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بررسی وضعیت و نرخ رشد مجالت علمی در ایران (طی بازه زمانی )4911-4931

*

نرجس ورع

عضو هیأت علمی مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری

چکیده
این مطالعه به بررسی نرخ رشد و وضعیت نشر مجالت علمی ایران به لحاظ حوزه موضوعی ،وابستگی سازمانی،
درجه علمی ،زبان انتشار ،نشر الکترونیکی و چگونگی دسترسی به مقاالت آنها از لحاظ آزاد و غیرآزاد بودن و همچنین
قالب مقاالت با استفاده از روش پیمایشی -توصیفی پرداخته است .برای گردآوری دادهها از سیاهه وارسی استفاده شده
و جامعه پژوهش شامل نشریات معتبر علمی -پژوهشی و علمی -ترویجی کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .یافتههای مطالعه حاکی از آن است که در ایران تا تیر ماه  4931تعداد  4144عنوان نشریه علمی
معتبر منتشر شده که بیش از  34درصد آنها به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته هستند و تعداد نشریات از تیر
ماه  4999تا تیر ماه  4931با رشد  2/0برابری روبهرو بوده است .همچنین دسترسی آزاد به متن کامل مقاالت ،در قالب
فایل پیدیاف از طریق وبگاه نشریات در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
واژگان کلیدی :نشریات علمی ،نرخ رشد نشریات ،نشر الکترونیک ،ایران ،دسترسی آزاد.
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طبق تعاریف ،بدیهی است که مجالت علمی -
پژوهشی نسبت به مجالت علمی  -ترویجی از اعتبار
علمی بیشتری برخوردار هستند .از آنجا که هر اندیشه
جدید برای آنکه مورد قبول اجماع اهل تخصص قرار
گیرد باید در معرض قضاوت و ارزیابی واقع شود،
بنابراین عرضه این اندیشه پس از نقد و ارزشیابی اهل
تخصص بهعنوان یافتههای پذیرفتهشده اجازه مییابد
بهعنوان مبانی و مبادی مقبول به مجالت راه یابد.
به این ترتیب میتوان دریافت که هر مجله علمی در
نقل و انتقال آرا و اندیشهها سهم عمدهای دارد و بستر
آزمایش ،سنجش و ارزشگذاری نویافتهها است .گاهی
نشریاتی نیز بهعنوان ترویجی به زبانی کمتر تخصصی
نقش عمومی کردن علم را داشته و اندیشههای مندرج
در آنها با استفاده از زبانی ساده ولی علمی برای
مخاطبان غیرمتخصص ارائه میشود [ .]4نگاهی به
تاریخچه نشر در ایران نشان میدهد که نخستین مجله
منتشرشده بهنام «فالحت مظفری» در سال 4949
هجری قمری در دوره مظفرالدین شاه توسط «اداره
فالحت» آن زمان در تهران منتشر شد .پس از آن ،مجله
«گنجینه فنون» به مدیریت محمدعلی خان تربیت در
سال  4926در تبریز منتشر شد .مجله «مدرس
فارسی» قدیمیترین مجله به زبان فارسی است که در
سال  4966در بمبئی و به دو زبان انگلیسی و فارسی
منتشر شده است [.]42
با این حال ،نخستین نشریه علمی در ایران در سال
 4901با نام «روزنامه علمی دولت ایران» و به سه زبان
فارسی ،عربی و فرانسه منتشر شد .نخستین نشریه
دانشگاهی منتشرشده در ایران «دانش» نام داشت که
تحت سرپرستی علیقلیخان -مخبرالدوله در سال
 4233هجری قمری منتشر شد [ .]2نخستین مجله
پزشکی نیز با عنوان «حفظالصحه» درباره سالمت
عمومی در سال  4364منتشر شد .در دهههای بعد
تعداد مجالت زیستپزشکی ،بهویژه پس از تأسیس
دانشکده پزشکی تهران در سال  4391و سپس در

