علم و پژوهش

بررسیکیفیتعلم:نشـریـاتبـیاعتبـار
علـی اکبـر صبـوری*
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چکیده

در دو دهه گذش��ته همواره تولید علم در کش��ور از نظر ک َمی مورد سنجش قرار گرفته است .بر همین مبنا ،سهم ایران در تولید علم جهان
از دو صـدم درصد در بیس��ت س��ال پیش به یک و دو دهم درصد در سال گذشته میالدی رسید .اکنون از نظر کمیت ،تولید علم به حدی
رسیده است که بتوان از نظر کیفیت آن را مورد بررسی قرار داد .بررسی کیفیت تولید علم از دو منظر قابل انجام است :بررسی میزان و نوع
اس��تنادات جهانی انجام ش��ده به انتشارات علمی کشور و بررسی نشریاتی که اسناد علمی مربوط به تولید علم را منتشر میسازند .در این
مقاله ،ضمن مرور و ارزیابی برخی نشریات که اسناد علمی کشور در آنها منتشر میشود ،نشریات بیاعتبار و کم اعتبار معرفی میشوند .این
مقاله به محققان و برنامهریزان پژوهش کشور کمک میکند تا کیفیت تولید علم کشور را ارتقاء دهند.

واژگان كليدي :تولید علم ،تامسون رویترز ،اسناد علمی ،ارجاعات علمی،نشریات علمی ،نشریات بیاعتبار.

مقـدمـه

مقاله نمایه ش��ده در مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز را مورد
تشویق قرار دادند ،بیآنکه به کیفیت مقاله و نشریه پرداخته شود .مهم
فقط نوش��تن و ورود به عرصههای جهانی تولید علم بود .مقاالت و
گفتمانهای داخلی س��نجش تولید علم و بیان جایگاه جهانی کشور
در تولید اسناد علمی (نمایه شده در مؤسسه اطالعات علمی تامسون
رویترز )ISI :به حرکت ش��تابان علمی کشور کمک کرد و دانشگاهها
به یک رقابت علمی سالم رو به رو شدند .پس از گذشت هفده سال،
در س��ال  2009میالدی ،تعداد اسناد علمی تولید شده در ایران به مرز
هفده هزار رس��ید که میزان مشارکت جهانی ما را اندکی فراتر از یک
درصد تولید علم جهانی قرار داد .در سال  2011میالدی ،تعداد اسناد
علمی ایرانی نمایه ش��ده در مؤسسه تامس��ون رویترز به مرز 25000
رس��ید که ح��دود  1/2درصد اس��ناد تولید علم جهان ش��د و به این

با پایان گرفتن جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری اسالمی ایران
و تحمل یک دوره پنج س��اله بازس��ازی مناطق جنگی ،یک عزم ملی
برای کسب افتخار در تولید و رشد علمی در دانشگاهها شکل گرفت.
به این ترتیب س��ال  1372هجری شمس��ی مصادف با س��ال 1993
میالدی را میتوان آغاز یک حرکت علمی در کش��ور دانست .در آن
موقع ،تعداد مقاالت دانشمندان مقیم ایران حدود سیصد مورد و سهم
کشور در تولید اسناد علمی جهان تنها دو صدم درصد بود .دانشگاهها
با ایجاد دورههای تحصیالت تکمیلی و تشویق اعضای هیئت علمی
به نگارش مقاالت بینالمللی ،تولید علم و ش��کوفایی علمی کش��ور
را در دس��تورکار خود قرار دادند .دانشگاهها از اعضای هیئت علمی
خود خواس��تند که در نش��ریات معتبر بینالمللی مقاله بنویسند و هر

