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Abstract 

 

Background and purpose: Author-assigned keywords at the end of the abstracts in scientific 

articles are the words most relevant to the content of the article. They are the main sources for indexing 

and storing the articles in databases, and help to retrieve related articles. Therefore, any mistake or 

ambiguity in keywords lead to disruption of both data storage and retrieval processes. This study aimed at 

investigating the types of errors made in author-assigned keywords of articles in the field of medical 

education. 

Materials and methods: In this descriptive research, the keywords in 13 journals publishing 

articles in medical education were studied. Out of 3194 articles reviewed, 10965 entries were extracted. 

The English and Persian keywords were compared using Excel.  

Results: In the journals studied, the mistakes associated with keywords were made mainly on not 

writing the equivalent keywords for English keywords and Persian keywords (70.31%). 

Conclusion: According to current study, the authors, reviewers, and editors are suggested to pay 

more attention on keywords to prevent disturbance in storing and retrieving the articles. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشـــوم پــــلـــشـــگاه عـــه دانــــلـــمج

 (511-511)   5931سال    مهر    561شماره    بيست و هشتم دوره 

 515     5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                      

 پژوهشی

 مقاالت انگلیسی های واژه کلید در شایع های خطا
 پزشکی علوم آموزش حوزه

 
    2و1اسماعیل اکبری

   3رزیتا رضایی    

 3زهرا بهشتی    

 چكیده
 شود،می داده تخصیص مقاله به چکیده انتهای در علمی، مقاالت نویسندگان توسط که هاییواژه کلید و هدف: سابقه
 در مقالهه ذخیهره و سهایینمایهه بهرای اصهلی منبه  ههاواژه ایهن. هسهتند مقالهه محتوای با ،کلمات ترینمرتبط و ترینفشرده
 و چهال  خطها، هرگونهه لهاا. کننهدمهی کمه  مهرتبط مقاالت باییابی به که هستند هایی کلید نیز و اطالعاتی، هایپایگاه
 خطاههای انواع تعیین هدف با مطالعه این. کندمی مختل را اطالعات باییابی و ذخیره فرآیند دو هر ها،کلیدواژه در اغتشاش
 .پایرفت انجام پزشکی علوم آمویش حویه مقاالت هایکلیدواژه در موجود

 انجهام پزشهکی علهوم آمهویش حهویه مجلهه 31 مقهاالت ههایکلیدواژه روی بر توصیفی، مطالعه این ها:مواد و روش
 وارد اکسهل افزار نرم در مقاله هر هایکلیدواژه .گردید استخراج مدخل 36101 تعداد بررسی، مورد مقاله 1313 ای. گرفت
. شهد داده قهرار(  بهودن موجهود صهورت در) مربوطهه انگلیسی واژه کلید فارسی، واژه کلید هر مقابل در که طوری گردید
 .گرفت قرار بررسی مورد بالعکس، و انگلیسی واژه کلید با مطابقت نظر ای فارسی هایواژه ت  ت  سپس

( فارسهی واژه کلیهد ایای به انگلیسی واژه کلید ثبت عدم) بررسی، مورد مجالت در موجود های خطا مجموع ای ها:یافته
 خهود بهه را( درصهد 13/06) خطها میهزان بهاالترین مجموعهاً(، انگلیسهی واژه کلیهد ایای بهه فارسهی واژه کلید ثبت عدم) نیز و

 .دادند اختصاص

 کهه شهودمهی توصهیه مقهاالت، ههایکلیهدواژه بخه  در خطاهها انواع وجود و حاضر مطالعه نتایج به اتوجهب استنتاج:
 کلید بخ  به تری دقیق توجه رسانی، اطالع امر در اختالل ای جلوگیری برای مجله ویراستاران و داوران مقاله، نویسندگان

 .باشند داشته مقاالت های واژه
 

 پزشکی آمویش اطالعات، باییابی اطالعات، ذخیره سایی، نمایه ی،علم مقاله واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 مقالهه مهتن ابتهدا در علمهی مقاله ی  نگارش برای
 2ههاواژه کلیهد آخر، مرحله در و 3چکیده سپس شده، نوشته

 کهه چهرا ،شهوندمهی انتخها  وعنهوان چکیهده به باتوجه

 تهوایمح با کلمات ترینمرتبط و ترینفشرده هاکلیدواژه
 منبهه  یهه  مقالههه، هههایواژه کلیههد .(3،2)هسههتند مقالههه
 در اتهاطالع رهههذخی و 1اییههسههایهنم رایهب دهاریشمن

 
1. Abstract 
2. Key Words 
3. Indexing 

 

   :z.beheshti2010@gmail.comEmail  رضوان سوم ،امام رضا :آمل -زهرا بهشتی مولف مسئول:

 دانشگاه علوم پزشکی مایندران، ساری، ایران ،یدانشکده پزشک ،یو فارماکولوژ یولوژیزیگروه ف ار،یدانش. 3
 دانشگاه علوم پزشکی مایندران، ساری، ایران  ،یمونوژنتیا قاتیمرکز تحق. 2
 . مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مایندران، ساری، ایران1
 : 21/1/3110تاریخ تصویب :             23/1/3110تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            16/8/3110 تاریخ دریافت 
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 مقاالت يسيانگل یواژه ها ديدر کلطا خ
 

