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چكيد ه 
هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي مجله هاي علمي-پژوهش�ي س�ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كش�اورزي از نظر رعايت معيارهاي 
س�اختاري و نگارش�ي و نمايه ش�دن در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر است. در اين پژوهش با اس�تفاده از سياهة وارسي نقاط قوت و ضعف 
مجله ها مش�خص شده اس�ت.  اين پژوهش به روش پيمايشي و از طريق مطالعه كتابخانه اي صورت گرفته است. براي انجام اين پژوهش، 
ابتدا يك س�ياهة وارس�ي محقق س�اخته، مش�تمل بر16 معيار ارزيابي و 8 معيار مربوط به چگونگي نمايه ش�دن مجله ها در پايگاه هاي 
اطالعاتي معتبر داخلي و خارجي، تهيه شد. پس از آن داده هاي موجود در آخرين شماره مجله هاي علمي - پژوهشي سازمان با استفاده 
از س�ياهة وارس�ي، گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جامعه آماري پژوهش حاضر، 26 عنوان مجله علمي - پژوهشي در حال 
انتش�ار سازمان و 2 عنوان مجله علمي-پژوهشي موسسه پژوهش�هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي است. بر اساس 
يافته هاي پژوهش، مجله Iranian Journal of Fisheries Science كه به زبان انگليسي منتشر مي شود با كسب 58 امتياز از مجموع 
60 امتياز معيارهاي ارزيابي مجله، رتبه نخس�ت را به خود اختصاص داده اس�ت. جايگاه دوم اين رتبه بندي به مجله گياهشناس�ي ايران، 
مجله علمي ش�يالت ايران، نش�ريه دامپزشكي )پژوهش و سازندگي( و روستا و توسعه با كس�ب نمره 55 تعلق دارد. در جايگاه سوم نيز 
مجله هاي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران؛ اقتصاد كشاورزي و توسعه، پژوهش هاي خاك، مجله به نژادي نهال و بذر و مجله به زراعي 
نهال و بذر با امتياز 54 قرار دارند. با توجه به اطالعات بدس�ت آمده در بخش نمايه ش�دن مجله ها در پايگاه هاي معتبر داخلي و خارجي، 
مجله Archives of  Razi Institute وIranian Journal of Fisheries Science كه هر دو به زبان انگليس�ي منتش�ر مي ش�وند با 
كسب 17 امتياز، رتبه نخست و مجله هاي  رستني ها و آفات و بيماري هاي گياهي به ترتيب با كسب 15 و 13 امتياز در رتبه هاي دوم و سوم 
قرار دارند. بر اس�اس امتيازات نهايي، مجله Iranian Journal of  Fisheries Science با كس�ب مجموع 75 امتياز در رتبه نخس�ت، 
مجله رس�تني ها و مجله  Archives of Razi Institute با مجموع 67 امتياز در رتبه دوم و مجله علمي ش�يالت ايران با 64 امتياز در 

رتبه سوم  قرار دارند. 
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The aim of this research is to evaluate the degree of adaptation of AREEO’s scientific journals with standards and 
investigating their index ability in reliable databases. Checklists are used for data gathering.Survey is used as research 
method.  A Checklist consists of 24 criteria, 16 for evaluation and 8 for the way of indexing of journals in reliable 
internal and external databases, is prepared. A checklist completed for each journal. The collected data are entered into 
the Excel software and analyzed. 28 published scientific journals in AREEO was the research population. The research 
findings show that the “Iranian Journal of Fisheries Science” which is publishing in English language, reached the first 
rank (58 of 60 points). The second rank (55 of 60) belongs simultaneously to “Iranian Botanical journal”, “Iranian fish-
ery scientific journal”, “Veterinary journal (Pajouhesh va Sazandegi), and “Village and development journal”. Journals 
of “Iran’s Wood a Paper Research”, Agricultural Economy and Development’, “Soil researches’, Seed and plant line 
breeding” and” Seed and plant line cultivating” gained jointly the third rank (54 of 60). Regarding the indexing of 
journals in national and international databases, “Archives of Razi Institute journal” and “Iranian Journal of Fisheries 
Science”, which both are publishing in English language, reached 17 scores and get the first rank. Vegetative Journal” 
and “Vegetative pests and diseases” with 15 and 13 scores, simultaneously achieved the second and third level. Ac-
cording to the total final score, “Iranian Journal of Fisheries Science” with the score of 75, achieved the first level and 
“Vegetative journal” and “Archives of Razi Institute” (both with 67 scores) achieved the second rank and “Iranian 
Fishery scientific Journal) (64 score) last in the third rank.

مقدمه
رعاي��ت اس��تانداردهاي كيفي در انتش��ار مجله ها يك��ي از مؤثرترين 
راهبردها در جهاني س��ازي دانش بومي اس��ت. اثربخش��ي كامل اين روش 
نيز در گرِو معرفي مناس��ب مجله به لحاظ س��طح استاندارد است.)ستوده، 

رزمج��و و زارع، 1388(
 در حال حاضر با استناد به آمار منتشر شده از سوي معاونت پژوهشي 
وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فن��اوري )آبان ماه 1391( تع��داد 106 عنوان 
مجله با رتبه علمي- پژوهش��ي در حوزه كشاورزي و علوم وابسته در حال 
انتش��ار اس��ت كه 28 عنوان آن به وزارت جهادكش��اورزي تعلق دارد. 26 
عنوان از اين 28 عنوان در س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
و واحدهاي تابعه آن و 2 عنوان در موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد 
كش��اورزي و توسعه روستايي )وابس��ته به وزاررت جهادكشاورزي( منتشر 