*استاد ،تلفن ،)+9821(66956984 :دورنگار ،)+9821(66404680 :نشانی الکترونیکی saboury@ut.ac.ir :
 .1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران.
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ترتیب به رتبه نوزدهم جهان صعود کردیم .در بین کشورهای اسالمی
و منطق��ه ،ترکیه مقام اول تولید اس��ناد علمی را داش��ته و در جایگاه
هیجدم جهان قرار دارد .دانش��گاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف در
بین پانصد دانش��گاه برتر جهان قرار گرفتند .جهان رشد علمی کشور
را قبول کرده و آن را اعجاب انگیز میخواند .هوش و ذکاوت ایرانی
از یک س��و و آموزههای دینی و خودباوری دانشمندان رهاییده شده
از تفکر اس��تعماری غرب و شرق از س��وی دیگر ،عوامل اصلی این
ارمغان بزرگ هستند.اکنون دو دهه از رشد کمیت تولید علم در کشور
میگذرد .مقاالت زیادی در این مقوله از س��نجش علم نگارش شده
است [ .]1-10حال وقت آن رسیده است که به ارزیابی کیفیت تولید
علم و سنجش کیفی اسناد علمی تولید شده پرداخته شود .در سنجش
کیفیت اس��ناد علمی تولید شده ،دو مسیر مستقل متفاوت وجود دارد.
در یک مس��یر میتوان به کیفیت نشریاتی که اسناد علمی ایرانیان در
آنها به چاپ رس��یده اس��ت نگاه انداخت و در مسیر دیگر میتوان به
ارجاعات (استنادات) جهانی این اسناد نگاه کرد.
نگاه سومی هم میتوان ارائه کرد و آن بررسی تآثیر اسناد علمی تولید
شده در زندگی مردم از حیث معیشت ،رفاه و امنیت اجتماعی حاصل

از مصرف علم و فنآوری بر مبنای میزان تحقیقات کاربردی است .به
نظر میرسد ،با وجود پتانسیل و توان مطلوب در کاربردی کردن علم،
برنامهریزی هدفمند و جهتداری در حوزه تحقیقات علمی صورت
نگرفته و هرگز برای دانشمندان کشور نقشه راهی وجود نداشته است.
بین دانشگاه و صنعت ارتباط محکم و هدفداری نبوده و در دانشگاهها،
علم بیش��تر در خدمت بسط و گسترش دانش بوده است .نقشه جامع
علمی کشور نیز مبتنی بر هدف جامع و مسیر تعریف شده نیست .به
این ترتیب ،نگاه سوم را باید به آینده سپرد ،شاید که در آینده برنامهای
برای ارتباط بیشتر تحقیقات با نیاز جامعه تدوین و اجرایی شود و از
پتانسیل و توان باالی علمی کشور استفاده مطلوبتری بشود .در این
مقوله بنا داریم از نگاه نخست وارد شده و به ارزیابی کیفیت نشریات
منتشرکننده اسناد علمی دانشمندان کشور بپردازیم و در نتیجه نشریاتی
را تحت عنوان نش��ریات بیاعتبار معرفی کنیم تا بر کیفیت انتشارات
علمی کشور بیفزاییم.

نشریات معتبر و غیرمعتبر :یک بررسی کیفی

در س��ال  1951میالدی ،تنها ده هزار نش��ریه علمی در جهان منتش��ر

جدول ( :)1بیست نشریه برتر در حوزه علوم ( )SCIبر حسب ایگن فاکتور ،استخراج شده از نشریه گزارش ارجاعات ()2011-JCR
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جدول ( :)2بیست نشریه برتر در حوزه علوم اجتماعی ( )SSCIبر حسب ایگن فاکتور ،استخراج شده از نشریه گزارش ارجاعات ()2011-JCR

میشد .با ورود کامپیوترها و توسعه نرمافزارها و سپس اینترنت ،رشد
علمی جهان غیرقابل تصور ش��د به طوری که تعداد نش��ریات علمی
جه��ان در حال حاضر بالغ بر دویس��ت هزار میباش��د .تنها در ایران
بیش از چهار هزار نشریه مجوز انتشار گرفتهاند که از این میان تعداد
نشریات علمی کشور (از دو وزارتخانه علوم ،تحقیقات و فنآوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی و حوزههای
علمیه) به مرز هزار میرسد.
تنها  7/5درصد از دویس��ت هزار نش��ریه منتشر شده در جهان ،معادل
 15000مورد ،در مؤسسه تامسون رویترز نمایه میشوند و  92/5درصد
بقیه ( 185000مورد) اس��تانداردهای الزم را کس��ب نکرده و نقشی در
ارائه ایدههای نو علمی ندارند و در واقع از طبقه نخست ( 15000مورد)
تغذیه و تکرار میکنند .از  15000نش��ریهای که در نمایههای مختلف
مؤسس��ه تامسون رویترز به چش��م میخورد ،نزدیک به بیست درصد
( 3000مورد) نوآوری ارزش��مند داش��ته و تولیدات علمی مختلف را
منتشر مینمایند و هشتاد درصد بقیه ( 12000مورد) تنها به انتشار توسعه
علوم مطرح شده در بیست درصد نخست میپردازند.

