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شده در پایگاه های مقاالت منتشرشده در مجالت ایرانی حوزه قلب و عروق نمایهبررسی وضعیت دگرسنجه

 4102تا  4102های در سال ایکسپالمبا استفاده از ابزار  اسکوپس

 

 رسانی پزشکی، کارشناس ارشد کتابداری و اطالع0احمدعاطفه علی

 رسانی پزشکی، دکترای تخصصی کتابداری و اطالع4* سید جواد قاضی میرسعید

 ، دکترای تخصصی مدیریت اطالعات سالمت3حمیده احتشام

 

 خالصه

اطالعاتی   شده در پایگاه  در مجالت ایرانی حوزه قلب و عروق نمایه          منتشرشدههای مقاالت   این مطالعه با هدف بررسی وضعیت دگرسنجه         هدف.

 انجام شد. 4102-4108های در سال ایکسپالمبا استفاده از ابزار  اسکوپس

های پژوهشی به شیوه   های علمی و  مجالت به صورت الکترونیکی، فضاهای جدیدی برای ارزیابی          با تغییر در الگوی دسترسی محتوای       زمینه.  

 دادهای پژوهشی ارائه کند.های پژوهشی را برای انواع برونایکس در تالش است سنجهپالممتفاوت به وجود آمده است. 

 اسکوپسسنجی انجام شد. تعداد مجالت ایرانی فعال در حوزه قلب و عروق در پایگاه                این پژوهش از نوع توصیفی است که با روش علم         روش کار.   

المللی پژوهش قلب و عروق، مجله مرکز قلب دانشگاه          شده، چهار مجله آریا آترواسکلروز، مجله بین       بر اساس سایت سایمگو در بازه زمانی تعریف        

منتشر کرده بودند و همگی وارد مطالعه شدند. نتایج در قالب جدول و نمودار با                  اسکوپسمقاله در پایگاه      120تهران و مجله ایرانی قلب بودند که        

 .گیری از آمار توصیفی ارائه گردیدبهره

قلب ایران  مجله انجمن   مجله مرکز قلب دانشگاه تهران و          آریا آرترواسکلروز، ها نشان داد تعداد دفعات استفاده از مقاالت مجالت            یافته  ها.یافته

تعداد ذخیره مقاالت منتشرشده    ها نشان داد    بار بوده است. یافته     031المللی پژوهش قلب و عروق       میزان استفاده از مقاالت مجله بین      صفر و   

مرتبه و تعداد     091مرتبه، مجله مرکز قلب دانشگاه تهران         382المللی پژوهش قلب و عروق      مجله بین   مرتبه،  038آریا آرترواسکلروز   توسط مجله   

ها نشان داد تعداد حضور مقاالت منتشرشده در مجالت ایرانی حوزه قلب و عروق                 مرتبه بوده است. یافته     443ذخیره مقاالت مجله ایرانی قلب       

بار مورد    0131مقاله    120. همچنین، مجموع    صفر بوده است  های اجتماعی و  تعداد اشاره به این مقاالت           در شبکه  شده در پایگاه اسکوپس   نمایه

 استناد قرار گرفته بودند.

ایکس پیرامون مقاالت حوزه قلب و عروق ایران بسیار ضعیف و در مواردی صفر بوده                 های پالم نتایج این مطالعه نشان داد شاخص      گیری.  نتیجه

 است.
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 مقدمه

 مرگ علت تريناصلي  2222 سال تا رود مي انتظار و شودمحسوب مي  جهان در هاترين بيماري شايع جمله از عروقيقلبي هاييبيمار

 از زيادي تعداد روز هر و هستند مرگ علل ترينشايع از هابيماري اين نيز ايران (. در كشور  2211باشد )رشيدي و همكاران،      جهان در

دهد )شهرابي و   مي رخ عروقيقلبي بيماري اثر بر آنها از يكي مرگ، مورد سه هر از كه طوريبه كشد،مي مرگ به كام  را جامعه افراد

