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  چكيده
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اد به آنها نيز پذيري و افزايش استن ها باعث افزايش رويت  انتشار توليدات علمي در اين پايگاه وهاست بندي دانشگاه هاي مهم رتبه

 ارائه گرديده 2007 تا 1998طي سالهاي در اين مقاله، وضعيت انتشار و استناد به مقاالت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي . شود مي
  .است
 كليه مقاالت منتسب به دانشگاه علوم  و در آنتوصيفي انجام شد كه به روشاست سنجي  يك مطالعه علم اين مطالعه: بررسي روش

ها  يافته. بودند، تحت بررسي قرار گرفتند منتشر شده 2007 تا 1998هاي  در سال  ISIهاي استنادي  شكي شهيد بهشتي كه در نمايهپز
   .ندگيري از آمار توصيفي ارائه گرديد با بهره
 2007ن رشد در سال  اي ورشد صعودي داشتانتشار مقاالت  .منتشر شد 2007 تا 1998هاي  بين سال مقاله 1431كل در : هايافته

هر يك  ،Journal of Endourology و American Journal of Gastroenterologyبيشترين مقاالت در دو نشريه . به صورت جهشي بود
 70 در. فارماكولوژي بودنددر زمينه )  درصد14(شان تمامي مقاالت به زبان انگليسي و بيشتر .بودمنتشر شده  ،) درصد5/2( مقاله 35
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ها احراز رتبه برتر در      ترين دغدغه دانشگاه   روزه يكي از مهم     ام
بندي دانشگاه هاست و باالبودن آمـار    هاي بين المللي رتبه    نظام

هاي معتبر و  استناد به آنها        شده در پايگاه   توليدات علمي نمايه  
بديهي است كـه    ). 2،1( هاست بندي دانشگاه  هاي رتبه  از مالك 
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توليدات علمـي ارتبـاط مـستقيمي بـا         باالرفتن آمار استناد به     
توليدات علمي هر قدر هم كه از اعتبار        . گستره انتشار آنها دارد   

در گـستره وسـيع       اگـر  ،و ارزش علمي بااليي برخوردار باشـند      
انتشار نيابند مورد رويت علمي قرار نخواهـد گرفـت و طبيعتـاً              

 تعداد استناد كمي را به خود اختصاص خواهند داد و به همين           
 هرچـه .  دليل تاثير اندكي بـر چرخـه علـم خواهنـد گذاشـت            

اطالعاتي معتبر   هاي در تعداد بيشتري از پايگاه     توليدات علمي 
 به همان ميزان احتمال ديـده       ،سازماندهي و قابل بازيابي شوند    

از سـوي ديگـر    .كنـد  شدن و استناد به آنها افـزايش پيـدا مـي       
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كـه يكـي از     اهميت بحث كاربردي سازي نتـايج پـژوهش نيـز           
هاي متوليان امور پژوهـشي كـشور در سـطح           دغدغه ترين مهم

كند كه توليدات علمي در سـطح        ايجاب مي ،  خرد و كالن است   
بـا  تنهـا   پر واضح است كه ايـن مهـم         ). 3(  انتشار يابند  يوسيع

هاي  پايگاه پژوهشي در نشرياتي كه در  هاي فعاليتنتايج  انتشار  
، ميـسر   شـوند  مـي  قابل بازيابي المللي سازماندهي و     معتبر بين 

از جملـه   )  سـابق  ISI(هاي اطالعـاتي تامـسون       پايگاه. گردد  مي
پژوهي پوشيده  هايي هستند كه اهميت آنها بر هيچ دانش پايگاه
اسـتنادي كـه شـركت       هـاي  نامـه  ويژه مجموعه نمايه    به ،نيست

ارائـه   web of scienceتامسون مجموعه آنهـا را تحـت عنـوان    
 كتـاب و مجلـه      9000ن مجموعه شامل بيش از      اي. كرده است 