 -1مقدمه
امروزه جامعهای را توسعهیافته میدانند که در کنار
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی ،عنصر «اطالعات» و
میزان «دانایی اجتماعی» نیز در آن برجسته باشد.
بیتردید در چنین اجتماعی نشریات علمی بهعنوان
وسیلهای برای توزیع ،انباشت و همچنین تولید دادهها
و اطالعات علمی نقش حیاتی دارند [ .]46با توجه به
این موضوع ،کیفیت و کمیت مجالت منتشر شده در
یک کشور میتواند بهعنوان شاخصی برای سنجش
میزان فعالیتهای علمی مورد استفاده قرار گیرد [.]9
افزایش میزان انتشارات علمی یک کشور از جمله
شاخصهای مهم ارزیابی وضعیت علم و فناوری و
نمایانگر رشد دانش در سطح ملی و بینالمللی است.
شناخت وضعیت نشر مجالت علمی داخلی و توزیع
آنها در حوزههای مختلف علمی میتواند بهطور مؤثری
بر ارزیابی سهم هر حوزه در خلق دانش کمک کند [.]4
هدف از انتشار نشریههای علمی ،گسترش پژوهش
در زمینههای مختلف ،ارتقا و اعتالی سطح دانش نظری
و علمی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و اندیشمندان
مختلف است .کوتاهی و فشردگی مطالب ،بهروز بودن
نسبی اطالعات ،اندیشههای نو ،اطالعات اصیل و ایجاز
در مقاالت مجالت سبب شده است که امروزه مجالت
از تیراژ و تنوع قابل مالحظهای در جهان برخوردار
باشند .اطالع از وضعیت نشریات معتبر و چگونگی
توزیع آن در رشتهها و گروههای مختلف علمی میتواند
کمک مؤثری در ارزیابی سهم هر یک از گروههای علمی
در تولید علم کشور باشد .به استناد آییننامه تشکیل
کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ،مصوب
 ،4992/4/26دو نوع مجله علمی تعریف شده است:
 .4پژوهشی :شامل مقالههایی که به ارائه یافتههای
جدید پژوهشی میپردازند؛ اعم از پژوهشهای
بنیادی ،کاربردی یا توسعهای.
 .2ترویجی :شامل مقالهها و نوشتارهایی که به ترویج
رشته یا رشتههایی از علوم میپردازد.
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در  20/3درصد از مجالت از ابربرچسب استفاده شده
است [.]49
مطالعه حاضر با هدف بررسی نرخ رشد مجالت علمی
ایران (دارای درجه علمی  -پژوهشی و علمی  -ترویجی
از کمیسیون نشریات علمی کشور «وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموش
پزشکی») در بازه زمانی  4999تا  31انجام شده است
[ 41و  .]44در این مطالعه وضعیت مجالت علمی ایران
به لحاظ حوزه موضوعی ،درجه علمی ،وابستگی سازمانی
و نشر الکترونیکی ،داشتن وبگاه و همچنین زبان انتشار
و چگونگی دسترسی (آزاد و غیرآزاد) به متن کامل و
قالب انتشار مقاالت نشریات بررسی شده است.

شهرهای دیگر ،بهسرعت افزایش و ارزش علمی آنها به
تدریج بهبود یافت .نخستین مجله پزشکی دارای هیأت
ویراستاری «نامه ماهانه دانشکده پزشکی» بود که
توسط دانشکده پزشکی تهران و از سال  4319منتشر
شد [ .]9با این حال ،پیشرفت عمده در نشر نشریات
علمی ایران پس از سال  4304صورت گرفت که 246
نشریه علمی در مدت زمان  24سال پدید آمد [.]2
یافتههای پژوهشی در سال  4900حاکی از آن است که
نشریات گروه علوم انسانی از نظر تعداد در باالترین
مرتبه و گروه فنی و مهندسی در جایگاه دوم قرار دارند.
همچنین در میان مجالت غیرفارسی منتشر شده در
ایران ،مجالت انگلیسی زبان باالترین رقم و عربی و
فرانسه در مراتب بعد قرار دارند [.]4
پژوهش انجام شده در سال  4999نشان داد که در
ایران  496مجله علمی منتشر میشود که بیشتر آنها
به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی وابستهاند .از
لحاظ دسترسی نیز نتایج پژوهش نشان داد که تنها
حدود چهل درصد از مجالت امکان دسترسی آزاد به
متن کامل مقاالتشان را از طریق وبگاههایشان فراهم
میکنند و در این زمینه مجالت حوزه علوم پزشکی به
نسبت سایر حوزهها وضعیت بهتری دارند [.]1
نتایج پژوهش گیلوری در سال  4994که ساختار
اطالعاتی مجالت الکترونیکی فارسی را با هدف ایجاد
یک استاندارد واحد برای نشر مجالت الکترونیکی
فارسی بررسی کرده ،حاکی از آن است که تنها 20
مجله از  30مجله مورد مطالعه دارای جایگاه و نشانی
مستقل و  00مورد بقیه به وبگاههای سازمانی وابسته
هستند .همچنین در بیشتر مجالت الکترونیکی فارسی
از زبان اچتیامال برای نمایش و ذخیره اطالعات
استفاده شده است .بهطور کلی یافتهها نشان میدهند
وضعیت رعایت استانداردها در مجالت الکترونیکی
فارسی چندان مناسب نبوده است [ .]44در مورد میزان
استفاده از ابربرچسبها در مجالت الکترونیکی فارسی،
پژوهش مهراد و گیلوری ( )4990نیز نشان داد که تنها