اين كشورها با     .اندكرده آور مراحل توسعه پايدار را طي     در دنياي رقابتي امروز، كشورهاي جهان با سرعتي سرسام         (. 1333همكاران،  

رقابت در توليدات علمي به      .جامعه اطالعاتي هستند   اند و اكنون در حال گذار به       عبور از جامعه صنعتي، وارد جامعه فراصنعتي شده        

بديهي است در اين برهه از زمان، تعلل          .پايدار، به بيشترين درجه خود رسيده است       هاي مهم و زيربنايي توسعه    عنوان يكي از شاخص   
است كه جامعه علمي براي سنجش كمي و كيفي توليد اطالعات علمي به                  و تامل در توليد اطالعات علمي جايز نيست. روشن          

 گواهي بر اين ادعا باشد. تواند ميمتون در طول زمان،  هاي ارزيابيابزارهايي معتبر نيازمند است. احتماال پيدايش و تنوع روش
تر و در عين حال، معتبرتر        ندارد و بايد به انتخاب منابع مرتبط          منابع وجود  تمامي مطالعه امكان اطالعات، توليد روزافزون رشد با

با توجه به اين رشد، محققان قادر به مطالعه همه انتشارات تخصصي حوزه موضوعي نيستند و ناگزير از انتخاب از بين آنها                        پرداخت.  
تر باشد و به دليل رشد       ها براي اهداف مورد نظر مطمئن      رسد دگرسنجه هاي جديد به نظر مي     . با وجود معيارها و شاخص      شوندمي

هاي جديد كه به انتخاب منابع      ابزارهاي علمي آنالين و اهميت آنها در انتشار توليدات علمي و ارتباطات محققان با هم، ارائه سنجه                  
 تاثير سنجش ها،(. هدف دگرسنجه  1331ناپذير است )سالجقه و دياري،       مناسب و معتبر از ميان ساير مقاالت كمک كند اجتناب            

شوند. يكي از اين ابزارها       مي توليد تروسيع سطحى در و بيشتر با سرعت  كه هايى است داده تحليل و مقاله كاربرد سطح در پژوهش
كند. پژوهشگران  كند، بلكه مفهومي كلي تحت عنوان مصنوعات را دنبال مي          . اين ابزار تنها مقاالت را رصد نمي        آناليتيک است پالم

نامه، دادها را متناسب با رشته تحصيلي خود دارند. آنها ممكن است نتايج پژوهش خود را در قالب مقاله، پايان                   اشكال مختلفي از برون   
هاي آناليتيک در تالش است كه سنجه     پالم  ها و غيره ارائه كنند.    اي از داده  كتاب، كنفرانس، گزارش، اساليد، ويدئو، نقشه، مجموعه       

 دادهاي پژوهشي ارائه كند.پژوهشي را براي انواع برون
ها مشكالتي  شوند، اما اين سنجه   مي هنوز يک ابزار جديد براي محققان و نويسندگان محسوب          هاپژوهشگران معتقدند كه دگرسنجه   

هاي قابل  به سنجه  كاهد و دگرسنجه را   از ترديد پژوهشگران مي    هاي بيشتر در اين راستا،    پژوهش  .دارند كه الزم است برطرف شوند     
توسط پايگاه اطالعاتي اسكوپس به منظور سنجش اثرگذاري مقاالت           2212ايكس در سال    . پالم (2211كند )براون،   قبول تبديل مي  

كند. اين ابزار   هاي مربوط به استفاده و اثرگذاري پژوهش را فراهم مي            ايكس ابزاري مبتني بر وب است كه داده         پالم عرضه شد. 
گيري آناليتيک ارائه شده است و براي مطالعات از نوع آلتمتريک )روش جديد اندازه              محصولي تجاري است كه توسط مجموعه پالم       