اي در زمينه علوم طبيعـي،        المللي و منطقه    پژوهشي معتبر بين  
 هاي موجود در ايـن منبـع       پايگاه ).4(علوم انساني و هنر است      

، ) تـاكنون 1900ز سـال  ا(®Science Citation Index شـامل 
Social Sciences Citation Index®)  تـاكنون 1956از سال ( ،

Arts & Humanities Citation Index®)  1975از ســال 
 و  ) تــا كنــون1993از ســال ( Index Chemicus®، )تــاكنون

Current Chemical Reactions®  ) به )  تاكنون1986از سال
يكـي از    كه اولين و  ) 5( 1985 تا   1840هاي   عالوه آرشيو سال  

يند تاكنون   آسنجي به حساب مي      ترين منابع مطالعات علم    مهم
انـد، امـا بـه نظـر         هاي بـسياري قـرار گرفتـه       دستمايه پژوهش 

رسد كه تاكنون پژوهشي در ارتبـاط بـا وضـعيت انتـشار و               مي
استناد به مقاالت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهـشتي در ايـن            

هايي از اين   از آنجايي كه پژوهش   . مجموعه صورت نگرفته است   
هـا و    ريـزي  هاي ارزشمندي براي برنامه    تواند دستمايه  دست مي 
هاي آتي دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد بهـشتي           گذاري سياست

هـا در    بنـدي دانـشگاه    هاي رتبه  جهت كسب رتبه برتر در نظام     
 ايـن پـژوهش وضـعيت       ،المللـي فـراهم آورد     سطح ملي و بـين    
دانـشگاه علــوم پزشـكي شــهيد بهـشتي طــي    انتـشار مقــاالت  

همـراه  بـه   را  در ايـن منبـع      ميالدي   2007 تا   1998هاي   سال
تحليل وضعيت استناد به اين مقاالت و تبيين وضعيت مقاالت          

  . استنادگر را مورد بررسي قرار داده است
  

  مواد و روشها
در ايـن مطالعـه     . )6 (سنجي است  اين مطالعه از نوع مطالعات علم     

قاله منتسب به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهـشتي كـه            م 1421
 (Web of science) آي اس  آيهاي اسـتنادي  نامه در مجموع نمايه

، مورد اند  ميالدي انتشار يافته2007 تا  1998در محدوده  زماني    
با توجه به اينكه نام دانـشگاه علـوم پزشـكي           . بررسي قرار گرفتند  

هاي نوشتاري متفـاوتي     البشهيد بهشتي در مقاالت مختلف، درق     
هـاي نوشـتاري     ثبت شده است،  لـذا  بـا در نظـر گـرفتن شـكل               

 . شدالزم انجام جستجوهاي متفاوت، 

از نظر تـاريخ نـشر، منبـع انتـشار، محمـل            مقاالت به دست آمده     
 مـشاركت محققـان سـاير كـشورها          و هاي موضـوعي   زباني، مقوله 

ناد به آنهـا مـورد   سپس مقاالت از نظر وضعيت است  . ارزيابي شدند 
مقـاالت اسـتنادگر از نظـر        در گام بعـد نيـز      بررسي قرار گرفته و   

كشورهاي استنادگر، تاريخ نشر، زبان انتشار، منبع انتـشار، مـورد           
هـا و     و نقش همكاري سـاير دانـشگاه       ندتجزيه و تحليل قرار گرفت    

كشورها در انتشار اين مقـاالت و نيـز كـشورهاي مـصرف كننـده            
  . شدمقاالت معين 

 21هـا در تـاريخ       با توجه به اينكه جستجو براي گردآوري داده       
فقط آن دسته از مقاالتي كه تا اين تاريخ  ، انجام شد2008مي  

. ندمورد بازيابي قرار گرفت بودند، در اين پايگاه سازماندهي شده
بديهي است مقاالتي كه پس از اين تاريخ مجـوز ورود بـه ايـن               

