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1378-1393 

هاي جراحی انتقال تجربه است و این امر خطیر محقق هاي مهم ارتقاء کیفیت اقدامات تشخیصی و درمانی در رشتهیکی از راه
ین جهت در کشور ما که مگر با انتشار حاصل اقدامات جراحان، به شکل مقاالت مختلف در نشریات علوم پزشکی. اما در ا ،شودنمی

 ،در زمینۀ تولید و انتشار علم نو پا است، انتشار منظم نشریات با مشکالت زیادي روبرو بوده و هست؛ از جمله مشغله جراحان
 هاي ناقص و غیره.هاي پژوهشی، دسترسی مشکل به اطالعات در پروندهاحساس عدم نیاز، عدم تسلط به روش
هاي علمی ـ پژوهشی جراحان سال قبل انتشار ماحصل فعالیت 16پژوهشی جراحی ایران از  هیأت تحریریه فصلنامه علمی ـ

سازي و تشویق جراحان کشور را نیز امري ضروري فرهنگ ،کشور را رسالت خود دانسته و عالوه بر آن با توجه به شرایط خاص کشور
 تلقی نمود. شعار هیأت تحریریه چنین بوده است:

 »گذارید، قلم بدست بگیرید.احی را زمین میآنگاه که ابزار جر«

ما با تحلیل واقعیات کشور و مشکالت شاغلین حرفۀ مشکل جراحی، وظائف خود را تا حدي متفاوت از نشریات وزین علمی 
 ایم.جهان دیده

نمائیم، اما با می اوالً مقاالت همکاران را اگر چه در چهارچوب اهداف و حوزة فعالیت نشریه به دقت بررسی، داوري و اصالح
ها و نواقص، این مقاالت را با مقاالت کشورهاي پیشرو در علم هاي ایشان علیرغم بسیاري کاستیاحترام عمیق به ارزش تالش

گماریم تا در بلکه بدون احساس منفی نسبت به سطح علمی بعضاً نازل برخی مقاالت به انتشار همت می ؛کنیمجراحی مقایسه نمی
 صلۀ میان کیفیت مقاالت ما و سایرین کاهش یابد.طی زمان، فا

هیأت تحریریه مگر در موارد خاص، بناي بر رد مقاالت ندارد؛ بلکه با کمک اعضاء هیأت تحریریه که همگی از بهترین اساتید 
ند تا مقاله نمایک میـپژوهشگر کشور هستند و همچنین مشاورین آمار زیستی و اپیدمیولوژي به نویسندگان مشاوره داده، کم

 المقدور عاري از اشکال به زینت چاپ آراسته شود.حتی
که این میزان  اند؛پذیرفته و چاپ شده %)،70(حدود اله ـمق 624داد ـتع ،دهـت شـاله دریافـمق 863ر است که از ـالزم به ذک

 %) نزدیک است. 70-60به استاندارد جهانی (
هاي گذشته نمایند، طی سالوسط اعضاء هیأت تحریریه که عاشقانه فعالیت میگیر و پرزحمت، تاین امر بسیار مشکل و وقت

دانم به اطالع خوانندگان محترم برسانم که براي کمک به اصالح اشکاالت یک مقاله گاهی اوقات سه نفر از انجام شده است. الزم می
 اند.اشتهاعضاء هیأت تحریریه، بیش از هشت ساعت با نویسندگان مقاالت جلسه حضوري د

مقاالت واصله به دفتر نشریه بالفاصله اندکس شده، در اولین  دربارة روند کار نیز خوانندگان ارجمند حق دارند مطلع باشند.
شود، مطرح، درصورتی صبح روزهاي یکشنبه برگزار می 30/7جلسه هیأت تحریریه که هر دو هفته یک بار با حضور اعضاء در ساعت 

شود. داوران توسط اعضاء هیأت تحریریه، از بین معتبرترین داف نشریه باشد، براي داوران ارسال میـو اهکه در چهارچوب حوزه 
ر به نویسندگان منعکس ـبندي شده و توسط سردبیادات داوران جمعـشوند. سپس پیشنهف انتخاب میـهاي مختلاساتید رشته