ايكس در سطح مقاله    شده توسط پالم  هاي ارائه گيرد. داده هاي دانشگاهي و غيردانشگاهي( مورد استفاده قرار مي       تاثير و توزيع پژوهش   
هاي شاخص ها را در پنج دسته    اين ابزار، دگرسنجه  كند.  است، به اين صورت كه براي هر اثر پژوهشي اطالعات سنجشي را ارائه مي              

 (. 2212ايكس، )آشنايي با ابزار پالمدهد اجتماعي و استناد قرار مي هاياستفاده، دريافت، اشاره، رسانه
 مبادالت و روند توليدات   از گويا و تصويري روشن   عروق، و قلب حوزه علمي توليدات بررسي ضمن شودمطالعه تالش مي     اين در

 در مورد   داشتن اطالعات   اختيار در گذاري،سياست و ريزيهرگونه برنامه   براي كه اين به توجه گردد. با   ارائه اين حوزه   در علمي

 براي را دهد چگونه پژوهشگرانگذاران نشان ميسياست به و عروققلب  حوزه علمي توليدات است، بررسي الزم علمي هايتوانمندي

هاي مقاالت مندرج در مجالت ايراني      توانمند كنند. از اين رو، هدف از مطالعه حاضر تعيين وضعيت دگرسنجه            جهاني عرصه در رقابت
 است. 2212تا  2211هاي ايكس در طي سالعروق نمايه شده در پايگاه اطالعاتي اسكوپس با استفاده از ابزار پالموحوزه قلب

 

 هامواد و روش
بندي كشورها و   . پس از انتخاب مجالت از سايت رتبه        شده است سنجي انجام   مطالعه حاضر از نوع توصيفي است كه با روش علم           

هر مقاله استخراج گرديد.       ايكسپالمجستجو شد و اطالعات        اسكوپس، مقاالت هر مجله به تفكيک در پايگاه           سايمگوهاي    مجله
جامعه پژوهش اين مطالعه شامل مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و              اسكوپس است.   محيط انجام اين پژوهش پايگاه      

است. تعداد مجالت ايراني حوزه قلب و عروق در           2212تا    2211در فاصله سال هاي     اسكوپس  عروق نمايه شده در پايگاه استنادي       
عنوان مقاله  121شده، عنوان است كه در بازه زماني تعريف 1 سايمگوهاي بندي كشورها و مجلهبر اساس سايت رتبه اسكوپسپايگاه 
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 ، International Cardiovascular Research Journal   ،ARYA Atherosclerosisاند. اين مجالت شامل         را منتشر كرده    
Journal of Tehran University Heart Center    وIranian Heart Journal

ها، پژوهشگر در   بودند. به منظور گردآوري داده        
 سايمگوهاي  بندي كشورها و مجله   براي انتخاب مجالت به سايت رتبه   2212ژانويه سال  11مصادف با  1332دي ماه سال  22تاريخ 

-كند مراجعه كرد و با استفاده از امكانات جستجوي پيشرفته و از طريق فرمول زير داده                بندي مي را رتبه   اسكوپسكه مجالت پايگاه    
 هاي مورد نياز را بازيابي نمود: 

All subject areas (Medicine) and All subject categories (Cardiology and Cardiovascular Medicine) and All 
country (Iran) and All type (Journal) 

اسكوپوس نمايه شده بودند بازيابي شدند كه يک           پايگاهدر    2212تا    2211هاي  مجله كه به صورت مشترک در سال         1 ،در نتيجه 
مجله به اشتباه وارد حوزه موضوعي قلب و عروق شده بود )مجله آرشيو كلينيكي بيماري هاي عفوني( و يک مجله نيز غير فعال شده                      
بود )مجله ايراني تحقيقات قلب و عروق( كه از مطالعه خارج شدند. در نهايت، چهار مجله )آريا آترواسكلروز، مجله بين المللي پژوهش          