  .در اين پژوهش لحاظ نشدند ،دبودنپايگاه را يافته 
  

  هايافته
 تـا    1998در محدوده  زماني      مقاله واجد شرايط     1421در كل   
در  توزيع مقـاالت برحـسب سـال انتـشار        . وجود داشت  2007
دهد كـه بيـشترين مقالـه         است و نشان مي    شده ارائه   1نمودار  

و )  درصـد 1/35( مقالـه  499 بـه تعـداد     2007مربوط به سال    
 بـه  .بـود )  درصد 1/18( مقاله   257به تعداد    2006سال  سپس  

 نـسبت بـه سـال    2001جز ركود اندك انتشار مقاالت در سال   
ها ميـزان انتـشارات دانـشگاه رونـد رو بـه              در باقي سال   2000

در نمـودار يـك      و همـان طـور كـه         رشدي را طي كرده اسـت     
 بـه   2007شود كه اين خـط سـير رشـد در سـال              مشاهده مي 

  .ه استجهشي صعودي مبدل شد
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ــاالت  ــشترين مق ــشريه بي  American Journal of در دو ن

Gastroenterology و Journal of Endourology ] 35هر يك 
هـا   به طور كلـي يافتـه     . بودند منتشر شده    ]) درصد 5/2 (مقاله

  .  منابع انتشار مقاالت استبيانگر پراكندگي
بـه زبـان انگليـسي انتـشار        )   درصد 100( مقاله   1421تمامي  
  در مقولـه موضـوعي     ) درصـد  14(مقـاالت    بيشتر. بودنديافته  

ــاكولوژي ــازيفارمــ ــس از آن  و داروســ ــوالت در  و پــ مقــ
تغذيه و رژيم درماني   ،  ) درصد 2/8(اندوكرينولوژي و متابوليسم    

  . بودندانتشار يافته  ) درصد1/7( و جراحي ) درصد8/7(
 محققان دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد        ، مقاله 1421از مجموع   
جايگـاه پديـدآور اول      در ) درصـد  70(  مورد 1001بهشتي در   

 مقاله  131ند و پس از آن محققان دانشگاه تهران در          شتدا قرار
، دانشگاه تربيت مدرس و انستيتو پاستور هر يك در          ) درصد 9(

و ساير )  درصد5/1( مقاله 23، بقيه اهللا در )رصد د4( مقاله 27
)  درصـد  15( مقالـه    212ها و مراكز تحقيقاتي نيـز در         دانشگاه

  . بودنداين جايگاه را به خود اختصاص داده 
 2/38( مقالـه    543در توليـد    ) 7 (هاي تيپ يك   محققان دانشگاه 

هاي تيپ    مقاله و دانشگاه   157هاي تيپ دو در        ، دانشگاه )درصد
بررسي هاي بيشتر نشان داد      . مقاله  مشاركت داشتند    23در  ه  س

 367 هاي تيپ يـك     دانشگاه محققان  مورد همكاري     543كه از   
  . بودمورد متعلق به محققان دانشگاه تهران 

از نظر كشورهاي مشاركت كننده در توليـد مقـاالت بيـشترين            
 همكاري ميان محققان ايراني با محققان اياالت متحده آمريكـا         

، ) مقالـه  15(، ژاپـن    ) مقالـه  25( و پس از آن كانادا    )  مقاله 76(
  . بود)  مقاله14(و انگلستان )  مقاله14(استراليا 

بيشترين ميـزان   شود    مشاهده مي جدول يك   همان طور كه در     
مربـوط بـه مقـاالت      ) 5/143( ميانگين استناد به ازاي هر سال     

اد بـه هـر      اما از نظر ميـزان ميـانگين اسـتن         ،  است  2006سال  
را بـه خـود     ) 96/9(  بيـشترين رقـم    1999مقاله، مقاالت سال    

 2003 مقــاالت ســال Hاز نظــر شــاخص . انــد اختــصاص داده
 h-indexشـاخص اچ يـا همـان        . شـتند را دا  )8(بيشترين رقم   

