نامهعلمسنجی


پژوهش

دوفصلنامهدانشگاهشاهد/دوره/1شماره/2پاییزوزمستان(1931پیاپی)2

بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي
علوم پزشککي دانشکهاه شکاهد دا پاههکاه ادک ادي
ادکوپوس دا فاصله دالهاي  0222تا 0222
چکيده

واژگان کليدي :علمسنجی ،دانشگاه شاهد ،برونداد علمی ،پایگاه استنادی اسگکوپوس ،اعضگای
هیئت علمی علوم پزشکی.
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 .2کارشناس ارشد عل االععاو د نا

ن يجهگيري :نتایج نشانمیدهد که میزان تولیدات علمی و همکاریهای علمی اعضگای هیئگت
علمی پزشکی دانشگاه شاهد روند صعودی داشته است.

شناس کتابخا ه مرکزی نا گهاش شا د

هاف هها :یافتههای پژوهش نشاندادند که فقگ  20نفگر (02درصگد) از جامعگه پگژوهش ،دارای
مدرک علمی نمایهشده در پایگاه اسکوپوس بودند .روند کلگی رشگد برونگدادهای علمگی جامعگه
پژوهش بهرغم صعودیبودن ،منظم نبوده ،حتی در برخی سالها نزولی بگودهاسگت .از کگل 072
برونداد علمی نمایهشده 072 ،مورد به دانشکده پزشکی ،هفت مورد به دانشکده دندانپزشگکی و
پنج مورد به دانشکده پرستاری ،مربوط بودهاند و بیشترین نوع مگدرک نمایگهشگده ،مقالگه مجلگه
بودهاست .دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی و پرستاری ،بهترتیب ،دارای بیشترین میزان تعداد
استنادها و شاخص هر بودهاند ولی از لحاظ نسگبت اسگتناد بگه مگدارک ،دانشگکده پرسگتاری،
عملکردی بهتر نسبت به دو دانشکده دیگر داشتهاست .حوزه موضوعی پزشکی بهطگور کلگی بگا
22/32درصد ،بیشترین سهم را داشته و دو حوزه موضوعی دندانپزشکی و پرسگتاری بگا  2/20و
2/00درصد ،کمترین سهم را داشته اند .بروندادهای سگه ،ههگار و پگنج نویسگندهای ،بگهترتیگب،
بیشترین سهم را داشتهاند .میگزان همکگاری علمگی جامعگه پگژوهش بگا پژوهشگگران ایرانگی و
پژوهشگران دانشگاه شاهد ،بیش از همکاری علمگی بگا پژوهشگگران غیرایرانگی و پژوهشگگران
غیردانشگاه شاهد بودهاست .پژوهشگران کانادایی و دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیشترین سهم
را در همکاری علمی خارج از کشور و خارج از دانشگاه با جامعه پژوهش داشتهاند.

مسئول)Email: riahiasl@shahed.ac.ir :

اوشش ادي :این پژوهش از نوع کاربردی است که بگا رو اسگنادی و پیمایشگی بگا رویکگرد
علمسنجی انجام شده است .دادههای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و بگه کمگن نگرمافگزار
 Excelتجزیهوتحلیلشد.

علی شرفی
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 .*5کارشناس ارشد علم االععماو د نا م شناسم نا گمهاش شما د ( ویسمندش

هدف :امروزه ارزیابی کمی و کیفی بروندادههای علمی ،از جمله مهمترین شاخصهای سنجش
تولیدات علمی دانشگاهها ،موسسهها و کشورها محسوب میشود لذا هدف پژوهش حاضر بررسی
وضعیت بروندادهای علمی اعضای هیئت علمی دانشکدههای علوم پزشکی دانشگگاه شگاهد ،در
پایگاه استنادی اسکوپوس ( 0222تا  )0222میباشد.
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مقدمه و بيان مسئله

امردزش از تعدان مقاله ا د برد دان ای علم منتگرشدش نا گهاش ا نر گریاو بينالملل تحت پوش
مایه ای بينالملل  ،بهعنوان یک از مه ترین شاخص ای ارزیاب علم نا گهاش ا یانم شون ( وردزی
چاکل )19 :5311 ،؛ بهعبارونیهر ،یک از راش ای معتبر ارزیماب دعمعيت علمم نا گمهاش ما د مراکمز
آموزش عال  ،بررس دععيت برد دان علم اعضای يئت علمم آ هما نر پایهماش ما د مایمه اممه مای
استنانی معتبر د بينالملل است؛ با ا جام چنين ارزیاب ای م توان به تایج مفيد د کاربرنی نستیافت
د از تایج بهنستآمدش بهمنظور بر امهریزی ای بلندممدو پود گم نرراسمتای ارتقمای سممي علمم د
پود گ آن نا گهاش د نر هایت ،کگور مربوط استفانشکرن؛ ازسوینیهر بایدتوجهناشمت کمه بم ترنیمد،
ای منتگرشدش آن نسته از اعضای يئت علم که نر حوزش علوم پزشک فعاليتم کنند،
ارزیاب پود
ا نر نرمان برخ بيماری ا د مچنين نر آموزش
نارای ا ميت بسيار است؛ زیرا از تایج مين پود
نا گجویان پزشک که حافظان آیندش سعمت جامعه ستند يز استفانشم شون (گرج د نیهمران:5311 ،
)51؛ از مه ترین منابع د ابزار ای موجون نرزمينه اینگو ه ارزیاب ا مم تموان بمه پایهماش مای اسمتنانی
بينالملل د معتبر ما ند «اسکوپوس ،5دب آد ساینس 2د گوگل اسکالر »3اشمارشکمرن؛ ازایمنميمان ،پایهماش
اسکوپوس (از محصوالو اشر معتبر د بينالملل الزدیر )4به نليمل جامعيمت د پوشم بيگمتر گمریاو
علم مایهشدش ،نارای محبوبيت باال شدشاست د نر بسياری از آیين امه ای مربموط بمه ارزیماب علمم
اعضای يئت علم د پود گهران محافل نا گها (ازجمله آیين امه ای ارتقای اعضای يئمت علمم
دزارتخا ه ای بهداشت ،نرمان د آموزش پزشک د علموم ،تحقيقماو د فنمادری) ،ممورن تموجه دیموش
قرارگرفتممهاسممت ( مموردزی چمماکل د معمحمممدی)14 :5319 ،؛ نا گممهاش شمما د يممز از لحمما ناشممتن
نا گکدش ای پزشک  ،پرستاری د ن دانپزشک نر کنار سایر نا گکدش ای غيرپزشمک خمون ،از معمددن
نا گهاش ای جامع محسوبشدش ،ا ميت د جایها خاص نارن؛ نرعينحال ،نارابونن گردش ای آموزش
غيرپزشک نر کنار گردش ای آموزش پزشک  ،موجب شدش که برخ از هان ا ازجمله دزارو بهداشت،
نرمان د آموزش پزشک  ،سبتبه ميزان توليد ای علم د رتبه این نا گهاش نر گزارش مای رتبمهبنمدی
نا گهاش ای علوم پزشک  ،با نیدش ترنید بنهر د؛ نرداقع ،ميزان د رتبه توليد ای علمم ایمن نا گمهاش را
حاصل مجموع توليد ای علم اعضای يئت علم پزشک د غيرپزشمک نا گمهاش مم نا نمد لمذا ایمن
مسئله ،تعيين جایهاش د رتبه داقع این نا گهاش را نر مقایسه با سایر نا گهاش ای علوم پزشک کگور (که
فقط نارای اعضای يئت علم پزشک ستند) ،نشوارساختهاست؛ با توجه به مه مسائل گفتمهشمدش نر
حاعر بمر آن
باال د بهمنظور پگتيبا از سياستگذاری ای علم د پود گ نر نا گهاش شا د ،پود
است به ممالعه د بررس دععيت برد دان علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش
شا د نر پایهاش استنانی اسکوپوس نر فاصله سال ای  2999تا  2955بپرنازن.
1 . Scopus
2 . Web of Science
3 . Google Scholar
4 . Elsevier
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جواد ریاحي اصل و علي شرفي