 -2روش و جامعه مطالعه
روش این پژوهش ،پیمایشی و از نوع توصیفی است.
جامعه مطالعه حاضر شامل  4461عنوان نشریه دارای
درجه علمی  -پژوهشی و علمی  -ترویجی مصوب وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و  944عنوان نشریه دارای
درجه علمی  -پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در تیر ماه  4931است .برای گردآوری دادهها از
سیاهه وارسی و همچنین موتور جستوجوی گوگل و
سایت مجالت موردنظر استفاده شده است .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی انجام و
یافتهها در قالب جدولها و نمودارها ارائه شده است.
 -5یافتهها
 -1-5نرخ رشد نشریات علمی ایران طی دوره زمانی
تیر  1533تا تیر 1569

طبق فرمول نرخ رشد
× 466

اطالعات پایه−اطالعات جاری
اطالعات پایه

= نرخ رشد

و با توجه به تعداد نشریات علمی در سالهای 4999
تا  4931مندرج در جدول ( ،)4نرخ رشد نشریات در
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سالهای  32 ،34 ،36 ،4993و  39بهترتیب برابر است
با  0/49 ،49/0 ،40/4 ،20/24 ،12/20و  9/2درصد .به
طور کلی میتوان گفت طی بازه زمانی شش ساله تعداد
نشریات علمی از  496عنوان به  4144عنوان رسیده و
با رشد  2/0برابری روبهرو بوده است.

رهیافت

(علمی  -پژوهشی و علمی  -ترویجی) تا تیرماه 4931
در حوزههای مختلف علمی منتشر شده است .چنانچه
مشاهده میشود بیشترین تعداد به حوزه علوم انسانی و
کمترین تعداد به حوزه هنر و معماری تعلق دارد.
جدول  -2توزیع فراوانی و درصد مجالت
در حوزههای موضوعی

جدول  -1نرخ رشد نشریات از سال  1533تا 1569
ردیف

سال

تعداد نشریات علمی

4

4999

496

1569

حوزه موضوعی

فراوانی

درصد

2

4993

041

علوم انسانی

040

12/9

9

4936

342

پزشکی

944

21/4

1

4934

4443

فنی و مهندسی

409

42/2

4

4932

4920

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

404

44/9

0

4939

4163

علوم پایه

469

0/4

0

4931

4144

هنر و معماری

94

2/4

جمع

4144

466

 -2-5پراکندگی موضوعی نشریات علمی معتبر ایران
 .5-5وضعیت نشریات علمی ایران به لحاظ درجه

جدول ( ،)2توزیع فراوانی و درصد نشریات در هر
یک از حوزههای موضوعی (مبتنی بر وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی) را نشان میدهد .طبق اطالعات فوق در ایران
تعداد  4144عنوان نشریه دارای اعتبار و درجه علمی

87%

89%

علمی

نمودار ( ،)4توزیع تعداد نشریات به تفکیک حوزه و
درجه علمی را نشان میدهد.