 رسد.ددًا در هیأت تحریریه مطرح و چاپ آن به تصویب میشود. پس از اصالح اشکاالت در مراحل مختلف، مقاله مجمی
تري داشته و با عالقمندي که خصوصاً در جراحان جوان کشور نسبت به جامعۀ با سیاست فوق نشریه سال به سال روند موفق

ي باال به راه خود ادامه ترین نشریات علوم پزشکی کشور و با امتیازاکنون به عنوان یکی از وزین ،جراحان و نشریه ایجاد شده است
 دهد.می
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مطالب متنوع دیگري، عالوه مقاالت مروري، مقاالت پژوهشی، گزارش موارد نادر و جالب که اساس و چهارچوب علمی نشریه 
هائی از خاطرات هستند، مثل نامه به سردبیر، پژوهش در جراحی، تاریخ جراحی، مقاالت آموزشی، نقد مقاالت، زبان تجربه، گوشه

رسند، که با استقبال خوبی برخوردار هستند. در صورت استقبال خوانندگان بخشی تحت عنوان هنر در احی نیز به چاپ میجر
 هاي آینده به نوع مقاالت افزوده خواهد شد.جراحی نیز از شماره

ر که نشریه فاقد آگهی ها جذب آگهی بوده است. آگهی در نشریات جایگاه مهمی دارند، انگایکی از کمبودهاي نشریه طی سال
دکتر عباسیون، در طی سال گذشته تعداد کافی آقاي هاي ارزشمند دبیر محترم اجرائی جامعۀ جراحان جناب با تالش خواننده ندارد.

 آگهی مفید زینت بخش نشریه شده است.
انی برجسته خارج از کشور بوده اعضاء هیأت تحریریه متشکل از نوزده نفر اساتید شاغل در داخل کشور و چهار نفر جراحان ایر

مشاورین آمار زیستی بطور مستمر با نشریه همکاري داشته و تمام مقاالت پژوهشی  دهند.و هر دو هفته یکبار جلسه تشکیل می
همچنین مشاورین علمی نشریه متشکل از بیست شخصیت دانشمند در مسائل مهم و کلیدي اظهار  شوند.توسط ایشان بررسی می

که تا آخرین روزهاي حیات با نشریه یاد کنم اهللا مؤثقی قدرت دکتر دانم که از شادروان آقايخود می وظیفهمایند. همین جا ننظر می
نشریه هم اکنون  اند.نمودند. عالوه بر این در هر شماره حدود پنجاه نفر از متخصصین داوري مقاالت را به عهده داشتههمکاري می

 المللی اندکس شده است.در سه نمایه مهم بین

- Index – Copernicus 
- Index Medex 
- Med Line 

 
گذارند و عاشقانه و دانم از تک تک اعضاء هیأت تحریریه که با بزرگواري وقت گرانبهاي خود را در اختیار نشریه میالزم می

آرزوي سالمتی براي ایشان  ،تشکر ویژه داشتهنمایم. همچنین از مشاورین عالیقدر و داوران نمایند، سپاسگزاري افتخاري فعالیت می
 دارم.

عهده ه گیر و ارزشمند مدیریت اجرائی بت سنگین، سخت، نفسـانم که مسئولیـروي است به اطالع برسـالوه بر این ضـع
فر م کاظمیته سرکار خانم نسیـم نشریه دارند و البـر و منظـم مهمی در انتشار مستمـسرکار خانم دکتر شیوا گلشنی است که سه

 بندي نشریه، امور دفتر، ارتباطات و غیره اشتغال دارند.شناس که به امر تایپ مکاتبات، متن و صفحهمنشی وظیفه
دریغ مدیر مسئول محترم و ریاست جامعۀ جراحان هاي بیها، حمایتو البته این موفقیت اگر حاصل شده است مدیون راهنمائی

 .بوده است. همۀ ما دوستداران جامعۀ جراحان به تدبیر بلند ایشان امید داریم ایرج فاضل دکتر ایران جناب آقاي
 اي وجود نداشت و باالخره سپاس از شما خوانندگان محترم.نشریه هادر خاتمه درود بر شما نویسندگان مقاالت، که بدون آن

 نظریات شما هستم. به امید دریافت
 
 

 دکتر مصطفی جابرانصاري
 لمی ـ پژوهشی جراحی ایرانسردبیر فصلنامه ع
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 فرمائید.زیر مالحظه می هايسال فعالیت را در نمودار 16خالصه کارنامه 
ده ساله   ةر شده در نشریه جراحی ایران در دورـات منتشـم صفحـواع مقاالت و حجـایسه انـدول زیر به بررسی و مقـج
 ساعت کاري 48ت تحریریه به مدت أجلسه هی 24که، در هر سال ر این است ـته الزم به ذکـه است. نکـپرداخت 1393الی  1383

 برگزار شده است.