مي گ��ردد. 
از آنجائيك��ه تعداد زيادي از مجالت علمي- پژوهش��ي كش��اورزي در 
س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي منتشر مي شود اين سازمان 
نقش عمده اي در ارايه دس��تاوردهاي علمي كشاورزي ايفا مي كند. ارزيابي 
ساالنه اين مجالت از نظر شاخص هاي ارزيابي مطرح در اين پژوهش مثل 
انتش��ار به موق��ع مجله، تعداد و درجه اعضاي هيئ��ت تحريريه، دارا بودن 

كليدواژه و چكيده فارس��ي، ش��اپا و... حائز اهميت اس��ت و مي تواند منجر 
به ارتقاء س��طح كمي و كيفي اين مجالت شود زماني )1390( در پژوهش 
خ��ود دريافت ك��ه تعداد 34 مجل��ه )56/65 درصد( در پاي��گاه اطالعاتي

CABI  و تع��داد 9 مجل��ه )15/79 درصد( در پاي��گاه ISI نمايه مي گردد. 
گيل��وري )1390( اش��اره دارد كه ميزان رعايت اس��تانداردهاي موسس��ه 
بين المللي اس��تاندارد )ايزو( از نظر نش��ر در مجله هاي علمي- پژوهش��ي 
چاپي فارس��ي حوزه كش��اورزي 53/47 درصد است. نوروزي )1390( در 
پژوهش خ��ود دريافت، يكي از داليلي كه مجله ه��اي ايراني زياد به آن ها 
اس��تناد نمي شود اين اس��ت كه اين مجله ها امكان پخش در سطح جهان 
را ندارند و همچنين انتش��ار يك مجله بدون رعايت اس��تانداردهاي انتشار 
مجله هاي علمي موجب خواهد ش��د تا آن مجل��ه در پايگاه هاي اطالعاتي 
خارجي نمايه سازي نشود. نمايه س��ازي يك مجله در پايگاه هاي اطالعاتي 
خارجي نش��ان دهنده اعتبار علمي و جهاني بودن دامنه موضوعي آن مجله 
اس��ت. نوروزي چاكلي)1389( اشاره دارد پايگاه گزارش استنادي مجله ها 
در مركز منطقه اي اطالع رس��اني علوم و فناوري، بس��يار بيش��تر از پايگاه 
گزارش اس��تنادي مجله ه��ا در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانش��گاهي، با 
معيارهاي ارزيابي مجله ها مطابقت داش��ته است. ستوده )1388( دريافت 
كه اس��تانداردهاي كيفيت مجله هاي علمي � پژوهش��ي ايران به خوبي در 
اينترن��ت به نماي��ش درآمده اند و ش��هميرزادي )1388( در پژوهش خود 
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نش��ان داده است كه از تعداد 41 عنوان مجله فارسي داراي اعتبار علمي- 
پژوهش��ي در حوزه كش��اورزي 33 عنوان مجله ضريب تاثيرشان در دوره 

پژوهش محاسبه شده است. 
لوپز كوزار )1995( الگويي را براي ارزيابي ميزان همخواني در طراحي 
و س��اختار ارائه مجله ها علمي با اس��تانداردهاي بين المللي پيش��نهاد داده 
اس��ت همچنين لوپ��ز و پِِرز )1995( الگويي براي س��نجش ميزان رعايت 
استانداردهاي بين المللي در مجله ها علمي از نظرگاه شيوه انتشار آنها ارائه 
داده اند تا كيفيت اطالعات ارائه شده در اين نوع از مجله ها را افزايش دهد. 
لوپز و اميليو )1999( دريافتند ميزان رعايت اس��تاندارد نش��ر در مجله ها 

مورد بررسي رضايت بخش نيست. 

مواد و روش ها
جامعة آماري اين پژوهش  28 عنوان مجله  علمي-پژوهش��ي در حال 
انتشار در وزارت جهاد كشاورزي است كه 26 عنوان آن در سطح سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي و 2 عنوان در موسس��ه پژوهشهاي 
برنامه ريزي اقتصاد كش��اورزي و توسعه روس��تايي منتشر مي گردد. از اين 
ميان 25 عنوان مجله به زبان فارس��ي و 3 عنوان به زبان انگليس��ي است. 
اين پژوهش از نوع پيمايش��ي است و براي انجام آن از مطالعه كتابخانه اي 

استفاده شده است. 
داده هاي پژوهش به روش مش��اهده و با استفاده از يك سياهة وارسي 
متشكل از 24 معيار، گردآوري شد. براي تدوين سياهه، ويژگي هاي كيفي 
مهم مجله هاي علمي از استانداردهاي ايزو در تحقيق »گيلوري و همكاران 
)1390(، و نيز شاخص هاي آئين نامه  تعيين اعتبار نشريات علمي كشور1، 
و همچنين معيارهاي موسس��ه اطالعات علمي براي نمايه سازي مجله ها در 

نمايه نامه هاي استنادي شناسايي و استخراج گرديد.
فهرس��تي كه در »پيوست« آمده، برخي ش��اخص هاي برگرفته از اين 
پژوهش ها را نش��ان مي دهد. الزم به ذكر اس��ت، در انتخ��اب ويژگي هاي 
كيفيت مجله ها، تنها به آن دسته از ويژگي هايي توجه شد كه بيشتر مورد 
توجه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي است. در نتيجه برخي 

