medlineشناسی

مورد بررسی MEDLIBو OVIDلکترونیکی ي اهامجله
ي هابه منظور جستجوي لیست مجله. دقیق قرار گرفتند

:ي کلیدي به کار رفته عبارت بودند ازهاتخصصی، واژه
شاخص هیرش، باکتري شناسی، پزشکی، شناسیمیکروب

از منابع هاپس از استخراج لیست مجله. تأثیرو ضریب 
ي تخصصی هااز مجلهمورد 41فوق الذکر، در نهایت 

پزشکی استخراج و مورد بررسی موردي شناسیمیکروب
. قرار گرفت

شامل، هادر مقاله پیش رو، اطالعات ارایه شده از مجله
ه دهنده مجله، ناشر، سردبیر، حیطه موضوعی، ئکشور ارا

قدمت ، ي مجلههاین نمایهمهمتر، ي چاپیهاانواع مقاله
، تعداد تأثیرضریب مجله، شاخص هیرش، دوره چاپ، 

ي منتشر شده در آخرین شماره و آدرس اینترنتی هامقاله
هادر انتهاي مقاله، آدرس الکترونیکی مجله. باشدمیمجله 

در ادامه، . ارایه گردیده استمیالدي 2014سال میدر ماه 
و در مورد مجالتی که هیرششاخص بر اساس هامجله

تأثیرضریب شاخص هیرش مشابه داشتند، بر اساس 
.معرفی خواهند شد

نتایج
پزشکیشناسیي میکروبهاین مجلهمهمتر

1- Clinical Infectious Diseases

Oxfordدر کشور ایاالت متحده امریکا توسط

University Pressو به سر دبیريSherwood L

Gorbach حیطه موضوعی مجله شامل، . گرددمیمنتشر
هداشت عمومی، میکروبیولوژي و ، بهاتوصیف بالینی عفونت

، ارزیابی هااز عفونتپیشگیريایمونولوژي در راستاي 
ي هاترویج شیوههمچنیني فعلی و یا نوظهور و هادرمان

مجله در . استهابهینه براي تشخیص و درمان بیماري
PubMed/Medline قدمت مجله به سال . شودمینمایه

رش مجله برابر شاخص هی. گرددمیمیالدي باز 1979
. باشدمیو دوره چاپ مجله به صورت دو هفته نامه 213

.]6[است374/9مجله تأثیرضریب 
2- Journal of Infectious Diseases

به Oxford University Pressدر انگلستان توسط 
حیطه . گرددمیمنتشر Martin Hirschسردبیري 

- ، اپیدشناسی، ایمنیشناسیموضوعی مجله میکروب
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زایی، و مباحث مرتبط مشتمل بر بیماريمیولوژي 
ي هاي عفونی در زمینههاتشخیص، درمان بیماري

ایمنی میزبان ي هاي عامل بیماري و پاسخهامیکروب
گردد میمیالدي باز 1945قدمت مجله به سال . است

میالدي 1904البته در سایت مجله، قدمت مجله سال (
. است176شاخص هیرش مجله برابر ). عنوان شده است

مجله تأثیرضریب . باشدمیدوره چاپ مجله دو هفته نامه  
مقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده 28است و 84/5

].7[است
3- Journal of Clinical Microbiology

American Society forدر آمریکا توسط 

Microbiologyبه سردبیريernDoV.Gary منتشر
،شناسیباکتريحیطه موضوعی مجله، . گرددمی

، شناسیي هوازي، قارچهاسکالمیدیولوژي، اکتینومایس
، دامپزشکی شناسی، میکروبشناسی، ویروسشناسیانگل

ي هاین نمایهمهمتراز جمله . استدرمانی و اپیدمیولوژي 
CAB Abstracts, Cambridge Scientificعبارتند ازمجله 

racts, EMBASE, MEDLINE,Abst . قدمت مجله به
مجله شاخص هیرش. گرددمیمیالدي باز 1975سال 
ضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله . است171برابر 
مقاله در آخرین شماره 97باشد و می06/4مجله تأثیر

].8[مجله چاپ شده است
4- Clinical Microbiology Review

Americanده آمریکا توسطدر کشور ایاالت متح

Society for Microbiologyو به سر دبیريJo-Anne H.

Young حیطه موضوعی مجله شامل . گرددمیمنتشر
در زمینه میکروبیولوژي بالینی و هاآخرین پیشرفت
ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . ایمونولوژي است

Agricola, BIOSIS Previews, CAB: عبارتند از

Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts,

Chemical Abstracts Service, Current Contents- Life

Sciences, Embase, Abstracts, Medline, Science

Citation Index Expanded . 1988قدمت مجله به سال
و 163گردد، شاخص هیرش مجله برابر میمیالدي باز 

همچنین،.باشدمیل نامه دوره چاپ مجله به صورت فص
.]9[است313/17مجله تأثیرضریب 

5- Infection and Immunity

American Society forدر آمریکا توسط 

Microbiology به سردبیريFangC.Ferric منتشر
یی مولکولی، زابیماريحیطه موضوعی مجله، . گرددمی

ي متقابل مولکولی هاسلولی شامل واکنشاسیشنمیکروب
ي هاي باکتریایی، پاسخهاعامل بیماري، عفونت- میزبان

ي انگلی، ایمنی میکروبی هامیزبان و التهاب، قارچ و عفونت
ي چاپی هاانواع مقاله. استو واکسن و ژنومیک مولکولی 

ي، گزارش و مروري ي سردبیرهامجله عبارتند از مقاله
عبارتند ازي مجله هاین نمایهمهمترمله از ج. کوتاه

Agricola, BIOSIS Previews, CAB Abstracts,

,mbaseCambridge, Chemical Abstracts Service, E

, ScienceedlineAbstracts, , Index Medicus, M

Citation Index, . میالدي باز 1971قدمت مجله به سال
دوره چاپ . ستا153شاخص هیرش مجله برابر . گرددمی

41است و 07/4مجله تأثیرضریب . باشدمینامهماهمجله 
]10[مقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده است

6- Emerging Infectious Diseases

Centers forدر کشور ایاالت متحده امریکا توسط  

Disease Control and Prevention (CDC) و به سر
حیطه . گرددمینتشر مD. Peter Drotmanدبیري 

ي عفونی انسانی شامل هاموضوعی مجله بیماري
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یی که به علت تکامل و یا حضور هاعفونت
آیند، گسترش میي جدید بوجود هامیکروارگانیسم