 اسكوپسقلب و عروق، مجله مركز قلب دانشگاه تهران و مجله ايراني قلب( وارد مطالعه شدند. براي هر مجله، به تفكيک در پايگاه                         
بندي كشورها و   مقاله بازيابي گرديد. پس از انتخاب مجالت از سايت رتبه             121عناوين مجالت جستجو شد و         “منابع”در قسمت   

هر مقاله استخراج گرديد.  ايكسپالمجستجو شد. سپس اطالعات  اسكوپسمقاالت هر مجله به تفكيک در پايگاه  سايمگو،هاي  مجله
هاي عنوان هر كدام از مقاالت به صورت جداگانه جستجو شد و اطالعات بخش                 در ادامه ها در فايل اكسل ذخيره و        خروجي داده 

از با استفاده   ها  داده  ها دو تا سه بار روزآمد شدند.   در اين قسمت نيز داده هاي اجتماعي و استناد ثبت شد.استفاده، دريافت، اشاره، شبكه
 آمار توصيفي در قالب جداول و نمودار ارائه گرديدند.

 

 هایافته
اسكوپس اطالعاتي    شده در پايگاه  نمايه  2212تا    2211هاي  مجالت ايراني حوزه قلب و عروق طي سال         در  منتشرشدهتعداد مقاالت   

 آمده است. 1ها در جدول شماره مشخص گرديد. بدين منظور توزيع فراواني مقاالت در هر سال محاسبه شد. يافته
 

 اسموپس به تفكيک سال انتشار: توزيع فراوني مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه شده در پايگاه 1جدول شماره 

درصد مقاالت( پركارترين مجله، و نشريه          32/22مقاله )   222با   Arya Atherosclerosis،  1هاي جدول شماره     بر اساس يافته  
Iranian Heart Journal    طي اسكوپس  مقاالت( كم توليدترين مجله در حوزه قلب و عروق در پايگاه             درصد   22/22مقاله )   132با

دفعات استفاده از مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه شده در                       بوده است.   2212تا    2211هاي  سال
آورده   2ايكس مشخص گرديد و نتايج اين مرحله در قالب جدول شماره             با استفاده از ابزار پالم      2212 -2211هاي  اسكوپس در سال  

طي  آمده است، ميزان استفاده از مقاالت مجالت ايراني منتشر شده در پايگاه اسموپس              2مطابق با آنچه در جدول شماره        شده است. 
در تمامي موارد صفر بوده و از           International Cardiovascular Research Journalبه جز مجله       2212تا    2211هاي  سال

شده در مجالت ايراني حوزه قلب و       تعداد ذخيره مقاالت منتشر     3جدول شماره     اي نشده است.  هيچ استفاده   ي ديگر مقاالت سه مجله  
 دهد.را نشان مي 2212تا  2211هاي شده در پايگاه اسكوپس در سالعروق نمايه

 سال انتشار

 نام مجله

 درصد مقاالت مجموع مقاالت 4102 4102 4102 4102

Arya Atherosclerosis 11 12 89 88 411 31/11 

International Cardiovascular Research Journal 39 89 39 49 011 43/48 

The Journal of Tehran University Heart Center 88 81 80 84 024 41/18 

Iranian Heart Journal 43 81 32 34 034 41/12 

%011 220 021 022 090 020 تعداد کل مقاالت  
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 ايكس با استفاده از ابزار پالم 2212 -2211هاي : دفعات استفاده از مقاالت مجالت قلب و عروق ايراني نمايه شده در پايگاه اسكوپس در سال2جدول شماره 

 ايكس با استفاده از ابزار پالم 2212 -2211هاي : تعداد ذخيره مقاالت مجالت قلب و عروق ايراني نمايه شده در پايگاه اسكوپس در سال3جدول شماره 

 
 2212تا  2211هاي دهد در قسمت تعداد ذخيره مقاالت مجالت قلب و عروق ايران طي سالنشان مي 3همان طور كه جدول شماره 

