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امروزه با توجه به سیل عظیی دانشییویان ارشید و دکتیرا و
همچنین دانشیویانی که عالقه زیادی به تحقیق و پژوهش دارند
و باألخص تأکید دانشگاهها برای ارتقا سطح هیات علمی خود بیا
روند رو به رشدی از تحقیق و فعالیتهای پژوهشیی و ارائیه ایین
نتایج در غالب مقاالت مواجیه میباشیی  ،)1یکیی از مه تیرین
مشکالتی که سردبیران نشریات علوم پزشکی علمی با آن مواجه
هستند ،دسترسی به داوران حرفه ای ،علمی ،مقید و وقت شیناس
میباشد که این مسئله در نشریات علیوم پزشیکی داخلیی بسییار
خودنمایی کرده و ازآنیاکه بیشتر داوران نشیریات علیوم پزشیکی
علمی در داخل کشور مسئولین دانشگاهی و عضیو هییات علمیی
هستند ،به خاطر مشغله زیاد بیا طیوالنی شیدن فرآینید داوری در
مقاالت مواجه هستی .)2
از جملییه مه تییرین اقییدامات بییرای کییاهش لنییین مشییکلی
درخواست از نویسندگان مقاله برای معرفی کیردن داور میباشید.
این اقدام گرله میتواند برای میله مفید باشد و داوران جدییدی
را به میله معرفی کند تا در داوری مقیاالت دیگیر هی از آنهیا
استفاده نماید اما مسلماً در بررسی مقاله موردنظری کیه نویسینده
مقاله داور را معرفی کرده میتوانید جرییان داوری را بیا مخیاطره
روبهرو سازد  ،)2لراکه داوری مقاالت بایید بهصیورت دوسیوکور
باشد و نه فرد نویسنده مقاله و نه داور هیی آشینایی بیا یکیدیگر
نداشته باشند و اتصال آنها صرفاً فقی از طرییق سیردبیر میلیه
انیام گیرد ،این مسائل باعث شده تا در کشور ما لاپ مقاالت در
نشریات علوم پزشکی معتبر خارجی کیه دارای شیاخص Impact
 )IF Factorهسییتند موردتوجییه قییرار گیییرد و عمومیاً بییه دلیییل
سیستماتیک بودن مراحل داوری و بررسی در مقیاالت خیارجی و
اعتبار باالی آنها در داخل کشور لنین گرایشی در میان محققین
نیز تعیببرانگیز نیست ،گرله مسئله معرفی داور و مشکالت آن
در نشریات علوم پزشکی خیارجی نییز وجیود دارد و نمونیه آن در

نشریات علوم پزشکی دیگر  )2مشاهده میشود امیا در نشیریات
علوم پزشکی خارجی به خاطر تأثیر بیاالیی کیه مخیدوش شیدن
اعتبار مطالعه بر ارسال و لاپ مقاالت توسی نویسیندگان در آن
میله و در نتییه کاهش  IFآن میله دارد این مسیائل بیا دقیت
بیشییتر موردبررسییی قرارگرفتییه و حییداقل سییری تر مشییکل پیییدا
میشود ،حال مسئله ما در سخن حاضر بررسیی مقیاالت خیارجی
نیست ،بلکه تأکید بر روی نشریات علوم پزشیکی داخلیی و ارائیه
راهکاری برای افیزایش اعتبیار نشیریات علیوم پزشیکی داخیل و
افزایش داوران متعهد و کاهش زمان فرآینید داوری لیرا کیه در
نشریات علوم پزشکی داخلی معرفی داور نیسیت کیه مشکلسیاز
است بلکه فرآیند طوالنی داوری است) برای اقبال بیشتر محققین
به منظور لاپ در نشریات علوم پزشکی داخل و لزوماً باال بیردن
اعتبار این نشریات علوم پزشکی در میموعیه علمیی و پژوهشیی
بینالمللی میباشد  ،)3از آنیا کیه داوری بیرای نشیریات علیوم
پزشکی بهعنوان یک هنر ،یک مسئولیت و خدمت تلقیی شیده و
موجبات بهتر شدن کیفیت مقیاالت و لیاپ مقیاالت ارزشیمند را
سبب میشود و لذا نیازمنید مهیارت ،تعهید و صیرا زمیان دارد،
سیست استانداردی در نشریات علوم پزشکی در مورد تعداد داوران
بهمنظور بررسی هر مقاله وجود ندارد ،اما بیانشده است که عموماً
دو داور برای داوری یک مقاله و نهایتاً تصمی گیری در مورد رد یا