 5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                511

آن کهه  دلیل به. شوندمی محسو  3اطالعاتی هایپایگاه

 دستیابی کلید آید،برمی شاناسم ای چهچنان ها،کلیدواژه

 ههایپایگهاه همهه تقریبهاً هسهتند، نظهر مورد هایمقاله به

 معتبهر، علمهی اسناد دیگر و مقاالت ذخیره و سایینمایه

 سهایان نمایهه .(3،1)دارند هاکلیدواژه بخ  به ویژه توجه

 تنهها نه مقاله، هایواژه کلید ای ،2هانامهاصطالح کنار در

 کننهد،می استفاده علمی مدارک ذخیره و سایینمایه برای

 ایجهاد در هها،کلیهدواژه اسهتفاده 1بسهامد به توجه با بلکه

 ایهن بها .(3)برنهدمهی بهره نیز تخصصی هاینامه اصطالح

 ههاییکلیهدواژه سایی،یهنما پشتوانه تریناصلی ای یکی حال

 دهدمی تخصیص اش علمی مدرک به محقق که هستند

 انجام شده کنترل یبان با و طبیعی یبان با است ممکن که

 توسهعه با 3جستجو موتورهای ای تعدادی کهاین با .(1)شود

 تهممین در کهاربران بهه انهدتوانسهته جسهتجو هایویژگی

 کهاربران انهمچنه امها نماینهد، کم  اطالعاتی نیایهای

 رضایت خود اطالعاتی نیای با مرتبط جستجوی ای ییادی

 رویکردهای به نارضایتی این ای بخشی اگرچه .(2)ندارند

 جستجوی بهنگام هاکلیدواژه ای استفاده در کاربران متفاوت

 وجهود اما باشد، می مربوط نیای، با مرتبط علمی مدارک

 ای دیگهر ییک علمی مفاهیم بیان در شناختی یبان مسائل

 اطالعهات باییابی کاراییوکاه  کاربراننارضایتی دالیل

 آلونسهو و لیهوا گیهل حهال ایهن بها. (0)شهودمی محسو 

 مقایسههه و علمههی مقالههه 036 بررسههی بهها( 2660) 1آرویههو

 اسهتاندارد ههایواژه کلیهد بها نویسندگان های واژه کلید

 گرههایتوصیف با هاآن درصد 16 به قریب که دریافتند

 .(0)داشهتند پوشانیهم و مطابقت بررسی، مورد هایپایگاه

 امهر در مقهاالت ههای واژه کلیهد کهه اهمیتهی به توجه با

 هرگونهه دارنهد، علمهی ههاییافته گردش و رسانیاطالع

 نقص موجب مقاالت، هایواژه کلید در آشفتگی و خطا

 باییابی، هنگام به متعاقباً و شودمی مدارک ذخیره امر در

 حتههی کههه چالشههی. شههوندنمههی دیههده فههو  کمههدار

                                                 
1. Databases 

2. Thesaurus 

3. Frequency 

4. Search Engines 

5. Gil-Leiva I and Alonso-Arroyo 

 تخصصهی مجهالت و رسهانیاطهالع بهزر  ههایپایگاه

 علههم عههالوه بههه (.8،1)اسههت نمههوده درگیههر نیههز را معتبههر

و  اندتنیده هم در بشدت شناسی اصطالح و رسانیاطالع

 کهه اسهت اطالعهات انتقهال اصهلی ابهزار یبهان، واقه  در

 تشکیل واژگان یا علمی اصطالحات را آن اصلی جوهره

 3183سهال  در مرتضهایی مطالعهه در طورهمان. دهندمی

 صحیح انتقال و علمی ارتباط برای اصطالحات شد، بیان

 و ههرج دچهار چنانچهه و شودمی گرفته کار به اطالعات

 جریهان و تفهاهم و تفههیم یبهان شهود، نابسهامانی و مهرج

 است حالی در این. (36)گرددمی مختل اطالعات درست

 مقهاالت نوشهتن اسهتاندارهای مورد در مطالعات، در که

 ایویهژه توجه علمی مناب  به ارجاع خطاهای حتی و علمی

 ههایبخه  در شای  خطاهای تعیین با گردید سعی و نموده

 علمهی مقهاالت ساختار بهبود جهت در مقاالت، مختلف

 بخهه  امهها (.33-31)گههردد ارائههه ایارینههده پیشههنهادهای

 ءجهز بهه جهدی طهور بهه تهاکنون االت،مق هایکلیدواژه

 .(33)اسهت نگرفتهه قهرار توجه مورد محدود، هایتوصیه

 چندین رشد، به رو روند ی  با گاشته، دهه دو طی در

 موضهوع در انگلیسهی و فارسی یبان به علمی معتبر مجله

 انتشار کشور در( پزشکی علوم در آمویش) ایرشته بین

 مختلف هایجنبه ررسیب جهت مطالعه این در لاا و یافته

 البتهه و محهدود حهویه ای،واژه کلید خطاهای معضالت

 ای. اسهت شهده انتخها  پزشکی علوم آمویش تخصصی

 پزشهکی علوم آمویش حویه هایمجله انتخا  دیگر دالیل

 بحه  و تحقیق مورد موضوعات کهاست این مطالعه دراین

 مهرتبط پزشهکی علهوم ههایرشهته همهه با حویه، این در

