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Considering the importance and role of scientific journals in advancing 
science and also the issue of determining the credibility of journals in 
scientific societies, the present study evaluates prestigious journals in the 
field of knowledge and information science based on the criteria of new 
regulations on determining the credibility of the country's scientific 
journals. The research approach is quantitative and its type is evaluative. 
Ten Persian journals approved by the Ministry of Science, Research, and 
Technology in the mentioned field from the website of the Commission for 
the Review of Periodicals were selected and reviewed. To collect the data, 
a researcher-made checklist was used with a range of different scores 
including 50 criteria in eight groups: 1) title, 2) editor-in-chief, 3) editors 
group, 4) journal format, 5) external features of journals, 6) structural 
editing, 7) authors, and 8) other criteria. The final results of the research 
indicate that 86% of the criteria of the mentioned regulation are observed in 
knowledge and information science journals. The results also reveal that 
the National Studies on Librarianship and Information Organization with a 
score of 90.26 out of 100 points has the highest rank, followed by the Iranian 
Journal of Information Processing and Management and Scientometrics 
Research Journal. The results of this study will help the managers and 
editorial board of the surveyed journals to identify the strengths and 
weaknesses of the journal and try to improve its quality and its compatibility 
with the criteria of new regulations on determining the credibility of the 
country's scientific journals. Furthermore, the results of this research revealed 
some shortcomings and problems of the mentioned regulation. 
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 پژوهشي علم اطالعات-ارزشيابي مجالت علمي

 نامه تعيين اعتبار آيين براساسي شناس دانشو

 نشريات علمي كشور

2رضا دهخدايي|1سهرابي مظفر چشمه
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١٠
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 مقدمه

(عتف) 1364در و فناوري كميسيون بررسي نشريات علمي در وزارت علوم، تحقيقات
و تعيين(از اين پس: كميسيون) به كشور منظور بررسي درخواست متقاضيان انتشار

نامه تعيين اعتبار نشريات يات علمي تشكيل شد. كميسيون در همان سال آييناعتبار نشر
(از اين پس: آيين در تخصصي و و 1382، 1373يها سالنامه) را تصويب در 1386،
هايي متناسب با مسائل روز پيوست 1389تا 1387يها سالآن بازنگري كرد؛ نيز طي

درآنبه  مه جديد تعيين اعتبار نشريات علمي كشورنا به آيين 1390افزود. اين همه
و نامهوهيشمنجر شد. حاصل بازبيني بعدي  (از اين پس: بند رتبهارزيابي ي نشريات

در شيوه به 1398وريشهرنامه) به بود. ارزيابي مستمر نشريات ادامه عالوه، كميسيون
وب مي و فهرست نشريات معتبر مصوب را در .كنديممنتشر1سايتي دهد

بود. از ميان معتبر مجله 1344شامل 1398 در ارديبهشت فهرست كميسيون
[مجله عنوان به كتابداري 16 عنوان نشريه علوم انساني، 738 تعلق دارد كه يك عنوان
و مديريت اطالعات] بين و بقيه به فارسي2المللي علم و شامل به انگليسي آينه است

اط پژوهشنامه، ميراث و مديريت پژوهشنامه ي، سنج پژوهشنامه علم، العاتپردازش
و اطالع و رسان تحقيقات اطالعي، رسان كتابداري تعمومييها كتابخانهي حقيقات،
و اطالع و اطالعات، ترويج علم، دانشگاهييرسان كتابداري ، رهيافت، تعامل انسان

و فناوري و اطالع فصلنامه، سياست علم  لنامهدوفصي، گنجينه اسناد، رسان كتابداري
و و علم اطالعات، و مديريت اطالعات، مطالعات كتابداري مطالعات ملي كتابداري

 است. سازماندهي اطالعات
و ازآنجايي نامه تعييني مجالت با استفاده از آيينبند رتبهكه فرايند ارزيابي

و اعتبار نشريات علمي توسط خود وزارت علوم انجام مي و شيوه ارزشيابي شود
اعتبارسنجيو نيز با توجه به اهميت نيست؛ دستياب ديگراني آن برايمعيارها

