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گیرندگان علم و فرهنگ در کشور، ریزان و تصمیمرسد که برای برنامهبه نظر می

ه در ی کچاپ مقاله در مجالت فارسی موضوعیت جدی پیدا کرده است؛ به طور
مورخ  776نامه ارتقای اعضای هیأت علمی )مصوب جلسه آیینآخرین 

ر دچاپ حداقل یک مقاله »شورای عالی انقالب فرهنگی(،  18/12/1384
ه به عنوان شرط ضروری ارتقای علمی به مرتب« زبانمجالت علمی فارسی 

ه انتشار قبال بن ادانشیاری و استادی در نظر گرفته شده است. البته به موازات ای
ی، االت علمی فارسی، در عمل مؤسسات آموزش عالی حوزه علوم پزشکمق

وری اند؛ به طاندازی مجالت علمی انگلیسی زبان پیدا کردهتمایل شدیدی به راه
سی )با چکیده مجله به زبان فار 154مجله حوزه علوم پزشکی ایران،  412که از 

ر این، روند بعالوه  (.1شود )مجله به زبان انگلیسی منتشر می 258انگلیسی( و 
پزشکی، های علمی )زیستنشر مجالت و چاپ مقاالت علمی در همه زمینه

جهی های اخیر افزایش قابل توکشاورزی، علوم انسانی و مهندسی( طی سال
 ه منظوراشد. البته بب(؛ روندی که همچنان در حال توسعه می2داشته است )

 ، تعدادی ازISIو  PubMedلی مانند الملهای بینگاهکردن مجالت در پای نمایه
در حوزه علوم سالمت، زبان مقاله را  پژوهشی کشور -های علمیمؤسسه

ده وجه نبوتکنند. اگرچه موفقیت در این موضوع چندان قابل انگلیسی انتخاب می
ه بر عالو (. بدون شک این روش بسیار پسندیده و مناسب است؛ چرا که3است )

ندان نشممی محققان کشور با دیگر کشورها، نقش داتسریع گردش تبادالت عل
 گردد.زبان به منظور حرکت در مرز دانش تسهیل می فارسی

گذاران مجالت علمی فارسی در اغلب موارد با هدف مسؤوالن و سیاست
عنوان، چکیده و »متن فارسی،  المللی، در کنار تمامهای بینشدن در پایگاهنمایه 

نمایند. در موارد نادری، را به زبان انگلیسی نیز منتشر می« کلمات کلیدی

متن  زمان به شکل تماممجالت به منظور توجه به زبان فارسی، مقاالت را هم
کنند. رویه چنین مجالتی اول این که اقبال فارسی و انگلیسی پذیرش می

دهد. دوم این که انرژی زبان را کاهش میدریافت مقاله از محققان غیر فارسی 
 شود مجالت علمی انگلیسیرود. پیشنهاد میزیادی برای اداره مجالت هدر می

عنوان، چکیده و کلمات »ال توسعه هستند، نوشتن در ح تازگیزبان کشور که به
به زبان فارسی را الزامی کنند و یا مسؤوالن مجله با استفاده از « کلیدی

متخصصان موضوعی مسلط به زبان انگلیسی، صفحه چکیده فارسی مقاالت 
متن انگلیسی چاپ نمایند. با انجام این کار، پذیرفته شده را تهیه و همراه با تمام 

های مقاالت قابلیت ذخیره و بازیابی با اصطالحات فارسی در پایگاهاین 
کنند. این رویه، توانایی بالقوه زبان زبان کشور را پیدا میسازی فارسی نمایه

 دهد. را توسعه می« به عنوان زبان علم»فارسی 
لیدی کعنوان، چکیده و کلمات »زمان پیشنهاد الزام و تدارک چاپ هم

ه نمایه بدر مجالت علمی کشور، نه تنها « متن انگلیسی تمام»ر در کنا« فارسی
زند، بلکه جایگاه و توانایی المللی آسیبی نمیهای بینشدن این مجالت در پایگاه

ت ، مقاالیاندهد. در این مزبان فارسی را در انتقال اطالعات علمی ارتقا می
مت د در حوزه سالهای ارزشمنمرتبط با حوزه علوم پزشکی که حاوی یافته
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It seems that publishing articles in Persian journals 

has turned to a serious enough matter for the planners 

and decision makers of science and culture in the 

country, that in the latest Faculty Members Promotion 

Regulations (approved by the Supreme Council of 

Cultural Revolution, Session 776, Dated 3.9.2006), 

"Publishing at least one article in Persian-language 

scientific journals" has been considered to be 

essential for faculty promotion to Associate Professor 

and Professor levels. Along with this trend toward 

Persian publications, higher education instituations in 

medical sciences have aimed to publish scientific 

journals in English language so that from a total of 

412 journals in medical fields in Iran, 154 are 

published in Persian (with English abstracts) and the 

rest (258) are in English.1 In addition, the number of 

published journals and scientific articles in all 

scientific fields (biomedical, agricultural, humanities, 

and engineering) has increased significantly during 

the recent years,2 a process that is still developing. Of 

course, in order to index the journals at international 

databases such as PubMed and ISI, some Iranian 

research institutes in the field of medical sciences 

have select English as the language for their article. 

Although success in this regard has not been 

significant,3 this is undoubtedly a very suitable and 

appropriate method, because in addition to expediting 

the flow of scientific exchanges between Iranian 

researchers and other countries, it facilitates the role 

of Persian-speaking scholars in various knowledge 

areas. In most cases, along with the full text in 

Persian, authorities and policy makers of the Persian-

language scientific journals publish “the title, 

abstract, and keywords” in English language for the 

purpose of indexing at international databases. In rare 

cases, the journals accept the articles concurrently 

with full text in both Persian and English languages in 

order to promote the use of Persian language. This 

process first reduces the chance of receiving articles 

from non-Persian speaking researchers, while also 

wasting a lot of energy for administrating the journal. 

It is suggested that Iranian English-language scientific 

journals recently starting their publication make it a 

requirement to write "the title, abstract, and 

keywords" in Persian language, or that the journal’s 

authorities use thematic experts fluent in English-

language to prepare the Persian abstract page of the 

accepted articles, and print them along with the full 

English text. By doing so, these articles can be saved 

and retrieved using Persian terms in the Persian 

language indexing databases of the country. This 

process improves the potential of the Persian language 

as "the language of science." The requirement and 

provisional suggestion of simultaneous publication of 

“the Persian title, abstract, and keywords” along with 

“the English full text” in Iranian scientific journals not 

only does not harm the indexation of these journals in 

international databases, but also promotes the position 

and ability of Persian language in transmission of 

scientific information. 
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