ي شناخته شده فعلی به نواحی جغرافیایی و یا هاعفونت
ي ناشناخته قبلی در ها، ظهور عفونتهاسایرجمعیت

تحول اکولوژیکی هستند و به وجود یی که در حالهامکان
آمدن مقاومت در برابر داروهاي ضد میکروبی در نتیجه 

ین مهمتراز جمله . استمیي قدیهاظهور مجدد عفونت
,Index Medicus/Medline: ي مجله عبارتند ازهانمایه

Excerpta Medica, PubMed Central, . قدمت مجله به
شاخص هیرش مجله ، گرددمیمیالدي باز 1995سال 
. باشدمینامهماهو دوره چاپ مجله به صورت 142برابر 

.]11[است993/5مجله تأثیرضریب همچنین، 
7- European Journal of Clinical Microbiology &

Infectious Diseases

و به Springerدر کشور ایاالت متحده آمریکا توسط 
. گرددمیمنتشر Alex van Van Belkumسر دبیري 

و تشخیص میدمیولوژي عمویحیطه موضوعی مجله، اپ
ي عفونی، تحقیق پیرامون هاعوامل به وجود آورنده بیماري

ي عفونی بالینی، چگونگی حساسیت فنوتیپی و هابیماري
ي عفونی و یا تکثیر هاژنتیکی میزبان دربرابر بیماري

ور ي حیوانی به منظها، استفاده از مدلهامیکروارگانیسم
هاي عفونی و حدس چگونگی این عفونتهابررسی بیماري

: ي مجله عبارتند ازهاین نمایهمهمتراز جمله . است
Science Citation Index, Science Citation Index

Expanded (SciSearch), PubMed/Medline,

SCOPUS, EMBASE, Chemical Abstracts Service

(CAS), Google Scholar, EBSCO, Elsevier Biobase,

SCImago . میالدي باز 1982قدمت مجله به سال
و انتشار آن هم 142، شاخص هیرش مجله برابر گرددمی

. باشدمیبه صورت چاپی و هم به صورت دسترسی آزاد 

مجله تأثیرو ضریب نامهماهدوره چاپ مجله به صورت 
.]12[است024/3

8- Journal of Antimicrobial Chemotherapy

به Oxford University Pressدر انگلستان توسط 
حیطه . گرددمیمنتشر Alan P. Johnsonسردبیري 

ي آزمایشگاهی و استفاده بالینی هاموضوعی مجله، زمینه
ترکیبات ضد میکروبی شامل ترکیبات ضد باکتریایی، ضد 

ي هاانواع مقاله. ویروسی، ضد قارچی و ضد انگلی است
پژوهشی،، گفتمان، چاپی مجله عبارتند از مروري

گردهم ي کوتاه، مطالعات ضد میکروبی، گزارش هاگزارش
ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . آیی و مرور کتاب

Biological Abstractsعبارتند از BIOSIS Previews,

CAB Abstracts, Chemical Abstracts Current

Contents /Clinical Medicine, Industrial and Applied

Microbiology Abstracts, PROQUEST DATA-

BASE: MEDLINE with Full Text , PubMed

Protozoological Abstracts, . قدمت مجله به سال
شاخص هیرش مجله برابر . گرددمیمیالدي باز 1975
2باشد، به انضمام مینامهماهدوره چاپ مجله . است122

است 33/5مجله تأثیرضریب . شماره تکمیلی در سال8تا 
].13[تمقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده اس42و 

9- The Lancet Infectious Diseases

Lancet Publishing Groupتوسطر انگلستاندر کشو

حیطه . گرددمیمنتشر John McConnellو به سر دبیري 
هاموضوعی مجله، پژوهش، دیدگاه و درمان درباره بیماري

ي هاي در ارتباط با مراقبتهانتو، عفHIV/AIDSنظیر 
، ماالریا، سل، هاسبت به آنتی بیوتیکبهداشتی، مقاومت ن

از جمله . استمیي نوظهور و بهداشت عموهاعفونت
,Medline, Embase: ي مجله عبارتند ازهاین نمایهمهمتر

Elsevier, ISI Web of Knowledge, Scopus BioMed
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Central, Science Direct قدمت مجله به . شودمینمایه
دد، شاخص هیرش آن برابر گرمیمیالدي باز 2001سال 
ضریب . باشدمینامهماهو دوره چاپ مجله به صورت 117
.]14[است31/7مجله تأثیر

10- Microbiology

در ournal of General MicrobiologyJبا نام سابق 
به MicrobiologyGeneralforSocietyانگلستان توسط 

حیطه موضوعی . گرددمیمنتشر FouetAgnesسردبیري 
تنظیم و( مولکولی میکروبها-سلولیزیست شناسیمجله، 

ي استرسی، ترشح، ها، پیام رسانی و ارتباط، پاسخ)بیان ژن
ي سلولی و فراساختارها، هاتمایز و توسعه، چرخه

اکولوژي میکروبی، (محیطی و تکاملی شناسیمیکروب
ي میکروبی، ژنتیک هازا، واکنشگیاهان غیر بیماري

ي زیستی، تنوع زیستی هاجمعیت، تجزیه میکروبی چرخه
، هاسیستمشناسیزیست(و ژنومیک ، ژنتیک)و تکامل

شناسیژنومیکس و پروتئومیکس، متاژن، میکروب
-بیماري، )سنتتیک، بیوانفورماتیک، انتقال ژن، کروموزوم

ي انسانی، بیماریزاهاي حیوانی هامکانیسم(یی میکروبی زا
سلولی، شناسییی، میکروبزابیماريو گیاهی، فاکتورهاي 

، )ي مقاومتهامکانیسم- یکعفونت و ایمنی، آنتی بیوت
ي متابولیکی و تنظیم آنها، هاراه(میفیزیولوژي و بیوشی

. است) هامهندسی زیستی و انتقال، سنتز ماکرومولکول
ي پژوهشی، هاي چاپی مجله عبارتند از مقالههاانواع مقاله

. هاو گزارش گردهم آییشناسیمروري، تفسیر میکروب
البته در (گردد میي باز میالد1994قدمت مجله به سال 

میالدي عنوان شده 1947سایت مجله قدمت مجله سال 
دوره چاپ . است115شاخص هیرش مجله برابر .)است

17است و 85/2مجله تأثیرضریب . باشدمینامهماهمجله 
.]15[مقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده است