مجالت، پژوهش حاضر انجام شده است تا همگان از ميزان رعايت استانداردها 
و رعايت يكدستي در نشر مجالت آگاه شوند. رعايت استانداردها توسط مجالت

هاي اطالعاتي پايگاهو گيرد مي نهاآجلوي سردرگمي كاربران را در بازيابي محتواي 
بهسازهينما در و اشاعه اطالعات آنها بهتر عملروزرسان ي، (ستوده، كنند مي ي،

و زارع، ).1388رزمجو،
به ارزيابي مجالت براساس استانداردهاي نشرييها پژوهشپيش از اين،
به مجالت پرداخته ( اند، و جمالو ه رشت فارسي نشريه26) 1398طور مثال، بيدگلي

) مجالت فارسي 1390( كوالئيانو،بشيري،يوسفي،گيلوري، شهميرزادي تاريخ؛

چشمه دهخدایی|سهرابیمظفر رضا
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١١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

) و اميرپور و ايزدي و 1393حوزه كشاورزي؛ ) مجالت رشته علم اطالعات
ي را براساس رعايت استانداردهاي ايزو ارزيابي كردند. خارج از ايران نيز شناس دانش
دو مي  اشاره كرد.)Kovendi, 1975; Lopez & Emilio, 1999( پژوهشتوان به

اند كه با استفاده از سياهه هايي نيز مقاالت يك مجله را بررسي كرده پژوهش

و روش ي، سنج كتابهاي تحليل محتوا، تحليل استنادي، توصيفي، پيمايشي، وارسي

و چشمه(اردالن اند شدهو ارزيابي انجام  ؛ 1389ي، آباد فتح؛ 1389سهرابي، افتخاري

و رياحي يميابراه و ميرحق نژاد؛ علي1393نيا، ميالجردي جولنگرودي، چمازتكي

و باوان متقي، قليچ؛ مقدم1394 و خوشبين، 1395پوري، پاسه، ؛ 1395؛ سلطاني

و ميررضايي، ميررضايي، شكاري، حسن ؛ ثالثي، مقري، محمدي، 1395الريجاني،

و قنبري، يكاني  ,Koufogiannakis, Crumley؛ Cokley & Caldwell, 2001؛ 1396نژاد،

& Slater, 2004.( و شيخ ( كتابي و رضائيان، هادوي، باختر، داودي1394ابومسعودي (

) و كريميان  مجالت يك حوزه را ارزيابي كردند.) نيز1393سالستاني،

بهها برخي پژوهش طور مثال، پژوهش مجالت يك كشور را ارزيابي كردند.

) با مؤسسه اطالعات علميدررا شده مجالت ايراني فهرست)1384مروري صبوري

و يك پژوهش ديگر نيز مجالتها گزارشاستفاده از  ي ارجاعي مجالت بررسي كرد

وي علمها روشحوزه كتابداري آلمان را ارزيابي كرد كه با و تحليل استنادي سنجي

)  ).Shoegle & Stock, 2004با كمك پرسشنامه انجام شده بود

و شريفي كبرين، باهنر، نكوييا ي مقاالت يك مجله شناس روش)1390( جهرمي،

و عليپور اند. نوري را ارزيابي كرده ( افكند، مطلبي، با استفاده از سياهه)1392حافظي

از وارسي استخراج و اطالع وبگاه مجله،استانداردهاي ايزوشده  رساني هاي كتابداري

 كردند.ارزيابي را

يشناس روش

(جدول 10 [مجله بين1مجلة رشته براي ارزيابي انتخاب شد و ). نشريه المللي علم
آن شوديممديريت اطالعات] چون به زبان انگليسي منتشر  معيارها براي ارزيابي

و نيست. نشريات سازگار و فناوري، آينه ميراث، ترويج علم، رهيافت، سياست علم
ه سبب مرتبطبه گنجينه اسناد به مه مقاالتنبودن و شان يشناس دانشعلم اطالعات
.حذف شدند