تنها عملكرد فعال، خوانندگان بوده است. مقدار بقيه موارد ذخيره، غير از خوانندگان، برابر صفر است. بيشترين                     در پايگاه اسكوپس،  
كمترين ميزان ذخيره مربوط به مجله        و  International Cardiovascular Researchميزان ذخيره مقاالت نيز مربوط به مجله          

Arya Atherosclerosis  .بوده است 
هاي در سال  شده در پايگاه اسكوپس   ها نشان داد تعداد اشاره به مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه                 يافته

-هاي وبالگ، نظرات، اشاره   صفر بوده است. نتايج نشان داد همه موارد عملكرد اشاره به مقاالت، كه شامل يادداشت                 2212تا    2211
ها و مرورها هستند در مورد اين         هاي جديد، لينک  هاي وبالگ اقتصادي، تعداد انجمن تاالر گفتمان، شمارش نكات مهم، اشاره              

The Journal of Tehran 
University Heart Center  

ARYA 
Atherosclerosis 

Iranian Heart 
Journal   

International 
Cardiovascular Research 

 سال

 عملکرد

1 1 1 94 Abstract Views 

1 1 1 1 Clicks 

1 1 1 1 Collaborators 

1 1 1 1 Downloads 

1 1 1 1 Full Text Views 

1 1 1 1 Holdings 

1 1 1 34 Link Outs 

1 1 1 1 Plays 

1 1 1 1 Views 

 جمع 011 1 1 1

The Journal of Tehran 
University Heart Center  

ARYA 
Atherosclerosis 

Iranian Heart 
Journal   

International 
Cardiovascular Research 

 سال

 عملکرد

1 1 1 1 Bookmarks  

1 1 1 1 Favorites 

1 1 1 1 Followers 

1 1 1 1 Forks 

091 038 443 382 Readers 

1 1 1 1 Exports/Saves 

1 1 1 1 Subscribers 

1 1 1 1 Watchers 

 جمع 122 441 012 092



 

 

1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره  14   

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

  1931، سال 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هشتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal, 8(1), 2019 

ها نشان داد ميزان حضور مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني            يافتههاي مورد بررسي صفر است. همچنين،        مجالت، در طي سال   
ايكس طي  هاي اجتماعي با استفاده از ابزار پالمدر شبكه 2212تا  2211هاي در سال  شده در پايگاه اسكوپسحوزه قلب و عروق نمايه

-صفر بوده است. در نهايت، تعداد استناد به مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه                    2212تا    2211هاي  سال
 آورده شده است. 1تا  مشخص گرديد كه در قالب نمودار شماره  2211هاي در سال شده در پايگاه اسكوپس

 

 
 ايكسبا استفاده از ابزار پالم 2212 -2211هاي شده در پايگاه اسكوپس در سال: تعداد استناد به مقاالت مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه1نمودار شماره 

 
شده در  دهد، بيشترين تعداد استناد به مقاالت مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه                نشان مي   1همان طور كه نمودار شماره       

و كمترين   ARYA Atherosclerosisايكس مربوط به مجله      با استفاده از ابزار پالم       2212تا    2211هاي  اسكوپس در طي سال    
 بوده است.   Iranian Heart Journalاستناد براي مجله 

 

 بحث

شده در  هاي مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه          بررسي وضعيت دگرسنجه  اين مطالعه براي اولين بار به به        
روند هاي اين مطالعه نشان داد      پرداخت. يافته   2212تا    2211ايكس در سال هاي     پالمبا استفاده از ابزار     اسكوپس  پايگاه اطالعاتي   

كاهش يافته است.     2212تا    2211در طي سال هاي       اسكوپستوليد مقاالت مجالت ايراني حوزه قلب و عروق نمايه شده در پايگاه              
 2222تا سال     1322( در مطالعه خود دريافتند ميزان توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال               1322) حسن زاده و همكاران   

دادهاي در پژوهشي با هدف تحليل برون      (1332سير صعودي داشته است كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد. اخوتي و همكاران )               
دريافتند كه روند توليد علم در حوزه آموزش پزشكي ايران روندي  Web of Scienceعلمي حوزه آموزش پزشكي در پايگاه اطالعاتي 