دس��تیابی به فهرست نش��ریات برتر نمایه ش��ده در مؤسسه تامسون
از طری��ق جداول فهرس��ت نش��ریات در ریز رش��تههای مختلف ،یا
فهرس��ت کلی نش��ریات در نش��ریه گزارش ارجاع��ات (Journal
 ،)Citation Report: JCRمرت��ب ش��ده بر حس��ب ایگن فاکتور
( )Eigenfactorکه یک فاکتور جامع ارزش��ی برای نشریات است،
قابل حصول است .در محاس��به ایگن فاکتور ،بر خالف فاکتور تآثیر
( ،)Impact Factorارجاع نشریه به خود حذف شده و امتیاز ارجاع
توسط نش��ریات مختلف ،متفاوت منظور میشود .به عنوان مثال ،در
 2011-JCRفهرس��ت بیس��ت نش��ریه برتر ،به ترتیب باالتری ایگن
فاکت��ور ،در دو حوزه عل��وم ( )SCIو علوم اجتماع��ی ( ،)SSCIبه
ترتیب در دو جدول شماره ( )1و ( )2داده شده است.
در ح��وزه علوم انس��انی و هن��ر ( )A&HSCIچنین جدولی اصوآل
وجود ندارد .برای دس��تیابی به ایگن فاکتور یک نش��ریه میتوانید به
پایگاه اینترنتی  www.eigenfactor.orgمراجعه نمایید .این پایگاه
بر اس��اس دادههای مؤسس��ه تامس��ون رویترز بنانهاده شده است .در
طول نزدیک به بیست سال گذشته (از ابتدای سال  1993میالدی تا به
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امروز که یک ماه و نیم به انتهای س��ال  2012باقی اس��ت) ،در حوزه
علوم  132444س��ند علمی (معادل  0/59درصد اس��ناد علمی تولید
ش��ده در جهان) و در حوزه علوم اجتماعی  5529سند علمی (معادل
 0/17درصد اسناد علمی تولید شده در جهان) به آدرس ایران به ثبت
رسیده اس��ت .در مورد کش��ور ترکیه ،رقیب اول علمی ما در منطقه
و کش��ورهای اسالمی ،تعداد اس��ناد علمی تولید شده در حوزه علوم
 250130س��ند علمی (معادل  1/12درصد اسناد علمی تولید شده در
جهان) و در حوزه علوم اجتماعی  16367س��ند علمی (معادل 0/49
درصد اسناد علمی تولید شده در جهان) بوده است .حال سؤالی که از
نظر کیفی بر میآید این اس��ت که آیا سهم ما در اسناد منتشر شده در
نشریات برتر جهان نیز همین است؟
در پاسخ باید گفت که در همان مدت نزدیک به بیست سال ،در بیست
نش��ریه برتر حوزه علوم (جدول شماره  ،)1تعداد اسناد علمی منتشر
شده در کل  1027949مورد ( 4/6درصد کل اسناد علمی منتشر شده
با نمایه وبگاه علم مؤسسه تامسون رویترز) بوده است که سهم ایران
از ای��ن تعداد براب��ر ( 774معادل  /075درصد) و س��هم ترکیه 2071
(مع��ادل  0/201درصد) ،یعنی  2/7برابر ما بوده اس��ت ،هرچند تولید
اسناد علمی ترکیه در حوزه علوم به طور کلی  1/9برابر ما بوده است.
به عبارت دیگر رش��د کیفی تولید علم در کش��ور با رشد ک َمی علم،
حتی در رقابت با ترکیه ،همراستا نبوده است .در کشورهای پیشرفته،