ا جامنانشا د ،تاکنون ،پود گ که بهالور نقيق به بررس
ممابق بررس ای که هار دگان این پود
دععيت برد دان علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د نر پایهاش اسمتنانی
د بما توجمه بمه اینکمه تماکنون
اسکوپوس بپرنازن ،به ا جام رسيدشاست .با توجه به ما يت مسئله پود
ممالعات بسيار نرخصوص دععيت برد دان ای اعضای يئت علم نا گهاش ای مختلف ا جامشدشا مد،
ای ا جام شدش نرخصوص بررس دععيت توليمد ای علمم اعضمای يئمت
نر اینجا برخ از پود
علم نا گهاش ای علوم پزشک نر مایه امه ای بينالملل د پایهاش مای اسمتنانی ازقبيمل «اسمکوپوس،
دب آد ساینس د گوگل اسکالر» معرف م شو د.
سبحا  ،تبری د الایفه ( )5311نر پود گ به بررس دععيت توليد مقاله ای علم توسط اعضمای
يئت علم نا گهاش علوم پزشک گيعن نر چهار پایهاش االععات «دب آد سماینس ،اسمکوپوس ،ایمران
مدکس 5د پایهاش االععاو علمم جهمان نا گمها  »2تما پایمان سمال  5317پرناختنمد؛ تمایج پمود
گاننان د که تعدان مقاله ای توليدشدش  334عضو يئت علم این نا گهاش نارای رشدی قابلتوجه بونش،
بهگو هایکه مقاله ای التين آ ها از ه ( )1عدن نر سال  2993بمه  45عمدن نر سمال  2991رسميدشاسمت؛
مچنين از مجموع  171مقاله منتگرشدش اعضای يئمت علمم ایمن نا گمهاش ،بيگمترین تعمدان مقماالو
(77/74نرصد) به نا گکدش پزشک  ،مربوط بونش د نر ميان گردش ای این نا گمکدش ،گمردش بيمماری مای
ناخل با  11مقاله ،بيگترین تعدان مقاالو را توليدکرنشاست.
خون با استفانش از شاخص رش به ارزیاب برد مدان علمم
عل بيگ د ردستاآزان ( )5311نر پود
 595فر از استانان د نا گياران نا گکدش پزشک نا گهاش علموم پزشمک ایمران نر پایهماش مای اسمتنانی
گان نان د که متوسط شاخص
«اسکوپوس ،دب آد ساینس د گوگل اسکالر» پرناختند؛ یافته ای پود
رش برای کل جامعه مورن بررس  2/71 ،بونشاست؛ مچنين ،ميزان شماخص مرش اسمتانان ،بماالتر از
نا گياران د نر مرنان بيگتر از ز ان است.
گرج د مکاران ( )5311نر تحقيق خون به ارزیاب کمّ د کيفم ا تگماراو د رتبمهبنمدی اعضمای
يئت علم نا گهاش علوم پزشک ایران با استفانش از شاخص ای رش ،ج  3د مؤلفه ام 4.نر پایهاش ای
استنانی «اسکوپوس ،دب آد ساینس ،گوگل اسکالر د مایه استنانی علموم ایمران» تما پایمان سمال 2991
پرناختند؛ تایج این تحقيق گاننان د که اعضای جامعه پود  4271 ،مقاله منتگرکرنشا د که  1215بمار
به آ ها استنانشدشاست د  11نرصد ویسندگان ،نارای شاخص رش ( 9صفر) بون د .بماالترین شماخص
رش د ج ( ر ند  )51به یک از اعضای يئت علم نا گکدش پزشک با رتبه علمم اسمتان از گمردش
فردلوژی تعلقنارن د يچیک از اعضای يئت علم  ،حد صاب شاخص رش را کسب کرنشا د.
وردزی چاکل  ،آقایاری د حسنزانش ( )5319نر پود گ براساس شاخص ای (اچ ،.جم  .د مؤلفمه
1 . Iran Medex
)2 . Scientific Information Database (SID
3 . G-index
4 . M parameter
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ام ).به تحليل مدارک علم  ،557فر از پود گهران پود گکدش ای نا گهاش شهيد بهگت نر سمه پایهماش
استنانی «دب آد ساینس ،اسکوپوس د گوگل اسکالر» پرناختند د گاننان د کمه متوسمط شماخص مای
رش ،جم د مؤلفمه ام جامعمه پمود  ،بمهترتيمب ،برابمر  2/11 ،5/11د  9/45بمونش د شماخص مای
گماننان مد کمه
محاسبهشدش یانشدش نر گردش مرنان ،بيگتر از ز ان است؛ مچنين ،تمایج ایمن پمود
پود گهران پود گکدش ای گيا ان د مموان ادليمه ناردیم  ،علموم محيمم د ليمزر د پعسمما ،سمبتبمه
پود گهران پود گکدش ای بهداشت خا وانش د اعجاز قرآن ،از ظر شاخص ای مد ظر نر سمح بماالتر
قرارنار د.
مرنا  ،جف د شریفمقدم ( )5315با استفانش از شاخص ای عل سنج به بررس عریب مگارکت
پود گهران نا گهاش علوم پزشک تهران نر ا تگاراو بينالملل پایهاش دب آد ساینس از سمال  2991تما
گاننان د که توليد ای علم نا گهاش علوم پزشک تهمران نر سمال مای
 2959پرناختند؛ تایج پود
 2991تا  ،2959شامل  1715عنوان مدرک بونش د متوسط عریب مگارکت کل ویسندگان نا گهاش علوم
پزشک تهران نر این پایهاش 9/14 ،بونشاست که تمایل به سمبت بماالی ویسمندگان را بمه توليمد ممدارک
مگارکت گانم ن د .بررس دععيت مگارکت بينالملل ویسندگان نر سال ای مختلف گماننان کمه
ميزان توليد ای حاصل از مگارکت بينالملل (22نرصد) ،پایينتر از ميزان توليمد ای مگمارکت ناخلم
بون .پود گهران نا گهاش علوم پزشک تهران با پود گهرا از  11کگور جهان ،مکاری علم ناشتها د
که ازاینميان ،بيگترین مکاری با پود گهران آمریکای  ،ا هليس د کا انای بونشاست؛ مچنين ،کمترین
ميزان رخ رشد ساليا ه ( )3/7به ا تگاراو مکاری بينالملل این نا گهاش ،مربوط بمونشاسمت .از لحما
تعدان ویسنهان تأليف ،مدارک پنج تا گت ویسندش از 33نرصد نر سال  2991به 41نرصد نر سمال
 2959رسيدش د باالترین ميزان رشد از لحا تعدان ویسندگان ،به این نسته از مدارک ،مربوط بونشاسمت.
پود گهران بيانم کنند که مکاری ای گرد نر امر پود  ،نر نا گمهاش علموم پزشمک تهمران ،نر
ای مگارکت نر حال افزای است.
حال توسعه د رشد د تمایل پود گهران به ا جام پود
اخوت  ،صانق د شجاع ( )5312با استفانش از شاخص ای علم سمنج بمه تحليمل برد مدان علمم
 59523تيجة بازیاب شدش  1715مؤسسه حوزش آموزش پزشک نر  5191مجلمه منتگرشمدش ،توسمط 522
کگور نر پایهاش االععمات دب آد سماینس ،الم سمال مای  2992تما  2955پرناختنمد؛ تمایج پمود
گان نان د که متوسط رشد توليد ای علم آموزش پزشک 21 ،نرصد د عریب مکاری ویسندگان نر
حد متوسط بونشاست؛ مچنين ،مجله مديکال اجوکيشن ،5بيگترین سه را ناشمته د نا گمهاش ماردارن،2
فعالترین مؤسسه بونشاست؛ ازسوی نیهر ،دن نر دلوتن ،3پرکارترین ویسمندش حموزش آمموزش پزشمک
بونشاست .تایج بازیاب شدش د بيگترین توليد ای علم به کگور آمریکا تعلمقناشمتها مد؛ نر هایمت پمنج
سماعت کماری
خوشه با موعوع ای «شيوش ای یانگيری نر آموزش پزشک  ،افسرنگ شغل  ،اثر کا
نر بهبون ارائه خدماو نرما  ،ارزیاب صعحيت حرفهای نر آموزش پزشک د رابممه علموم پزشمک د
1 . Medical Education
2 . Harvadr University
3 . Van der Vleuten
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صنعت» بهنستآمد د؛ این پود گهران تيجهگرفتند که توليد عل نر حوزش آموزش پزشک نر بازش زما
مورن بررس  ،نارای رد د صعونی بونشاست.
خون به بررس  591197مقاله علم  551مؤسسه تحقيقمات د
زدرزتو 5د نیهران ( )2991نر پود
نا گها حوزش ای علوم زیست د بهداشت بيست نا گهاش برتر برزیل نر پایهاش ای «نیتما کمپس ،2آی.
گان نان د که بيگترین توليد علم نا گهاش ای برزیمل
اس .آی .د مدالین »3پرناختند؛ تایج این پود
از سال  5111تا  2992نر حوزش ای موعوع علوم زیست د بهداشت با رخ رشد متوسمط 47/2نرصمد
بونشاست.
4
خون به تحليل کمم توليمد ای علمم اعضمای يئمت
دالس دالنزدال د نیهران ( )2991نر پود
علم نا گهاش ای اسپا يا نر حوزش پزشک قا و د حقوق از سمال  5112تما  2991نر پایهماش ممدالین
آ ها گان نان د که از ن ه  5119به بعد ،توليد ای علم این نا گهاش ا نر حوزش
پرناختند؛ تایج پود
مورن ممالعه ردبهافزای بونشاست.
دان ایک 1د نیهران ( )2959نر تحقيق خون به بررس توليد ای علم  2173نا گجوی پزشک لند
از سال  2991تا  2997نر پایهاش دب آد ساینس پرناختند د گاننان د کمه 54/1نرصمد از نا گمجویان،
نستک یک مقاله علم نر الول ندرش  3ساله تحصيل خون منتگرساختها د.
هدفها و پردشهاي پژوهش