11- Microbes And Infection

Davidبه سردبیري Elsevier Massonدر ایتالیا توسط 

Ojcius حیطه موضوعی مجله. گرددمیمنتشر ،
سلولی متقابل شناسیزیستمولکولی و شناسیزیست
هاو میکروب) ي آزمایشگاهیهاو حیوانانسان(هامیزبان

یی زابیماريمشتمل بر ) ویروس، باکتري، انگل و قارچ(
ي ایمنی به عفونت هاي گریز، پاسخهامولکولی و مکانیسم

ي عفونی هایی و حساسیت میزبان، بیماريزابیماريشامل 
ي هااورژانسی انسان، اپیدمیولوژي مولکولی، ژنتیک واکنش

پیشرفته شامل شناسیبیماریزا، واکسن- متقابل میزبان
ي چاپی هاانواع مقاله. استهاي جدید و ادجوانتهاراهکار

ي پژوهشی، آگاه سازي کوتاه و هامجله عبارتند از مقاله
ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله ). از متخصصان(مروري 

,Elsevier BIOBASE, Current, EMBASEعبارتند از

CAB Abstracts BIOSIS Previews, Scopus, Global

Health . 1999میالدي و سال 1989قدمت مجله به سال
شاخص هیرش مجله برابر . گرددمیمیالدي تا کنون باز 

تأثیرضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله . است93
مقاله در آخرین شماره مجله چاپ 12است و 92/2مجله 

.]16[شده است
12- Journal of Microbiological Methods

J.T. Trevorsبه سردبیريElsevierتوسط در هلند

به شناسیحیطه موضوعی مجله، میکروب. گرددمیمنتشر 
کشاورزي، شناسی، میکروبشناسیاستثناء ویروس

-کاربردي و محیطی، بیوانفورماتیک، بیوشناسیمیکروب
شناسیبیوشیمیایی، میکروبشناسیتکنولوژي، میکروب

خیص، کنترل غذایی و کنترل کیفی میکروبی، پزشکی، تش
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هاي روش، شناسیژنتیک میکروبی و ژنومیک، ژئومیکروب
ي هایی میکروبی و پاسخزابیماريمیکروبی و آنالیز، 

میزبان، متابولیسم، متاژنومیک، متاپروتئومیک، اکولوژي 
میکروبی، فیزیولوژي میکروبی، فراساختارهاي میکروبی، 

شناسیی و تصویربرداري، میکروبهاي میکروسکوپروش
، شناسی، مدل سازي، انگلشناسیمولکولی، قارچ

گیاهی، مارکرهاي پروتئینی، شناسیمیکروب
سالمت، رادیوایزوتوپهاي شناسیپروتئومیکس، میکروب

در شناسیهاي میکروبروش، شناسیمرتبط با میکروب
ي نمونه برداري و هازمینه شرایط محیطی سخت، مدل

شناسیخاك و  رسوب، میکروبشناسیلرها، میکروبسمپ
ي هاانواع مقاله. استمیي سرهادام پزشکی و تشخیص

ي تخصصی و پژوهشی، هاچاپی مجله عبارتند از مقاله
هاي روشي باید مشتمل بر هایادداشت و مروري، مقاله

قدمت مجله به سال . جدید یا قابل مالحظه باشند
81شاخص هیرش مجله برابر .گرددمیمیالدي باز 1983
مجله تأثیرضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله . است

مقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده 24است و 16/2
].17[است

13- Current Topics in Microbiology and

Immunology

و به سر Springer Verlagدر کشور آلمان توسط
حیطه موضوعی . گرددمیمنتشرBritta Muellerدبیري

شناسیو ایمنیشناسی، باکتريشناسیمجله ویروس
این مجله در. ملکولی وهمگی در رابطه با پزشکی است

Medscape, Medline, Medplus قدمت . شودمینمایه
، شاخص هیرش گرددمیمیالدي باز 1962مجله به سال 

و دوره چاپ مجله به صورت فصل نامه 78برابر مجله 
.]18[است860/4مجله تأثیرضریب . باشدمی

14- Journal of Hospital Infection

به سردبیري W.B. Saunders Ltdدر انگلستان توسط 
dChilJ شیوع و حیطه موضوعی مجله، . گرددمیمنتشر

ي هاعفونت در بیمارستان و جامعه، عفونتپیشگیري
پیشگیريي هادرمانی، روش- بهداشتیکارکنانوابسته به 

درمانی، -بهداشتیکارکناني وابسته بههااز  عفونت
پیشگیري از عفونت در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، 

ابزارهاي تأثیرسته به مشاغل پزشکی، ي مبهم وابهاعفونت
درمانی، - ي وابسته به پرسنل بهداشتیهاپزشکی در عفونت
ي محیطی هاو استریلیزاسیون، آلودگیهاضدعفونی کننده

ي هاي بالینی، تشخیصهاو نظافت، مدیریت زباله
آزمایشگاهی مرتبط با پیشگیري و کنترل عفونت، استفاده 

از عفونت، بکارگیري یشگیريپبراي هااز آنتی بیوتیک
طراحی بیمارستان براي نظارت بر عفونت، ITيهاسیستم

انواع . ي مراقب ویژه استهاي مبهم در بخشهاو عفونت
ي پژوهشی، نامه هاي چاپی مجله عبارتند از مقالههامقاله

قدمت مجله به . کوتاهيهاگزارشبه سردبیر، مروري و 
شاخص هیرش مجله .گرددمیمیالدي باز 1980سال

ضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله . است76برابر 
مقاله در آخرین شماره مجله 12است و 85/2مجله تأثیر

].19[چاپ شده است
15- Clinical Microbiology and Infection

به Blackwell Publishingدر کشور انگلستان توسط
حیطه . رددگمیمنتشر Didier Raoultسر دبیري

وشناسیطور کلی میکروبه موضوعی مجله ب
پزشکی بوده و در ارتباط  با تحقیقات پایه و شناسیایمنی
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، شناسیي میکروبهاکاربردي، درمان و تشخیص در زمینه
-، ایمنیشناسی، انگلشناسیي عفونی، ویروسهابیماري
ي هاین نمایهمهمتراز جمله . و اپیدمیولوژي استشناسی

Science Citation Index, Science:ه عبارتند ازمجل

Citation Index Expanded (SciSearch), Journal

Citation Reports/Science Edition, Pub-

Med/Medline, SCOPUS, EMBASE, Chemical

Abstracts Service (CAS), Google Scholar, EBSCO,

CSA, CAB International, Academic One File,

Academic Search, AGRICOLA, CAB Abstracts,

CSA Environmental Sciences.. قدمت مجله به سال
75شاخص هیرش مجله برابر . گرددمیمیالدي باز 2001