سهم تولید اسناد علمی منتشر شده در بیست نشریه برتر جهان ،بیش
از سهم مشارکت آنها در همه نشریات است.
بررس��یهای انجام شده روی بیست نشریه برتر حوزه علم در مدت
قریب به بیست سال گذشته نشان میدهد که سهم امریکا  50/9درصد،
س��هم آلمان  10/1درصد ،سهم انگلستان  8/3درصد ،سهم ژاپن 7/8
درصد و س��هم فرانسه  6/6درصد بوده است .به عبارت دیگر ،حدود
 84درصد اسناد علمی برتر دنیا توسط این پنج کشور تولید شده است.
اکنون با رشد ک َمی تولید علم در ایران در دو دهه اخیر ،باید سیاست
ها ،برنامهریزی ها و تشویق ها به گونهای باشد که محققان به سمت
انتش��ار مقاالت خود در سه هزار نشریه برتر مؤسسه تامسون رویترز
بروند .البته الزم به تذکر اس��ت که برای چاپ مقاالت در نش��ریات
با کیفیت باال نیاز به امکانات پیش��رفته پژوهش��ی و تسهیل در روابط
بینالمللی می باش��د .در طول پنج س��ال اخیر ،سالهای 2007-2011
میالدی ،در حوزه علوم بر اس��اس نمایههای بینالمللی  SCIمؤسسه
اطالعات علمی تامس��ون رویترز ،تعداد  83000س��ند علمی از ایران
به ثبت رس��یده که  7490م��ورد آن خالصه مقاله (ارائه در کنفرانس)
و  75510مورد آن مقاله بوده اس��ت .ده نش��ریهای که بیشترین اسناد
علمی ایرانیان را از بین  75510مقاله در سالهای  2007-2011میالدی
به چاپ رس��اندهاند ،در ردیف های  1تا  10جدول ش��ماره ( )3داده
شده است.

جدول شماره ( :)3پانزده نشریه حاوی بیشترین مقاالت ایرانیان در سالهای  2007-2011میالدی (دوره پنج ساله) که ده مورد اول مربوط به
حوزه علوم و پنج مورد بعدی (ردیفهای  11تا  )15مربوط به حوزه علوم اجتماعی است .نشریات ردیفهای  9 ،3 ،1و  12برای چاپ مقاله ،مطابق
جدول شماره ( )4وجه دریافت میکنند.
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همچنی��ن ،در ح��وزه علوم اجتماعی بر اس��اس نمایههای بینالمللی
 SSCIهمین مؤسسه ،در همان بازه زمانی پنج سال  ،تعداد  3596سند
علمی از ایران به ثبت رسیده است که  751مورد آن به صورت چکیده
مقاله و  2845مورد آن به صورت مقاله بوده اس��ت .پنج نشریهای که
بیشترین اسناد علمی ایرانیان را از بین  2845مقاله حوزه علوم اجتماعی
در س��الهای  2007-2011میالدی به چاپ رساندهاند در ردیفهای 11
تا  15جدول شماره ( )3داده شده است .از ده نشریه ردیفهای نخست
(مربوط به حوزه علوم) ،بجز نش��ریات ایرانی (ردیفهای  5 ،4و ،)10
تنه��ا ردیفه��ای دو و هفت از جایگاه علمی برخ��وردار بوده که البته
در طبقه نش��ریات همنوع خود جایگاه ضعیفی دارند .از پنج نش��ریه
حوزه علوم اجتماعی (ردیفهای یازده تا پانزده) ،س��هم عمده مقاالت
مرب��وط به ردیف یازده (نش��ریه ایرانی) و ردی��ف دوازده (مجله بی
ارزش آفریقای جنوبی) اس��ت و سه ردیف بعدی اگرچه ارزشمندند
اما سهم چندان باالیی را شامل نیستند .ردیفهای  9 ،3 ،1و  12فرآیند
داوری قابل قبول نداش��ته و در قبال مبلغ مشخص شده اقدام به نشر
مقاالت میکنند.
در جدول ش��ماره ( )4شش نشریهای که ایرانیان در آنها تعداد زیادی
مقاله در سال  2011میالدی به چاپ رساندهاند ،نشان میدهد.