دف اصل از ا جام این پود  ،ممالعه د بررس دعمعيت برد مدان علمم اعضمای يئمت علمم
نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د نر پایهاش استنانی اسکوپوس از سال  2999تا پایان سال 2955
نستياب به دععيت د سه اعضای يئت علم ریمک
است؛ نر مين راستا ا داف جزئ این پود
از نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د نر توليد برد دان ای علمم مایمهشمدش نر پایهماش اسمتنانی
نر پایهاش استنانی اسمکوپوس ،دعمعيت کمّم
اسکوپوس ،رد د رشد برد دان ای علم جامعه پود
نر پایهاش استنانی اسکوپوس ،تعيين سمه حموزش مای موعموع
ا واع مدارک مایهشدش جامعه پود
نر پایهاش استنانی اسکوپوس ،تعيين دععيت استنان ا ،سبت استنان به
برد دان ای علم جامعه پود
نر پایهاش استنانی اسکوپوس د نر هایت ،تعيين ميزان مکماری
مقاله ا د شاخص رش جامعه پود
علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شما د بما پود گمهران سمایر کگمور ا د
نرپ پاسخهوی به پرس ای
مؤسسه ا ،نر ندرش زما مورن ممالعه است؛ بهعبارونیهر ،این پود
زیر است:
 .5دععيت د سه اعضای يئت علم ریک از نا گکدش ای علوم پزشمک نا گمهاش شما د نر توليمد
برد دان ای علم مایهشدش نر پایهاش استنانی اسکوپوس نر ندرش زما  2999تا  2955چهو ه بونشاست؟
1 . R. Zorzetto
2 . Data CAPES
3 . Medline
4 . J. Valles-Valenzuela
5 . Van Eyk
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بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي ....