تعداد دفعات استفاده از مقاالت مجالت       ها نشان داد     صعودي داشته است كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد. همچنين يافته               
ARYA Atherosclerosis ،The Journal of Tehran University Heart Center و Iranian Heart Journal    طي سال در-

طي  International Cardiovascular Research ميزان استفاده از مقاالت مجله     هاي مورد بررسي در پايگاه اسكوپس صفر و            
بررسي رابطه بين   ( كه به    1332نتايج مطالعه ابراهيمي و همكاران )     بار بوده است.      132 اسكوپسدر پايگاه     2212تا    2211هاي  سال

 آلتمتريكسپذيري بيشترين مقدار را در  ها، رؤيتپرداختند نشان داد در ميان سنجهپذيري و ذخيره در آلتمتريكس هاي رؤيتدگرسنجه
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حوزه پزشكي در آلتمريكس به       12( كه به تحليل     2212داشت كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد. نتايج مطالعه ثلوال و ويلسون )              
درصد مقاالت حداقل يک بار به صورت مندلي مطالعه شده بودند كه با نتايج                  22بررسي مقاالت حوزه پزشكي پرداختند، نشان داد         

 مطالعه حاضر مغايرت دارد. 
با استفاده    اسكوپسدر پايگاه     2212تا    2211هاي  طي سال  ARYA Atherosclerosisتعداد ذخيره مقاالت منتشرشده توسط مجله       

 The Journal of Tehranمرتبه، مجله     International Cardiovascular Research ،312مجله    مرتبه،  131ايكس،  پالم  از ابزار 

University Heart Center، 132      مرتبه، و مجلهIranian Heart Journal، 223    ( 2212هاي مطالعه لي و همكاران )     . يافته بودبار
گيري تاثير علمي مقاالت نشان داد بيش از يک سوم اين مقاالت در سايت يواليک ذخيره شده بودند، در حالي كه تنها                      پيرامون اندازه 

( 2212درصد مقاالت در مندلي ذخيره نشده بودند كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد. نتايج مطالعه شري رام و شاليني )                      2كمتر از   
بار ذخيره شده     2122  مقاله منتشر شده در پايگاه اسكوپس       2233هاي دانشگاه شيمال پرداختند، نشان داد تعداد        كه به ارزيابي پژوهش

تا   2211هاي  بودند. در اين مطالعه مشخص گرديد تعداد اشاره به مقاالت منتشرشده در مجالت ايراني حوزه قلب و عروق در سال                      
( كه به مطالعه اثرگذاري مقاالت حوزه پزشكي        1331صفر بوده است. نتايج مطالعه اناركي و همكاران )         شده در اسكوپس  نمايه    2212

مرتبه اشــاره شــده بود كه حداكثر ميزان         222مقاله،    222در توييتر   پرداختند نشان داد      2211تا    2212كودكان ايران در سال هاي      
( نيز نشان داد    2212شري رام و شاليني )      مرتبه بود كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد. نتايج مطالعه            212اشـــاره براي هر مقاله     

 بار مورد اشاره واقع شده بودند كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد.  22مقاله منتشر شده در پايگاه اسكوپوس  2233تعداد 
 با استفاده از ابزار   شده در پايگاه اسكوپس     نمايه  2212تا    2211هاي  تعداد حضور مقاالت  مجالت ايراني حوزه قلب و عروق طي سال           

( كه به بررسي حضور پژوهشگران حوزه جراحي در          1331كار و همكاران )   مطالعه نيک   هاي اجتماعي صفر بود.   ايكس در شبكه  پالم
درصد پژوهشگران در ريسرچ گيت حضور داشتند كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت         21/1شبكه علمي ريسرچ گيت پرداختند نشان داد 