همچنین،.باشدمینامهماهو دوره چاپ مجله به صورت 
.]20[است578/4مجله تأثیرضریب 

16- International Journal of Antimicrobial

Agents

AM Geddesبه سردبیري Elsevierدر هلند توسط

تأثیرعی مجله، داروشناسی، حیطه موضو. گرددمیمنتشر 
از بالینیترکیبات ضد میکروبی در شرایط آزمایشگاهی و 

جمله ترکیبات ضد ویروس، ضد انگل، ضد باکتري، ضد 
ي چاپی مجله عبارتند از هاانواع مقاله. است...قارچ و

در ساختار (ي پژوهشی، نامه، مروري، نظر و تفسیر هامقاله
یی که از هامقاله(اه، راهنمایی ، اخبار کوت)ي مروريهامقاله

، اطالعات تکمیلی )شودمیمحقق دعوت به نگارش 
)Elsevierیی هااطالعات تکمیلی در خصوص مواد و روش

کیفی پژوهش شده است را نیز منتشر يکه منجر به ارتقا
. گرددمیمیالدي باز 1991قدمت مجله به سال ). میکند

چاپ مجله دوره . است71شاخص هیرش مجله برابر 
مقاله 20است و 41/4مجله تأثیرضریب . باشدمینامهماه

.]21[در آخرین شماره مجله چاپ شده است

17- Journal of Medical Microbiology

Society for Generalدر انگلستان توسط 

Microbiology به سردبیريPeter Borriello منتشر
پزشکی، اسیشنمیکروبحیطه موضوعی مجله، . گرددمی

ي عفونی شامل هادامپزشکی، دندانپزشکی و بیماري
، شناسی، انگلشناسی، قارچشناسی، ویروسشناسیباکتري
یی، پاسخ میزبان، تشخیص، زابیماريیی و شدت زابیماري

طبقه بندي و شناسایی، ترکیبات ضد میکروبی و درمان، 
و عفونت، هاغذایی، مدلشناسیاپیدمیولوژي، میکروب

ي هاانواع مقاله. استاکولوژي میکروبی، انسانی و حیوانی 
ي سردبیري، مروري، هاچاپی مجله عبارتند از مقاله

میالدي باز 1968قدمت مجله به سال . گزارش مورد
دوره چاپ . است71شاخص هیرش مجله برابر . گرددمی

22است و 29/2مجله تأثیرضریب . باشدمینامهماهمجله 
].22[خرین شماره مجله چاپ شده استمقاله در آ

18- Diagnostic Microbiology and Infectious

Disease

و به سر Elsevierدر کشور ایاالت متحده آمریکا توسط 
حیطه موضوعی . گرددمیمنتشر Mark Holodniyدبیري

شناسیشامل میکروبتشخیصی وشناسیمجله میکروب
-ي عفونی، ایمنیهابالینی وتشخیص و درمان بیماري

و بیوتکنولوژي کاربردي شناسیو آلرژي، میکروبشناسی
: ي مجله عبارتند ازهاین نمایهمهمتراز جمله . است

BIOSIS, Elsevier BIOBASE, Cambridge Scientific

Abstracts, Chemical Abstracts, MEDLINE,

EMBASE, Science Citation Index, Scopus . قدمت
گردد، شاخص هیرش میمیالدي باز 1983سال مجله به 
. باشدمینامهماهو دوره چاپ مجله به صورت 66آن برابر 

.]23[است260/2مجله تأثیرضریب همچنین، 
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19-Infectious Disease Clinics of North America

و به سر دبیريElsevierستان توسطانگلدر کشور 
Robert C. Moellering Jr.حیطه . گرددمیشر منت

بالینی، عفونت، شناسی، میکروبموضوعی مجله
اي، بهداشت جهانی، هپاتیت، روده–ي معدي هاعفونت

HIV/AIDSي اکتسابی از بیمارستان، پزشکی ها، عفونت
ي هاي باکتریایی، بیماريهاسفر، کنترل عفونت، عفونت

ي مجاري ادراري و هامنتقله از راه جنسی، عفونت
پزشکی و شناسیي ویروسی، میکروبهاعفونت
-ین نمایهمهمتراز جمله . ي مرتبط با آن استهاموضوع

MEDLINE Documentation:ي مجله عبارتند ازها

Service, ScisearchMedical وExperta Medica . قدمت
گردد، شاخص هیرش میمیالدي باز 1987مجله به سال 

نامهماهصورت و دوره چاپ مجله به 62مجله برابر 
.]24[است959/0مجله تأثیرضریب همچنین،.باشدمی

20- FEMS Pathogens and Disease

و به Wiley online libraryدر کشور انگلستان توسط
حیطه . گرددمیمنتشر Patrik M. Bavoilسر دبیري

و شامل شناسیو ایمنیشناسیموضوعی مجله، میکروب
ي مستخرج از مطالعات هاتبط با عفونتو نتایج مرهاایده

ي ملکولی و سلولی هاجاري، کنترل عفونت و موضوع
ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . مرتبط با آن است

BIOBASE, Elsevier, Biological Abstracts:عبارتند از

(Thomson Reuters),  BIOSIS Previews (Thomson

Reuters), CSA Microbiology Databases, Embase

(Elsevier), Index Medicus /MEDLINE, Journal

Citation Reports/Science Edition (Thomson

Reuters), MEDLINE/PubMed, PubMed Dietary

Supplement Subset (NLM) Science Citation Index

(Thomson Reuters) . میالدي 1993قدمت مجله به سال

و دوره چاپ 62ش مجله برابر گردد، شاخص هیرمیباز 
تأثیرضریب همچنین،.باشدمینامهماهمجله به صورت 

.]25[است87/0مجله 
21- Journal of Infection

به سردبیري W.B. Saunders Ltdدر انگلستان توسط 
ReadRobert حیطه موضوعی مجله، . گرددمیمنتشر
و اپیدمیولوژي شناسیبالینی، میکروب-عفونتجوانبتمام 
قدمت مجله به . استScopusین نمایه مجله مهمتر. است

شاخص هیرش مجله . گرددمیمیالدي باز 1979سال 
ضریب . باشدمینامهماهه دوره چاپ مجل. است61برابر 
مقاله در آخرین شماره مجله 14است و 07/4مجله تأثیر