 .2رد د رشد برد دان ای علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د نر پایهماش
استنانی اسکوپوس نر ندرش زما  2999تا  2955چهو ه بونشاست؟
 .3دععيت کمّ ا واع مدارک مایهشدش اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د نر
پایهاش استنانی اسکوپوس نر ندرش زما  2999تا  2955چهو ه بونشاست؟
 .4دععيت استنان ا ،سبت استنان به مقاله ا د شاخص رش اعضای يئت علم نا گمکدش مای علموم
پزشک نا گهاش شا د نر پایهاش استنانی اسکوپوس نر ندرش زما  2999تا  2955چهو ه بونشاست؟
 .1سه حوزش ای موعوع برد دان ای علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گمهاش
شا د نر پایهاش استنانی اسکوپوس نر ندرش زما  2999تا  2955چهو ه بونشاست؟
 .1ميزان مکاری علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شما د بما پود گمهران
سایر کگور ا د مؤسسه ا نر ندرش زما  2999تا  2955چهو ه بونشاست؟
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تعرهفهاي عملياتي پژوهش

بروندادهاي علمي :5برد دان ای علم عبارو ا د از ا واع مدارک علم مایهشمدش نر پایهماش اسمتنانی
اسکوپوس ما ند مقاله گریه ،2مقاله زیر چاپ ،3مقاله کنفمرا س ( 4ممای ) ،سمرمقاله ،1فهرسمت اغمعط
(غلط امه) ، 1امه ا 7د قد د بررس .1
شاخص هرش :شاخص رش کل فرن ،شامل اچ تعمدان از مقالمه مای ادسمت کمه بمه ریمک از آ هما
نستک اچ بار استنانشدشباشد .رچه عدن اچ بزرگتر باشد ،گانن ندش توان علم د تأثيرگذاری بيگمتر
یک پود گهر بر عل خوا دبون .برای بهنستآدرنن عدن اچ ،مقاالو ویسمندش برحسمب تعمدان اسمتنان،
به ترتيب زدل مرتب د شمارش مقاله با تعدان استنان ا مقایسهم شون تا تعدان استنان ،مسادی یما بيگمتر از
شمارش مقاله باشد .شمارش آن مقاله ،گانن ندش عدن اچ ویسندش است ( وردزی چاکل .)11 :5311 ،
استنادها :1تعدان کل استنان ا به فرن ،شامل تعدان کل استنان ای ا جامشدش به توليد ای علم مایهشدش
مایه شدش یک فرن نر پایهاش اسکوپوس توسط نیهر توليد ای علم (اع از توليد ای علم خمون فمرن)
است.
59
خوناستنانی  :خوناستنانی ،شامل آن نسته از استنان ای است که خون فرن به توليمد ای علمم اش
صورونانشاست؛ بهالور خعصه م توان گفت که خوناستنانی ،یعن استنان به خون .اینکه ویسمندشای نر
جدیدترین اثرش به اثر یا آثار پيگين خوی استنانکند .نر متون علمم  ،ميمزان  59تما 29نرصمد از کمل
1 . Scientific Output
2 . Article
3 . Article in Press
4 . Conference Paper
5 . Editorial
6 . Erratum
7 . Letter
8 . Review
9 . Citations
10 . Self-citations
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استنان ا (بسته به رشته علم د حوزش موعوع ) ،م توا ند خوناستنانی باشند (کوشا د الباالبای .)21 :5311 ،
نسبت استناد به مقاله :5این شاخص ،شامل سبت تعدان استنان ای یک فرن ،بمه تعمدان کمل توليمد ای
علم آن فرن ،نر یک ندرش زما مگخص است .این شاخص گانم ن د بهالور متوسط ر توليد علم
یک فرن چند استنان نریافتکرنشاست.

با استفانش از ردش ای اسنانی (کتابخا های) د پيمایگ با ردیکرن عل سنج  ،ا جامشمد.
این پود
2
ابتدا بهمنظور بازیاب اشکال مختلف ام نا گهاش شا د ،عبارو «شا د یو يورسميت » نر فيلمد «دابسمته
سازما » 3جستجوی پيگرفته این پایهاش جستجوشد؛ نر مرحله بعد ،تایج بازیاب شدش با استفانش از قابليت
قابليت «تحليل تایج» 4تحليلشد د د براساس اسام پدیدآدر دگان 1به جداکرنن اعضمای يئمت علمم
نا گکدش ای علوم پزشک از نا گکدش ای غيرعلوم پزشک نا گهاش شا د پرناختهشد؛ مراحل بعمدی از
ا جامشد د؛ بهعبارت تک تک اسام ویسندگان با اسام بازیماب د
الریق سرشماری کل جامعه پود
جداشدش نر پایهاش اسکوپوس مقایسهشد د؛ نر مرحله بعد بهمنظور تعيين تعدان کل برد دان علمم  ،ا مواع
مدارک مایه شدش ،حوزش ای پود گ د دععيت مکاری ای علم ویسندگان ،تایج بازیماب شمدش بمه
تایج مربوط به اعضای يئت علم پزشک جداشدش ،محددن شد د تایج های تجزیهدتحليلشمد د؛ نر
مرحله بعد ،شاخص ای مورن بررس مربوط به ریک از اعضای يئت علم پزشک بازیاب شدش ازقبيل
«تعدان مدارک مایهشدش ،1تعدان کل استنان ا به فرن ،7شاخص رش کل فرن ،تعدان استنان ا به فرن بمددن
بددن احتساب خوناستنان ا 1د شاخص رش فرن بددن احتساب خون استنان ا ،1سبت استنان بمه مقالمه
کل ر فرن د سبت استنان به مقالمه مر فمرن بمددن احتسماب خمون اسمتنان ا ،»59بمهصمورو تمکتمک
با استفانش از آمار توصيف (فرادا د نرصمد) د بمه کممک
استخراج شد د د نر هایت ،یافته ای پود
رمافزار  Excel2959تجزیهدتحليلشد د.
هاف ههاي پژوهش

پرسش  .1وضعيت و سهم اعضاي هيئت علمي هريک از دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد در توليدد
بروندادهاي علمي نمايهشده در پايگاه استنادي اسکوپوس در دوره زماني  0222تا  0211چگونه بودهاست؟

جددل  ،5فرادا د سه اعضای يئت علم ریک از نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شما د را
که نر توليد برد دان ای علم مایهشدش نر پایهاش اسکوپوس نر فاصله سال ای  2999تما  ،2955سمهي
1 . Citation per Paper
2 . Shahed University
3 . Affiliation
4 . Analyze Results
5 . Author Name
6 . Total Number of Documents
7 . Total Number of Citations
8 . Cited-times Without Self-citations
9 . H-Index Without Self-citations
10 . Citation per Paper Without Self-Citations
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اوشش ادي پژوهش

بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي ....