علمی مجالت علم-ارزشیابی پژوهشی
و ...یشناسدانشاطالعات



١٢
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

 شدهيبررسمجالت.1جدول
نرشيهردیف فارسی انگلیسیعنوان راهعنوان اندازیسال

اطالعات۱ مدیریت و پردازش Iranianپژوهشنامه Journal of Information
Processing and Management۱۳۵۱

علم۲ Scientometricsسنجیپژوهشنامه Research Journal۱۳۹۴
اطالع۳ و کتابداری Libraryرسانیپژوهشنامه and Information Science

Research (LISRJ)۱۳۹۰

اطالع۴ وتحقیقات رسانی
عمومیکتابخانه های

Research on Information Science and
Public Libraries۱۳۷۰

اطالع۵ و کتابداری انیرستحقیقات
دانشگاهی

Journal of Academic Librarianship and
Information Research۱۳۷۶

اطالعات۶ و انسان Humanتعامل Information Interaction۱۳۹۳
اطالع۷ و کتابداری Libraryرسانیفصلنامه and Information Sciences۱۳۷۷
اطالعات۸ مدیریت Iranianدوفصلنامه Journal of Information

Management۱۳۹۴

اطالعات۹ علم و کتابداری Journalمطالعات of Studies in Library and
Information Science۱۳۸۸

و۱۰ کتابداری ملی مطالعات
اطالعات سازماندهی

National Studies on Librarianship and
Information Organization۱۳۶۹

از اي كه داده رسي پژوهشگرساختهپارامترهاي سياهه وا ها با آن گردآوري شد
و تبصره و نامه آيين هاي بندها (جدول معيار50دربردارندة استخراج شد ).2بود

بررسي شد سه نفر از 1398تا ارديبهشت 1391از سال هاي مجالت شماره
 كردند.دأييتاعتبار روش را متخصصان رشته

 معيارها.2جدول
بررسیشامرهمعیاراصلی مؤلفه شدهمعیار/

وان
عن

باشد۱ تخصصی باید نرشیه عنوان
باشد۲ داشته تناسب التین با فارسی عنوان
باشد۳ نداشته داخلی مشابه عنوان
باشد۴ نداشته خارجی مشابه عنوان

بیر
رسد

دست۵ باشدرسدبیر دانشیار باید کم

۶
باید علمی۸کمدسترسدبیر ومقاله در۲پژوهشی ترویجی علمی مقاله

همچنین و باشد داشته نرشیه رضیب۵موضوع که باشد نرشیاتی در وی مقاله
در دارندISCتأثیر

ران
دبی

روه
دست۷گ دبیران گروه اعضای رشته۷کمتعداد در باالتر و دانشیار علمی رتبه با نفر

باشند نرشیه موضوع به مربوط تخصصی
باشند%۵۰کمدست۸ متقاضی مؤسسه از خارج باید دبیران گروه
باشند۹۳ متقاضی مؤسسه به وابسته باید نرشیه دبیران گروه اعضای از نفر

چشمه دهخدایی|سهرابیمظفر رضا



١٣
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

بررسیشامرهمعیاراصلی مؤلفه شدهمعیار/

رشیه
بن

قال

به۱۰ شامرهانتشار انتشار در تأخیرنداشنت و نرشیه هاموقع
شامره۱۱ باشدمقاله۶کمدستهر صفحاتداشته تعداد ازآنو حهصف۶۰کمرت

نباشد
از۱۲ بیش نباید شامره هر مسئول%۴۰در مدیر دبیران، گروه به مربوط و،مقاالت

باش درسدبیر
صاحب%۵۰کمدست۱۳ نهاد از خارج نویسندگان از باید شامره هر امتیازمقاالت

باشد
سالیانه۱۴ باشدداشتهمنایه
رسمی۱۵ باشدداشتهشاپای
هرمی۱۶ در چاپتوانند دوم زبان به شامره یک کنندسال
علمی۱۷ منی-نرشیه ترجمهپژوهشی مقاله چاپتواند کندای
بهداشنت۱۸ زبان۲چکیده
شامره۱۹ هر در مقاالت کل داوران اسامی ذکر
نرشیه۲۰ انتشار نوبت
باشد۲۱ ثابت تقریباً و مشخص شامره هر مقاالت تعداد
شامادغام۲۲ (رهنکردن مثال،بهها مجلد)طور یک در شامره دو