هاي اجتماعي توسط محققان دانشگاه دهلي پرداختند و گزارش كردند كه              استفاده از شبكه  بررسي  ( به   2212دارد. مادهاسادهان )  
محقق دارا بوده است كه با نتايج مطالعه حاضر           112عضو فعال از ميان       112بوک با   اجتماعي را فيس  هاي  بيشترين استفاده از شبكه   

( كه به مطالعه آلتمتريكس خوانده شدن مندلي مقاالت حوزه پزشكي پرداختند            2212ثلوال و ويلسون )   هاي مطالعه   يافته  مغايرت دارد. 
در شبكه اجتماعي علمي مندلي حوزه علوم پزشكي  2223درصد مقاالت منتشرشده در پايگاه استنادي اسكوپس در سال  22نشان داد 

 حضور داشتند كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد. 
با   اسكوپسشده در پايگاه     نمايه  2212تا    2211هاي  ها نشان داد، تعداد استناد به مقاالت منتشرشده توسط مجله طي سال              يافته

 ،International Cardiovascular Researchبار، مجله     ARYA Atherosclerosis، 221ايكس، براي مجله    پالماستفاده از ابزار    
مرتبه   Iranian Heart Journal، 12بار، و مجله      The Journal of Tehran University Heart Center، 122مرتبه، مجله     222

هاي آلتمتريكس در ميزان استناد به مقاالت دانشگاه علوم         ارزيابي شاخص ( كه به    1332نتايج مطالعه بندبني و همكاران )       بوده است. 
( نشان  2212مطالعه ثلوال و ويلسون )    بار استناد شده بود.       3113عنوان مقاله حدود   212پزشكي گيالن پرداختند نشان داد به مجموع 

 درصد مقاالت حداقل يک بار در پايگاه استنادي اسكوپس مورد استناد قرار گرفته بودند. 32داد 
 

 گیرینتیجه
المللي پژوهش قلب و عروق، مجله مركز قلب         مقاله توسط چهار مجله آريا آترواسكلروز، مجله بين          121نتايج اين مطالعه نشان داد      

دانشگاه تهران، و مجله انجمن قلب ايران در پايگاه اسكوپس نمايه شدند كه روند انتشار اين مقاالت صعودي بود. نتايج نشان داد                          
هاي مورد  اسكوپس طي سال  آريا آترواسكلروز و مجله قلب ايرانيان، به ترتيب، بيشترين و كمترين تعداد مقاالت را در پايگاه                   مجله  

مجله مركز قلب دانشگاه تهران       آريا آرترواسكلروز، اند. دفعات استفاده از مقاالت مجالت       به ثبت رسانده    بررسي در حوزه قلب و عروق     
هاي مورد بررسي   در طي سال    132ميزان استفاده از مقاالت مجله بين المللي پژوهش قلب و عروق      صفر و قلب ايران مجله انجمن و 

هاي اجتماعي در مجالت قلب و      ها نشان داد تعداد اشاره به مقاالت منتشرشده و تعداد حضور در شبكه             يافته  در پايگاه اسكوپس بود.   
 در پايگاه اسكوپس صفر بوده است. 2212تا  2211هاي طي سال عروق ايران

ايكس مربوط به مقاالت حوزه قلب و عروق ايران بسيار ضعيف و در مواردي مانند تعداد                 هاي پالم نتايج اين مطالعه نشان داد شاخص     
ايكس، تازه بودن   هاي اجتماعي صفر بوده است. شايد بتوان گفت دليل پايين بودن عملكردهاي پالم             اشاره و ميزان حضور در شبكه     

شده در خصوص بررسي    سنجي باشد. پژوهش حاضر يكي از اولين مطالعات انجام         بودن و عدم شناخت اين شاخص در مباحث علم         
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-ديگر مطالعات و بررسي دقيق    هاي آينده امكان مقايسه نتايج اين مطالعه با نتايج حاصل از   ايكس است. در پژوهشهاي پالمشاخص
 هاي مختلف وجود دارد.تر مقاالت منتشرشده در حوزه