 ایهن اصلی هدف شده، ذکر مطالب به توجه با. باشندمی

 هاکلیدواژه خطاهای بندی طبقه و کردن مشخص مطالعه

 کشهور در پزشکی علوم آمویش حویه مجالت مقاالت در

 باییهابی و ذخیهره امر در تنها نه که خطاهایی. است بوده

 کننهد،می ایجاد اختالل اطالعاتی های پایگاه در مقاالت

 علم یبان ویژگی که این برای فارسی، یبان توان به بلکه

 .نمایندمی وارد ناپایری جبران آسیب کند، پیدا را
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 مریم قدیری و همکاران     

 519     5931، مهر  561دوره بيست و هشتم، شماره                                                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                      

 پژوهشی

 مواد و روش ها
 مجهالت تمهام مقاالت روی بر توصیفی مطالعه این

 فارسهی، مهتن تمام دارای و پزشکی علوم آمویش حویه

 چکیده با فارسی یبان به مجله 31 تاکنون. پایرفت انجام

 هایپایگاه توسط که است شده منتشر وردرکش انگلیسی

 مجلهه دو انتشهار البتهه. شهوند می نمایه خارجی و داخلی

 پزشهکی آمهویش فصلنامه) و( پزشکی آمویش توسعه افق)

 عالوه به(. 3 شماره جدول)است  شده متوقف( توسعه و

 کهه( 3گری ایحرفه و پزشکی آمویش در توسعه مجله)

 تمهام نداشهتن دلیهل بهه شهود، می منتشر انگلیسی یبان به

 .نگرفت قرار بررسی مورد مطالعه این در فارسی، متن
 

 بها پزشهکی علهوم آمهویش حهویه مجالت فهرست :1 شماره جدول

 اند شده منتشر تاکنون که فارسی، متن تمام
 

 /http://jne.ir (پرستاری )آمویش  پرستاری آمویش نشریه -3

 /http://jech.umsha.ac.ir (جامعه  المتس و)آمویش  جامعه سالمت و آمویش مجله -2

 http://edcjournal.qums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1 توسعه و پزشکی آمویش فصلنامه -1

 /http://jmed.ssu.ac.ir یزد پزشکی علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز مجله -3

 /http://edcbmj.ir پزشکی علوم در آمویش راهبرد های مجله -1

 http://www.mums.ac.ir/hmed افق توسعه آمویش پزشکی  -0

 /http://rme.gums.ac.ir مجله پژوه  در آمویش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -0

 /http://zums.ac.ir/edujournal ینجان در پزشههکی علهوم در آمههویش یتوسههعه یمجلههه -8

 http://journals.ajums.ac.ir/index.php شاپور جندی آمویش توسعه -1

 /http://sdmej.ir  یتوسعه در آمویش پزشک یگام ها -36

 /https://ijme.mui.ac.ir پزشکی علوم در آمویش ایرانی مجله -33

 /http://journal.ihepsa.ir ایران سالمت ارتقاء و بهداشت آمویش فصلنامه -32

 علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز پزشکی آمویش دو فصلنامه -31

 بابل پزشکی

http://mededj.ir/ 

14- Journal of advances in medical education & 

professionalism 
http://jamp.sums.ac.ir/index.php/JAMP 

 

 در شده منتشر مقاالت کلیه به مربوط هایکلیدواژه

 11 بهمهن تا مجله انتشار بدو ای پزشکی آمویش مجالت

 36101 شهامل کهه شهدند استخراج سرشماری، روش هب

. بهوده اسهت( فارسهی 36123 و انگلیسی 36220) مدخل

 وارد 26302 اکسهل افهزارنهرم در مقالهه هر هایکلیدواژه

 کلیهدواژه فارسهی، کلیدواژه هر مقابل در که طوری گردید

 داده قهرار(  بهودن موجهود صورت در) مربوطه انگلیسی

 بها مطابقهت نظر ای فارسی ایهواژه ت  ت  سپس. شد

. گرفت قرار بررسی مورد بالعکس، و انگلیسی کلید واژه

 هههدف، جامعههه مجههالت مقههاالت مقههدماتی بررسههی بهها

. شهد تهیهه کلیهد واژه بخه  در خطا مورد 1 با ایسیاهه

                                                 
1. Journal of advances in medical education & professionalism 

2. Excel 2016 

 بهر ،اصهطالحات ته ت  درمورد خطاها انواع ای هرکدام

 ایتهانه. شهدند کدگااری و مشخص سیاهه، موارد اساس

 .شد محاسبه اکسل برنامه در خطاها، ای ی  هر درصد

 