].26[چاپ شده است
22- International Journal of Medical Micro-

biology

Urban und Fischer Verlagدر کشور آلمان توسط

GmbH und Co. KG و به سر دبیريJorg Hacker

و شناسیضوعی مجله میکروبحیطه مو. گرددمیمنتشر 
ي تعیین توالی ژنوم هاپزشکی و شامل پروژهشناسیایمنی

کار و، سازهایی و سرانجام عفونتزابیماري، هامیکروب
، تداخل بین زابیماريیی و تکامل عوامل زابیماريملکولی 
و ) سلولیشناسیمیکروب(و بدن میزبان هامیکروب

ي هاین نمایهمهمترجمله از. اپیدمیولوژي ملکولی است
,BIOSIS, Elsevier BIOBASE:مجله عبارتند از

MEDLINE, EMBASE, Research Alert, Science

Citation Index, Scisearch, Biological Abstracts,

CSA Database, Scopus . 2000قدمت مجله به سال
و دوره 53، شاخص هیرش مجله برابر گرددمیمیالدي باز 

همچنین،.باشدمیمجله به صورت دو هفته نامه چاپ
.]27[است519/1مجله تأثیرضریب 
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23- BMC Microbiology

BioMed Central,  Joدر کشور انگلستان توسط 

Appleford-Cook به سردبیريPaul Lambert منتشر
پزشکی، شناسیحیطه موضوعی مجله میکروب. گرددمی

بالینی و شناسیکروبکاربردي، میشناسیمیکروب
ي هااکولوژیکی و تکاملی، واکنششناسیواکسن، میکروب
مییی میکروبی، بیوشیزابیماريمیزبان و - متقابل میکروب

میکروبی، فیزیولوژي و متابولیسم، ژنتیک میکروبی، عالئم 
ین مهمتراز جمله . سلولی استشناسیدهی و میکروب

indexed/tracked/covered by: ي مجله عبارتند ازهانمایه

PubMed, MEDLINE, BIOSIS, CAS, EMBASE,

Scopus, FSTA, Thomson Reuters (ISI), Google

Scholar. . میالدي باز 2000قدمت مجله به سال
و دوره چاپ آن 50، شاخص هیرش مجله برابر گرددمی

است1/3مجله تأثیرضریب همچنین،.باشدمیماهانه 
]28[.

24- Microbiology and Immunology

Center for Academic Publicationsدر ژاپن توسط 

Japan به سردبیريAkio Nakane)شناسیريباکت(،
Takaji Wakita)شناسیویروس(،Yasunobu Yoshikai

حیطه موضوعی مجله، . گرددمیمنتشر ) شناسیایمنی(
شامل شناسیو ایمنیشناسیمباحث مرتبط با میکروب

ي ها، بیماريشناسی، ایمنیشناسی، ویروسشناسیباکتري
یی و عوامل زابیماريعفونی در انسان، حیوان و گیاه، 

ي سطحی هابیماریزا ازجمله سموم میکروبی و مولکول
سلول، فاکتورهاي دفاع در میزبان، التهاب، مطالعات 
پیشرفته در زمینه واکسن، ترکیبات ضد میکروبی و 

، ژنومیکس و پروتئومیکسهامقاومت دارویی میکروب
ي هاي چاپی مجله عبارتند از مقالههاانواع مقاله. است

. ، مروري کوتاه و نامه به سردبیرهامرور یادداشتپژوهشی،
Thomsonعبارتند ازي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله 

Reuters, MEDLINE/PubMed, Elsevie . قدمت مجله
مجله شاخص هیرش. گرددمیمیالدي باز 1977به سال 

ضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله . است50برابر
مقاله در آخرین شماره مجله 7ت و اس54/1مجله تأثیر

].29[چاپ شده است
25- Journal of Antibiotics

ResearchJapan Antibioticsدر ژاپن توسط 

Associationبه سردبیريKuniaki Tatsuta منتشر
حیطه موضوعی مجله، آنتی بیوتیک و . گرددمی

ي مرتبط با آن بویژه مطالعاتی پیرامون مقاومت هازیرشاخه
ي چاپی مجله عبارتند از هاانواع مقاله. آنتی بیوتیکی است

ي جدید و هاي پژوهشی مشتمل بر استداللهامقاله
ي هاي پایه، مروري کوتاه، مرور کتاب، مقالههاپژوهش

ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . تفسیري و اخبار
قدمت مجله به سال . PubMed,ISI,BIOSISعبارتند از

49مجله برابر شاخص هیرش . گرددمیمیالدي باز 1953
مجله تأثیرضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله .است
قاله در آخرین شماره مجله چاپ شده م13است و 19/2

].30[است
26- Infection

به Urban und Vogelدر آلمان توسط 
حیطه . گرددمیمنتشر .BognerJohannes Rسردبیري

، شناسیي عفونی، سببهاموضوعی مجله، اطالعات بیماري
ي عفونی در هایی، تشخیص و درمان بیماريزابیماري

ي چاپی مجله هاانواع مقاله. بیماران بستري و سرپایی است
مطالعات بالینی و (ي پژوهشی اهعبارتند از مقاله
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، )تصاویر مستند(، گزارش کوتاه، تصویر )اپیدمیولوژي
ي عفونی، نامه به سردبیر، مروري و مروري کوتاه هابیماري

میالدي 1973قدمت مجله به سال ). پی نوشت(و ضمیمه 
دوره . است47شاخص هیرش مجله برابر . گرددمیباز 

مجله تأثیرضریب ین،همچن.باشدمینامهماهچاپ مجله 
مقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده 26است و 44/2

].31[است
27- Microbial Drug Resistance

به سردبیري Mary Ann Liebert Incدر آمریکا توسط 
Alexander Tomasz حیطه موضوعی . گرددمیمنتشر

ي مقاومتی، هامولکولی مکانیسمشناسیزیستمجله، 
یی و بیماري، اپیدمیولوژي مولکولی، زابیماريعوامل درجه 

ین مهمتراز جمله . استطراحی دارو و کنترل عفونت 
:عبارتند ازي مجله هانمایه

MEDLINE, PubMed, PubMed Central, Biological

Abstracts, BIOSIS, ISI, EMBASE

Medica, Scopus, CAB Abstracts, .
شاخص . دگردمیمیالدي باز 1995قدمت مجله به سال 

نامهماهدوره چاپ مجله دو. است47هیرش مجله برابر 
14است و 36/2مجله تأثیرضریب همچنین، . باشدمی