بونشا د ،گانم ن د.
جدول  .1فراواني و سهم اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد در توليد بروندادهاي علمي نمايهشده
در پايگاه اسکوپوس ( 0222تا )0211
دانشکده پزشکي
نام دانشکده

فراواني

کل اعضای يئت علم
نا گکدش
اعضای يئت علم نارای
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مدرک علم

مایهشدش

دهم
(داصد)

دانشکده دندانپزشکي
فراواني

دهم
(داصد)

دانشکده پرد ااي
فراواني

دهم
(داصد)

جمع کل
فراواني

دهم
(داصد)

19

19/19

31

21/71

54

59/19

532

599

21

19/12

2

1/21

5

3/52

32

24/24

ممابق یافته ای ارائهشدش نر جددل  5از  532فر عضو يئمت علمم نا گمکدش مای علموم پزشمک
نا گهاش شا د ،فقط  32فر ،مدرک علم مایهشمدش نر پایهماش اسمتنانی اسمکوپوس ناشمتها مد (حمددن
24نرصد جامعه پود ) که ازاینميان ،نا گمکدش پزشمک بما  21فمر (سمه 19/12نرصمد) ،نا گمکدش
ن دانپزشک با ند فر (سه 1/21نرصد) د نا گکدش پرستاری با یک فر (سه 3/52نرصد) عضو يئت
علم  ،نارای مدرک علم مایهشدش نر پایهاش اسکوپوس بونشا د؛ بهعبارونیهر ،حددن 71نرصد اعضای
يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د يچگو ه مدرک علم مایهشدش نر پایهاش استنانی
معتبر د معردف اسکوپوس داشتها د.
پرسش  .0روند رشد بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد در
پايگاه استنادي اسکوپوس در دوره زماني  0222تا  0211چگونه بودهاست؟

جددل  ،2فرادا د رد د رشد برد دان علم مایه شدش اعضمای يئمت علمم نا گمکدش مای علموم
پزشک نا گهاش شا د نر پایهاش استنانی اسکوپوس را نر فاصله سال ای  2999تا  2955گانمم ن مد.
قابلاشارش است که رخ رشد نر ر سال ،ممابق این فرمول محاسبهشدشاست:
رخ رشد نر سال مورن ظر=))A-B(/B( × 599
فرادا مدرک نر سال مورن ظر = A
فرادا مدرک نر سال پي از سال مورن ظر= B
نانش ای جددل  2گانم ن ند که تعدان برد دان ای علم اعضای يئت علم نا گکدش مای علموم
پزشک نا گکدش شا د که نر پایهاش اسکوپوس مایهشدشا د ،از یک برد دان نر سال  2999به  15برد دان
نر سال  2955رسيدشاست د نرمجموع 271 ،برد دان علم ناشتها د .بمهرغم افمزای تعمدان برد مدان ا
بهالور کل نر بازش زما مورن ممالعه ،این افزای  ،نارای رد د د رخ رشد صمعونی د منظمم يسمت،
بهالوریکه حت نر سال  ،2959رد د زدل (منف ) ناشتهاست.
22
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جدول  .0فراواني و روند رشد بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد در پايگاه
اسکوپوس ( 0222تا )0211
دال

نماههشده

2999

5

-

2995

5

9/99

2992

1

499/99

2993

7

49/99

2994

52

75/43

2991

51

21/99

2991

51

1/17

2997

51

52/19

2991

24

33/33

2991

11

579/13

2959

14

-51/12

2955

15

52/11

پرسش  .3وضعيت کمّي انواع مدارک نمايهشده اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشدگاه
شاهد در پايگاه استنادي اسکوپوس در دوره زماني  0222تا  0211چگونه بودهاست؟

جددل  ،3فرادا د سه (نرصد) ا واع مدارک علم مایهشدش اعضای يئمت علمم نا گمکدش مای
علوم پزشک نا گمهاش شما د نر پایهماش اسمتنانی اسمکوپوس را نر فاصمله سمال مای  2999تما 2955
گانم ن د.
جدول  .3فراواني و سهم (درصد) انواع مدارک علمي نمايهشده اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد
در پايگاه استنادي اسکوپوس ( 0222تا )0211
مقاله مجله

نامهها

نقد و برادي

مقاالت زهر چاپ

درمقاله

جمع

نوع مداک

فرادا

219

7

1

3

3

271

سه (نرصد)

13/2

2/1

2/2

5/5

5/5

599

براساس یافته ای جددل  ،3اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شما د ،از ميمان
ا واع مدارک علم قابل مایه شدن نر پایهاش اسکوپوس« ،مقاله مجله ،امه ا ،قد د بررس  ،مقماالو زیمر
چاپ د سرمقاله» را توليدکرنشا د که ازاینميان ،مقالمه مجلمه بما تعمدان  219تيجمه (13/2نرصمد سمه )،
بيگترین د سرمقاله د مقاالو زیر چاپ با تعمدان سمه تيجمه (5/5نرصمد سمه ) ،کمتمرین موع ممدرک
مایه شدش ستند؛ این تيجه ،بيا هر سه بيگتر مقاله مجله نر ميان ا واع توليد ای علم مایهشدش اسمت
23
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فراواني مدااک علمي

نرخ اشد (داصد)

بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي ....

که منمق د البيع به ظرم رسد.
پرسش  .4وضعيت استنادها ،نسبت استناد به مقالهها و شاخص هرش اعضاي هيئت علمي دانشدکدههداي
علوم پزشکي دانشگاه شاهد در پايگاه استنادي اسکوپوس در دوره زماني  0222تا  0211چگونه بودهاست؟

جددل  ،4دععيت استنان ا ،سبت استنان به مقاله ا د شاخص رش اعضای يئت علم نا گمکدش-
ای علموم پزشمک نا گمهاش شما د نر پایهماش اسمتنانی اسمکوپوس را نر ندرش زمما  2999تما 2955
گانم ن د.
جدول  .4وضعيت استنادها ،نسبت استناد به مقالهها و شاخص هرش اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه
شاهد در پايگاه استنادي اسکوپوس ( 0222تا )0211
داااي مداک نماههشده

تعداد اعضاي هيئت علمي

تعداد کل مدااک نماههشده

مدااک

تعداد کل اد ادها به

شاخص هرش کل

بدون خوداد ادها

تعداد اد ادها به مدااک

خوداد ادها

شاخص هرش بدون

نسبت اد اد به مدااک کل

بدون خوداد ادها

نسبت اد اد به مدااک

علمسنجی
پژوهشنامه 
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نام دانشکده