 جهــت تعيــين مــرز اعتبــار ISIشاخــصي اســت كــه از ســوي 
ك مثل مقاالت يك نويسنده، مقاالت يـ      ( اي از مقاالت   مجموعه

خط ). 9(پذيرفته شده است   ) حوزه موضوعي، مقاالت يك سال    
سير سه منحني ميـانگين تعـداد مقـاالت بـه ازاي هـر سـال،                

سـو   ميانگين ميزان استناد به هر مقاله، و شاخص اچ تقريبا هم          
  مقالـه   2677مقـاالت،   با احتساب خوداستنادي    . بودو هم جهت    

ي شـهيد بهـشتي      مقاله دانشگاه علوم پزشـك     1421 بار به    3203
ــرده   ــتناد ك ــدبوداس ــه در 2677از . ن ــده  276 مقال ــه پدي  مقال

  .بودخوداستنادي اتفاق افتاده 

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   ISI توزيع مقاالت - 1جدول 
  )n=1421 (بر حسب وضعيت استناد

شاخص 
 هرش

h-index 

ميانگين 
  استناد

به ازاء هر مقاله

ميانگين 
  استناد
البه ازاء هر س

  مجموع
دفعات 
 استناد

تعداد 
 مقاالت

 سال

4 5/3  3/7  73 21 1988
10 10 8/28  259 26 1999
10 7/5  1/35  281 49 2000
8 2/5  1/31  218 42 2001
10 7/4  2/68  409 87 2002
13 5 4/116  582 117 2003
9 2/3  8/93  375 119 2004
10 9/2  197 591 204 2005
7 1/1  5/143  287 257 2006
5 26/0  128 128 499 2007

  
بيشترين ميزان استناد به مقاالت مورد پژوهش توسط محققان         

در (و محققان اياالت متحده آمريكا      )  مقاله 749در  (كشورمان  
پس از آن محققـان كـشورهاي       . بودصورت گرفته   )  مقاله 586

 112بـا   (، هنـد    ) مقاله 115با  ( مقاله، تركيه    148با  (انگلستان  
بـا  (، چـين    ) مقالـه  102با  (، ژاپن   ) مقاله 103با  (، ايتاليا   )مقاله
به ترتيب بيشترين ميزان    )  مقاله 100با  (  آلمان    و ) مقاله 101

  . ندبوداستناد را انجام داده 
منحني ميزان انتشار مقاالت بر اساس تاريخ نـشر رونـد رو بـه              

 مقالـه از مقـاالت اسـتنادگر در         9فقط  . رشدي طي كرده است   
 كـه بيـشترين     2007 و تـا سـال       بـود  منتشر شده    1999سال  

هـر سـال    بودنـد،   انتشار يافتـه    ) مقاله912(مقاالت استنادگر     
  . ميزاني به اين رقم اضافه شده است

 و   بودند مقاله استنادگر به زبان انگليسي       2677 مقاله از    2629
هـاي فرانـسه، آلمـاني، اسـپانيايي،         زبان  مقاله به ترتيب به    48

  . بودندالي، تركي و ژاپني منتشر شده چيني، پرتغ
 پراكندگي  آشكاري ،در ارتباط با منبع انتشار مقاالت استنادگر     

 Journal of Essential Oilاي كه نـشريه   مشهود است به گونه

Research       هـاي ايـن بخـش را بـه خـود             كه  رتبـه اول يافتـه
  مقاالت اسـتنادگر را در        درصد 6/1 فقط   ،اختصاص داده است  

   . جاي داده استخود
  

  بحث
دانشگاه علوم منتسب به  مقاله 1431اين مطالعه نشان داد كه   

 هـاي اسـتنادي    نامـه  پزشكي شهيد بهشتي در مجموع نمايـه      
 تـا   1998 در محـدوده  زمـاني   (Web of science) آي اس آي
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انتــشار مقــاالت رشــد  بودنــد و  مــيالدي انتــشار يافتــه2007
 Americanدر دو نـشريه  بيـشترين مقـاالت   . صعودي داشـت 