شاخص ها در سياهة مورد بررسي گنجانده نشده است. 
الزم به ذكر اس��ت 2 ش��اخص بس��يار مهم در تعيي��ن كيفيت مجله، 
»درصد مقاالت اصيل پژوهش��ي« و »رعايت اصول نگارش��ي و ويرايشي«، 
اس��ت ك��ه به دلي��ل اينكه الزمه اين بررس��ي ني��از به حضور ه��ر يك از 
متخصص��ان حوزه هاي مختلف بوده اس��ت از ش��اخص هاي ارزيابي حذف 

گرديدند.  
درج امتياز براي يك مجله مس��تلزم رعايت ش��اخص هاي س��اختاري 
و نگارش��ي مجل��ه از جمله تع��داد و درجه علمي اعض��اي هيئت تحريريه، 
درصد اعضاي هيئت تحريريه خارج از موسس��ه )50 درصد(، انتش��ار به-

موقع مجله، داش��تن شاپا )شماره اس��تاندارد پيايندها(، درج عنوان مقاله، 
نويس��نده )نويسندگان(، چكيده، كليدواژه به فارس��ي و انگليسي، داشتن 
نمايه س��اليانه، مكانيزه بودن فرآيند دريافت و پذيرش مقاله، درج نش��اني 
وب س��ايت و امكان جس��تجو، درج نام نشريه، شماره، دوره، سال نشر و... بر 
روي جلد و تمامي صفحات، درجه علمي س��ردبير، درج وابس��تگي سازماني 
و نشاني پست الكترونيكي نويس��نده )نويسندگان( مقاله، داشتن راهنماي 
تهيه و تنظيم مقاله، درج نش��اني پس��ت الكترونيكي مجله، ش��ماره تلفن، 

نمابر و كد پستي نشريه، درج تاريخ دريافت و پذيرش هر مقاله است. 
در اي��ن پژوهش، امكان ارزيابي وضعّيت مجله ه��ا در پايگاه  اطالعاتي 
رتبه بن��دي در س��طح مل��ي و بين المللي ني��ز فراهم آمد. ب��ه اين ترتيب، 
پژوهش��گران ب��ا مراجع��ه به هر ي��ك از پايگاه ه��اي اطالعات��ي، وضعيت 
نمايه ش��دن در اين پايگاه ها را مورد بررس��ي قرار داده ان��د. امتياز در نظر 
گرفته ش��ده ب��راي هر يك از اي��ن پايگاه هاي اطالعاتي كه توس��ط گروه 
كارشناس��ان س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي تعيين شده 

اس��ت  در جدول  پيوس��ت 1 آورده ش��د.
اگر مجله هاي علمي- پژوهشي، از استانداردهاي انتشاراتي واحدي در 
ساختار نشر و شيوه ارائه عناصر اطالعاتي، پيروي نمايند، عالوه بر سهولت 
و س��رعت در طبقه بن��دي و س��ازماندهي اطالعات من��درج در پايگاه هاي 
اطالعاتي، س��رعت و دقت در بازياب��ي اطالعات را نيز افزايش خواهند داد. 
در اي��ن پژوه��ش 8 پايگاه اطالعاتي ك��ه در زمينه رتبه بن��دي مجله هاي 

علمي- پژوهش��ي فعاليت دارند انتخاب ش��ده اند كه عبارتند از: 
 )ISI3( 2: كه توس��ط مؤسسه اطالعات علميWOS پايگاه اطالعاتي
ك��ه يكي از مؤسس��ات معتبر جهاني در زمين��ه معرفي مقاالت علمي در 
حوزه ه��اي تخصص��ي مختل��ف اس��ت منتش��ر مي گ��ردد. Scopus: از 
مجموعه پايگاه هاي اس��تنادي علوم اس��ت كه ازسوي ش��ركت الزوير4 
منتش��ر مي ش��ود و پس از وب آو س��اينس دومين نمايه نامه اس��تنادي 
CABI5: يك��ي از مهمتري��ن و معتبرترين  عل��وم محس��وب مي گ��ردد.
پايگاه هاي اطالعاتي در زمينه كش��اورزي، جنگل و مرتع، علوم زيستي، 
دامپزش��كي، بهداش��ت عمومي و تغذي��ه، ميكروبيولوژي، انگل شناس��ي، 
گياه شناس��ي، و توريسم است. Agris: اگريس يك پايگاه اطالع رساني و 
كتابش��ناختي بين المللي در زمينه تكنولوژي و علوم كشاورزي مي باشد. 
در س��ال 1974 ب��ه منظور تس��هيل مبادله اطالعات و يكپارچه س��ازي 
اس��ناد و نوش��ته ها در تمامي زمينه ه��اي كش��اورزي توسط س��ازمان 
فائو تهيه و منتش��ر شد. Agricola: اين پايگاه اطالعات كتابشناختي از 
جامع ترين نمايه مربوط به انتش��ارات بخش كش��اورزي آمريكا و ساير 
انتش��ارات منابع مش��تمل بر علوم دامي،حشره شناس��ي، علوم گياهي، 
جنگل داري، ش��يالت و آبزيان، زراعت و كش��اورزي، اقتصادكشاورزي، 
آموزش و ترويج، غذا و تغذيه انس��اني وعلوم محيطي و زمين شناس��ي 
اس��ت. Google Schoular: ي��ك ابزار جس��تجوي علم��ي از قويترين و 
بزرگترين موتور جس��تجو )گوگل( اس��ت. اين پايگاه ابزار معتبري است 
كه ب��ه محققان اج��ازه مي دهد تا طيف وس��يعي از اس��ناد علمي تحت 
وب را بازياب��ي نماين��د و روش جديدي جهت بازياب��ي مقاالت مرتبط 
ب��ا موضوعي خاص از طريق شناس��ايي مقاالتي ك��ه به يك مقاله خاص 

اس��تناد مي كنند ارائه مي دهد.