100%

95%

87%

81%

100%
90%
80%
70%
60%
50%

علمی  -پژوهشی

40%

علمی  -ترویجی
13%

11%

30%

19%

13%

5%

20%
10%
0%

هنر و
معماری

علوم پایه

کشاورزی،
منابع طبیعی
و دامپزشکی

فنی و
مهندسی

پزشکی

علوم انسانی

نمودار  -1توزیع نشریات در دو گروه علمی  -پژوهشی و علمی  -ترویجی به تفکیک حوزههای موضوعی
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همانگونه که مشاهده میشود در حوزه علوم
پزشکی همه نشریات ( 944عنوان) دارای اعتبار علمی-
پژوهشی هستند؛ در پنج حوزه دیگر نیز بهترتیب 940
عنوان در حوزه علوم انسانی 409 ،عنوان در حوزه
کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی 414 ،عنوان در
حوزه فنی و مهندسی 30 ،عنوان در حوزه علوم پایه و
 20عنوان در حوزه هنر و معماری که بخش عمدهای را
در بر میگیرد دارای اعتبار علمی -پژوهشی و تعداد 03
عنوان در حوزه علوم انسانی 9 ،عنوان در حوزه
کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی 99 ،عنوان در
حوزه فنی و مهندسی 42 ،عنوان در حوزه علوم پایه و
 1عنوان در حوزه هنر و معماری دارای اعتبار علمی-
ترویجی هستند .در مجموع از  4144عنوان نشریه
موجود در شش حوزه ،تعداد  4943عنوان دارای اعتبار
علمی -پژوهشی و  490عنوان دارای اعتبار علمی -
ترویجی از وزارتین هستند.
چنانچه مالحظه میشود بیشتر مجالت علمی ایران
( 34درصد) دارای درجه علمی -پژوهشی و تنها
(نه درصد) دارای درجه علمی -ترویجی هستند .این امر
نمایانگر آن است که بیشتر نشریات علمی ایران به لحاظ
اعتبار علمی در جایگاه باالیی در سطح کشور قرار دارند.

 -9-5وضعیت نشریات علمی ایران از نظر زبان
انتشار

بهطور کلی از  4144عنوان نشریه ،تعداد 4466
عنوان ( 04/0درصد) به زبان فارسی 919 ،عنوان (29/0
درصد) به زبان انگلیسی و  42عنوان (6/9درصد) به
سایر زبانها (عربی ،فرانسه و آلمانی) منتشر میشوند.
نمودار ( )2وضعیت زبان انتشار نشریات را به
تفکیک حوزههای موضوعی نشان میدهد .همانگونه
که مالحظه میشود بهترتیب حوزه علوم انسانی ،حوزه
پزشکی ،حوزه کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی،
حوزه فنی و مهندسی ،حوزه علوم پایه و حوزه هنر و
معماری دارای بیشترین تعداد نشریات به زبان فارسی
هستند .همچنین بیشترین تعداد نشریات به زبان
انگلیسی بهترتیب به حوزههای علوم پزشکی ،فنی و
مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی  -منابع طبیعی و
دامپزشکی ،علوم انسانی ،هنر و معماری مربوط است.
شایان ذکر است که تنها در حوزه موضوعی علوم انسانی
نشریاتی به زبان غیر از فارسی و انگلیسی منتشر
میشوند.

12
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586

علوم انسانی
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161

سایر
انگلیسی
فارسی

141
115

پزشکی
30
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توسط دانشگاهها ،سازمانها و مؤسسات پژوهشی،
انجمنها و مجامع علمی ،بخش خصوصی و سایر موارد،
منتشر میشوند .بنابراین بالغ بر  34درصد از نشریات
توسط دانشگاهها ،سازمانها و مؤسسات پژوهشی،
انجمنها و مجامع علمی منتشر میشوند.

 -3-5وضعیت نشریات علمی ایران از نظر وابستگی
سازمانی

چنانچه از دادههای جدول ( )2برمیآید ،بیش از
نیمی از  4144عنوان نشریه علمی ایران؛ یعنی تعداد
 20 ،221 ،241 ،346و  16عنوان نشریه بهترتیب

جدول  -5وابستگی سازمانی نشریات علمی ایران
حوزههای موضوعی
وابستگی سازمانی

دانشگاهها
انجمنهای علمی
مؤسسات و سازمانهای پژوهشی -
علمی دولتی غیردانشگاهی
بخش خصوصی
سایر
جمع