 

 تقدیر و تشکر
رساني پزشكي است كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران          نامه دوره كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطالع        اين مقاله بخشي از پايان    

است كه از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي         IR.TUMS.VCR.REC.1397.326 نامه  انجام شده است. كد اخالق اين پايان      
 شود. معاونت پژوهشي مركز آموزشي تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي قدرداني مي بدين وسيله ازتهران اخذ گرديد. 
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. مجموعه جزوات آموزشی گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی. دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.                      PlumXآشنایی با ابزار     

 .0392تابستان 
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. صفحه  38، شماره   00مجله مدیریت سالمت، دوره     . میالدی  4112تا پایان سال     Web Of Science (WOS)شبکه های تالیف مشترک در پایگاه       

19-12. 

اسنیپ رتبه بندى نشریات سایمگو، ایگن فاکتور، و ضریب            (. رابطه بین دگرسنجه ها و شاخص هاى استنادى          0398سالجقه، م. دیاری، س. )     

 .041-014، صفحه 4، شماره  42تأثیر نشریات علوم پزشکى. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، دوره 

در وبگاه   بررسی میزان همکاری های علمی در مقاالت قلب و عروق ایران             (. 0393شهرابی فراهانی، ه. اسکروچی، ر. محقق، ن. آغافاطمه، ن. )           

 .11-81، صفحه 02، شماره11. مجله مدیریت سالمت، دوره4100تا4114علوم:

با روش    4101تا    4101های    مطالعه اثرگذاری مقاالت حوزه پزشکی کودکان ایران در سال        (. 0391نعمتی انارکی، م. آقاجانی، ح. علی بیگ، م.ر. )        

 .011-98، صفحه 21، شماره 41مجله مدیریت سالمت، دوره . آلتمتریک

(. بررسی حضور پژوهشگران حوزه جراحی در شبکه علمی ریسرچ گیت: مطالعه               0391نیک کار، م. علیجانی، ر. قاضی زاده خلیفه محله، ح. )             

 .44-21، صفحه 4، شماره 41آلتمتریکس. مجله جراحی ایران، دوره 
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The status of altmerics of the articles published in Iranian cardiovascu-
lar journals indexed in Scopus by using the PlumX during 2014-2016 
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Hamideh Ehtesham3, PhD 
 
Abstract 
Aim. The aim of this study is assessment the status of altmerics of the articles in the Iranian Cardiovascular 
journals indexed in Scopus by using the PlumX during 2014-2016. 
Background. With the change in the pattern of accessing to the electronic content of journals, new spaces 
for scientific and research evaluations have emerged in different ways. Plam Analytics strives to provide 
research metrics for all types of the research outputs. 
Method. The purpose of this study is descriptive and applied in a descriptive study. The number of active 
Iranian cardiovascular journals in Scopus is based on the SCImago over a defined period include ARYA 
Atherosclerosis   ، International Cardiovascular Research Journal, Journal of Tehran University Heart Center 
and Iranian Heart Journal , which had published 671 articles on the Scopus and all were included in the 
study. 
Findings. The results showed that the number of usage of articles in journals of ARYA Atherosclerosis, 
Journal of Tehran University Heart Center and Iranian Heart Journal   was zero and the rate of usage of 
articles published by International Cardiovascular Research Journal were 130 times. Results showed that 
the number of the capture of articles published by ARYA Atherosclerosis were 134 times, International 
Cardiovascular Research Journal were 347 , Journal of Tehran University Heart Center was 195 and Iranian 
Heart Journal   was 223. The results showed that the number of presence of articles published by the Iranian 
journals in the cardiovascular field indexed in Scopus on social networks and mention to these articles was 
zero. A total of 671 articles were cited 1030 times. 
Conclusion. The results of this study showed that PlumX indices in the Iranian cardiovascular articles were 
very low and in some cases was zero. 
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