 یافته ها
 مهدخل 36101 تعهداد بررسهی، مورد مقاله 1313 ای

( درصد 21/31) 3000 در اولیه، شده استخراج کلید واژه

 مشهاهده بررسهی مهورد خطاههای ای یکهی حداقل مورد،

 2 جهدول شهماره در خطاهها ای هر ی  درصد و تعداد. شد

 ثبهت عهدم شهد، مشهاهده چنانچهه. است شده داده نشان

 عهدم نیهز و فارسی کلید واژه ایای به انگلیسی کلید واژه

 انگلیسههی، کلیههد واژه ایای بههه فارسههی کلیههد واژه ثبههت

 بهه خهود را( درصد 13/06) خطا میزان باالترین مجموعاً

 به شهکل مربوط خطا درصد ترینکم. اندداده اختصاص

 انهواع ای. اسهت گلیسی بهودهان و فارسی ترکیب نامانوس

 نشان 1 جدول شماره در که شده مشاهده خطاهای دیگر

 بهوده انگلیسی هایواژه امالیی خطاهای شده است، داده

 واژه ای حهرف یه  حهاف در خطها میهزان باالترین که

 .است بوده مربوطه

 و داخلهی اطالعاتی پایگاه های ،3 جدول شماره در

 کهه خهارجی اطالعهاتی پایگاه های ،1 جدول شماره در

 را نشهر حهال در پزشهکی علهوم آمویش حویه مجله 33

 مجالت این همه عالوه به. است شده ثبت کنند،می نمایه

 بهداشت ویارت پژوهشی علمی رتبه دارای نشر حال در

داخلهی،  پایگاه ههای ای می شود مشاهده چنانچه. هستند

 هانج استنادی پایگاه ،1دانشگاهی جهاد اطالعات پایگاه

 ای و ،0برکههت گسههتر دانهه  سههامانه و 1مگیههران ،3اسههالم

 اینههدکس و 0اسههکالر گوگههل خههارجی، هههایپایگههاه

 حههویه مجههالت نمایههه تعههداد تههرینبههی  8کوپرنیکههوس

 اند.داده اختصاص خود به را پزشکی علوم آمویش

                                                 
3. Scientific Information Database (SID) 

4. Islamic World Science Citation Database (ISC) 

5. Magiran 

6. Barakatkns 

7. Google Scholar  

8. Index Copernicus  
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 ههای کلید واژه شای  خطای نوع 1 درصد، و تعداد :2 جدول شماره

 خطا هر ای هایی نمونه با یپزشک علوم آمویش حویه
 

 نمونه (درصد) تعداد ها کلید واژه خطای نوع

 کلیدواژه ایای به فارسی کلید واژه ضبط عدم

 انگلیسی

018 (63/33 ) motivational factor; health 
education; academic performance 

 کلیدواژه ایای به انگلیسی کلید واژه ضبط عدم

 فارسی

 بالینی، آمویش خالقیت، هیجانی، شهو ( 16/20) 333

 پنهان درسی رضایتمندی، برنامه

 Medical Student برای بالینی کارآمویان ( 11/36) 300 انگلیسی و فارسی اصطالحات تطبیق عدم

-Medical; interactive; Problem ( 12/0) 330  نامناسب دستوری اشکال

Based; critically; interactive   
 Nursing Manaement; Educational ( 63/1) 13 انگلیسی مالییا های غلط

achievenment; Nursung Student 
 ,Student, Medical; Education ( 03/2) 30 انگلیسی مقلو  شکل ای استفاده

Distance; Library, Medical 

 final scores of body fluids and renal ( 08/2) 31 غیر معمول طوالنی های کلید واژه

physiology course 
 DOPS; ESL; ESP; PBL; GHQ ( 10/3) 11  فارسی های کلیدواژه بخ  در انگلیسی شکل ای استفاده

مدل تعالی سایمان  ،SCORMاستاندارد  ( 01/3) 16 انگلیسی و فارسی ترکیب نامانوس شکل

EFQM،  مدلSWOT 

  ( 366) 3000 (درصد ) خطا کل تعداد

 
کلید  در انگلیسی نگارشی خطا های درصد و تعداد :3شماره  جدول

 پزشکی علوم آمویش حویه های واژه
 

 درست نگارش خطا نمونه (درصد ) تعداد انگلیسی نگارشی خطا های انواع

 blindnes blindness ( 21/10) 31 حرف حاف

 Apperentice Apprentice ( 10/13) 30 اضافه حرف درج

 envoronment environment ( 31/21) 31 دیگر حرف با حرف ی  جایگزینی

 sciencse sciences ( 88/1) 1 هم کنار حروف کردن جابجا

  ( 366) 13 (درصد ) کل تعداد

 
 پزشکی علوم آمویش حویه مجالت درصد و تعداد :4شماره  جدول

 شوند می نمایه داخلی رسانی اطالع های پایگاه در که
 

 شده نمایه مجالت

 (صددر) تعداد

 (انگلیسی  نام) کننده نمایه پایگاه (فارسی  نام) کننده نمایه پایگاه

 Scientific Information Database (SID) دانشگاهی جهاد اطالعات پایگاه 36 ( 13/16)

  Islamic World Science Citation Center (ISC) اسالم جهان استنادی پایگاه  36 ( 13/16)

 Magiran مگیران 36 ( 13/16)

   Iranmedex (Barakat) (برکت گستر دان )سامانه  مدکس ایران 1 ( 82/83)