پزشک

21

271

57

1

52

4

9/911

9/943

ن دانپزشک

2

7

1

3

1

3

9/117

9/117

پرستاری

5

1

1

2

4

2

5

9/199

جمع کل

32

271

311

29

211

57

5/451

5/917

براساس یافته ای جددل  4از لحا تعدان استنان ا (تعدان کل د يز بمددن احتسماب خوناسمتنان ا) د
شاخص مرش (شماخص مرش کمل د يمز بمددن احتسماب خوناسمتنان ا) ،نا گمکدش مای پزشمک ،
ن دانپزشک د پرستاری ،بهترتيب ،نارای بيگترین ميزان استنان د شاخص مرش سمتند دلم از لحما
سبت استنان به مدارک کل د سبت استنان بمه ممدارک ،بمددن خوناسمتنان ا ،بمهترتيمب ،نا گمکدش مای
پرستاری ،ن دان پزشک د پزشک  ،بيگترین ميزان سبت استنان به مدارک سمتند؛ بمهعبمارونیهمر ،مر
مدرک علم مایهشدش از نا گکدش پرستاری بهالور متوسط ،استنان نریافتکرنشاست د این نر حال است
که کل مدارک علم مایه شدش این نا گکدش توسط یک فر توليدشدشاست؛ بهعباروبهتر ،از لحا ميمزان
نریافت استنان بهازای ر مقاله ،نا گکدش پرستاری ،عملکرنی بهتر سبتبه ند نا گکدش نیهر ناشتهاست.
پرسش  .5سهم حوزههاي موضوعي بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علدوم پزشدکي
دانشگاه شاهد در پايگاه استنادي اسکوپوس در دوره زماني  0222تا  0211چگونه بودهاست؟

جددل  ،1فرادا د سه (نرصد) حوزش ای موعوع برد دان ای اعضای يئت علم نا گکدش ای
علوم پزشک نا گمهاش شما د نر پایهماش اسمتنانی اسمکوپوس را نر فاصمله سمال مای  2999تما 2955
گانم ن د.
24
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نر
براساس یافته ای ارائهشدش نر جددل  1که بيا هر تنوع موعوع مدارک مایهشدش جامعه پود
پایهاش اسکوپوس ستند 5.بيگترین تعدان د سه مدارک مایهشدش به حوزش پزشک (بهالور کل ) بما 517
مدرک (45/13نرصد) از کل توليد ای علم ویسندگان نر پایهاش اسکوپوس ،مربوط است؛ ازسوینیهر
ند حوزش ن دانپزشک د پرستاری ،بهترتيب با پنج د یک مدرک ( 5/52د 9/22نرصمد) ،بسميار کمتمر از
حوزش پزشک ستند که این دععيت با دععيت تعدان مدارک مایه شمدش توسمط مر نا گمکدش (کمه نر
جددل  3آمدشاست) يز مخوا نارن.
جدول  .5فراواني و سهم حوزههاي موضوعي بروندادهاي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد در
حوزه موضوعي

حوزه موضوعي

فراواني

دهم (داصد)

فراواني

دهم (داصد)

4

9/11

پزشک

517

45/13

نامپزشک

9/41

ناردشناس د س شناس

11

25/21

مهندس شيم

2

ایمن شناس د ميکردبشناس

14

52/91

چندرشتهای

2

9/41

زیست شيم  ،ژ تيک د زیستشناس مولکول

43

1/12

پرستاری

5

9/22

علوم اعصاب

51

4/93

مهندس

5

9/22

علوم زیست د کگادرزی

51

3/11

علوم زیستمحيم

5

9/22

عل موان

55

2/41

علوم رایا ه

5

9/22

ن دانپزشک

1

5/52

ردانشناس

5

9/22

شيم

1

5/52

-

-

-

پرسش  .6ميزان همکاري علمي اعضاي هيئت علمي دانشدکدههداي علدوم پزشدکي دانشدگاه شداهد بدا
پژوهشگران ساير کشورها و مؤسسهها در دوره زماني  0222تا  0211چگونه بودهاست؟

جددل  ،1فرادا د سه برد دان ای علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گمهاش
شا د ن ر پایهاش اسکوپوس را به تفکيک تعمدان ویسمندگان آ هما ،نر فاصمله سمال مای  2999تما 2955
گانم ن د.
مانالورکه جددل  1گانم ن د ،برد دان ای علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک
نا گهاش شا د ،نارای تنوع بسيار از لحا تعدان ویسندگان است .برد دان ای علم با سه ،چهار د پنج
ویسندش بهترتيب با  51/99 ،21/15د 52/14نرصد ،نارای بيگترین سه نر ميان کل برد مدان ای علمم
ستند؛ این دععيت د يز ناشتن سه 9/31نرصدی (با یک برد دان علم ) برد دان ای تمک ویسمندشای
از کل برد دان ا ،بيا هر تمایل اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د به مکاری
 .توجه :با توجه به اینکه در بسياري از موارد ،یک مدرک نمایهشده ،داراي بيش از یک گروه موضووعي اسوت (براسوا

لليودواهههواي

تعریفشده در پایگاه اسکوپو ) ،همواره مجموع لل مدارک نمایهشده یک سازمان یا مؤسسه در حوزههاي موضوعي مختلف از مجموع
لل توليدهاي علمي آن سازمان یا مؤسسه ،بيشتر است.
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پايگاه استنادي اسکوپوس ( 0222تا )0211

بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي ....

علم بيگتر نر توليد ای علم است .جددل  ،7ميزان مکاری علمم اعضمای يئمت علمم نا گمکدش
علوم پزشک نا گهاش شا د را با کگور ای مختلف د جددل  ،1ميزان مکاری علمم آ هما را بما سمایر
نا گهاش ا د مؤسسه ای علم نر فاصله سال ای  2999تا  2955گانم ن ند.
جدول  .6فراواني و سهم بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد در پايگاه اسکوپوس
به تفکيک تعداد نويسندگان ( 0222تا )0211
فراواني برونداد

دهم برونداد علمي

علمي

(داصد)

5

5

9/31

52

2

34

52/51

53

1

3

72

21/15

54

4

5/43

4

13

51/99

51

2

9/72

1

31

52/14

57

2

9/72

1

21

59/31

51

5

9/31

7

55

3/14

29

5

9/31

1

51

1/73

23

5

9/31

1

1

5/71

71

5

9/31

59

2

9/72

جمع کل

271

599

علمسنجی
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تعداد نوهس دگان

تعداد نوهس دگان

فراواني برونداد

دهم برونداد علمي

علمي

(داصد)

3

5/91
2/51

جدول  .7فراواني و سهم همکاريهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد با پژوهشگران
کشورهاي مختلف در پايگاه استنادي اسکوپوس ( 0222تا )0211
کشوا