فراوانی و درصد پزشکی

کشاورزی ،منابع

علوم

علوم

طبیعی و دامپزشکی

انسانی

پایه

فراوانی

 256

 108

درصد از کل

 176

 742

 375

 60

 412  2577

فنی و

مهندسی معماری
 93
 639

فراوانی

 47

 32

 55

 35

 52

درصد از کل

 32

 22

 378

 24

 357

فراوانی

 34

 30

 146

 12

 27

درصد از کل

 232

 206

 082  1003

هنر و

جمع

 185

 18

 910

 6254  124
3

 224

 1536  021
5

 254

 1742  034

فراوانی

 14

0

 11

0

0

2

 27

درصد از کل

1

0

 076

0

0

 014

 19

فراوانی

0

1

 29

1

6

3

 40

درصد از کل

0

 007

 199

 007

 041

 275  021

فراوانی

 351

 171

 616

 108

 178

 31

 1455

درصد از کل

 2412

 1175

 213

 100

 1223  742  4235

گفت که بیش از  33درصد نشریات علمی ،صفحهای را
در فضای مجازی به خود اختصاص دادهاند.

 -9-5وضعیت نشریات علمی ایران از نظر داشتن
وبگاه

 -1-5وضعیت نشریات علمی ایران از نظر چگونگی

با توجه به نقش مؤثر وبگاهها در اعتالی سطح تولید
و توساعه علمای در جوامع مختلاف بشری ،نیاز به
درک آنچه کاربران از خدمات اطالعرسانی و وبگاهها
انتظار دارند برای رسیدن سازمانها به اهداف ضروری
به نظر میرسد [ .]0برای پاسخ به این پرسش پس از
استخراج فهرست کامل نشریات وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
هر یک از عناوین در سایت گوگل جستوجو و سپس
از طریق پیوند مربوطه ،وبگاه نشریه بررسی شد .از بین
 4144نشریه تنها  41عنوان فاقد وبسایت بوده یا در
هنگام جستوجو با خطا روبهرو شدند .بنابراین میتوان

دسترسی (آزاد و غیرآزاد) به متن کامل و قالب
انتشار مقاالت

با ظهور شبکه جهانی وب در سال  ،4339انتشار و
توزیع مجالت به شکل الکترونیکی عملی و امکانپذیر
شد ،بهگونهایکه در مدت چند سال ،وب به ابزاری
غالب برای انتشار مجالت علمی تبدیل شد [.]40
اینترنت و وب جهانگستر حاصل کار دانشمندانی
بود که در پی یافتن راههای بهتر برای به اشتراکگذاری
نتایج پژوهشی بودند [ .]0امروزه در سایه فناوریهای
موجود بسیاری از مجالت علمی در جهان امکان
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کشور در زمینههای مختلف علمی را با حفظ کیفیت
فراهم کرد ،این امر میتواند در ارتقای جایگاه علمی
کشور مؤثر واقع شود.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که تا تیرماه سال
 ،4931در ایران  4144مجله علمی معتبر منتشر شده
که در حدود چهل درصد آنها به حوزه علوم انسانی
مربوط است .پس از آن ،حوزه علوم پزشکی با  21درصد
در رتبه دوم قرار دارد که این امر میتواند ناشی از تنوع
رشتههای علمی در این دو حوزه باشد .حوزه فنی و
مهندسی با  42/2درصد ،کشاورزی ،منابع طبیعی و
دامپزشکی با  44/9درصد ،علوم پایه با  0/4درصد و
هنر و معماری با  2/4درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
شاید بتوان گفت تعداد کمتر نشریات در سایر حوزهها
ناشی از وجود نشریات بینالمللی و تمایل پژوهشگران
به انتشار مقاالتشان در آن نشریات باشد .با این حال،
برای ارتقای وضعیت مجالت علمی ،توجه به نهضت
توسعه علمی کشور و لزوم افزایش تولیدات علمی و
تعداد مجالت معتبر در گروههای علمی مختلف ضروری
به نظر میرسد.
از لحاظ رتبه علمی نتایج نشان داد که  34درصد
مجالت دارای درجه علمی -پژوهشی هستند ،بنابراین
میتوان اذعان داشت که بیشتر نشریات از اعتبار علمی
باالیی در ایران برخوردارند .در ایران ،بیش از شصت
درصد نشریات علمی به دانشگاهها وابستهاند و 04
درصد نشریات به زبان فارسی منتشر میشوند ،بنابراین
تعداد نشریاتی که به زبان انگلیسی منتشر میشوند
کمتر از  24درصد کل نشریات را تشکیل میدهند .با
توجه به اهمیت باالی معرفی تولیدات علمی کشور در
جوامع علمی بینالمللی ،افزایش تعداد این نشریات
کمک مؤثری در این زمینه خواهد بود .از آنجا که
بررسیهای انجام شده حاکی از وابستگی بیش از نود
درصد نشریات علمی به سازمانهای دولتی و بهرهمندی
از بودجه عمومی است و همچنین با توجه به جنبش
دسترسی آزاد ،امکان دستیابی به متن کامل مقاالت