  CIVILICA (دان )مرج   سیویلیکا 3 ( 61/1)

  noormags نور تخصصی مجالت پایگاه 3 ( 61/1)

  RICeST فناوری و علوم رسانی اطالع ایمنطقه مرکز 3 ( 61/1)

 

 پزشکی علوم آمویش حویه تمجال درصد و تعداد :5 جدول شماره

 .شوند می نمایه خارجی رسانی اطالع های پایگاه در که
 

 شده نمایه مجالت

 (درصد) تعداد
 کننده نمایه پایگاه

(82/83 ) 1 Google Scholar 

(03/01 ) 0 Index Copernicus 

(10/10 ) 3 EBSCO 

(20/20 ) 1 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

(18/31 ) 2 Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR) 

(38/38 ) 2 Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 

(38/38 ) 2 Ulrichs 

(61/1 ) 3 Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD) 

(61/1 ) 3 Journal TOCs 

(61/1 ) 3 Cite Factor 

(61/1 ) 3 Educational Research Abstracts (ERA) 

(61/1 ) 3 EMRO Index Medicus 

(61/1 ) 3 Science Library Index 

(61/1 ) 3 Universal Impact Factor 

(61/1 ) 3 AcademicKeys 

 
 مجهالت فارسهی نام بررسی در توجه قابل نکات ای

 مطالعه این در بررسی مورد پزشکی علوم آمویش حویه

 انگلیسی چکیده با همراه فارسی متن تمام مقاالت دارای که

 مربوطه مجله وبگاه در گوناگون اسامی وجود باشند،می

 در چنانچهه. بهود یبهان فارسهی نمایه کننهده هایپایگاه و

 آمویش حویه مجالت شود،می مشاهده 0 جدول شماره

 .دارند شده ثبت نام 0 حداکثر و 3 حداقل پزشکی علوم

 

 بحث
 02 ای بهی  که است آن ای حاکی مطالعه این نتایج

 حویه فارسی مجالت در واژه ای کلید یهاخطا  درصد

 

 داخلی کننده نمایه های پایگاه در پزشکی علوم آمویش حویه مجالت گوناگون اسامی :6 جدول شماره
 

 مگیران پایگاه در مجله نام برکت گستر دان  سامانه در مجله نام .سی.اس.آی پایگاه در مجله نام .دی.آی.اس پایگاه در مجله نام مجله وبگاه در مجله نام
 تعداد

 مجله اسامی

 1 پرستاری مویشآ مجله. 1 پرستاری آمویش. 2 پرستاری آمویش. 2 پرستاری آمویش. 2 پرستاری آمویش نشریه. 3

 2  جامعه سالمت و آمویش مجله. 3  جامعه سالمت و آمویش. 2   جامعه سالمت و آمویش. 2  جامعه سالمت و آمویش مجله. 3

 2 توسعه و پزشکی آمویش فصلنامه. 3 قزوین پزشکی علوم دانشگاه توسعه، و پزشکی آمویش فصلنامه. 2   توسعه و پزشکی آمویش فصلنامه. 3

 علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز مجله. 3 یزد پزشکی علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز. 2 یزد پزشکی علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز همجل. 3

 یزد پزشکی

 علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز مجله. 3 یزد پزشکی علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز مجله. 3

 یزد پزشکی

2 

 پزشکی علوم در آمویش راهبرد های پژوهشی -علمیدو ماهنامه . 3

 پزشکی علوم در آمویش راهبرد های پژوهشی -نشریه علمی. 2

 علوم در آمویش راهبرد های) آمویش راهبرد های. 1

 (پزشکی

 0 پزشکی علوم در آمویش راهبرد های ماهنامه دو. 0 (اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه) پزشکی علوم در آمویش راهبرد های. 1 پزشکی علوم در آمویش راهبرد های. 3

 2  پزشکی آمویش توسعه افق. 2  پزشکی آمویش توسعه افق. 2 پزشکی آمویش توسعه افق مجله. 3

 1 پزشکی علوم آمویش در پژوه  مجله. 1 گیالن پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آمویش در  پژوه مجله. 3 پزشکی علوم آمویش در پژوه . 2 پزشکی علوم آمویش در پژوه . 2 گیالن پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آمویش در پژوه  مجله. 3

 پزشکی علوم در آمویش توسعه فصلنامه. 3

 پزشکی علوم در آمویش توسعه مجله. 2

 1 پزشکی علوم در آمویش توسعه مجله. 2 ینجان در پزشههکی معلهو در آمههویش یتوسههعه یمجلههه. 1 ینجان پزشکی علوم در آمویش توسعه. 3 پزشکی علوم در آمویش توسعه. 1

 1 شاپور جندی آمویش ی توسعه فصلنامه. 1 شاپور جندی آمویش توسعه. 2 شاپور جندی آمویش توسعه. 2 شاپور جندی آمویش ی توسعه. 3 شاپور جندی آمویش ی توسعه. 3

 توسعه و مطالعات مرکز مجله پزشکی، آمویش در توسعه های گام. 1 پزشکی آمویش در توسعه های گام. 2 پزشکی آمویش در توسعه های گام .2  پزشکی آمویش در توسعه های گام پژوهشی علمی نشریه. 3