فرادا

اهران

211

کانادا انهلس ان بالاوس آلمان

1

سه (نرصد) 5/71 11/91

اه اليا

اد راليا

ژاپن

آمرهکا

کوهت

هل د

دوئد

4

3

3

3

2

2

2

5

5

5

5/43

5/97

5/97

5/97

9/75

9/75

9/75

9/31

9/31

9/31

براساس یافته ای جددل  ،7مکاری علم اعضای يئت علم نا گکدش ای پزشک نا گهاش شما د
با پود گهران ایرا  ،کا انای د ا هليس  ،بهترتيب ،بي از سایر کگمور ا بمونشاسمت؛ بمهعبمارونیهمر
11/91نرصد از کل برد دان ای علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علموم پزشمک نا گمهاش شما د
فقط با مکاری سایر پود گهران ناخل کگور توليدشدشاست دل نرعينحال از لحما ميمزان مکماری
علم با پود گهران خارج  ،پود گمهران کا مانای بما  5/71د پود گمهران ا هليسم بما 5/43نرصمد،
بيگترین سه را نارا ستند.
جددل  1گانم ن د که 13/51نرصد از کل برد دان ای علم اعضای يئمت علمم نا گمکدش مای
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علوم پزشک نا گهاش شا د فقط با مکاری خون آ ها توليدشدشا د؛ بهعبارونیهر ،مکاری علم نردن-
سازما آ ها بسيار بيگتر از مکاری علم بردنسازما آ هاست د نرعينحال از لحا مکاری علمم
بردنسازما  ،پود گهران نا گهاش ای علموم پزشمک تهمران ،تربيمت ممدرس د علموم پزشمک ایمران،
بهترتيب با  51/17 ،21/21د 53/19نرصد ،بيگترین سه را ناشتها د.
جدول  .8ميزان همکاريهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي دانشگاه شاهد با دانشگاهها و مؤسسههاي
فراواني

دهم

مدااک

(داصد)

نا گهاش شا د

247

13/51

نا گهاش کلمبيا (بریتا يا)

نا گهاش علوم پزشک تهران

17

21/21

نا گهاش علوم پزشک شيراز

4

نا گهاش تربيت مدرس

11

51/17

نا گهاش علوم پزشک اراک

4

5/31

نا گهاش علوم پزشک ایران

45

53/19

بيمارستان دل عصر

3

5/95

نا گهاش علوم پزشک شهيد بهگت

32

59/77

نا گهاش پالرمو (ایتاليا)

3

5/95

نا گهاش علوم پزشک بقيه ا...

25

7/97

کالج نا گها

3

5/95

نا گهاش تهران
مرکز تحقيقاو د مهندس پزشک
جا بازان

25

7/97

مؤسسه تحقيقاو جنهل ا د مراتع کگور

3

5/95

25

7/97

نا گهاش پيام ور

3

5/95

نا گهاش آزان اسعم

51

1/49

نا گهاش ایالت بعردس

3

5/95

نا گهاش ایعم

7

2/31

جهان نا گها

3

5/95

ا ستيتو پاستور ایران

1

2/92

پود گکدش سل د ریه

2

9/17

نا گهاش علوم پزشک کرما گاش

1

2/92

گریه ایرا

پاتولوژی

2

9/17

نا گهاش علوم پزشک اصفهان

1

2/92

ممب خصوص

2

9/17

نا گهاش علوم بهزیست د توانبخگ

1

2/92

مؤسسه بيوا فورماتيک مریخ

2

9/17

نا گهاش علوم پزشک فسا
پود گهاش مل مهندس ژ تيک د
زیست فنادری

1

5/11

مرکز تحقيقاو علوم اعصاب شفا

2

9/17

1

5/11

نا گهاش علوم پزشک مگهد

2

9/17

نا گهاش علوم پزشک شهرکرن

1

5/11

نا گهاش شهيد بهگت

1

5/11

نا گهاش فرندس مگهد
دزارو بهداشت ،نرمان د آموزش
پزشک

2

9/17

2

9/17

نرما هاش قربا يان شيميای سرنشت

4

5/31

نا گهاش علوم پزشک اردميه

2

9/17

نا گهاش مو ستر (آلمان)

4

5/31

نا گهاش بوعل سينا

2

9/17

نام مؤدسه ها دانشهاه

نام مؤدسه ها دانشهاه

لندن

فراواني

دهم

مدااک

(داصد)

4

5/31
5/31

بحث و ن يجهگيري

گاننان د که حددن 71نرصد از اعضای يئت علم نا گکدش ای علموم پزشمک
تایج این پود
نا گهاش شا د ،فاقد رگو ه مدرک علم مایهشدش نر پایهاش استنانی معتبر د معردف اسکوپوس بون مد
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بروندادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشکدههاي علوم پزشکي ....

که این مسئله م توا د به نالیل مختلف ازجمله «عدم شناخت ویسندگان سبتبمه ا ميمت ایمن پایهماش،
ا تگار مقاله ای علم نر سایر گریه ای که تحت پوش این مایه امه معتبر بينالمللم يسمتند ،عمدم
دجون ا هيزش کاف ویسندگان برای ا تگار نر گریه ای مایه شدش نر این پایهاش ،ترجمه مقاله ا به زبمان
ای بيگتر ،يازمنمد اسمت.
ا هليس د ما ند آن» باشد که البته تگخيص نقيق این عوامل به ا جام پود
ميزان برد دان علم اعضای يئت علم نا گکدش ای علوم پزشک نا گهاش شا د نر فاصمله سمال مای
مورن ممالعه بهالور کل  ،ردبهافزای بونشاست دل نارای رد د رشد صعونی منظمم بمونش د حتم نر
برخ سال ا رد د زدل ناشته است؛ مچنين تایج گاننان د که «مقاله مجلمه» نر ميمان ا مواع ممدارک
نر این پایهاش ،نارای سهم بيگتر است .نرخصوص سه نا گکدش ای مختلف
مایه شدش جامعه پود
نر مدارک علم مایهشدش ،تایج تحقيق گان نان د که بمهترتيمب ،نا گمکدش مای پزشمک  ،پرسمتاری د
ن دان پزشک  ،نارای بيگترین سه برد دان علم مایهشدش نر پایهاش اسکوپوس بونشا مد؛ ایمن تمایج بما
سبحا  ،تبری د الایفه ( )5311مخوا نارن؛ مچنين از لحما شماخص تعمدان کمل
یافته ای پود
استنان ا به مدارک د شاخص رش ،نا گکدش ای باال د به مان ترتيب مامبرنش ،نارای بيگمترین ميمزان
ستند دل از لحا سبت استنان به مدارک بهترتيب ،نا گکدش ای پرستاری ،ن مدانپزشمک د پزشمک ،
نارای بيگترین ميزان ستند؛ این تيجه گان نان که از لحما ميمزان نریافمت اسمتنان بمهازای مر مقالمه،
نا گکدش پرستاری (بهرغ سه کمتر اعضای يئت علمم نارای ممدرک مایمهشمدش) ،عملکمرنی بهتمر
سبتبه ند نا گکدش نیهر ناشته است؛ از لحا سه حوزش ای موعوع مدارک مایهشمدش يمز پمس از
موعوع پزشک بهالور کل با 45/13نرصد سه  ،حموزش مای موعموع ناردشناسم د سم شناسم بما
25/21نرصد ،ایمن شناس د ميکردبشناس با 52/91نرصد د زیستشميم  ،ژ تيمک د زیسمتشناسم
نر پایهماش
مولکول با 1/12نرصد ،نارای بيگترین سه نر برد دان ای علم مایهشدش جامعمه پمود
اسکوپوس بونشا د؛ ازسوینیهر ،ند حوزش ن دانپزشک د پرستاری بهترتيب با سه  5/52د 9/22نرصد،
بسيار کمتر از حوزش پزشک بونشا د که این دععيت با دععيت تعدان مدارک مایهشمدش توسمط اعضمای
نر
يئت علم ر نا گکدش يز مخوا نارن؛ بررس تنوع برد دان ای علم مایهشدش جامعه پمود
پایهاش اسکوپوس از لحا تعدان ویسندگان يز مگخصکرن که برد دان ای علم بما سمه ،چهمار د پمنج
ویسندش ،بهترتيب ،نارای بيگترین ميزان فرادا نر ميان کل برد دان ا ستند د حت فقمط یمک برد مدان
مای
بمه ا جمام پمود
علم تک ویسندشای شناسای شد؛ این رد د ،بيا هر تمایل بيگتر جامعه پود
مرنا م  ،جفم د شمریفمقمدم ()5315
گرد د غيرا فرانی است؛ این تمایج بما یافتمه مای پمود
نرخصوص توليد مدارک مگارکت  ،مسو است؛ نرخصوص ميزان مکاری ای علم جامعمه پمود
با پود گهران سایر کگور ا يمز تمایج پمود  ،ميزا م ا مدک را سمبتبمه مکماری مای علمم بما
پود گهران ناخل کگور گاننان د .بهالوریکه بي از 11نرصد برد دان ای علم جامعه پود  ،فقط
با مکاری علم پود گهران ایرا توليدشدشا د د پس از آن ،پود گهران کا انای د ا هليس  ،بهترتيب،
را ناشتها د؛ از لحا مکاری ای علم ناخل کگور يز
بيگترین ميزان مکاری علم با جامعه پود
مگخص شد که جامعه پود  ،بيگترین مکاری علمم را نر نردن خمون (بما اعضمای يئمت علمم
21