Journal of Gastroenterology و Journal of Endourology ،
 70در  . فارماكولوژي بودنـد  در زمينه   )  درصد 14(شان  و بيشتر 

 منحنـي   ودرصد مقاالت، محققان دانشگاه نويسنده اول بودنـد  
 . داد استناد به مقاالت نيز روند رو به رشدي را نشان مي

ارانش در پژوهشي بـه بررسـي وضـعيت         و همك  )Bjern(بجرن  
كـه تـا پايـان       توليدات علمي آن دسته از پرستاران دانمـاركي       

نــد، در بود موفــق بــه اخــذ مــدرك دكتــرا شــده 2005ســال 
ــاه ــاتي   پايگ ــاي اطالع ــدوده CINAHL  وPubMedه  در مح

آنهـا الگـوي رو بـه       .   مبادرت كردند  2005 تا   1976هاي   سال
پرستاران مشاهده  پژوهشي   -لميدر انتشار مقاالت ع   را  رشدي  
 درصـد  ايـن پرسـتاران        50 و به اين نتيجه رسيدند كه        كردند

  ).10(اند  در نشريات علمي معتبر انتشار داده مقاالت خود را
 به مطالعه 2007و همكارانش نيز در سال ) Da Rocha(داروكا 

 نشريه با ضريب تاثير باال 40توليدات علمي محققان برزيلي در 
در ايـن   . كردنـد   مبـادرت  2006زه روانشناسي در سـال      در حو 

گـزارش اسـتنادي نـشريات     گيري از پايگـاه    پژوهش كه با بهره   
كـه اگـر    گيري شـد      نتيجه،    انجام شد   (JCR)موسسه تامسون   

 امـا   ،اين توليدات علمي مـشهود اسـت       چه رشد كمي و كيفي    
  ).11(هاي مذكور محدود است  دامنه موضوعي پژوهش

و ) Belichon(كان   بلين  پژوهش ديگري توسط   2007در سال   
بررسي توليدات علمـي محققـان        در آن  و همكارانش انجام شد  
با استفاده از پايگاه اطالعاتي     اخالق زيستي   اسپانيايي در حوزه    

رونـد رو   نشان داد كه     2003 تا   1966مدالين در طي سالهاي     
  ). 12(شت به رشدي در توليدات علمي اين محققان وجود دا

 در 2007و همكــارانش نيــز در ســال   ) Ugolini(آگــوليني 
پژوهــشي بــه مطالعــه كتابــسنجي توليــدات علمــي در حــوزه  

هاي   سال در بينcancer molecular epidemiologyموضوعي 
و بـه   پرداختنـد    PubMed در پايگاه اطالعاتي     2004 تا   1995

 مقاله جامعه پـژوهش     3842اين نتيجه رسيدند كه از مجموع       
درصد اين توليدات به كشورهاي انگلستان، آلمـان، ايتاليـا،        37

 7/9 درصد بـه ايـاالت متحـده آمريكـا و     6/31، فرانسه و سوئد 
محاسبه ضـريب تـاثير     . درصد به كشور ژاپن تعلق داشته است      

كـه   توليدات علمي كشورهاي مختلف در اين حوزه نـشان داد          
، اولـين رتبـه و پـس از آن ايـاالت            3/6 كانادا با ضـريب تـاثير     

در ) 2/5(و انگلــستان ) 8/5(فنالنــد ) 9/5بــا (متحــده آمريكــا 
  ). 13( ندشتمراتب بعدي قرار دا

ــارانش ) Wen(ون  ــدات علمــي حــوزه   در و همك بررســي تولي
electronic health record research  بــا اســتفاده از  پايگــاه

هـاي    در بـين سـال  Science citation index (SCI)اطالعاتي  
كـه رونـد رو بـه رشـدي در          مـشاهده كردنـد      2005 تا   1991

 مـورد  1803از مجمـوع    . وجـود دارد  توليدات علمي اين حوزه     
مورد  1455بودند،  كشور انتشار يافته 39يافت شده كه توسط    