گی
ویژ

ری
ظاه

های

مجلهمشخص۲۳ مسئوالن اسامی بودن
فارسی۲۴ عنوان ذکر
التین۲۵ عنوان ذکر
نشانی۲۶
ارتباط۲۷ و متاس اطالعات
پوشش۲۸ زیر اصلی مجلهموضوعات
شامره۲۹ و مجلهدوره های
م۳۰ تنظیم راهنامی قاالتداشنت
نرشیه۳۱ داخل و جلد روی مقاالت فهرست وجود

رها
عیا

رم
سای

به۳۲ و رسمی وبگاه باید الکرتونیک ونرشیات باشنددسرتسروز داشته پذیر
نباید۳۳ یا۱۵نرشیه متوالی باشد۱روز دسرتس از خارج متناوب ماه
نباید۳۴ بهگونهچیهنرشیات بعنوانمبلغی مرتبط مگرهزینه کنند دریافت چاپ ا

سقفدأییتبا تا ریال۰۰۰/۰۰۰/۱کمیسیون
مقاله۳۵ بررسی و داوری برای زمان تعیین
کیفیت۳۶ شاخص داشنت
راهنامي۳۷ مأخذنوييسداشنت
و۵اختصاص۳۸ پژوهشی مقاالت در صفحات به%۱۵ ترویجی مقاالت در %

به مرتبط علمی ومطالب مقاالت ب۵جز نیز است% مجاز علمی تبلیغات رای
تاریخ۳۹ درج
پذیرش۴۰ تا دریافت زمان
چاپ۴۱ تا پذیرش زمان

ری
ختا

سا
ری

ستا
جدول۴۲ویرا از کافی مقالهزیرنویس منت از مستقل منودارهای و ها

قوانین۴۳ رعایت با منابع فهرست هانامهوهیشیکدستی
صفح۴۴ شامره و چاپ، سال عنوان، مقاالتذکر صفحات باالی در ات
مقاالت۴۵ ساختار در یکدستی

علمی مجالت علم-ارزشیابی پژوهشی
و ...یشناسدانشاطالعات



١٤
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

بررسیشامرهمعیاراصلی مؤلفه شدهمعیار/

گان
سند

نوی

نویسندگان۴۶ نام مشخصات
نویسندگان۴۷ نشانی
نویسندگان۴۸ سازمانی وابستگی
نویسندگان۴۹ علمی درجه
مسئولمشخص۵۰ نویسنده بودن

و تطبيق معيارها را يكي از انجام داد. شده براساس چارچوب تعيين ما امتيازدهي
و امتيازدهي هردو را انجام داديم. در مواقع خاص معيارهاي مبهم يا پيچيده، تطبيق

و1،2مانند معيارهاي  و4، سياهه وارسي را در اختيار متخصص ديگري گذاشتيم
هر مجله را در هر معيار با امتيازات ميانگين امتيازها را مالك قرار داديم.

ها هاي حاصل از سياهه وارسي حساب كرديم. داده 100 از حداكثر گذاري شاخص
) قالب4) گروه دبيران نشريه،3) سردبير،2) عنوان،1شامل معيارهاي مربوط به

و...)،  (شامل چاپ، انتشار ) ويراستاري ساختاري6ي ظاهري،هايژگيو)5نشريه
و7نشريه،  و مقايسه شد.تجميعها در جدول ) ساير8) نويسندگان مقاالت نشريه،

ها يافته
و دانش3جدول  شناسي . وضعيت هريك از نشريات حوزه علم اطالعات

 گانه با توجه معيارهاي هشت

مجلهشامره
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰معیار

نرشیه۱ ۲۵/۸۱۵/۶۲۵۰۲۵/۸۱۷۵۷۵/۹۳۷۵/۴۳۵/۶۲۷۵۵/۸۷عنوان
نرشیه۲ ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰رسدبیر

دبیران۳ گروه
۱۰۰۱۰۰۱۰۰۷/۷۷۴/۹۷۱۰۰۶/۶۶۸/۸۸۱۰۰۱۰۰نرشیه

نرشیه۴ ۷/۸۰۱/۸۸۱/۹۲۸۱۹/۹۰۳/۸۱۴/۸۵۳/۹۲۶/۸۵۱/۸۸قالب

هایویژگی۵
مقاالت ۱۰۰۳/۹۹۸/۹۲۲/۹۲۸/۸۳۵/۷۷۴/۹۴۳/۸۳۸/۸۸۱۰۰ظاهری

ویراستاری۶
۸/۷۵۳/۶۷۷۳۹/۸۴۷/۶۱۹/۷۰۴/۶۰۹/۷۳۳/۷۱۳/۵۴ساختاری

نویسندگان۷
۲/۹۹۸/۸۰۸۵۲/۹۷۶/۹۶۵/۸۱۲/۸۱۶/۷۸۶/۷۸۶/۹۶مقاالت

معیارها۸ ۳/۹۰۵/۹۷۲/۸۱۶/۸۳۶/۹۳۸/۹۳۳/۸۵۸/۷۱۸/۸۴۵/۹۱سایر
کل۹ ۵۴/۸۹۷۵/۸۸۲۵/۸۵۰۷/۸۶۹/۸۷۲/۸۵۷۳/۸۰۸۸/۸۱۸۱/۸۴۲۶/۹۰درصد

چشمه دهخدایی|سهرابیمظفر رضا



١٥
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

درو3جدول نشان نامه هشت معيار با توجه به آيين ضعيت هريك از مجالت را
.دهديم

و4جدول وضعيت امتياز كلي هريك از نشريات حوزه علم اطالعات
در دانش .دهديمنشان شده معيار بررسي50شناسي را

و دانش4جدول  شناسي . وضعيت امتياز كلي هريك از نشريات حوزه علم اطالعات
 معيار50به با توجه

مجله
کل امتیاز

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
۵۴/۸۹۷۵/۸۸۲۵/۸۵۰۷/۸۶۹/۸۷۲/۸۵۷۳/۸۰۸۸/۸۱۸۱/۸۴۲۶/۹۰

درباره وضعيت امتياز كلي مجالت معتبر رشته علم4هاي حاصل از جدول يافته

و دانش مي اطالعات و سازما دهد فصلنامه شناسي نشان ندهي مطالعات ملي كتابداري
به 100از26/90با كسب امتياز اطالعات و پس از آن  ترتيب امتياز با بهترين وضعيت

و مديريت اطالعاتپژوهشنامه با كسب امتياز سنجي علم پژوهشنامهو پردازش

 قرار دارند.75/88و54/89

 گيري نتيجه

مي يافته ن مشابه ها كوشش به نداشتن عنوا بيشترين توجه مجله دهد هاي ما نشان

از هاي خارجي نداشته دغدغه داشتن عنوان مشابه با مجله داخلي بوده است؛ اما اند

و اطالعات اين لحاظ مجله و فصلنامه تعامل انسان و اطالع بيشترين  نيرسا كتابداري

 كمترين امتياز را كسب كردند.

كه) مجالت عام1سه دسته دانست: توان براساس بررسي ما مجالت رشته را مي

و طور مثال، فصلنامه(به كننديمدر همه موضوعات رشته مقاله پذيرش كتابداري
و اطالع ني،رسا اطالع و علم رساني پژوهشنامه كتابداري و مطالعات كتابداري ،

طور مثال،(به كننديم) مجالتي كه در يك گرايش مقاله پذيرش2)؛ اطالعات

و مديريت اطالعات و اطالعات،تعا،پژوهشنامه پردازش پژوهشنامه مل انسان
كه هم مقاالت تخصصي- ) مجالت عمومي3)؛ مديريت اطالعات، سنجي علم

و هم مقاالت يك حوزه تخصصي مشخص موضوعات مختلف رشته را مي پذيرند

و سازماندهي اطالعات، فصلنامه طور مثال(به تحقيقات، مطالعات ملي كتابداري
و كتابخانه اطالع عم رساني و وميهاي و اطالع،  ). دانشگاهييرسان تحقيقات كتابداري