  ISC: پايگاه اس��تنادي علوم جهان اس��الم ش��امل راهبري مناس��ب 
و نظ��ارت بر وضعيت انتش��ارات علمي اس��ت و از معتبرتري��ن پايگاههاي 
اطالعاتي نمايه شده است كه مقاالت علمي را در حد مقاالت ISI در جهان 
اسالم به چاپ مي رس��اند.SID: اين پايگاه اطالعاتي مقاالت چاپ شده در 
تمامي نشريات علمي و پژوهشي كشور و برخي از نشريات معتبر جهاني در 
حوزه هاي مختلف را نمايه س��ازي مي كند. در حال حاضر اطالعات به طور 

رايگان در دس��ترس عموم قرار گرفته اس��ت. 
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نتايج
بر اس��اس اطالعات مندرج در جدول فوق، مجله هاي علمي- پژوهش��ي 
در حال انتش��ار س��ازمان بر اس��اس ش��اخص هاي ارزيابي مجله هاي علمي- 
پژوهشي، ارزيابي و رتبه بندي شده اند. بر اساس اطالعات مندرج در جدول1، 
مجله هاي علمي- پژوهش��ي در حال انتشار در مؤسسات و مراكز تحقيقاتي و 
آموزشي تحت پوشش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، بر اساس 
شاخص هاي ارزيابي مجله هاي علمي- پژوهشي، ارزيابي و رتبه بندي شده اند. 

همانگونه كه در جدول 1 مش��اهده مي ش��ود، در س��تون هاي عمودي 
ج��دول، 16 مش��خصه ضروري و اس��تاندارد هر مجله م��ورد ارزيابي قرار 
گرفته اس��ت. امتياز هر مورد برحس��ب ميزان رعايت استاندارد )امتيازات 
اس��تانداردها در جدول نمونه مش��خص شده اس��ت( محاسبه و در  مقابل 
عنوان مجله درج ش��ده است. در س��تون افقي جدول نيز 28 عنوان مجله 
مورد بررس��ي در اين پژوهش بر اس��اس رتبه مرتب ش��ده است. بر اساس 
يافته ه��اي پژوه��ش، مجل��ه Iranian Journal of Fisheries Science كه 
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1 Iranian Journal of Fisheries Science 8 6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 0 58
2 مجله گياهشناسي ايران 8 6 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 0 55
3 مجله علمي شيالت ايران 8 6 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 0 55
4 نشريه دامپزشكي )پژوهش و سازندگي( 6 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 55
5 روستا و توسعه 8 6 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 0 55
6 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران  8 6 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 54
7 اقتصاد كشاورزي و توسعه 8 5 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 0 54
8 پژوهش هاي خاك 8 6 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 54
9 مجله به نژادي نهال و بذر 8 6 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 54
10 مجله به زراعي نهال و بذر 8 6 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 54
11 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران  8 6 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 53
12 تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران 8 6 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 53
13 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 8 6 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 53
14 پژوهش هاي آبخيزداري )پژوهش و سازندگي( 6 5 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 1 53
15 تحقيقات مرتع و بيابان ايران  8 6 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 53
16 نشريه زراعت )پژوهش و سازندگي( 6 5 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 1 53
17 رستني ها 7 6 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 52
18 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران  8 6 2 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 52
19 مجله چغندرقند 7 6 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 52
20 نشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي( 6 5 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 0 52
21 مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي 5 6 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 51
22 آفات و بيماري هاي گياهي 8 6 0 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 50
23 Archives of Razi Institute 8 6 2 3 4 4 4 1 2 4 3 3 2 2 2 0 50
24 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي 7 6 2 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 2 2 0 50
25 دانش علف هاي هرز 7 6 1 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 50
26 پژوهش  آب در كشاورزي 6 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 49
27 بيماري هاي گياهي 6 5 1 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 0 48

28 Crop Breeding Journal 5 6 3 3 4 4 4 1 2 4 3 3 3 2 2 0 47
جدول 1. رتبه بندي مجله هاي علمي – پژوهشي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي بر اساس شاخص هاي ارزيابي
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جدول 2. رتبه بندي مجله هاي علمي – پژوهشي سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي بر اساس نمايه شدن در پايگاه هاي اطالعاتي

