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با توجه به اهمیت مجلات علمی-پژوهشی الکترونیکی فارسی
زبان حوزه طب نظامی ،بررسی معماری اطلاعات آنهاا ،تتات دو
مقوله به هم پیوساته معمااری ساازماندهی اطلاعاات و معمااری
مجلااه وااروری مااینمایااد .معماااری اطلاعااات ( Information
 )Architectureهنر و علم ساازماندهی اطلاعاات در و ساایتها،
اینترانتهااا ،نرمافزارهااا ،و واسا های کاااربر اساات ( .)1معماااری
اطلاعات ،عبارت است از طراحی سااتتاری ساامانههای اشاترا
اطلاعات ،که با هدف ارتقاء دسترسپذیری و کاربردپذیری انجاام
میشود .معمااران اطلاعاات ،راارروبی بارای ریادمان اطلاعاات
تعریف میکنند تا کاربر به سرعت و سهولت به اطلاعات مورد نظر
تود دست یابد .اماروزه بارای ایجااد معمااری اطلاعاات ما ر از
مدیران و طراحان اینترنت ،مدیران و طراحاان و گااه ،طراحاان
رسانههای تصویری ،برنامه نویسان ،کتاباداران و اطلاار رساانان،
متققان فنی و سایر افرادی که به نوعی در طراحی سیساتمهای
اطلاعاتی نقش دارند ،استفاده میکنند (.)1
بررسی ووعیت معماری اطلاعات  4مجله ایرانی حاوزه طاب
نظامی شامل مجله طب نظامی ،مجله ابن سینا ،مجله طب جانباز
و مجله طب انتظامی و مقایسه آن با مجلهMilitary Medicine
امریکا بعنوان معتبرترین (وریب تا یر  )0/3و با سابقهترین (104
سال سابقه راپ) مجله در حوزه طب نظامی در سطح جهاان ()0
نشان میدهد که این مجلات به طور عمده باا معمااری اطلاعاات
مطابقت دارناد و از کیفیات اساتانداردهای باینالمللای برتاوردار
هستند که جزئیات آن در ادامه شار داده مای شاود .بار مبناای
ساایاهه وارساای پااژوهش  )9( Franckeو بااا مشاااهدات و
بررسیهایی که طی جستجو در و گاه اتتصاصای ایان مجلاات
انجام شد مشخص گردید که تمام  1مجله تتات بررسای ،دارای
راهنمای تهیه و تنظیم مقالات ،شیوهنامه ارساال مقالاه ،یکدسات
بودن فرمت مقالات ،مکاانیزه باودن دریافات و پاذیرش مقالاات،
داشتن شماره استاندارد بینالمللی نشریات (شاپا) ،مشخصات نشر،

امکان دسترسی به متن کامل ،امکانات جستجو ،پیوند به صافته
اصلی ،اهداف و دامنه ،امکان ارتباا باا مسائولان ،رعایات حا
م لف ،آدرس ،پست الکترونیکی ،شماره تلفن ،نمابر و کاد پساتی
هستند .هیچکدام تبلیغات غیرمرتب نداشتند .همه مجلاات دارای
ناشر دولتی هستند.
نتایج بررسی نشان داد که مجلاات ایرانای تتات بررسای در
سااال حاادود  90مقالااه منتشاار کردهانااد در حااالی کااه ماهنامااه
 Military Medicineامریکا ،در سال حادود  110مقالاه منتشار
میکند .مجلات ایرانی تتت بررسی ،دارای شاتص فرایند ارزیابی
مقالات و درج متوس زمان پذیرش مقالهها تا زمان رااپ نهاایی
مقاله هستند اما مجله  Military Medicineامریکا فاقاد رناین
شاتصهایی بود .زبان و گاه همه مجلات ایرانی تتت بررسای،
به دو زبان فارسی و انگلیسی است در صورتی که و گااه مجلاه
 Military Medicineامریکا فق به زبان انگلیسی است .میازان
مقالات تارج از کشور برای مجلاات ایرانای تتات بررسای صافر
درصد بود که علت آن را میتاوان باه فارسای زباان باودن ایان
مجلات مرتب دانست ،در حالی که در مجله امریکاایی حادود 90
درصد از مقالات ،از تارج از امریکا بود .همچنین نتایج این بررسی
نشان داد که تنها در مجلات طاب نظاامی و طاب جانبااز اتلاا
پژوهش رعایت شده اسات و در دیگار مجلاات باه طاور شافاف
مشخص نیست .اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که تنهاا
در مجله طب جانباز ،پیوندهای مفید وجود داشات .تقریبااً انتشاار
تمام مجلات تتت بررسی به صورت روزآمد است .هماه مجلاات
تتت بررسی ،آرم سازمان تود را در صفته اصلی قرار دادهاند که
البته مجله طب جانباز از این مسئله مستثنا است.
بررسی اعتبار علمی در مجلات نشان داد که میازان اعضاای
هیئت تتریریه تارج از م سسه در مجلاه طاب نظاامی حادود 7
درصد ،مجله طب انتظامی حادود  00درصاد و مجلاه Military
 Medicineامریکا حدود  00درصد و بقیه مجلات نامشخص بود.
رتبه و رزومه علمی اعضای هیئت تتریریه مجلات طب نظامی و
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انتظامی شامل  %80استاد و دانشایار و بقیاه نامشاخص باود .در
هیئت تتریریه مجلاه امریکاایی  0نفار فرانساوی و بقیاه اعضاا
آمریکایی بودند .در مجلات ایرانی تتت بررسی همه اعضا ایرانای
هستند و فقا در مجلاه طاب جانبااز  0نفار از اعضاای ایرانای
وابستگی سازمانی مالزیایی و امریکایی دارند که علت ایان امار را
میتوان در فارسی بودن زباان  4مجلاه ایرانای دانسات .ساردبیر
مجلات طب نظامی و انتظامی دارای درجه علمی استادی هساتند
در حالی که ساردبیر مجلاه  Military Medicineامریکاا دارای
درجه نظامی است و درجه علمی آن ارائه نشده است.
از میان مجلات ایرانی تتت بررسی تنها مجله طاب نظاامی
که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیاهاللاه اسات تنهاا مجلاه

فارسی زبان حوزه طب نظاامی اسات کاه در اساکوپوس نمایاه
میگاردد .مجلاه امریکاایی علااوه بار اساکوپوس در نمایاههای
استنادی  Thomson Reutersو  PubMedنیز نمایه می شود.
با توجه به اینکه مجلات علمی-پژوهشی الکترونیکی فارسای
زبان حوزه طب نظامی هناوز در ابتادای راه هساتند و اساتفاده از
مفاهیم معماری اطلاعاات در متای هاای اطلاعااتی پیوساته باه
عنوان عنصری سازنده و مو ر در نظر گرفته می شود ،لذا بررسای
ووعیت مجلات الکترونیکی با توجاه باه رگاونگی سااتتاربندی،
متتوا ،سازماندهی و جستجوی اطلاعاات ،واروری اسات ،تاا باا
داشتن اطلاعات دقیا در ایان زمیناه ،بتاوان در راساتای ارتقااء
مجلات حوزه طب نظامی گامهای مو رتری برداشت.
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