علمی مجالت علم-ارزشیابی پژوهشی
و ...یشناسدانشاطالعات



١٦
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

و موضوع در برخي گرايش ها مانند مديريت اطالعات تعداد مجالت بيشتر ها
(به و مديريت اطالعات، مديريت اطالعات،طور مثال، است پژوهشنامه پردازش
و مديريت اطالعات المللي علوم اطالع مجله بين و فنون مديريت،رساني  علوم
(به علم يا)شناسيو دانش مديريت اطالعات، اطالعات پژوهشنامه، مثالطو سنجي

و علم و موضوعات برعكس، در برخي گرايش). سنجي كاسپين مجله علمسنجي  ها

مجله وجود ندارد مانند بازيابي اطالعات، سواد اطالعاتي، كتابخانه ديجيتالي،
و مردم، آموزش علم اطالعات، اطالع و اطالعات كتابخانه شناسي، مديريت كتابخانه،

 آموزشگاهي. 
و كنندگان حاكي از آن است تدوين معيارهاي مربوط به سردبير به درجه علمي

دست توجيهي براي تعيين تعداد مقاالت به اند؛ اما توجه كرده تعداد مقاالت سردبير

و درجه علميو كنندگان به معيارهاي مربوط به گروه دبيران اند. تدوين نداده تعداد

و تخصص اعضاي ايشان توجه كافي داشته  هيئتاند؛ اما به وابستگي سازماني ايشان

 تحريريه دارند. هيئتعضو 111 گانه رشته، 14 توجه نشده است. مجالت تحريريه نيز

( سه تا هفت مجله تحريريه هيئتعضو نفر16از ميان آنها، در5اند 4مجله،3نفر

در6جله،م4نفر در و5نفر در1مجله، مي7نفر از مجله). اين وضع تواند ناشي

در نامهنييآ از تبعيت لزوم  هيئتباشد كه رتبه علمي دانشيار به باال را براي عضويت

ازيمند بهرهعلمي را از مجالت عيني تحريريه مالك قرار داده است، اين ضابطه

 محروم كرده است. دانش متخصصان برجسته

موقع، دربرداشتن تعداد معين از معيارهاي مربوط به قالب نشريه، انتشار به

امتياز، داشتن شاپاي رسمي، زبان مقاالت، مقاالت نويسندگان خارج از نهاد صاحب

پژوهشي، نوبت- اي در مجالت علمي دوم در هر شماره، محدوديت مقاالت ترجمه

و ادغام ت انتشار، است؛ اما در بيشتر مواقع به وجه شدهنكردن دو شماره در يك مجله

باالترين امتياز مديريت اطالعاتمجله است. ذكر نام داوران در هر شماره تأكيد نشده

و مديريت اطالعاتو   دست آورد. كمترين امتياز را به پژوهشنامه پردازش

و عنوان لحاظ ويژگي به هاي ظاهري، مجالت به ذكر اسامي مسئوالن مجله

ال و اند؛ اما نه به درج فهرست مقاالت روي جلد. براي تين نشريه توجه كردهفارسي

 نامه ضابطه تعيين نشده است. معيار زيبايي قالب مجله، در آيين

بررسي معيارهاي مربوط به ويراستاري ساختاري نشريه نشان داد در اين معيار

و نمودارهاي مستقل از متن مقا كلي به زيرنويس كافي از جدول له توجه كافي شده ها

چشمه دهخدایی|سهرابیمظفر رضا



١٧
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

و رعايت اشكاالت اساسيها نامهوهيش است؛ اما در معيار يكدستي فهرست منابع

و يكدستي وجود داشت. در اين قسمت آنچه مهم است معيارهاي ويراستاري دقيق

و ما نيز آن را ارزيابي نكرديم. در نگارش مقاالت است كه در آيين  نامه نيامده است

بوط به نويسندگان مقاالت نشان داد در ذكر مشخصات نام بررسي معيارهاي مر

و نويسنده هاي راه برخي مقاالت نويسندگان دقت شده است؛ اما ارتباط با نويسندگان

 اند. مسئول را به خوانندگان عرضه نكرده

و معيار فضا به تبليغاتصيتخص، ميزان مجاز در دسترسداشتن وبگاه رسمي