ریال بوده اس��ت .به عبارت دیگر ،با بیس��ت و دو میلیارد ریال هزینه
انجام ش��ده برای چاپ مقاالت در نش��ریات بیارزش فوق ،میشود
حداقل چهل نش��ریه علمی کشور را س��امان داد و با استانداردسازی
مناس��ب ،آنها را ب��ه نمایهه��ای بینالمللی عالی س��وق داد .وزارت
علوم ،تحقیقات و فنآوری و نیز وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی به کمک انجمنهای علمی باید نشریات ،بیارزش را مرتب
شناسایی نموده و فهرست کاملی از آنها را به دانشگاهها اعالم دارد تا
معاونتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها آنها را از فهرست امتیازات
ارتق��اء ،ترفیع ،اعتبار وی��ژه و نظایر آن حذف نماید .البته از هر عضو
هیئت علمی انتظار میرود که در تخصص خود نش��ریات بیاعتبار را
شناسایی نماید.
اما انتش��ار یک فهرس��ت کامل از نش��ریات بیاعتبار و بهروز توسط
وزارتین ،جلو هرگونه س��وء اس��تفاده را گرفته و امتیاز دهی مقاالت
علم��ی را قانونمندتر میکند .یکی از پایگاههای اینترنتی خوب که تا
حدودی میتواند وضعیت اعتبار یک نشریه را شناسایی نماید و بسیار
ساده و رایگان هم میباشد ،پایگاه  www.scimagojr.comاست
که بر اساس دادههای پایگاه اسکوپوس بنانهاده شده است.
اکنون وقت آن رس��یده است که محققان کش��ور تشویق شوند تا در

جدول شماره ( :)4شش مورد از نشریاتی که در سال  2011میالدی تعداد زیادی از مقاالت ایرانیان را به چاپ رسانده و پول دریافت نمودهاند.

*فاکتور تآثیر این نشریه مربوط به سال  2011است ،چون در سال  2010وارد  JCRنشده بود.
همه این ش��ش نش��ریه ،دسترس��ی آزاد داش��ته و برای این منظور از
نویس��ندگان پول دریافت میکنند .در مجموع ،در این ش��ش نشریه
 1238مقاله از ایران به چاپ رس��یده و به طور متوس��ط برای هریک
مبلغ شش��صد دالر امریکا هزینه شده اس��ت .در مجموع برای چاپ
 1238مقاله ایرانیان ،مبلغ  742800دالر امریکا (تقریبآ معادل بیست و
دو میلیار ریال) هزینه شده است.
بهترین نشریه علمی کشور که در مؤسسه تامسون رویترز نمایه شده و
اکنون توسط انتشارات اشپرینگر منتشر میشود ،نشریه انجمن شیمی
ایران ( )JICSاست که هزینه آن در سال  2011حدود پانصد میلیون

نش��ریات با اعتبار باال مقاالت خود را منتش��ر نمایند .حداقل از آنها
خواسته ش��ود که مقاالت خود را به نش��ریاتی که ناشر معتبر دارند،
عرضه کنند.
ناش��رانی همچون الزویر ،اش��پرینگر ،جان وایلی ،فرانس��یس تیلور،
انجمن شیمی امریکا و انجمنهای معتبر بینالمللی از جمله ناشرینی
هس��تند که س��هم عمده در انتشار نشریات علمی داش��ته و کمتر در
اعتبار نشریات آنها شک و تردید وجود دارد .هر روز ناشرینی متولد
میشوند که نشریات بیاعتبار زیادی را ایجاد میکنند .در اینجا سعی
داریم به این ناشرین و نشریات بیاعتبار بپردازیم.
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 نشـریـات بـیاعتبـار:بررسی کیفیت علم
Research Journal of Applied Sciences
Research Journal of Allergy
• Trends in …..
Trends in Bioinformatics
Trends in Medical Research

نشریات بیاعتبار و کم اعتبار

) با آدرس اینترنتیRIP( * نشریات انتشارات تحقیقاتی هند
http://www.ripublication.com
)Research India Publication(
:مانند نشریات زیر

• International Journal of …..
International Journal of Biotechnology & Biochemistry (IJBB)
International Journal of Chemistry and Applications (IJCA)
International Journal of Civil Engineering Research
(IJCER)
International Journal of Applied Physics (IJAP)
• Global Journal of …..
Global Journal of Difference Equations (GJDE)
Global Journal of Finance and Management (GJFM)
• Advances in …..
Advances in Fuzzy Mathematics (AFM)
Advances in Computational Sciences and Technology
(ACST)

) با آدرس اینترنتیPPH( * نشریات خانه نشر پوشپا
http://www.pphmj.com
)Pushpa Publishing House(
:مانند نشریات زیر

• International Journal of Numerical Methods and Applications
• Far East Journal of Electronics and Communications
• Far East Journal of Mathematical Education
• Advances and Applications in Discrete Mathematics
• Advances in Computer Science and Engineering
• International Journal of Materials Engineering and
Technology

 مهندسی و تکنولوژی با آدرس اینترنتی،* نشریات آکادمی جهانی علم
http://www.waset.org
(World Academy of Science, Engineering and
Technology)