دسترسی به محتوایشان را از طریق اینترنت و وب فراهم
کردهاند .جنبش دسترسی آزاد یکی از بهترین روشهای
تسهیل جریان اطالعات است که یکی از نمودهای این
جنبش ،نشریات دسترسی آزاد هستند .با گسترش نشر
الکترونیکی ،نظامی به نام «مجالت دسترسی آزاد» ظهور
کرده ،به این ترتیب که امکان دسترسی آزاد به محتوای
مقاالت نشریات فراهم شده است .چنانچه در راهنمای
مجالت دسترسی آزاد آمده است ،در حال حاضر 46960
مجله از  490کشور دسترسی آزاد به بیش از 2649640
مقاله را در حوزههای مختلف علمی فراهم کردهاند [.]3
یافتهها حاکی از آن است که در ایران نیز  33درصد از
مجالت علمی دسترسی آزاد به متن کامل مقاالتشان را
بهصورت فایل پیدیاف و چکیده مقاالت را به دو صورت
پیدیاف و ایکسامال فراهم کردهاند .الزم به توضیح
است که در برخی موارد به لحاظ رعایت حق مؤلف،
آخرین شماره نشریه بهصورت متن کامل موجود نیست،
اما پس از گذشت چند ماه و انتشار شماره جدید نشریه،
امکان دسترسی به مقاالت شماره قبل فراهم میآید.
 -9جمعبندی و نتیجهگیری
مجالت علمی اهمیت بسیاری در رشد و توسعه
علمی کشورها و جوامع دارند .بهعبارت دیگر ،تعداد
مجالت علمی میتواند بهعنوان شاخصی از رشد و
پیشرفت علمی کشورها محسوب شود .نتایج این
مطالعه حاکی از رشد  2/0برابری تعداد نشریات طی
سالهای  4999تا  4931است .از آنجا که پیشرفت در
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و روند نشر الکترونیک
به رفع بسیاری از مشکالت چاپ و نشر برای ناشران و
محدودیتهای دسترسی از لحاظ زمانی و مکانی برای
مخاطبان منجر شده است و همچنین با توجه به کثرت
تولیدات علمی کشور و تعداد مقاالت در انتظار چاپ،
چنانچه بتوان طبق ماده  26برنامه پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ایران ،حمایتهای مالی و تسهیل
شرایط برای افزایش تعداد مجالت پژوهشی و ترویجی
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علمی از طریق وبگاه نشریات برای عموم فراهم است و
نتایج مطالعه حاکی از دارا بودن وبگاه اختصاصی برای
بیش از  33درصد از نشریات و همچنین دسترسی به
متن کامل مقاالت در قالب فایل پیدیاف است.
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Abstract

A Study on the Publication Status and Growth Rate of Scientific Journals
in Iran

N. Vara1

Abstract
This study was performed to investigate the publication status and growth rate of Iranian scientific
journals considering their subject, organization affiliation, scientific rank, publication language,
electronic publishing, full-text access either free or not and the form of articles. The survey method has
been used in this study. A checklist was employed for collecting data and the samples included journals
with scientific- research and scientific-promotiv degree approved by the National Scientific Journals
Supervision Commission (Ministry of Science, Research and Technology) and the National Medical
Scientific Journals Commission (Ministry of Health and Medical Education). Descriptive and inferential
statistics were used for data analysis.
The results show that 1455 scientific journals have been published in Iran up to July 2015 which more
than 95% are affiliated with state-run universities and research institutes. The number of publications is
faced with a 2.7-fold growth from July 2009 until June 2015. Regarding the access states, about 99% of
the journals allow free access to full-text PDF articles via their websites.
Keywords: Scientific journals, Growth rate, Electronic publishing, Iran, Free access
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