ياد؛تجاري در وضع مناسبي بو تبليغي وجود نداشت يا از حد مجاز بيشتر اصالًزيرا

و پذيرش تا چاپ مقاله نبود. وجود چارچوب براي ذكر زمان دريافت تا پذيرش مقاله

و4 نداشت. اما، بررسي ما به ميانگين ماه براي6 ماه براي تاريخ دريافت تا پذيرش

ت زمان داوري را براي معيار نظر ما الزم است مجال به را نشان داد. پذيرش تا چاپ

و سنجي علم پژوهشنامه بيفزايند. را از كمترين امتياز مديريت اطالعاتباالترين امتياز

 اين معيارها كسب كرد.

را نامه درصد معيارهاي آيين80بيش از مجله10يافته كلي ما آن است كه هر

را26/90( امتياز است. باالترين86اند. ميانگين امتيازات آنها رعايت كرده مطالعات)
و سازماندهي  ) را فصلنامه73/80( امتيازنيترنييپاو اطالعات ملي كتابداري

و درصد10فقط حدود دست آورد. اين اختالف امتيازي بهيرسان اطالعكتابداري

و پژوهشنامه است. و مديريت اطالعات، دربه سنجي علمپژوهشنامه پردازش ترتيب

و سوم قرار گرفتند. هاي دوم رتبه

كه بيشتر درباره ساختار انجام داديم نامهنييآمعيارهاي اساسرا بر ما امتيازدهي

و و مقاله اعتبار محتواي اين يا كيفيت . اين معيارهاآنهاستعوامل مرتبط با مجله

به مجالت را نمي اما، نامه براي حفظ رتبه است. با آيين انطباق رساند. اهتمام مجالت

هم كمك كرده كيفيت اين مجالت افزايش آيا اين اهتمام به پرسش اين است كه

و است يا بهي را گرفته است؟نوآور ضوابط آن جلوي خالقيت اين پرسش پاسخ

 است. نيازمند بررسي

ما يافته براساس :شوديم پيشنهاد هاي

ي هاي تكراري عنوانو بازنگري شود نشريات فارسي در عناوين)1 ابد. تغيير

:شوديمهاي انگليسي مجالت رشته تغييرات زير پيشنهاد براي عنوان

علمی مجالت علم-ارزشیابی پژوهشی
و ...یشناسدانشاطالعات



١٨
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

نرشيه فارسی فعلیعنوان انگلیسی پیشنهادیعنوان انگلیسی عنوان
مدیریتپژوهشنامه و پردازش

اطالعات
Iranian Journal of Information
Processing and Management

Iranian Journal for Information
Processing and Management

Scientometricsیسنجعلمپژوهشنامه Research JournalIranian Scientometrics Journal
و کتابداری پژوهشنامه

یرساناطالع
Library and Information Science

Research (LISRJ)
Iranian Library and Information

Science Research (ILISRJ)
ورساناطالعتحقیقات ی
عمومییهاکتابخانه

Research on Information Science
and Public LibrariesIranian Public Libraries Journal

اطالع و کتابداری یرسانتحقیقات
دانشگاهی

Journal of Academic Librarianship
and Information Research

Iranian Journal of Academic
Librarianship

اطالعات و انسان Humanتعامل Information InteractionHuman-Information Interaction
Journal

اطالعفصلنامه و Libraryیرسانکتابداری and Information SciencesIranian Journal of Library and
Information Science

اطالعات مدیریت Iranianدوفصلنامه Journal of Information
Management

Iranian Journal of Information
Management

علم و کتابداری مطالعات
اطالعات

Journal of Studies in Library and
Information Science

Journal of Library and Information
Science Studies.

