
128  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

  و  1397ساله نشریه جراحی ایران تا پایان سال  بیستهاي  گزارش فعالیت
  هاي گذشته مقایسۀ آن با سال

  .سال گذشته را در جدول زیر خالصه نمود بیستهاي نشریه جراحی ایران طی توان اهم فعالیتبه طور اجمالی می
  

  1397الی  1378هاي نشریه جراحی ایران از سال سالۀ فعالیت 20ـ کارنامۀ 1جدول 

    فعالیت  ردیف

  305  تعداد جلسات هیئت تحریریه  1
  1060  تعداد مقاالت دریافت شده  2
  862  تعداد کل مقاالت چاپ شده  3
  7223  ات چاپ شدهفحتعداد کل ص  4
  593  مقاالت پژوهشی  5
  64  مقاالت مروري  6
  112  گزارش موارد جالب  7
  61  پـژوهش در جراحی  8
  20  تاریخ جراحی  9

  14  نقد مقاالت  10
  13  نامه به سردبیـر  11
  1  زبان تجربه  12
  1  هایی از خاطرات جراحی گوشه  13
  2  شعر و ادب در جراحی  14
  1  تاریخ پزشکی  15
  1  مقاالت آموزشی  16
  2  اخالق پزشکی  17
  4  به یاد استاد  18
  499  ها تعداد کل صفحات آگهی  19
  74  هاي منتشر شده تعداد شماره  20
  9  تدوین اهـداف و حـوزة فعالیت نشریه به زبان فارسی و انگلیسی، ضوابط پذیرش، راهنماي نگارش مقاالت  21
  07/03/84  زمان کسب درجۀ علمـی ـ پژوهشی  22
  1116  تعـداد کل داوران  23
    Index- Copernicusنمایه شدن در   24
    Iran Medexنمایه شدن در   25
    Med Lineنمایه شدن در   26



129  ... ساله نشریه جراحی ایران بیستهاي  گزارش فعالیت

با توجه به محدودیت منابع و زمان، جدول زیر به بررسی و مقایسه انواع مقاالت و حجم صفحات منتشر شده در نشریه 
جلسه  24، در هر سال 1394نکته الزم به ذکر این است که تا سال . پرداخته است 1397الی  1383هاي جراحی ایران در سال

در هر سال به  1397و  1396 ،1395، 1394هاي ه است در حالی که در سالساعت کاري برگزار شد 48هیات تحریریه به مدت 
  .ساعت کاري برگزار شده است 10جلسه هیات تحریریه به مدت  4طور متوسط 

  

  1397الی  1383پانزده ساله   ر دورهـ تعداد انواع مقاالت و حجم صفحات منتشر شده در نشریه جراحی ایران د2جدول 

  

  فهرست مقاالت
1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  

 تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد

 3 3 4 5 4 3 4 مقاالت مـروري 

 44 38 47  50 42 29 27 مقاالت پژوهشی 

 6 8 8 8 8 5 3 گزارش موارد جالب

 1 1 1 - - - 3 تاریخ جراحی 

 4 4 5 4 4 3 5 پژوهش در جراحی 

 - - 1 3 5 2 3 نقد مقاله

 - 1 - - - - 1 زبان تجربه 

 - 1 - - 1 1 1 نامه به سردبیر

 - - - - - - - هایی از خاطرات جراحی گوشه

  -  -  -  -  -  -  -  مقاالت آموزشی

 58 56 59 70 59 43 46 تعداد کل مقاالت چاپ شده 

 49 74 80 91 70 68 58 هاي دریافتی تعداد کل مقاله

 367 434 434 542 476 356 355 تعداد صفحات چاپ شده 

 4 4 4 4 4 3 3 تعداد نشریات چاپ شده

  



130  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

  1397الی  1383پانزده ساله   ـ تعداد انواع مقاالت و حجم صفحات منتشر شده در نشریه جراحی ایران در دوره 2جدول ادامه 

  