هـاي مـورد     مقاله بـوده و بقيـه درسـاير فرمـت         )  درصد 7/80(
 مقـاالت بـه      درصـد  98. دنـد بوپذيرش اين پايگاه انتشار يافته      

 مقــاالت از كــشور  درصــد57زبــان انگليــسي و نويــسنده اول 
  ).  14(ند آمريكا بود

هاي استنادي موسسه     با تكيه بر نمايه نامه     سنجي مطالعات علم 
و تــاكنون ) 15( در ايــران آغــاز شــد 1375تامــسون از ســال 

در سال   .هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است        پژوهش
بررسي روند  " رضايي و همكارانش در پژوهشي با عنوان         1385

هـاي   تغييرات كمي مقاالت مربوط بـه ديابـت در فاصـله سـال            
ــود تحقيقــات در كــشورهاي در حــال     :2002 و 1992 كمب
رسي روند توليدات پژوهـشي كـشورهاي توسـعه          به بر  "توسعه

يافته و در حال توسعه در زمينه ديابت و نيـز ارزيـابي شـكاف               
د بين پژوهش در زمينه ديابت و بار تحميل شده توسـط            موجو

در اين پژوهش كه جامعـه آن       . پرداختندديابت بر اين كشورها     
محققـان بـه    بـود،    استخراج شده    PubMedاز پايگاه اطالعاتي    

اين نتيجه رسيدند كه اگرچه سهم كشورهاي در حـال توسـعه           
ي هـا  از مقاالت بين المللي مربـوط بـه ديابـت در طـول سـال              

گيـر بـين     اي چـشم   گذشته افزايش يافته است، اما هنوز فاصله      
كشورهاي توسعه يافته و در حـال توسـعه از نظـر تحقيـق در               

  ). 16( زمينه ديابت وجود دارد
 به بررسي توليـدات علمـي       1385 نوري و همكارانش در سال      

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در پايگاه اطالعـاتي         
web of science 2006 تـــا پايـــان ســـال 1976 از ســـال  

منتشر شده از دانشگاه علوم پزشكي       مدرك   488از  . پرداختند
از .  بود2006 مربوط به سالبيشترشان  ISI مجالت اصفهان در

صـيل و از     ا نظر نوع مدرك بيشترين تعداد مربوط بـه مقـاالت         
لحــاظ موضــوعي نيــز بيــشترين تعــداد مــدارك در رابطــه بــا 

گيري كردند   پژوهشگران نتيجه . بودق محيطي   هاي عرو   بيماري
كــه در مجمــوع توليــدات علمــي پژوهــشگران دانــشگاه علــوم 

رقم قابل  Web of Science پايگاه اطالعاتي پزشكي اصفهان در
قبولي نيست و پيشنهاد كردند كه  مسؤولين امر بـراي بهبـود             

شرايطي را فراهم كنند تا پژوهشگران انگيـزه  بايد وضعيت  اين
را به دست آورنـد   ISI مقاله در مجالت توان الزم براي انتشارو 
)8(.  

انتـشار مقـاالت دانـشگاه علـوم         منحنـي ،  اما در پژوهش حاضر   
 رونـد  2007 تـا  1998هاي  پزشكي شهيد بهشتي در طي سال    
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توانـد ناشـي از      ايـن امـر مـي     و  دهـد    رو به رشدي را نشان مي     
محققـان بـراي    در راستاي تشويق     هاي دانشگاه  گزاري سياست

هـاي   نامـه  انتشار مقاالتشان در نـشريات نمايـه شـده در نمايـه      
الزم بـه ذكـر اسـت وزارت بهداشـت،        . استنادي تامسون باشـد   

نمايـه شـدن مقـاالت در ايـن          نيـز  درمان و آمـوزش پزشـكي     
هـاي   هاي ارزشيابي دانـشگاه    ها را به عنوان يكي از مالك       پايگاه