و کتابداری ملی مطالعات
اطالعات سازماندهی

National Studies on Librarianship
and Information Organization

Journal of the National Library of
Iran

و انگليسي مجالت بهتر است در انتخاب عنوان)2 در آينده هاي فارسي
به جديدبودن، تكراري و نداشتن همتاي انگليسي يا زبان ديگر رعايت نبودن،

 شود؛ 
م)3 سئول، فرايند داوري، داوران، مدت داوري، اطالعاتي مانند نويسنده

و راه (شامل آدرس و اطالعات كامل نشريه هاي ارتباطي با مسئوالن مجله)،
وساز شفافهاي دريافتي از نويسنده همچنين هزينه مقالهكهيزمانتاي شود

 اي از نويسنده دريافت نشود؛ براي داوري ارسال نشده است هزينه
ب اين پژوهش)4 افراد هاي مجالت تحريريه هيئتيشتر اعضاي نشان داد

 هيئتدر گزينش اعضاي شوديمپيشنهاد يكساني هستند. در اين راستا
 تحريريه مطابق تخصص مجله تجديدنظر شود؛

 انديشيده شود؛هاي براي كاهش زمان داوريسازوكار)5

 مĤخذ

( ميالجردي، زينب؛ رياحي ابراهيمي و1393نيا، نصرت كيفي مقـاالت فصـلنامه ). مطالعه كمي

و كتابخانه تحقيقات اطالع يرسان تحقيقات اطالع. 1391-1387هاي عمومي از سال رساني

.445-423)،3(20،عمومييهاو كتابخانه

چشمه دهخداییرض|سهرابیمظفر ا



١٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(تابستان۲،

و 1389( مظفر،سهرابي چشمه؛ ساميه،افتخاري اردالن و كيفي نشريه كتابـداري ). ارزيابي كمي

و اطالع. 1387تا بهار 1377رساني آستان قدس رضوي از بهار اطالع 13،رساني كتابداري
)3،(53-84.

( يي جهرميكون، عليرضا؛باهنر؛نيالد حساماكبرين، و شريفي، حميـد ). ارزيـابي 1390، اميدعلي؛

پژوهشـي دانشـكده دامپزشـكي-ي مطالعات تجربي منتشرشده در مجلـه علمـي شناس روش

(10دانشگاه تهران در مدت  .6-1)،1(7 اپيدميولوژي ايران،). 1387- 1978سال

) در ). رعايت استانداردهاي نشر موسسه بين1393ايزدي، عبدالرضا؛ اميرپور، زمينه المللي ايزو

و اطـالع نشريه و سـازماندهي رسـاني. هـاي فارسـي كتابـداري مطالعـات ملـي كتابـداري
.109-93)،3( 25، اطالعات

) رعايــت اســتانداردهاي نشــر مؤسســة ). 1398بيــدگلي، سيدمحمودســادات؛ جمــالو، محمــد

و تـاريخ تاريخ. هاي فارسي رشتة تاريخ المللي ايزو در نشريه بين )،23( 29،ينگـار نگـري

159-184.

و قنبـري، علـي ثالثي، محمود؛ مقري، اميرحسـين؛ محمـدي، احسـان؛ يكـاني نـژاد، ميرسـعيد؛

،يشده در مجلـه طـب نظـام چاپينيبالييچاپ مقاالت كارآزماتيفيكيابيارز). 1396(

.125-106)،2( 19 طب نظامي،.78-94يسالهايط

و كريميـان، مهرنـاز ضـيه؛ داودي رضائيان، محسن؛ هادوي، مريم؛ بـاختر، مر سالسـتاني، اميـر؛

و انگليسي زبان مصوب كميسيون نشريات علـوم 1393( ). ارزيابي كيفيت مجالت فارسي

مجله دانشگاه.ها چالشوهاتيموفق: 1390پزشكي كشور جمهوري اسالمي ايران در سال 
.174-163)،2(13،علوم پزشكي رفسنجان

ف (ستوده، هاجر؛ رزمجو، و زارع، ليال -ارزيابي چگونگي معرفي مجالت علمـي ). 1388اطمه؛

وديالمللي: با تأك بينيپژوهشي ايران در اينترنت براساس استانداردها بريهايژگيبر مؤثر
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