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  بسمه تعالي
و سركار خانم » Hepatitis Monthly« ي اخيراً از سوي همكار عزيز و ارجمند جناب آقاي دكتر سيد مويد علويان سردبير محترم مجله

ي  پژوهشي انگليسي زبان ايراني حوزه -ميزان خود استنادي مجالت علمي« ي هاي مستخرج مقاله  داده ي اي در زمينه اعظم رئوفي، نامه
با توجه . به دفتر مجله وصول شده است 648-639): 5(8مديريت اطالعات سالمت؛ » Scopusاستنادي  ي نامه نمايه شده در نمايهپزشكي 

 ي هاي مقاله مورد تشكيك نويسنده مزبور، برخي داده ي زماني در مقاله ي مجدد و موضوع عدم تبيين دقيق بازه ي به بررسي كارشناسانه
  .شود هاي خاص مبادرت مي ضمن پوزش نويسندگان مقاله از نتايج مزبور به درج نامه بدون اشاره به نامنامه واقع شده است كه 

  دكتر سيما عجمي
  مديريت اطالعات سالمت ي سردبير مجله

  
 شده نمايه پزشكي ي حوزه ايراني زبان انگليسي پژوهشي -علمي در مجالت استنادي-خود

  Scopus در

  
 2ئوفياعظم ر، 1سيد مويد علويان

  
  نامه به سردبير :نوع مقاله

  4/2/91: پذيرش مقاله    14/12/90: مقاله دريافت
 

 خود استنادي ميزان بررسي« عنوان اي تحت اخيرا مقاله
 پزشكي ي حوزه ايراني زبان انگليسي پژوهشي - علمي مجالت
 ي در مجله» Scopus استنادي ي نامه نمايه در شده نمايه

اين . )1(به چاپ رسيده است » مديريت اطالعات سالمت«
نين درصد خود ارجاعي مقاله به بررسي ميزان ارجاعات و همچ

بر اساس نتايج به . در مجالت علوم پزشكي پرداخته است
» Hepatitis Monthly« ي دست آمده در اين مطالعه، مجله

 ي درصد، بيشترين نرخ خود ارجاعي را در فاصله100با 
  . )1(داشته است  2005- 2009هاي  سال

، تعداد كل )1(هاي موجود دراين مقاله  بر اساس داده
   ي در مجله 2009هاي  شده در سالمقاالت چاپ 

»Hepatitis Monthly «13  مقاله بيان شده است؛ در حالي
مقاله در  52، بيانگر چاپ )2(كه مراجعه به آرشيو اين مجله 

به . باشد مي» Hepatitis Monthly« ي در مجله 2009سال 
 52دهد به كل  نشان مي Scopusدقيق در  ي عالوه، مطالعه

بار در سال  42، 2009اين مجله در سال  ي چاپ شده ي مقاله
مورد خود  12استناد شده است كه در اين ميان، تنها  2010

 44از ميان  2010همچنين در سال . )3(استنادي بوده است 
 ي مجله 2008مورد استناد به مقاالت چاپ شده در سال 

»Hepatitis Monthly« ،13  مورد خود استنادي بوده است
خود استنادي به مقاالت  2010به اين ترتيب، در سال . )3(

 2009در سال » Hepatitis Monthly« ي چاپ شده در مجله
  .)3(درصد بوده است  54/29و  57/28به ترتيب  2008و 

اين مسأله در ارتباط با ساير مجالت ذكر شده در اين مقاله 
در شدهبه عنوان مثال، تعداد كل مقاالت چاپ . نيز صادق است

هاي گوارش وكبد، مركز تحقيقات گوارش وكبد،  ارياستاد، بيم.1
  . Hepatitis Monthly ي اهللا، تهران، ايران و سردبير مجله بيمارستان بقيه

 .كارشناس، مامايي، شركت انتشارات پزشكي كوثر، تهران، ايران .2
  )مسؤول ي نويسنده(
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، »Archives of Iranian Medicine« ي در مجله 2007 سال
بار به اين مقاالت  345كه در اين ميان،  )4(باشد  مقاله مي 108

 ي مقاله 54نيز به » دارو« ي در مورد مجله. )5(استناد شده است 
 161، در مجموع )6(اند  چاپ شده 2009اين مجله كه در سال 

  .)5(بار استناد شده است 
، با وجود )1(مورد بررسي در مقاله  ي مجله 16از ميان 
در  658( 2008نسبت به  2009ادها در سال كاهش استن

باشد؛ كه با در نظر  گير نمي ، اين كاهش چشم)666مقابل 

گرفتن تعداد مقاالت چاپ شده در طي اين دو سال، تعداد 
به عالوه . )5(دهد  درصدي را نشان مي 20استنادها كاهش 

عبدخدا و  ي هاي موجود در مقاله حتي با در نظر گرفتن داده
مورد در سال  704، كه در آن تعداد استنادها از )1(نوروزي 

رسيده است، محاسبات  2009مورد در سال  380به  2008
 2009درصدي استناد در سال  50گر كاهش  رياضي بيان

درصدي؛ و در آن نرخ خود استنادي  200باشد نه كاهش  مي
  .درصد 150دهد، نه  درصد افزايش را نشان مي 93/63نيز 
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