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آمویش

 3 پزشکی آمویش در توسعه های گام ماهنامه دو. 3

 3 پزشکی علوم در آمویش ایرانی مجله. 3 پزشکی علوم در آمویش ایرانی مجله. 3 پزشکی علوم در آمویش ایرانی مجله. 3 پزشکی علوم در ویشآم ایرانی مجله. 3 پزشکی علوم در آمویش ایرانی مجله. 3

 1 سالمت ارتقای و بهداشت آمویش فصلنامه. 1 ایران سالمت ارتقاء و بهداشت آمویش فصلنامه. 3 ایران سالمت ارتقای و بهداشت آمویش. 2 ایران سالمت ارتقای و بهداشت آمویش. 2 ایران سالمت ارتقاء و بهداشت آمویش فصلنامه. 3

 علوم آمویش توسعه و مطالعات مرکز پزشکی آمویش دو فصلنامه

 بابل پزشکی

    3 
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 پژوهشی

 هایکلید واژه تعداد بودن نابرابر پزشکی، علوم آمویش

 ترینبی  کمیت نظر ای اگر چه. است فارسی و انگلیسی

 رسدمی به نظر ولی شد، مشاهده مورد این در خطا میزان

 اگهر واقه  در. اسهت اصالح قابل خطا ها بقیه ای ترآسان

 به که کنند تاکید نویسندگان راهنمای در مجله مسئولین

 و انگلیسهی برابهر نههاده یه  فارسی کلید واژه هر ایای

بهر  بهه راحتهی ههاخطها ای دسته این شود، نوشته برعکس

 کلیهد واژه هها گااریشماره به عالوه. دش خواهد طرف

 فارسهی یبان دو به کلیدواژه و چکیده دارای کهمجالتی در

 ایهن امکهان تواندمی باشند،می خود مقاالت برای انگیسی و

 کهآنجایی ای. برساند صفر به حتی و دهد کاه  را خطا

 فعالیههت هرگونههه ای مهمههی بخهه  واژگههان، جسههتجوی

 عصهر در لهاا گیهرد،مهی بهر در را انتشهاراتی و پژوهشی

 ههاواژهکلید علمی، نشریات انفجار و الکترونی  هایداده

 مربوطهه شهده منتشهر مهواد اسهتخراج در را بزرگی نق 

 بهرای را نق  کلید هاواژهکلید عبارتی به کنند،می بایی

 ای مقهاالت خالصه یا کامل علمی مقاالت قفل کردن بای

 بههایی مههرتبط یاتنشههر ای ایگسههترده مجموعههه یهه 

 ههایواژهکلیهد کهه اسهت مههم رو ایهن ای .(1،0)کنندمی

 مهرتبط مناب  به راحتی تا شوند انتخا  کارآمد و مناسب

 ای ییههادی مقههدار حههال عههین در و کههرده، شناسههایی را

 .(31)کنند فیلتر را ناخواسته هایداده

 بررسهی، مهورد واژهکلیهد 16 به نزدی  مطالعه، این در

کلیهد  کههجهاییآن ای. بودنهد شده ثبت لو مق شکل به

 ترکیبهات یا هستند اسم یا که هستند علمی مفاهیم ها،واژه

 فعهل قید، صفت، مانند دستوری اشکال دیگر لاا اسمی،

 در. شهوند انتخا  کلید واژه به عنوان نباید هااین مانند و

 گهاهی قیهد و فعل شکل اگرچه بررسی مورد هایکلیدواژه

داشهته  را بسهامد تهرینبی  صفت شکل اما شد، مشاهده

 صهورت ایهن به انگلیسی یبان در وصفی هایترکیب. است

 کلمهه اضهافی ترکیبهات در و صهفت اول کلمه که است

 اصهطالح یه  مفههومی بار چون. است الیه مضاف اول

  منهاب  در لهاا است، مضاف و موصوف به مربوط مرکب

 

 شهوند،مهی بمرت الفبا اساس بر اصطالحات که انگلیسی

 وارونهه یها مقلهو  شهکل بهه اضهافی و وصفی ترکیبات

سههر  درختههی سههاختار در مثههال بههرای. شههوندمههی نوشههته

 وصهفی ترکیهب ،3(مه  ) پزشکی موضوعی هایعنوان

(psychological adaptation )مقلهههو  شهههکل بهههه 

(Adaptation, Psychological )(30)اسههت شههده ثبههت .