ف
عنوان نشريهردي

نمايه شده در پايگاه هاي خارجي
نمايه شده در 

پايگاه هاي داخلي

جمع 

امتياز 
5332113220

ISIScopusCABIAgrisAgricola
 Google

 Schoular
ISCSID-

1Archives of Razi Institute*-******17

2Iranian Journal of Fisheries Science***--***17

15****-*-*رستني ها3

13****-**-آفات و بيماري هاي گياهي4

12******--بيماري هاي گياهي5

9***--*--تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 6

9***--*--تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران 7

9***--*--تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران8

9***--*--تحقيقات مرتع و بيابان ايران 9

9***--*--دانش علف هاي هرز10

9***--*--مجله به زراعي نهال و بذر11

9***--*--مجله به نژادي نهال و بذر12

9***--*--مجله علمي شيالت ايران13

8***-*---نشريه دامپزشكي )پژوهش و سازندگي(14

8***-*---نشريه زراعت )پژوهش و سازندگي(15

8***-*---نشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(16

8***-*---پژوهش هاي آبخيزداري )پژوهش و سازندگي(17

18
تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي 

ايران
--*---**8

6***-----اقتصاد كشاورزي و توسعه19

6***-----مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي20

6***-----مجله چغندرقند21

6--*-**--مجله گياهشناسي ايران22

6***-----پژوهش هاي خاك23

6***-----پژوهش مديريت آموزش كشاورزي24

6***-----روستا و توسعه25

26Crop Breeding Journal-----***6

4--*--*--تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران 27

3*-*-----پژوهش  آب در كشاورزي28

321874272526تعداد مجله ها نمايه شده در پايگاه هاي اطالعاتي 
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جدول 3. فراواني  نمايه ش�دن مجله هاي علمي – پژوهشي سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي  
در پايگاه هاي اطالعاتي

درصدتعدادپايگاه اطالعاتي رديف
1Google Schoular2796/4
2SID2692/9
3ISC2589/3
4CABI1864/3
5Agris725
6Agricola414/3
7ISI310/7
8Scopus27/1

توس��ط مؤسس��ه تحقيقات علوم ش��يالتي ايران به زبان انگليسي منتشر 
مي ش��ود با كس��ب 58 امتياز از مجموع 60 امتياز اين بخش رتبه نخست 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. جاي��گاه دوم اين رتبه بن��دي به مجله 
گياهشناس��ي ايران، مجله علمي شيالت ايران، نشريه دامپزشكي )پژوهش 
و س��ازندگي( و روس��تا و توسعه با كس��ب نمره 55 تعلق دارد. در جايگاه 
س��وم نيز مجله ها تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران؛ اقتصاد كشاورزي و 
توس��عه، پژوهش هاي خاك، مجله به نژادي نهال و بذر و مجله به زراعي 
 Crop Breeding ،نهال و بذر با امتياز 54 قرار دارند. در انتهاي اين جدول

Journal  با كس��ب 47 امتياز پايين ترين رتبه را در اختيار دارد.
داده هاي مندرج در جدول شماره 2 بر اساس امتيازات كسب شده از 
چگونگي نمايه ش��دن مجله ها در 8 پايگاه اطالعاتي اعتبارسنجي مجله ها 
 ISI،( تنظيم ش��ده اس��ت. از مجموع 8 پايگاه اطالعاتي 6 مورد آن يعني
Scoupus، CABI، Agris، Agricola،Google Schoular( بين الملل��ي و 
2 مورد آن ISC، SID ملي مي باش��ند. همانگونه كه مش��اهده مي شود از 
مجموع 20 امتياز جدول اعتبارس��نجي مؤسس��ه اطالعات علمي )ISI( با 
5 امتياز بيش��ترين نم��ره و Google Schoular و  Agricolaبا يك امتياز 
كمترين نمره را در زمينه اعتبارسنجي مجله ها دارند. با توجه به اطالعات 
بدس��ت آمده، مجله Archives of Razi Institute از انتش��ارات مؤسس��ه 
 Iranian Journal of Fisheries تحقيقات واكس��ن و سرم س��ازي رازي و
Science از انتش��ارات مؤسسه تحقيقات شيالت ايران كه هر دو مجله به 
زبان انگليس��ي منتشر مي شوند با كسب 17 امتياز )رديف هاي اول و دوم 
جدول( مش��تركاً رتبه نخست را بدس��ت آورد ه اند. مجله رستني هاو مجله 
آفات و بيماري هاي گياهي كه هر دو توسط مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي 
كش��ور منتش��ر مي ش��وند به ترتيب با كس��ب 15 امتياز و 13 امتياز در 
رتبه هاي دوم و س��وم قرار دارن��د. در اين رتبه بن��دي مجله پژوهش  آب 
در كش��اورزي كه مجله اي نوپا و تازه تأس��يس محس��وب مي شود و فقط 
دو س��ال سابقه انتش��ار دارد با كس��ب 3 امتياز در پايين ترين رديف قرار 

گرفته اس��ت.
داده ه��اي من��درج در جدول 3 حاكي از آن اس��ت ك��ه از تعداد 28  
مجله علمي-پژوهش��ي س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي، 
 Google Schoular تع��داد 27 مجل��ه )96/4 درصد( در پايگاه اطالعات��ي
نمايه مي ش��وند فقط مجله تحقيقات حماي��ت و حفاظت جنگلها و مراتع 
ايران در اين پايگاه اطالعاتي نمايه نمي ش��ود. پس از آن تعداد 26 مجله 
)92/9 درصد(در پايگاه اطالعاتي SID، 25 مجله)89/3 درصد( در پايگاه 
ISC، 18 مجل��ه)64/3 درصد( در پاي��گاهCABI، 7 مجله)25 درصد( در 

پايگاه Agris، 4 مجله در پايگاه  Agricola )14/3 درصد(، 3 مجله )10/7 
درص��د( در پايگاه ISI  و 2 مجل��ه)7/1 درصد( در پايگاه SCOPUS نمايه 