]32[خرین شماره مجله چاپ شده استمقاله در آ
28- Journal of Infection and Chemotherapy

Tetsuyaبه سردبیريSpringer Japanدر ژاپن توسط

Matsumotoحیطه موضوعی مجله، . گرددمینتشر م
یی، تشخیص، درمان، کنترل عفونت مشتمل بر زابیماري

درمان با داروهاي ضد سرطان، مطالعات تجربی روي 
مدلهاي حیوانی، گزارش اپیدمیولوژي و کارآزمایی بالینی 

ي هاي چاپی مجله عبارتند از مقالههاانواع مقاله. است
مورد، یادداشت، گزارشی، پژوهشی، آزمایشگاهی یا بالین

ي هادر تمام زمینههاو دستورالعملهابررسیگزارش
عبارتند ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . درمانیمیشی
Chemical Abstracts, Current Contents/Clinicalاز

Medicine, MEDLINE, PubMed, Science Citation

Index Expanded . الدي باز می1995قدمت مجله به سال
دوره چاپ . است35مجله برابر شاخص هیرش . گرددمی

مجله تأثیرضریب همچنین، . باشدمینامهماهمجله دو
مقاله در آخرین شماره مجله چاپ شده 38است و 55/1

].33[است
29- Journal of Microbiology, Immunology and

Infection

به سردبیري Elsevier Taiwan LLCدر تایوان توسط 
Po-Ren Hsueh)شناسیمیکروب( ،Yin-Ching Chuang

و) شناسیایمنی(Chi-Chang Shieh، )عفونت(
Wei-June Chen)حیطه . گرددمیشر منت) شناسیانگل

-و بیماريشناسی، ایمنیشناسیموضوعی مجله، میکروب
ي چاپی مجله عبارتند از هاانواع مقاله. ي عفونی استها

ي پژوهشی، مروري، گزارش مورد، آگاه سازي هامقاله
ین مهمتراز جمله . ي پژوهشیهاکوتاه و یادداشت

BIOSIS, Chemical,عبارتند ازي مجله هانمایه

Abstracts, MEDLINE, Index Medicus, EMBASE,

ScienceDirect, Scopus. 1998قدمت مجله به سال
. است34مجله برابر شاخص هیرش. گرددمیمیالدي باز 

ضریب همچنین، . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله دو
مقاله در آخرین شماره مجله 15است و 63/1مجله تأثیر

].34[چاپ شده است
30- Comparative Immunology, Microbiology

and Infectious Diseases

و به سر Elsevier limitedدر کشور انگلستان توسط 
James MacLachlanو Bruno Chomel, Nدبیري 
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,One World"این مجله بر پایه شعار. گرددمیمنتشر 

One Health, One Medicine"بنا نهاده شده است .
، ایمونوپاتولوژي، شناسیه شامل ایمنیحیطه موضوعی مجل

ي عفونی انسانی هاو اپیدمیولوژي بیماريشناسیمیکروب
ي مجله عبارتند هاین نمایهمهمتراز جمله . و حیوانی است

Cambridge Scientific Abstracts, Medline/Index:از

Medicus, EMBASE, Scopus . قدمت مجله به سال
32شاخص هیرش مجله برابر ،گرددمیمیالدي باز 1978

همچنین، . باشدمینامهماهو دوره چاپ مجله به صورت 
.]35[است808/1مجله تأثیرضریب 

31- Japanese Journal of Infectious Diseases

به National Institute of Healthدر آمریکا توسط 
حیطه . گرددمیمنتشر Masayuki Saijoسردبیري 

ي عفونی مرتبط هاموضوعی مجله، تحقیقات پایه بیماري
، شناسی، ویروسشناسیبا انسان در زمینه باکتري

، شناسییمنی، اشناسی، آسیبشناسیو انگلشناسیقارچ
ي هاو مباحث ایمنی خون مرتبط با بیماريمیبیوشی

ي هاانواع مقاله. عفونی یا عوامل بیماریزاي میکروبی است
ي هاگزارشي پژوهشی،هاچاپی مجله عبارتند از مقاله

ي ها، گزارشهاي اپیدمیولوژي، روشهاکوتاه، گزارش
. ريمروو نامه به سردبیرآزمایشگاهی و اپیدمیولوژي، 

1999میالدي و سال 1961-1963قدمت مجله به سال 
مجله برابر شاخص هیرش. گرددمیمیالدي تا کنون باز 

ضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله دو. است30
مقاله در آخرین شماره مجله 17است و 50/1مجلهتأثیر

].36[چاپ شده است
32- Brazilian Journal of Infectious Diseases

به ELSEVIER Editoraدر کشور برزیل توسط 
حیطه موضوعی . گرددمیمنتشر Carlos Britesسردبیري 

، شناسیي میکروبهامجله، پزشکی و در همه جنبه
ي ایمنی به عوامل عفونی هاي عفونی و پاسخهابیماري

:ي مجله عبارتند ازهاین نمایهمهمتراز جمله . است
CABI PublishingCAS, CEPIEC, EBSCO

Database, Elsevier Science - Bibliographic

Databases Division, Embase/Excerpta Medica,

Gale Cengage Learning, Index Copernicus

International, ISI - Science Citation Index

Expanded SCISEARCH, Journal Citation Reports

Science Edition, Latin America and Caribean

Literature LILACS, LATINDEX, Medline/ Index

Medicus/Pubmed, Qualis International (CAPES),

Redalyc, SCIELO, SCIRUS (Elsevier), SCOPUS

Index . گرددمیمیالدي باز 2001قدمت مجله به سال ،
و دوره چاپ آن به صورت 27شاخص هیرش مجله برابر 

036/1مجله   تأثیرضریب همچنین،.باشدمینامهماهدو
.]37[است

33- Annals of Clinical Microbiology and

Antimicrobials

به سردبیري ralBioMed Centدر انگلستان توسط 
Hakan Leblebicioglu حیطه موضوعی . گرددمیمنتشر

ي عفونی و عوامل هابیماري، بالینیشناسیمجله، میکروب
ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . استضدمیکروبی 

:عبارتند از
CABI, CAS, Citebase, DOAJ, Embase, Global

Health, Google Scholar, Index Copernicus,

MEDLINE, OAIster, PubMed, PubMed Central,,

Science Citation Index Expanded, SCImago,

Scirus, Scopus, SOCOLAR, Zetoc . قدمت مجله به
شاخص هیرش مجله ، گرددمیمیالدي باز 2000سال 
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. باشدمینامهماهو دوره چاپ آن به صورت دو 26برابر 
.]38[ستا62/1مجلهتأثیرضریب همچنین، 