لاپ مقاله ک است و نظرات شش داور بیهمنظور بررسیی مقالیه
میتواند مفید واق شود و در حال حاضر نیز بسییاری از نشیریات
علوم پزشکی مقاله را بهمنظور بررسی به بیش از سه داور ارسیال
میکنند  ،)4لنین شرایطی گرلیه موجیب بهتیر شیدن کیفییت
مقاالت لاپشده میگردد اما با توجه به شیرای گفتهشیده رونید
طوالنی داوری مقاالت را در پی دارد ،نگرش افزایش تعداد داوران
مقییاالت زمییانی میتوانیید مفییید واقی شییود کییه داوری مقییاالت
بهصییورت سیسییتماتیک و میینظ انیامگرفتییه و داوران در زمییان
تعیین شده داوری خود را انیام و موجب اتالا مقاله ازنظر زمانی
نشوند ،در حال حاضر در میالت و نشریات علوم پزشکی پی از
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ارسال مقاله به دو داور نییز مشیکل داوری طیوالنی مقیاالت بیه
لش میخورد و با توجه به آنکه بسیاری از نویسندگان تیربه تلخ
لنین روند طوالنی داوری را داشتهاند و با توجه به تأثیر انگیزشی
لنین فراینیدی طیوالنی داوری کیه موجبیات سیلب اعتمیاد بیه
نشریات و عدم نگارش مقاالت و نوشتههای جدید در نویسندگان
را فراه میآورد ،اهمیت توجیه بیه داوری مقیاالت در نشیریات
علوم پزشکی لندین برابر میشود و لذا الزم است بهمنظور بهتیر
کردن شرای داوری میالت و ایییاد انگییزه در داوران اقیدامات
مؤثری صورت گیرد،که نهایتیاً لنیین اقیدامی موجبیات تیأثیرات
مثبت آن در نویسندگان و ارتقا شرای علمی کشور خواهد شد.
از آنیا که گروه نشیریات علیوم پزشیکی در زمینیه لیاپ و
انتشار مقاالت به نشریات علوم پزشکی علوم پزشکی در کشور در
زمینههای همچون حمایتهای مستمر فنی و سیاختاری ،حماییت
هدفمند مالی ،تدوین نقشه جام نشریات علوم پزشیکی کشیور و
تصویب نشریات جدید و آییننامیهها و قیوانین میرتب بیه آنهیا
کمککننده و یاریرسان میباشد  ،)7-5لیزوم پیایش و ارزییابی
این نشریات علوم پزشکی نیز بسیار محسیوس بیوده و اگیر ایین
سازمان زمینه نمایهسازی نشریات و بسترسازی به منظیور فرآینید
الکترونیکی نمودن نشریات را فراه آورده ایین کیار بسییار الزم

بوده و زمینه افزایش اعتبار نشیریات علیوم پزشیکی در کشیور را
فییراه خواهیید سییاخت ،اگییر فرآینیید دریافییت مقییاالت ،داوری و
مدتزمان صرا شیده بیرای داوری و همچنیین مییزان پیذیرش
مقاالت در نشریات علوم پزشکی کشور نیز برای افیزایش اعتبیار
یک میله موردتوجه قرار گیرد و بتیوان فهرسیتی از بهترینهیای
نشریات علوم پزشکی کشور و داوران و میزان داوریهای موفیق
آنان را بدون ذکر نام میله و مقالهای که مورد داوری قیرار داده و
همچنین افزودن گزینهای برای ارتقا اساتید هیات علمی با عنوان
میزان داوریهای آنان در نشریات علوم پزشکی و اهمیت دادن به
آن در وزارت بهداشت و دانشگاههای متبوع آن میتوان شیرایطی
فراه کرد تا رغبت و میل نشریات علوم پزشیکی بیرای افیزایش
کیفیت خود و همچنیین داوران بیرای افیزایش داوری مقیاالت و
اینکه میبینند زحمات آنها در زمینه داوری موردتوجه قرار خواهد
گرفت نیز باال رفته و شاخصی نه مانند  IFبلکیه شاخصیی بیرای
قدم گذاشتن در مسیر بهبود کیفیت نشریات علوم پزشکی و از آن
باالتر تیالش بیشیتر محققیین بیرای نگیارش مقیاالت بیشیتر و
جلوگیری از نا امیدی حاصل از فرآیند طیوالنی داوری مقیاالت را
کاهش داد و زمینه پویایی نویسندگان را فراه آورد.
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