 مفهاهیم کهه تاسه ایهن مقلهو  شهکل کهاربرد ای هدف

 این با. بگیرند قرار هم مجاور الفبایی، ترتیب در مترادف

 یبان انگلیسی مجله هیچ در مقلو  امالیی شکل وجود،

 راهنمهای در اگهر لهاا. نیسهت مرسهوم کلیدواژه عنوانهب

 دیگههر یهها) پزشههکی علههوم حههویه مجههالت نویسههندگان

 کهه شود خواسته نویسندگان ای( ییستی علوم هایحویه

 نیمهی ماننهد) نمایند انتخا  م  ای را هاکلیدواژه نهانه ت

 هم نکته این به بلکه ،(پزشکی آمویش حویه مجالت ای

 دستوری شکل به باید مقلو  امال که باشند داشته توجه

 .شود برگردانده خود، صحیح

 اشهتباهات خهود، مطالعهه در 3110در سال  2کوک

 ییهادی رهایکشو ای را انگلیسی یبان آمویان یبان نگارشی

 ههایخطا کهه رسهید نتیجه این به و نمود تحلیل و تجزیه

 شهامل، اصلی نوع چهاربه توانمی را انگلیسی یبان امالیی

 جهایگزین) جهایگزینی ،(حهروف برخهی حاف) حاف

 کهردن جابجها) جابجایی ،(دیگر حرف با حرف ی  کردن

 ،(اضههافه حههرف درج) جاگههااری و( هههم کنههار حههروف

 انگلیسهی ههایکلیهد واژه خطاههای .(30)کهرد بندیطبقه

 چههار ایهن ای یکی در نیز حاضر مطالعه در بررسی مورد

 ایهن کهه ایمطالعهه هماننهد عهالوه به. داشتند جای طبقه

 آمهویان دانه  در را انگلیسهی امالیهی خطای نوع چهار

 جهایگزین و حروف برخی حاف کردند، بررسی ایرانی

 و یشهترینب ترتیهب بهه دیگهر حرف با حرف ی  کردن

ایهن  توجهه قابل نکته. (38)داشتند را خطا بسامد ترینکم

 همهه در دیگهر، حهرف بها حرف جایگزینی مورد در که

 دیگهر صهدادار حهرف توسط صدادار حرف ی  موارد

                                                 
1. Medical subject Headings (MeSH) 

2. Cook 
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 بها مقهاالت همهه ایهن کهه به توجه با. بود شده جایگزین

 وجهود با لاا شوند،می ارسال مجالت برای 3وورد فرمت

 امالیههی غلههط کههم تعههداد حتههی وورد، مهههبرنا یهها غلههط

 موضوع. است تامل قابل ها،کلید واژه بخ  در انگلیسی

 ایهن در هها،کلیهدواژه بررسی ابتدای در که دیگری مهم

 نگارشهی یها امالیهی غلهط نمهود،مهی توجه جلب مطالعه

 غلهط موارد، برخی در که بوده است فارسی اصطالحات

 و ناهمسهانی میهان ایهن در. داشت وجود باریی نگارشی

 طری به فارسی، اصطالحات امال در فراوانی هایآشفتگی

 بهه مهورد، ایهن در بحه  که گردید مشاهده عجیبی بسیار

 دلیهل. گنجدنمی مقوله این در موضوع، گستردگی دلیل

 امالیهی ههایآشهفتگی موضهوع بهه پهرداختن عدم دیگر

 ایهن کههآن ای بهی  کهه اسهت این فارسی هایکلیدواژه

 دلیهل بهه ییهادی حهد تها شهوند، تلقهی خطها هاتگیآشف

اسهت. در ایهن مطالعهه،  فارسهی خهط و یبان هایویژگی

یبان  حویه متخصصین توسط باید اعتقاد بر این است که

 فارسی اد  و یبان خبرگان و اصطالح شناسی و شناسی

 .گیرد قرار جدی تر توجه مورد

 هبه که ایچند واژه مرکب هایواژهکلید بررسی در

 انهد،گرفتهه قرار م  ساختار در باال استعمال بسامد دلیل

 نیهز واژه 0 بها حتی مرکبی اصطالحات که دهدمی نشان

چنهد  مرکهب اصهطالحات مورد در البته. است شده ثبت

 را مجهای کلمهات حهداکثر کهه معیاری تاکنون ،2ایواژه

 در ههاییکلیهدواژه گهاهی اما نشده، ارائه نماید مشخص

 کهه شهد مشهاهده مطالعهه، ایهن در بررسی مورد مقاالت

 قابلیهت و بودنهد ههم غیر معمول بودن، طوالنی بر عالوه

 واقه  در .نداشهتند را سهرواژه یها مخفهف شهکل به ارائه

( ایکلمهه یه ) باشهند کوتاه آن قدر نه کلیدی کلمات

 نمایهان اختصاصهی غیر به صورت جستجو نتایج اکثر که

 بسیاری حاف موجب که باشد طوالنی قدرآن یا و گردد

 محقههق جسههتجوی مهورد نتههایج در ههاپایگههاه مقهاالت ای

 برخهی در کهه هسهتند کلمهاتی ههاآن بهتهرین لاا. گردد

                                                 
1. Word 

2. long tail keywords 

 جملهه ای. (31)انهدشهده توصهیه مه  در جمله ای هانمایه

 شهد، مشهاهده کلید واژه ای خطای عنوان به که مواردی

 در انگلیسهی-فارسی ترکیب یا انگلیسی شکل ای استفاده

 خطاهها ایهن بررسهی. بوده است فارسی کلید واژه بخ 