مي گردند.
جدول 4 بر اس��اس امتياز نهايي مجله ها تنظيم شده است. در ستون 
سوم اين جدول امتياز مربوط به ميزان رعايت شاخص هاي ارزيابي مجله ها 
درج ش��ده و در ستون چهارم جدول امتياز نمايه شدن مجله در پايگاه هاي 
اطالعاتي مش��خص شده است. ستون انتهايي جدول امتياز نهايي هر مجله 
 Fisheries را مش��خص مي كند. بر اس��اس امتيازات نهايي مجله ها، مجله
Science Iranian Journal of با كس��ب مجموع 75 امتياز شامل58 امتياز 
از رعايت ش��اخص هاي ارزيابي مجله ها و17 امتياز از نمايه ش��دن مجله در 
پايگاه هاي اطالعاتي، در رتبه نخس��ت قرار دارد. مجله رستني ها با مجموع 
و مجل��ه Archives of Razi Institute با مجم��وع 67 امتياز در رتبه دوم 
و مجله علمي ش��يالت ايران با 64 امتياز در رتبه س��وم  قرار دارند. در اين 
رتبه بندي مجله پژوهش آب در كشاورزي با كسب امتياز نهايي 52 از 80 

امتياز تعيين شده در آخرين رديف جدول قرار دارد.
در ج��دول 5 تعداد 28 عنوان نش��ريه علمي- پژوهش��ي س��ازمان بر 
اس��اس مؤسسات منتشر كننده مرتب شده است. بر همين اساس مؤسسه 
تحقيقات جنگل ها و مراتع كش��ور با داشتن 7 عنوان مجله در صدر جدول 
قرار دارد. س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي با انتشار مجله 
پژوهش و س��ازندگي در 4 گرايش موضوعي مختلف در ستاد سازمان، در 
اين جدول جايگاه دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. مؤسسه تحقيقات 
گياهپزش��كي كشور و مؤسس��ه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر هر دو 
با انتشار 3 عنوان نش��ريه علمي- پژوهشي در جايگاه سوم قرار مي گيرند. 
مؤسسه تحقيقات ش��يالت ايران، مؤسسه تحقيقات خاك و آب و مؤسسه 
پژوهش��هاي برنامه ريزي اقتصاد كش��اورزي و توسعه روس��تايي هر سه با 
انتش��ار 2 عنوان نش��ريه در جايگاه چه��ارم قرار دارن��د. در پايان جدول 
نيز مؤسس��ه آموزش عالي علمي- كاربردي، مؤسس��ه تحقيقات واكسن و 
سرم س��ازي رازي، مؤسس��ه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، مؤسسه 
تحقيق��ات چغندرقند و انجمن بيماري شناس��ي گياهي ايران با همكاري 
مؤسس��ه تحقيقات گياهپزشكي كش��ور هر كدام با انتشار يك نشريه سهم 

كمتري در انتشار مجله ها در دست انتشار سازمان دارند.

بحث و نتيجه گيري
اطالعات مندرج در جدول 1 حاكي از آن اس��ت كه مجله هاي علمي- 
پژوهش��ي س��ازمان از مجموع 16 معيار ارزيابي مجله در نظر گرفته شده، 
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جدول 4. رتبه بندي مجله هاي علمي – پژوهشي سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي 

امتياز  رعايت  ناشرعنوان نشريه

شاخص هاي ارزيابي

امتياز نمايه

در پايگاه هاي اطالعاتي

امتياز كل

1Iranian Journal of Fisheries Science581775موسسه تحقيقات شيالت ايران

521567موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور  رستني ها2

3Archives of Razi Institute501767موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

55964موسسه تحقيقات شيالت ايرانمجله علمي شيالت ايران4

55863سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزينشريه دامپزشكي )پژوهش و سازندگي(5

501363موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشورآفات و بيماري هاي گياهي6

54963موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران 7

54963موسسه تحقيقات  اصالح و تهيه نهال و بذرمجله به نژادي نهال و بذر8

54963موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذرمجله به زراعي نهال و بذر9

53962موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران10

53962موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات جنگل و صنوبر ايران 11

53962موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات مرتع و بيابان ايران 12

55661موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورمجله گياهشناسي ايران13

53861سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيپژوهش هاي آبخيزداري )پژوهش و سازندگي(14

53861سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزينشريه زراعت )پژوهش و سازندگي(15

53861موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي 16

55661موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي روستا و توسعه17

481260انجمن بيماري شناسي گياهي ايرانبيماري هاي گياهي18

54660موسسه تحقيقات خاك و آبپژوهش هاي خاك19

52860سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزينشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(20

54660موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي اقتصاد كشاورزي و توسعه21

50959موسسه تحقيقات گياهپزشكيدانش علف هاي هرز22

52658موسسه تحقيقات چغندرقندمجله چغندرقند23

51657موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيمجله تحقيقات مهندسي كشاورزي24

52456موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران 25

50656موسسه آموزش عالي علمي- كاربرديپژوهش مديريت آموزش كشاورزي26

27Crop Breeding Journal47653موسسه تحقيقات  اصالح و تهيه نهال و بذر

49352موسسه تحقيقات خاك و آبپژوهش  آب در كشاورزي28

10 معيار ارزيابي مانند داش��تن ش��اپا )شماره اس��تاندارد پيايندها(، درج 
چكيده فارسي، درج كليدواژه براي هر مقاله، درج چكيده، نام نويسندگان 
و كليد واژه به انگليس��ي، درج نام نش��ريه، ش��ماره دوره، سال نشر و... بر 
روي جلد و تمامي صفحات، درجه علمي س��ردبير، درج وابس��تگي سازماني 
نويس��ندگان مقاالت، داش��تن راهنماي تهيه و تنظيم مقاالت، درج نشاني 
پس��ت الكترونيكي، ش��ماره تلفن، نمابر و كد پس��تي نش��ريه، درج تاريخ 

درياف��ت و تاري��خ پذيرش هر مقاله،  را رعاي��ت كرده اند و از اين لحاظ در 
وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارند.