كـه  ) 7( م كـرده اسـت    علوم پزشكي و همچنين محققان اعـال      
  . طبيعتا اين رويه نيز در اين رشد صعودي موثر بوده است

 Americanها نشان دادند كه بيشتر مقاالت در دو نشريه   يافته

Journal of Gastroenterology و Journal of Endourology 
پراكندگي آشكاري در  . ندبودانتشار يافته   )  مقاله 35هر يك با    (

توانـد   شد كه اين پراكنـدگي مـي       االت ديده مي  منابع انتشار مق  
باشـد  هاي موضوعي    همسو با پراكندگي مشاهده شده در مقوله      

هـاي موضـوعي     بيانگر رشـدي پراكنـده در دامنـه       و به عبارتي    
 كـه   نشان دادنـد  ها   همچنين يافته . استتحت پوشش دانشگاه    

 & Pharmacology در مقولــه موضــوعيبيــشترين مقــاالت 

Pharmacyندبودشار يافته  انت.  
توانـد   ند كه مي  بودمقاالت به زبان انگليسي تدوين شده       تمامي  

 مـوارد    درصـد  70در  . المللي بودن اين زبان باشـد      به دليل بين  
پديدآور اول مقاالت محققـان دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد             

هاي تيـپ يـك بـاالترين رقـم          دانشگاهبه عالوه،   . بودندبهشتي  
هاي  بررسي. به خود اختصاص داده اندرا )  مورد543(مشاركت 

 مــورد همكــاري محققــان   543بيــشتر نــشان داد كــه از   
 مورد متعلق به محققـان دانـشگاه        367،  هاي تيپ يك   دانشگاه
هـا   رسد بعد مكان و هم سطحي دانـشگاه        به نظر مي  . بودتهران  

از نظر رتبه علمي در تعيـين ميـزان همكـاري ميـان محققـان           
.  هـا تـاثير گـذار بـوده اسـت          ير دانـشگاه  دانشگاه و محققان سا   

بيشترين همكاري ميـان محققـان ايرانـي بـا محققـان ايـاالت              
متحده آمريكا و پس از آن كانادا، ژاپـن، اسـتراليا و انگلـستان              

  . بودصورت گرفته 
) 5/143( بيشترين ميزان ميـانگين اسـتناد بـه ازاي هـر سـال       

يـزان ميـانگين    اما از نظـر م    بود،   2006مربوط به مقاالت سال     
) 96/9(  بيشترين رقـم   1999 مقاالت سال    ،استناد به هر مقاله   

از نظر شاخص اچ نيز مقـاالت       . ندبودرا به خود اختصاص داده      
اما به طور كلي خـط      . شتندرا دا ) 8( بيشترين رقم    2003سال  

سير سه منحني ميـانگين تعـداد مقـاالت بـه ازاي هـر سـال،                
اله، و شاخص اچ تقريبا هم سو       ميانگين ميزان استناد به هر مق     

  . و هم جهت است
 2677ها نشان داد كـه        يافته ،از نظر وضعيت مقاالت استنادگر    

 مقاله دانشگاه علوم پزشـكي شـهيد        1421 بار به    3203  مقاله

 مقالــه  276 مقالــه در 2677از . نــدبوداســتناد كــرده  بهــشتي
ستناد به  بيشترين ميزان ا  . بودپديده خوداستنادي اتفاق افتاده     

و پـس از    )  درصد 28(مقاالت مذكور توسط محققان كشورمان      
صـورت گرفتـه    )  درصـد  22( آن محققان اياالت متحده آمريكا    

) مــورد 912 (2007بيــشتر مقــاالت اســتنادگر در ســال . بــود
نـد و رشـدي صـعودي در ايـن زمينـه كـامال              بودانتشار يافتـه    

فـي مقـاالت   تواند ناشـي از رشـد كي   كه اين امر ميبود  مشهود  
  .پژوهشگران دانشگاه باشد

 مقاالت اسـتنادگر بـه زبـان انگليـسي           درصد 98از نظر زباني،    
تواند ناشي از بين المللي بودن   كه باز هم مي   بودند  انتشار يافته   