نا گهاش شا د با سه 13/51نرصد) ناشتهاست د پس از آن ،بهترتيب با پود گهران نا گهاش مای علموم
پزشک تهران ،تربيت مدرس د علوم پزشک ایران (بيگترین مکاری را) ناشتهاست.
د بهمنظور ارتقمای سممي علمم د پود گم د بهبمون رتبمه د
با توجه به تایج یافتشدش از پود
جایهاش نا گهاش شا د ،موارن زیر به اعضای يئت علم نا گکدش ای پزشک این نا گمهاش پيگمنهانم -
شو د:
د ا تگار آن نر گریه ای مایهشدش نر مایه امه ای معتبمر
 .5تعدان افرانی بيگتر سبتبه ا جام پود
بينالملل د مل ازجمله اسکوپوس اقدامکنند.
 .2با شناخت بيگتر د نقيقتر سبتبه پایهاش ا د مایه امه ای استنانی معتبمر ن يما ازجملمه اسمکوپوس،
بکوشند تا پي از ا تگار مقاله ای خون نر گریه ای مختلف از مایهشمدن آ هما نر ایمن پایهماش ما،
االمينان حاصلکنند.
ای خموی نر گمریه مای مایمهشمدش نر پایهماش مای
 .3تعش خون را برای ا تگار مقاله ا د پود
استنانی معتبر معموفنار د تا عمن بهرشمندی از امتياز ا د منافع علم د پود گم بمرای خمون ،بمه
بهبون جایهاش علم نا گهاش کمککنند.
 .4عمن حفظ ميزان مکاری علم نردنسازما با سایر مکاران خون نر نا گهاش د کگور ،مکماری
علم خون را با پود گهران سایر نا گهاش ای کگور د خارج از کگور افزای ن ند.
 .1د نر هایت ،عمن حفظ کمّيت توليد ای علم خون ،ارتقای کيفيت توليد ای علمم از الریمق رصمد
ميزان استنان ا د شاخص رش خون نر پایهاش ای استنانی معتبر را يز مد ظر قرارن ند.
م ابع

اخوت  ،مری  ،صانق  ،حليمه د شجاع  ،رعا .)5312( .تحليل برد دان علم حوزش آمموزش پزشمک نر
پایهاش االععات  . Web of Scienceفصلنامه گام ای توسعه نر آموزش پزشک .12-12 ،)2(59 ،
سبحا  ،عبدالرسول ،تبری ،رسول د الایفه ،ج اله .)5311( .دععيت توليد مقاالو علم توسط اعضای
يئت علم نا گهاش علوم پزشک گيعن .مجله نا گهاش علوم پزشک گيعن.11-19 ،)79( 51 ،
عل بيگ ،محمدرعا د ردستا آزان ،ليع .)5311( .ارزیاب برد مدان علمم نا گمياران د اسمتانان نا گمکدش
پزشک نا گهاش علوم پزشک ایران از الریق ا دازشگيری شماخص مرش .مجلمه ممدیریت سمعمت،
.19-13 ،)52(31

کوشا ،کيوان د الباالبای  ،یوسف .)5311( .خوناسمتنانی د کماربرن آن نر ممالعماو علم سمنج  .مجلمه
ر يافت.21-21 ،44 ،
گرج  ،ابوالقاس د نیهران .)5311( .رتبهبندی اعضای يئت علم نا گمهاش علموم پزشمک د خمدماو
نرما ایران براساس شاخص ای رش g ،د پارامتر (مؤلفه)  mتا پایان سال  .2991مجلمه ممدیریت
سعمت.24-57 ،)53(42 ،
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مرنا  ،اميرحسين ،جف  ،عل د شریف مقدم ،انی ،)5312( .بررسم عمریب مگمارکت پود گمهران
نا گهاش علوم پزشک تهران نر ا تگاراو بينالملل  .مجله مدیریت سعمت.21-51 ،)15(51 ،
وردزی چاکل  ،عبدالرعا .)5311( .کاربرن ردش ا د شاخص ای کتابسنج نر ممالعاو عل سمنج .
مجله عيار.72-41 ،22 ،
وردزی چاکل  ،عبدالرعا ،آقایاری ،حسين د حسنزانش ،محمد .)5319( .ارزیماب پود گمهران نا گمهاش
شهيد بهگت نر پایهاش ای استنانی دب آد ساینس ،اسکوپوس د گوگل اسکالر براساس شاخص ای
اچ ،ج  .د پارامتر (مؤلفه) ام .پود گنامه کتابداری د االععرسا .512-531 ،)5(5 ،
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وردزی چاکل  ،عبدالرعا د معمحمدی ،جعفرقل  .)5319( .ارزیاب تمبيق ممدارک علمم مایمهشمدش
نا گهاش آزان اسعم نر پایهاش اسکوپوس نر سال ای  2997د  .2991فصلنامه نا شناسم ،)52(3 ،
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