 
ل  دو ه 1ج ه سال د ة  دور در  ن  ایرا ی  ح جرا ه  در نشری ه  د حجم صفحات منتشر ش ع مقاالت و  انوا د  دا ی  1383ـ تع  1393ال

 

ت مقاالت  فهرس
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

د دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا د تع دا  تع

ي  ـرور  4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 4 مقاالت م

ی  هش  28 29 24 26 44 38 47 50 29 29 27 مقاالت پژو

ب جال د  ش موار  8 5 4 4 6 8 8 8 5 5 3 گزار

ی  ح ـرا ج خ   1 - - - 1 1 1 - - - 3 تاری

ی  ح جرا در  هش   4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 پژو

ه مقال د  ـ  - - 1 - - - 1 3 2 2 3 نق

ه  جرب ن ت  - - - - - 1 - - - - 1 زبا

یر دب ه سر  2 - - - - 1 - - 1 1 - نامه ب

ی گوشه ح جرا طرات  خا از  ی   3 2 - - - - - - - - - های

ه  د چاپ ش ـاالت  ل مق د ک دا ـ  50 45 36 36 58 56 59 70 43 43 46 تع

ه ـال ل مق د ک دا ی تع فت دریا ي   45 55 38 36 49 74 80 91 70 68 58 ها

ه  د ـ ـاپ ش چ ـات  د صفح دا ـ  452 423 254 290 367 434 434 542 476 356 355 تع

ه د چاپ ش د نشریات  دا ـ  4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 تع
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 نمائید.زیر مالحظه می هايلیست تعداد و نوع مقاالت و حجم فعالیت نشریه را در نمودار
 

 
دار  ي مقاالت  ـ1نمو د درص دار  لنمو ی سا ط ه  د ی منتشر ش هش ب و مقاالت پژو جال د  ش موار ي، گزار ي  مرور ی ا 1383ها  1393ل

 

 

دار  ل ـ2نمو ی سا ط ه  د ی منتشر ش هش ب و مقاالت پژو جال د  ش موار ي، گزار ي مقاالت مرور د دا دار تع ي  نمو ی ا 1383ها  1393ل
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به کار گرفته شده در مجله، طی سالیان اخیر در توان دریافت که با توجه به خط مشی و استراتژي  از جدول و نمودارهاي قبل می
هشت  حدود هفتاد درصد از مقاالت منتشر شده را مقاالت پژوهشی، یازده درصد را مقاالت مربوط به گزارش موارد جالب و تقریباً

توان مشاهده  الوه بر این میاند. ع ها انتشار یافتهاند. تنها ده درصد از مقاالت، در سایر زمینه درصد را مقاالت مروري تشکیل داده
 اند. روند کاهشی را نشان داده 1389نمود که مقاالت پژوهشی منتشر شده از سال 

 اند. اي توزیع انواع مقاالت منتشر شده در هر سال ارایه شده در ادامه با استفاده از نمودارهاي دایره

 

 
دار  ل  ـ3نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1383نمو

 

 
دار نم ل  ـ4و در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1384نمو
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دار  ل  ـ5نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1385نمو

 

 
دار  ل  ـ6نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1386نمو
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دار  ل  ـ7نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1387نمو

 

 
دار  ه ـ8نمو د ع مقاالت منتشر ش دار توزی ل  نمو  1388در سا
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دار  ل  ـ9نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1389نمو
 

 

دار  ل  ـ10نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1390نمو
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دار  ل  ـ11نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1391نمو
 

 

دار  ل  ـ12نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش دار توزی  1392نمو
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دار  دار  ـ13نمو ل نمو در سا ه  د ع مقاالت منتشر ش  1393توزی
 

 
 

 

 
 