برخی از ناش��رین بیاعتبار و یا کم اعتبار در اینجا فهرس��ت ش��ده و
:نمونهای از نشریات هر کدام آورده میشود
* نشریات یورو با آدرس اینترنتی
http://www.eurojournals.com
:مانند نشریات زیر

• American Journal of Scientific Research
• European Journal of Scientific Research
• European Journal of Social Sciences
• European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
• International Research Journal of Finance and Economics
•Research Journal of International Studies
•Journal of European Union Economics and Finance

* نشریات آکـادمـی با آدرس اینترنتی
http://www.journaldatabase.org
:مانند نشریات زیر

• African Journal of Biotechnology
• African Journal of Agricultural Research
• African Journal of Microbiology Research
• African Journal of Business Management
• Scientific Research and Essay

* نشریات ساینس آلرت با آدرس اینترنتی
http://www.scialert.net
:مانند نشریات زیر
• American Journal of …..
American Journal of Applied Sciences
American Journal of Bioinformatics
• Asian Journal of …..
Asian Journal of Applied Sciences
Asian Journal of Biotechnology
• International Journal of …..
International Journal of Agricultural Research
International Journal of Biological Chemistry
• Current Research in …..
Current Research in Physics
Current Research in Neuroscience
• Research Journal of …..
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 نشـریـات بـیاعتبـار:بررسی کیفیت علم
« Academic Journal of Plant Sciences
« Acta Parasitological Globalis
« Acta Science, Technology and Management
« Advances in Biological Research
« African Journal of Basic & Applied Sciences
« Agricultural Economics & Marketing Journal
« Agricultural Engineering Research Journal
« American-Eurasian Journal of Agronomy
« American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ISI
« American-Eurasian Journal of Crop Protection
« American-Eurasian Journal of Scientific Research
« American-Eurasian Journal of Soil Sciences
« American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences
ISI
« Applied Journal of Hygiene [AJH]
« Applied Biosciences [AB]
« Asian Journal of Business Management Studies
« Botany Research International
(Formerly known as American-Eurasian Journal of
Botany)
« British Journal of Poultry Sciences
« Computational and Applied Mathematical Sciences
« European Journal of Applied Sciences

:مانند نشریات زیر

International Journal of ................. (110 Journals)
International Journal of Mathematics
International Journal of Physics
International Journal of Biology
International Journal of Chemistry
International Journal of Human and Social Sciences
International Journal of Accounting and Financial Sciences
International Journal of Food and Nutrition Sciences
International Journal of Genetics and Molecular Biology

* نشریات شرکت هیکاری با آدرس اینترنتی
http://www.m-hikari.com
(Hikari Ltd.: International Publishers of
Science, Technology and Medicine, Bulgaria)	
:مانند نشریات زیر

Advanced Studies in Biology
Advanced Studies in Theoretical Physics
Applied Mathematical Sciences (AMS)
Pure Mathematical Sciences (PMS)
Advances in Theoretical and Applied Mechanics
Applied Mathematical Sciences
Advance in Applied Physics (AAP)
Contemporary Engineering Sciences
International Journal of Algebra
International Journal of Contemporary Mathematical
Sciences
International Journal of Mathematical Analysis
International Mathematical Forum
Clinical and Experimental Medical Sciences (CEMS)
Environmental Sciences (ES)

« European Journal of Biological Sciences
« Global Journal of Biotechnology & Biochemistry
« Global Journal of Environmental Research
« Global Journal of Molecular Sciences
« Global Journal of Pharmacology
« Globa Veterinaria

SCOPUS

ISI & SCOPUS

« Humanity and Social Sciences Journal
« International Journal of Agricultural Extension &

http://www.idosi.org  با آدرس اینترنتیIDOSI * نشریات
(International Digital Organization for
Scientific Information) (IDOSI)
SCOPUS  و برخی درISI نشریات زیر (علی رغم اینکه برخی در
:)نمایه میشوند

Rural Sociology
« International Journal of Agribusiness Management
« International Journal of Applied Informatics and
Computing
« International Journal of Basic and Applied Virology

«
«
«
«
«

« International Journal of Clinical Pathology
« International Journal of Genetics
« International Journal of Microbiological Research
« International Journal of Nuts and Related Sciences