34- Indian Journal of Medical Microbiology

و به سر دبیري Springerدر کشور هندوستان توسط 
Arti Kapil حیطه موضوعی مجله . گرددمیمنتشر

. ي مرتبط با آن استهاپزشکی و موضوعشناسیمیکروب
:ي مجله عبارتند ازهاین نمایهمهمتراز جمله 

PubMed/MEDLINE, Science Citation Index

Expanded (Thomson Reuters, USA), EMBASE ,

IndMed (ICMR, India). 1976قدمت مجله به سال
و دوره 23، شاخص هیرش مجله برابر گرددمیمیالدي باز 

ضریب همچنین،.باشدمیچاپ مجله به صورت فصل نامه 
.]39[است907/0مجله تأثیر

35- Canadian Journal of Infectious Diseases and

Medical Microbiology

به سردبیري Pulsus Group Incدر کشور کانادا توسط 
Lindsay Nicolle حیطه موضوعی مجله، . گرددمیمنتشر

در میمربوط به متخصصان و پزشکان عموي هاپژوهش
شناسیي عفونی و میکروبهابیماريجوانبمیتما

ي مجله عبارتند هاین نمایهمهمتراز جمله . پزشکی است
,Thomson Scientific ISI Web of Knowledge: از

Current Contents, Embase, Scopus, ProQuest,

PubMed Central. و انتشار 19شاخص هیرش مجله برابر
ضریب همچنین،.باشدمیدسترسی آزاد آن به صورت

.]40[است36/0مجله  تأثیر
36- Infectious Diseases in Clinical Practice

Lippincottتوسطایاالت متحده آمریکا در کشور 

Williams and Wilkinsو به سر دبیريThomas M.

File, Jr حیطه موضوعی مجله . گرددمیمنتشر
ي هاپزشکی و شامل گزارش پیشرفتشناسیمیکروب

مورد جدید به متخصصین بالینی تا بتوانند براي بیماران 
استفاده قرار دهند، مراقبت هنگام زایمان در بیماران مبتال 

، Cي مربوط به ویروس عامل هپاتیت هابه ایدز تا آزمایش
پزشکی مرتبط با سفر و مناطق گرمسیري، مراقبت، 

یی که از هاي عفونی، یافتههاو کنترل بیماريپیشگیري
نی ي عفوهاو درمان بیماريپیشگیريعمل کرد بالینی در 

:ي مجله عبارتند ازهاین نمایهمهمتراز جمله . است
EMBASE, SCOPUSCurrent Contents/Clinical

Medicine . میالدي 2002تا 1994قدمت مجله به سال
شاخص . گرددمیمیالدي تاکنون باز 2004و از سال 

و دوره چاپ مجله به صورت دو17هیرش مجله برابر 
است128/0مجله تأثیرضریب ین،همچن.باشدمینامهماه

]41[.
37- Interdisciplinary Perspectives on Infectious

Diseases

Hindawi Publishingدر کشور مصر توسط

Corporationو به سر دبیريBetsy Foxman منتشر
ي بالینی مرتبط هاحیطه موضوعی مجله، مطالعه. گرددمی

ي عفونی شامل هایماريبي پیرامونهاموضوعمیبا تما
و شناسیپزشکی، انگلشناسیو میکروبشناسیمیکروب
ي مجله هاین نمایهمهمتراز جمله . استشناسیویروس

:عبارتند از
PubMed, PubMed Central, Scopus, Google

Scholar, EMBASE, Current Abstracts, . قدمت مجله
ش مجله گردد، شاخص هیرمیمیالدي باز 2007به سال 

. باشدمیو دوره چاپ مجله به صورت فصل نامه 8برابر 
.]42[است527/0مجله تأثیرضریب همچنین، 

38- Chinese Journal of Infection and

Chemotherapy
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Editorial Department ofدر کشور چین توسط

Chinese Journal of Infection به سر دبیريFu dan da

xue ي هابیماريحیطه موضوعی مجله،. گرددمیمنتشر
پزشکی و داروشناسی پزشکی شناسیعفونی، میکروب

: ي مجله عبارت است ازهاین نمایهمهمتراز جمله . است
NLM, BIOSIS,  PKU, ISTIC, Pubmed (Title &

Abstract in English) . و 5شاخص هیرش مجله برابر
ضریب . همچنین،باشدمینامهماهانتشار آن به صورت دو 

.]43[است12/0مجله  تأثیر
39- Jundishapur Journal of Microbiology

در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور 
منتشر MahmudabadiZareiAliاهواز به سردبیري 

ي مرتبط با هاجنبهمیحیطه موضوعی مجله، تما. گرددمی
پزشکی، شناسیمشتمل بر میکروبشناسیمیکروب

ي هادامپزشکی و محیطی، مطالعات مولکولی و بیماري
ي عفونی هاو اپیدمیولوژي بیماريشناسیعفونی، ایمنی

ي هاي چاپی مجله عبارتند از مقالههاانواع مقاله. است
از . پژوهشی، مروري، آگاه سازي کوتاه و نامه به سردبیر

:عبارتند ازي مجله هاین نمایهمهمترجمله 
b of Knowledge, SCOPUS, EMBASE,ISI We

Index Copernicus, Google Scholar, Elsevier

Bibliographics Databases, Scirus (Elsevier) . قدمت
مجله شاخص هیرش. گرددمیباز 1389مجله به سال 

ضریب . باشدمینامهماهدوره چاپ مجله . است4برابر 
رین شماره مجله مقاله در آخ15است و 38/0مجله تأثیر

].44[چاپ شده است
40- Iranian Journal of Microbiology

در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران به 
منتشر Mohammad Mehdi Feyzabadسردبیري 

حیطه موضوعی مجله، تحقیقات پایه و کاربردي . گرددمی
به ویژه تشخیص، اپیدمیولوژي، ترکیبات هامیکروارگانیسم

- پزشکی، میکروبشناسیکروبی و درمان، میکروبضد می
یی، زابیماريمحیطی، شناسیدامپزشکی، میکروبشناسی
ي هاانواع مقاله. مولکولی و ژنتیک استشناسیزیست

ي پژوهشی، مروري، گزارش هاچاپی مجله عبارتند از مقاله
. ي تکنیکی و نامه به سردبیرهاکوتاه، گزارش مورد، گزارش