عمده ضعف اين مجله ها در 6 ش��اخص ، تع��داد و درجه علمي اعضاي 
هيئ��ت تحريري��ه، درصد اعضاي هيئ��ت تحريريه خارج از موسس��ه )50 
درصد(، انتش��ار به  موق��ع مجله، مكانيزه  بودن فرآين��د دريافت و پذيرش 
مقاالت، نش��اني وب س��ايت و امكان جستجو، داشتن نمايه س��اليانه، است. 

ارزيابي مجله هاي علمي- پژوهشي سازمان...
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جدول شماره 5- فهرست مجله ها علمي – پژوهشي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي بر اساس نام مؤسسات )ناشر مجله ها(

جمع امتيازناشرعنوان نشريهرديف

63مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران 1

62مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات جنگل و صنوبر ايران 2

62مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران3

62مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات مرتع و بيابان ايران 4

61مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران5

61مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورمجله گياهشناسي ايران6

56مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشورتحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران 7

63سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزينشريه دامپزشكي )پژوهش و سازندگي(8

61سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزينشريه زراعت )پژوهش و سازندگي(9

61سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزيپژوهش هاي آبخيزداري )پژوهش و سازندگي(10

60سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزينشريه علوم دامي )پژوهش و سازندگي(11

67مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشوررستني ها12

63مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشورآفات و بيماري هاي گياهي13

59مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشوردانش علف هاي هرز14

63مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذرمجله به زراعي نهال و بذر15

63مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذرمجله به نژادي نهال و بذر16

17Crop Breeding Journal53مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر

18Iranian Journal of Fisheries Science75مؤسسه تحقيقات شيالت ايران

64مؤسسه تحقيقات شيالت ايرانمجله علمي شيالت ايران19

60مؤسسه تحقيقات خاك و آبپژوهش هاي خاك20

52مؤسسه تحقيقات خاك و آبپژوهش  آب در كشاورزي21

61مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستاييروستا و توسعه22

60مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايياقتصاد كشاورزي و توسعه23

56مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربرديپژوهش مديريت آموزش كشاورزي24

25Archives of Razi Institute67مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

60انجمن بيماري شناسي گياهي ايرانبيماري هاي گياهي26

57مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيمجله تحقيقات مهندسي كشاورزي27

58مؤسسه تحقيقات چغندرقندمجله چغندرقند28

س��ه معيار اول )تعداد و درجه علمي اعضاي هيئت تحريريه، درصد اعضاي 
هيئ��ت تحريريه خارج از موسس��ه )50 درصد(، انتش��ار ب��ه  موقع مجله ( 
از مهمتري��ن معياره��ايISI براي نمايه س��ازي مجله ه��ا در نمايه نامه هاي 
اس��تنادي اس��ت. درجه علمي اعضاي هيئت تحريريه مي توان��د در اعتبار 

علمي مجله نقش به س��زايي داش��ته باش��د.
معي��اري ديگ��ر كه بيش از اي��ن بايد مورد توجه مجله ه��ا قرار گيرد، 

داش��تن وب س��ايت و امكان جس��تجو محتواي مجله در اينترنت است. در 
ح��ال حاضر، وضعيت آرماني براي نمايان��ي مجله، ارائة متن كامل مقاله ها 
به طور آزاد و رايگان اس��ت. با آنكه ش��مار مجله هاي ايراني كه اين الگو را 
پذيرفته ان��د روبه فزوني دارد،  اما اين امر در مورد اكثر آنها صدق نمي كند. 
در مورد اين گروه، دس��ت كم ارائة چكيده مي توان��د تا حدودي اثربخش 
باشد. بديهي اس��ت كه دسترسي به مجله از طريق اينترنت، تاثير بسزايي 
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در جلب و افزايش تعداد مخاطبان دارد. 
بر اس��اس اطالعات من��درج در جدول 3،  از تع��داد 28 عنوان مجله 
علمي- پژوهشي سازمان، تعداد 27 مجله )96/4 درصد( در پايگاه اطالعاتي 
Google Schoular و پ��س از آن تعداد 26 مجله )92/9 درصد( در پايگاه 
اطالعاتي SID كه هر دو از پايگاه هاي اس��تنادي رايگان در خارج و داخل 
 18 ،ISC كشور هستند نمايه مي شوند، 25 مجله )89/3 درصد( در پايگاه
 ،Agris 25 درصد( در پايگاه( 7 مجله ،CABIدر پايگاه )مجله )64/3 درصد
4 مجل��ه در پايگاه Agricola )14/3 درص��د(، 3 مجله )10/7 درصد( در 
پايگاه ISI  و 2 مجله)7/1 درصد( در پايگاه Scopus نمايه مي گردند. يكي 
 ،Google Schoular از داليل نمايه ش��دن مج��الت در در پايگاه اطالعاتي