  فهرست مقاالت
1390  1391  1392  1393  1394  1395  1396  1397  

 تعداد  تعداد عدادت تعداد تعداد تعداد تعداد تعداد

 5  4 2 3 4 4 1 2 مقاالت مـروري 

 24  30 31 29 28 29 24 26 مقاالت پژوهشی 

 9  10 8 8 8 5 4 4 گزارش موارد جالب

 3  1 3 - 1 - - - تاریخ جراحی 

 4  4 4 4 4 4 3 3 پژوهش در جراحی 

 -  1 1 2 - - 1 - نقد مقاله

 2  - 7 - - - - - و اخالق پزشکیزبان تجربه 

 2  2 2 1 2 1 - 1 نامه به سردبیر

 5  - 5 - 3 2 - - هایی از خاطرات جراحی گوشه

  1  5  -  -  -  -  -  -  مقاالت آموزشی

 56  59 60 47 50 45 36 36 تعداد کل مقاالت چاپ شده 

 48  70 75 55 45 55 38 36 هاي دریافتی تعداد کل مقـاله

 477  673 493 403 316 423 254 290 تعداد صفحات چاپ شده 

 4  4 4 4 3 4 4 4 تعداد نشریات چاپ شده

  



131  ... ساله نشریه جراحی ایران بیستهاي  گزارش فعالیت

  
  

  1397الی 1383هاي  ـ نمودار درصدي مقاالت مروري، گزارش موارد جالب و مقاالت پژوهشی منتشر شده طی سال1نمودار 
  
  

  
  

  1397 الی 1383هاي  ـ نمودار تعدادي مقاالت مروري، گزارش موارد جالب و مقاالت پژوهشی منتشر شده طی سال2نمودار 



132  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

در حدود هفتاد درصد از مقاالت منتشر شده را مقاالت  1390توان دریافت که تا قبل از سال  از جدول و نمودارهاي قبل می
اند و تنها  داده هشت درصد را مقاالت مروري تشکیل می پژوهشی، یازده درصد را مقاالت مربوط به گزارش موارد جالب و تقریباً

رشد مقاالت  1392تا  1390هاي پس از این درحالی است که در سال. اند ها انتشار یافتهر سایر زمینهده درصد از مقاالت، د
درصد رسید و با این کاهش سهم سایر مقاالت از جمله موارد جالب و مروري  55پژوهشی کاهش یافته و به چیزي در حدود 

  .چاپ مقاالت پژوهشی طی سالیان اخیر مشاهده نمودتوان روند رو به بهبودي را در همچنین می. افزایش یافته است
  :)17تا  1نمودارهاي ( اند اي توزیع انواع مقاالت منتشر شده در هر سال ارایه شده در ادامه با استفاده از نمودارهاي دایره

  
  1383ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 3نمودار 

  

  
  1384ده در سال ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر ش4نمودار 

  



133  ... ساله نشریه جراحی ایران بیستهاي  گزارش فعالیت

  
  1385ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 5نمودار 

  

  
  1386ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 6نمودار 

  
  



134  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

  
  1387ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 7نمودار 

  
  

  
  1388ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 8نمودار 

  



135  ... ساله نشریه جراحی ایران بیستهاي  گزارش فعالیت

  
  1389توزیع مقاالت منتشر شده در سال  ـ نمودار9نمودار 

  
  

  
  1390ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 10نمودار 

  



136  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

  
  1391ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 11نمودار 

  
  

  
  1392ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 12نمودار 

  



137  ... ساله نشریه جراحی ایران بیستهاي  گزارش فعالیت

  
  1393 ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال13نمودار 

  
  

  
  1394ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 14نمودار 

  



138  1397، سال 4، شماره 26نشریه جراحی ایران، دوره 

  
  1395ـ نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال 15نمودار 

  

  
  1396نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال  ـ16نمودار 



139  ... ساله نشریه جراحی ایران بیستهاي  گزارش فعالیت

  
  1397نمودار توزیع مقاالت منتشر شده در سال  ـ17نمودار 

  