Academic Journal of Cancer Research
SCOPUS
Academic Journal of Animal Diseases
Academic Journal of Entomology
ISI
Academic Journal of Nutrition [AJN]
Academic Journal of Oral and Dental Medicine

91  دی ماه،شماره اول،  سال سوم،نشریه نشاء علم

39

 نشـریـات بـیاعتبـار:بررسی کیفیت علم
«
«
«
«
«
«

World Journal of Management Studies
World Journal of Medical Sciences
SCOPUS
World Journal of Nano Science & Technology
World Journal of Natural Products Research
World Journal of Nursing Sciences
World Journal of Sport Sciences

« International Journal of Pharmacy and Medical Sciences
« International Journal of Physics
« International Journal of Sustainable Agriculture
« Iranica Journal of Energy and Environment ISC
« International Journal of Planetary & Space Research
« International Journal of Water Resources & Arid
Environments
« Journal of Animal Production Sciences
« Journal of Approximate Reasoning
« Journal of Forestry and Environment
« Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants
« Journal of Industrial Technologies and Sustainable
Environment
« Journal of Oceanography and Marine Environmental
System
« Journal of Physical Chemistry and Electrochemistry
« Journal of Reproduction and Infertility
« Journal of Statistics and Biometry
« Journal of Theoretical & Applied Statistics
« Libyan Agriculture Research Center Journal International
« Middle East Journal of Scientific Research
ISI
& SCOPUS
« Plant Pathology International
« Plant Physiology Research
« Research Journal of Earth Sciences
« Research Journal of Zoonosis
« Studies in Nonlinear Sciences
« World Applied Sciences Journal
ISI &
SCOPUS
« World Engineering & Applied Sciences Journal
« World Information Technology Journal
« World Journal of Agricultural Sciences
« World Journal of Alternative Medicine
« World Journal of Chemistry
« World Journal of Computer Sciences
« World Journal of Dairy & Food Sciences
« World Journal of Environmental Pollution
« World Journal of Fish and Marine Sciences
ISI
« World Journal of Fungal and Plant Biology
« World Journal of Immunology
« World Journal of Islamic History and Civilization

* نشریات انتشارات بیواینفو با آدرس اینترنتی
http://www.bioinfo.in
(Bioinfo Publications)
:مانند نشریات زیر
• World Research Journal of ….. (80 Journals)
World Research Journal of Computation Theory
World Research Journal of Dentistry
• International Journal of ….. (40 Journals)
International Journal of Drug Discovery
International Journal of Systems Biology
• BIOINFO ….. (20 Journals)
BIOINFO Genetic Programming
BIOINFO Medical Imaging
• Journal of ….. (30 Journals)
Journal of Education
Journal of Arts and Culture
• Advances in Computational Research

* نشریه جهانی علمی با آدرس اینترنتی
http://www.tswj.com
(The Scientific World Journal
 میالدی ظهور پیدا کرده اس��ت از سال2000 این نش��ریه که از س��ال
 توس��ط انتشارات هینداوی منتش��ر شده و در نود رشته مختلف2011
مقاله پذیرش نموده و آنها را در طبقات مختلف بر حسب موضوع مقاله
 این.منتش��ر مینماید و برای چاپ هر مقاله هزار دالر دریافت میکند
 اسکوپوس و پاپمد نمایه،نشریه اکنون توسط مؤسسه تامسون رویترز
.میشود و قرار است از سال آینده میالدی فاکتور تآثیر دریافت دارد
.گاه نش��ریات برای رسیدن به ارتقاء مطلوب دست به تخلف میزنند
 نشریه از فهرست گزارش51 ،طبق گزارشات مؤسسه تامسون رویرز
.) حذف شدند2011-JCR( ارجاعات سال اخیر
 مورد در فهرست21  مورد جدیدآ تخلف داشته و28 ،از این نشریات
 این در حالی اس��ت که تعداد.س��یاه از س��ال قبل قرار گرفت��ه بودند
 در س��الهای قبل از فهرست گزارش ارجاعات حذف،کمتری از این
: ،2009-JCR  مورد از26 : ،2010-JCR  م��ورد از34 :ش��ده بودند
 ب��ا این حال.2007-JCR  م��ورد از9 :  و2008-JCR  م��ورد از20
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تنها نیم درصد نش��ریات از فهرس��ت  2011-JCRحدف ش��دهاند
( 51نش��ریه از مجموع  10500نشریه علوم) .از جمله عوامل حذف
نشریات از فهرست  JCRارجاعات بیش از حد مجاز به خود است.
مطابق گزارش مؤسس��ه تامسون رویترز ،در سال  2011میالدی140 ،
نشریه بیش از  70درصد خود ارجاعی داشتهاند که این باعث افزایش
فاکتور تآثیر ( )IFآنها ش��ده است .به عنوان نمونه ،بعضي از نشريات
توانس��ته اند فاکتور تآثیر خود را از طريق خوداس��تنادی بیش از حد
بطور غير اصولي افزايش دهند .به همین خاطر ،اين گونه نشريات از
فهرس��ت  2011-JCRحذف شده اند .البته به اينگونه نشريات تذكر
داده مي شود در صورت اصالح كار خود در آينده مجددآ به فهرست
 JCRبرگردند .اینگونه نشریات در مرحله داوری خود ،از نویسندگان
مقاالت درخواس��ت میکردند تا تعداد زیادی مرجع به مقاالت چاپ
شده در دو سال اخیر به نشریه مورد نظر اضافه نماید.
در مورد دیگر ،سه نشریه زیر