,PubMedعبارتند ازي مجله هاین نمایهمترمهاز جمله 

IndexPubMed Central, Scopus, Embase, EBSCO,

Journals, Google Scholars, Iran-Copernicuse

Medex, Magiran, SID,ISC . قدمت مجله به سال
. است2شاخص هیرش مجله برابر . گرددمیباز 1389

) عمومی(تأثیرضریب. باشدمینامهماهدوره چاپ مجله دو
مقاله در آخرین شماره مجله چاپ 12است و 07/1مجله 

].45[شده است
41- Archives of Clinical Microbiology

Internet Medical Publishingتوسطاسپانیادر کشور 

حیطه . گرددمیمنتشر Ahmed S Attiaبه سردبیري
ي عفونیهاو  بیماريشناسیموضوعی مجله میکروب

ي مجله عبارتند هاین نمایهمهمتراز جمله . است
SCOPUS, National Library of Medicine (NLM):از

Catalog, PubMed, EBSCO, DeepDyve, Open J

Gate, Google Scholar, Open Archives Harvester,

HINARI, Journal Seek . 2010قدمت مجله به سال
و 2ه برابر گردد، شاخص هیرش مجلمیمیالدي باز 

صورت، دسترسی آزاد و چاپی و دوره آن به دوانتشار
ضریب همچنین،.باشدمیانتشار آن به صورت هفته نامه 

.]46[است18/0مجله تأثیر
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بحث 
بر اساس نتایج حاصله از این مطالعه به طور اجمال 

یی که از شاخص هیرش باالتري هاتوان بیان کرد، مجلهمی
، داراي هاشند در مقایسه با سایر مجلهبامیبرخوردار 

ي متعدد و هابیشتري بوده و در سایتتأثیرضریب 
از قدمت چاپ باالیی هااین مجله. شوندمیمتنوعی نمایه 

برخوردار بوده و حیطه موضوعی تخصصی و محدودتري 
از دوره چاپ هادر مقایسه با سایر مجله،همچنیندارند، 

.باشندمیکوتاه تري نیز برخوردار 
و قدمت تأثیربه عبارت دیگر شاخص هیرش، ضریب 

به هاویژگی قابل توجه در ارزیابی کیفیت مجله3چاپ، 
.رودمیشمار 

ي معرفی شده در هابا توجه به این نکته که مجله
شناسیي میکروبهاپژوهش حاضر از معتبرترین مجله

شود میروند، به محققین پیشنهاد میشمار ه پزشکی ب
ضمن در نظر گرفتن حیطه موضوعی مجله براي ارسال 
مقاله، پیش از ارسال، دستورالعمل مربوط به نویسندگان 

به ،همچنین.مجله به دقت در نوشتار، لحاظ گردد

گردد در اولین انتخاب، مقاله خود را میپژوهشگر پیشنهاد 
. ي تخصصی با شاخص هیرش باال ارسال نمایدهابه مجله

در بسیاري از موارد منجر به رد مقاله توسط این امر گرچه
گردد، اما آشنایی با نظر و پیشنهادهاي داوران در میمجله 

مورد مقاله ارسالی، منجر به تصحیح و رفع نقایص مقاله 
ي بعدي را افزایش هاگردیده، شانس چاپ مقاله در مجله

نکات گرامري متن توسط فردي مسلط به زبان .دهدمی
جیحاً توسط متخصصین علوم پزشکی اصالح انگلیسی؛ تر

گردد و در صورت امکان، مقاله به مجالتی که دوره انتشار 
تعداد بیشتري مقاله در هر ،کوتاهی داشته و همچنین

کنند، ارسال گردد تا در مدت زمان میشماره چاپ 
کوتاهتري مورد بررسی و انتشار قرار گیرد

گیرينتیجه
و قدمت تأثیررش، ضریب با توجه به اهمیت شاخص هی

در کیفیت یک مجله میي مههاچاپ مجله، که شاخص
گردد نویسندگان میرود، پیشنهاد میتخصصی به شمار 

مقاله براي انتخاب مجله به منظور ارسال مقاله، موارد 
.مزبور را درنظر بگیرند
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Overview of the Most Prestigious Journals of Medical Microbiology,

Spring 2014

Sh. Jalalpour1, Sh. Assar2, F. Ayoobi3, M.R. Rahmani3, M. Rezaeian4
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Background and Objective: Publishing articles in specialized journals that are prestigious indexing with

international distribution have led scientists to validate the results of the research area. In this case, it may

increase and promote the situation of the scientist and the country that research has been done in it. Considering

the importance of this issue, the present study aimed to investigate, for the first time, and introduce the most

prestigious journals in medical microbiology.

Materials and Methods: A descriptive study was conducted in 2014 in Rafsanjan University of Medical

Sciences. Identifying the Journals of Medical Microbiology performed according to online information sources;

Bibliographic databases: Medline, Scopus, Cochrane and EMBASE, Electronic-journals: OVID and MEDLIB,

Search engines: Google Scholar and MedlinePlus.

Results: After collecting of the Journals from mentioned sources, the 41 most relevant and reiterative journals

were selected and withdrawn the duplicate titles. Important information of journals including; name of the

Journal, publisher, editor in chief, subject coverage, types of published articles, indexing, abstracting, oldness of

the journal, , Hirsch index, duration of publishing, impact factor, number of articles have been published in last

issue and the journal website were surveyed.

Conclusion: Updating the data of the special journals, reviewing articles, which have been published in recent

issues, specially; compliance requirements in the journal, resource utilization "valid and up to date" and also the

use of expert and well-known researchers in case of journal selection, may lead to increase the chance of

researchers to publish their papers in the prestigious -specialized journals.

Key words: Microbiology, Hirsch index, Impact factor

Funding: No funding was recived for this study.

Conflict of Interest: None declared.

How to cite this article: Jalalpour Sh, Assar Sh, Ayoobi F, Rahmani MR, Rezaeian M. Overview of the Most Prestigious

Journals of Medical Microbiology, Spring 2014. J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 13(10): 973-90. [Farsi]

1- PhD Student, Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
(Corresponding Author) Tel: (034) 34264003, Fax: (034) 34255209, E-mail: shilla.jalalpoor@yahoo.com
2- PhD Student, Molecular Medicine Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
3- PhD Student, Physiology- Pharmacology Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
4- Prof., Dept. of Social Medicine, School of Medicine, University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
93

.1
3.

10
.4

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1393.13.10.4.3
https://journal.rums.ac.ir/article-1-2225-fa.html
http://www.tcpdf.org