. بودنهد انگلیسهی مخفف شکل آن ها عمده که داد نشان

 یبهان ضهعف بهه عهاملی هر ای بی  خطا این ش  بدون

 معهادل سهایی در هنهوی کهه چهرا گهردد،بهر مهی فارسی

 صهورت تالش ههای رغم علی فارسی، یبان به هامخفف

 و نگردیده ارائه پایرش دمور و استاندارد روشی گرفته،

 دیگهر ای .اسهت نکهرده پیهدا عمهومی کهاربرد حهداقل یا

 مجهالت همهه تقریبهاً که توان گفتمی مطالعه این هاییافته

 پایگهاه در پزشهکی، علهوم آمهویش حهویه نشهر حال در

 اسهالم، جهان استنادی پایگاه دانشگاهی، جهاد اطالعاتی

 و ایهن شهوند،مهی نمایه مگیران و برکت گستر دان  سامانه

 مجهالت پایگاه ،1دان   مرج  پایگاه که است حالی در

 و علهوم رسهانی اطالع ایمنطقه  مرکز و 3نور  تخصصی

 اختصههاص خههود بههه را نمایههه تعههداد تههرینکههم 1فنههاوری

 مجالت کنندهنمایه خارجی هایپایگاه مورد در. اندداده

 کوپرنیکهوس ایندکس و اسکالر گوگل آمویش، حویه

 شه  بهدون. کننهدمهی نمایهه را مجالت ای باالیی ادتعد

 تهالش کننهدمی دنبال که اهدافی ای یکی علمی مجالت

 ماننهد المللهی بهین معتبر هایپایگاه در شدن نمایه جهت

 که رویدادی است، 8.آی.اس.آی و 0اسکوپوس  ،0مدالین 

 هنهوی پزشهکی آمویش حویه در مجله 33 نشر رغم علی

 و پزشهکی آمویش در توسعه مجله البته. است نداده رخ

 شهد، نمایه مدالین در کوتاهی دوره برای ای گریحرفه

 ترتیب این به. (26)نداشت دوام موفقیت این ادامه، در اما

 بهها اسههت الیم پزشههکی علههوم آمههویش حههویه مجههالت

. کنند تالش معتبرتر هایپایگاه در نمایه جهت تمهیداتی

 بهرای بایهد کهه یقواعهد و مسهائل بر عالوه مجالت این

 خهود کهار دسهتور در را معتبهر هایپایگاه در شدن نمایه

                                                 
3. CIVILICA  

4. Noormags 

5. Regional Information Center for Science and Technology 

6. MEDLINE 

7. Scopus 

8. International Scientific Indexing (ISI) 
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 پژوهشی

 داخل هایپایگاه هم و مجالت هم است الیم دهند، قرار

 به و نمایند ثبت دقیق و کامل صحیح، را مجله نام کشور

 در را عنههوان 0 تهها 2 ای مجلههه هههر کههه نباشههد ایگونههه

 .باشد داشته مختلف هایپایگاه

تهوان بهه ایهن اشهاره مهی حاضر عهمطال محدویت ای

 پزشهکی علوم حویه مجالت فراوانی به توجه با کرد که

 ههای حهویه همهه بهه مربهوط مقهاالت که فارسی یبان به

 در مطالعهه تعدادی یقینا کنند،می منتشر را پزشکی علوم

 علهوم عمهومی مجهالت در پزشکی علوم آمویش حویه

 جههت بهودن بهریمان  دلیل به که شده اند منتشر پزشکی

 قههرار بررسههی مههورد مطالعههه ایههن در آن ههها، باییههابی

 آن چاپ تا مقاله، ی  نوشتن شروع مرحله یا .اندنگرفته

 نویسهندگان و محققهین) ییهادی افراد علمی، مجالت در

 لاا دارند، دخالت( مجله ویراستاران مقاله، داوران مقاله،

 بهه مقهاالت مهتن در اشهتباه و خطها میهزان می رود انتظار

 بخه  در خطها که داد نشان حاضر مطالعه. برسد حداقل

 علهوم آمویش حویه مجالت در مقاالت کلید واژه های

 دالیههل اگههر چههه. اسههت توجههه قابههل و متنههوع پزشههکی،

 پیامهدهای ای امها باشهد، امهر ایهن علت تواندمی مختلفی

 شوندمی ذخیره که مقاالتی در نامناسب کلید واژه اصلی

 محققههین، دیگههر توسههط باییههابی هنگههام کههه اسههت ایههن

 و نشهده باییابی جستجو، مورد موضوع با مرتبط مقاالت

نمهی  قهرار ارجهاع مهورد نهایت در و شوندنمی دیده لاا

 منجههر بههه باییهابی هنگههام اطالعههات ریهزش ایههن. گیرنهد

 هزینهه ترتیهب ایهن به و شودمی باییابی جامعیت کاه 

 تحمیهل هجامعه بهه ییهادی علمهی و اجتمهاعی اقتصادی،

 چهاپ و تهیهه تا تحقیقاتی طرح ارائه ای چرا که شود،می

 در مسهئله این شاید. است شده صرف ییادی هزینه مقاله

 چندان فارسی، مقاالت اندک تعداد دلیل به حاضر، حال

 به علمی مقاالت انتشار توسعه با اما نکند، جلوه اهمیت با

 رسههانی اطههالع امههر مشههکالت آینههده، در فارسههی یبههان

 .بود خواهد ناپایر جبران فارسی مقاالت
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