کیفی��ت آنها دائم به آنها آموزش داده ش��ود .افزایش تعداد نش��ریات
علمی بینالمللی کشور و بهبود کیفیت آنها جدی گرفته شود.
 -7انتشار نش��ریات علمی داخلی از دانشگاهها به انجمنهای علمی
س��پرده شود و راهکارهای الزم برای حمایت ،تشویق و رقابت برای
نشریات علمی داخل تدوین و اجرا شود.
 -8کشور ما نیاز به یک مؤسسه انتشاراتی بینالمللی برای نشریات و
کتب علمی ادارد .مؤسسهای که به قواعد نشر بینالمللی ،نمایهسازی
و استنادسنجی آشنا باشد و بتواند نشریات را بینالمللی نموده و باعث
ارتقاء آنها شود.

Cell Transplantation (IF=6.2 in 2010),
)Medical Science Monitor (IF=1.7 in 2010
)The Scientific World Journal (IF=NO in 2010

با یکدیگر قرار کرده بودند که به مقاالت چاپ شده در دو سال اخیر
همدیگر استناد نمایند .بیشتر ارجاعاتی که این سه نشریه در محاسبه
فاکتور تآثیر کس��ب کرده بودند ،متعلق به دو نش��ریه دیگر بود .بعد
از آنکه فاکتور تآثیر این س��ه نش��ریه در س��ال  2011محاسبه شد ،از
فهرست  2011-JCRحذف ش��دند .بنابراین ،نه تنها خود ارجاعی،
بلکه ش��بکه ارجاعی (توافق ارجاع نشریات به همدیگر) محدودیت
دارد .در محاسبه ایگن فاکتور ،خود ارجاعی حذف شده و تنوع ارجاع
در نشریات مختلف و معتبر ،اهمیت پیدا میکند و از این روست که
بیان میشود ایگن فاکتور نسبت به فاکتور تآثیر پارامتر بهتری است.
نتیجهگیری و پیشنهادات
ب��رای بهبود کیفیت انتش��ار اس��ناد علم��ی موارد زی��ر جمعبندی و
نتیجهگیری میشود:
 -1فهرست کاملی از نشریات بیاعتبار (فهرست سیاه) خارجی تهیه و
به صورت بر خط در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی قرار
گیرد .این فهرست خوب است که ماهانه بروزرسانی شود.
 -2دانش��گاهها و مراک��ز علمی و پژوهش��ی در دادن ترفیع و ارتقاء
اعضای هیئت علمی ،امتیازات اس��ناد علمی منتش��ر شده در فهرست
سیاه را صفر منظور کنند.
 -3اسناد علمی منتشر شده در نشریات فهرست سیاه ،از امتیاز اعتبار
ویژه و تعهدات طرحهای پژوهشی منع شوند.
 -4به کیفیت نش��ریات علمی در ممی��زی پروندههای ترفیع و ارتقاء
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی توجه شود.
 -5برای دادن هرگونه پاداش انتش��ار اس��ناد علمی ،کیفیت نشریات
علمی منتشرکننده اسناد علمی مورد نظر قرار گیرد.
 -6کیفیت نشریات علمی داخلی مرتب بررسی و راهکارهای ارتقاء
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