در ارتباط با اينكه     .اين زبان و همچنين هم زباني مقاالت باشد       
دانـشگاه  مقاالت كدام نشريات بيشترين استناد را بـه مقـاالت           

  .ها پراكندگي  آشكاري را نشان دادند  يافته،اند انجام داده
 انتـشار مقـاالت در      ،همانطور كـه در مقدمـه نيـز عنـوان شـد           

هـاي   يكـي از مـالك    ) ISI( هـاي اسـتنادي تامـسون      نامه نمايه
وزارت ). 2،1( المللـي اسـت    ها در سطح بين    بندي دانشگاه  رتبه

 وزارت بهداشت، درمان و     چنين علوم، تحقيقات و فناوري و هم     
نيز اين عامـل را بـه عنـوان يكـي از             آموزش پزشكي كشورمان  

ها، موسـسات    ارزيابي و اعتبار سنجي علمي دانشگاه     هاي   مالك
در همين راستا ). 17-19( اند پذيرفتهآموزش عالي و تحقيقاتي 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز اين مالك را به عنـوان           
ي ارزشيابي اعضاي هيات علمي و پژوهـشگران        ها يكي از مالك  

محققـان بـا     به همين دليل  ). 20( خود مد نظر قرار داده است     
 JCRچنين پايگاه گزارش اسـتنادي نـشريات    اين پايگاه و هم

(Journal Citation Report) كــه يكــي ديگــر از محــصوالت 
هـاي   داده هـايش را از آنـاليز      و يافتـه  ) 21( باشـد  تامسون مـي  

.  آشـنايي داشـته باشـند   ،كند هاي استنادي فراهم مي  نامه نمايه
الزم به ذكر است كتابداران به اقتضاي دانش و تخصصي كه در            

تواننـد   نهاد رشته كتابداري و اطالع رسـاني نهفتـه اسـت مـي            
لذا پيشنهاد . ها به محققان باشند    بهترين آموزشگران اين پايگاه   

گيـري از    بـا بهـره   شود دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي        مي
هاي آموزشـي بـراي اعـضاي هيـات           كارگاه ،تخصص كتابداران 

چنـين   هم. علمي و پژوهشگران خود در اين زمينه برگزار نمايد 
شود تدابير تشويقي بيشتري جهـت تقويـت سـير           پيشنهاد مي 

هـا   صعودي انتشار كمي و كيفي مقاالت دانشگاه در اين پايگـاه      
تواند با ارتقاء نشريات     نشگاه مي از سوي ديگر دا   . انديشيده شود 

ها اقـدام   منتشره خود در راستاي نمايه شدن آنها در اين پايگاه        
چنين با توجه به غالب بودن زبـان انگليـسي در ايـن         هم. نمايد
شود دانشگاه در زمينه آموزش تـاليف        ها پيشنهاد مي   نامه نمايه



 ISIدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در وضعيت انتشار مقاالت                  پزشكي                                        مجله پژوهش در / 86

د به زبان انگليسي براي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران خـو          
  . هاي مدوني را در دستور كار خود قرار دهد برنامه
هـا بيـان شـد نـام دانـشگاه علـوم             گونه كه در مواد و روش      همان

هاي نوشـتاري متفـاوتي در فيلـد         پزشكي شهيد بهشتي با شكل    
 ايـن امـر     .نـام سـازمان متبـوع درج شـده اسـت           شناختي كتاب

ه دانشگاه را   تواند شناسايي جامع و مانع آثار محققان وابسته ب         مي
 ،شود محققـان دانـشگاه     لذا پيشنهاد مي  ؛  با دشواري مواجه سازد   

مطابق آنچه كـه درتفـاهم نامـه         نام سازمان را به شكلي همگون     
بين دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهيد بهـشتي و دانـشگاه شـهيد                

  .)22(  درج نمايند،بهشتي به تصويب رسيده است
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