رايگان بودن و دسترس��ي راحت به  آن اس��ت.
از مهمتري��ن داليلي كه به مجله هاي ايراني زياد اس��تناد نمي ش��وند، 
اين اس��ت كه اين مجله ها امكان پخش در سطح جهان را ندارند و چكيده  
مقاله هاي منتش��ر ش��ده در مجله هاي ايراني درپايگاه هاي اطالعاتي معتبر 
نمايه س��ازي نمي ش��وند. انتش��ار يك مجله ب��دون رعايت اس��تانداردهاي 
انتشاراتي موجب خواهد شد تا آن مجله در پايگاه هاي اطالعاتي غيرفارسي 

نمايه سازي نشود.
 نمايه س��ازي مجله در پايگاه هاي اطالعاتي نشان دهنده اعتبار علمي و 
جهاني بودن دامنه  موضوعي آن مجله است. با توجه به اينكه تمامي مجله ها 
داراي چكيده انگليس��ي مي باش��ند قابليت نمايه شدن در پايگاه هاي معتبر 
مانند CABI, Agris , Agricola را دارند به دليل عدم آگاهي س��ردبيران 
مجله ه��ا به اي��ن موضوع تمام مجله هاي س��ازمان در اي��ن پايگاه ها نمايه 

نمي شوند.
الزم اس��ت كه مجله ها براي ورود اطالعات و نمايه شدن در پايگاه هاي 
اطالعات��ي معتبر معيارهاي پذيرش براي نمايه س��ازي مجله از س��وي آن 
پايگاه اطالعاتي را به درستي رعايت كنند. هر كدام ازپايگاه هاي اطالعاتي 
معتبر از جمله وبگاه علوم و پايگاه اس��تنادي اس��كوپوس شرايط خاصي را 
براي نمايه سازي مجله دروبگاه خود دارند، كه الزم است هيئت تحريريه ي 
مجله ها علمي، به آن توجه الزم را داش��ته باشند.در نتيجه توصيه مي شود 
مسئولين كيفيت مجله ها را تا حدي ارتقاء دهند كه قابليت نمايه شدن در 

پايگاه هاي داخلي و خارجي را داشته باشند.
  در ج��دول 5 تعداد 28 عنوان نش��ريه علمي- پژوهش��ي س��ازمان 
بر اس��اس مؤسس��ات )ناش��ر( مرتب شده اس��ت. بر همين اساس مؤسسه 
تحقيقات جنگل ها و مراتع كش��ور با داشتن 7 عنوان مجله در صدر جدول 
قرار دارد. س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي با انتشار مجله 
پژوهش و س��ازندگي در 4 گرايش موضوعي مختلف در ستاد سازمان، در 
اين جدول جايگاه دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. مؤسسه تحقيقات 
گياهپزش��كي كشور و مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر هر دو با 

انتشار 3 عنوان نشريه علمي- پژوهشي در جايگاه سوم قرار مي گيرند. 
س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي يك��ي از قديمي ترين 
و گس��ترده ترين س��ازمان هاي تحقيقاتي و آموزش��ي كشور است كه سهم 
بزرگي در انجام تحقيقات به خصوص تحقيقات كاربردي و توس��عه اي دارد. 
از تع��داد 24 موسس��ه ملي و ت��ك محصولي كه نقش بس��زايي در انجام 
تحقيقات كش��اورزي دارند تنها 9 موسسه در انتشار مجله علمي پزوهشي 

فعال مي باش��ند.

 ايجاد ش��رايط مساعد و تشويق همه مؤسسات و مراكز پژوهشي تابعه 
س��ازمان به انتش��ار مجله هاي علم��ي- پژوهش��ي در موضوعات تخصصي 
مختل��ف مي تواند موجب افزايش س��رعت انتقال يافته ه��اي تحقيقاتي در 

س��طح جامعه ملي و بين المللي گردد.

منابع مورد استفاده
زماني غ، عزيزي خالخيلي ط.)1390( جايگاه مجله ها علمي كش��ور در پايگاه هاي 
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پاورقي
1-  ش��اخصها بر اساس آئيننامه تعيين اعتبار نشريات علمي كشور )در تاريخ 8/11/90، در 

11 ماده و 17 تبصره در وزارت علوم تحقيقات و فناوري به تصويب رسيد(
2- Web of  Science

3- Institute for Scientific Information

4- Elsevier

5- Commonwealth Agricultural Bureau  International
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نمرهامتياز)حداكثر(شاخص هاي ارزيابي مجلهشماره
8تعداد و درجه علمي اعضاي هيئت تحريريه1
6درصد اعضاي هيئت تحريريه خارج از موسسه )%50(2
 4انتشار به  موقع مجله3
3شاپا )شماره استاندارد پيايندها(4
4چكيده فارسي5
4كليدواژه براي هر مقاله6
4چكيده، نام نويسندگان و كليد واژه به انگليسي7
4مكانيزه  بودن فرآيند دريافت و پذيرش مقاالت8
4نشاني وب سايت و امكان جستجو9
4نام نشريه، شماره دوره، سال نشر و... بر روي جلد و تمامي صفحات10
3درجه علمي سردبير11
3وابستگي سازماني نويسندگان مقاالت12
3راهنماي تهيه و تنظيم مقاالت13
2نشاني پست الكترونيكي، شماره تلفن، نمابر و كد پستي نشريه14
2تاريخ دريافت و تاريخ پذيرش هر مقاله15
2نمايه ساليانه16

60جمع كل

نمرهامتياز)حداكثر(نمايه شده در پايگاه هاي اطالعاتيشماره
1ISI5
2Scopus3
3CABI3
4ISC3
5Agris2
6SID2
7Agricola1
8Google Schoular1

20جمع كل
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