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 .آوری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران کارشناس ارشد مامایی ، معاونت پژوهشی و فن.1

 .، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایرانتوحید ستانبیمارارشد ادبیات فارسی ، کارشناس .4
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 چکیده

به منظور رسیدن به هدف مشترک که همان تولید یک یند اشتراک گذاری دانش میان دو یا چند پژوهشگر فرآ به :زمینه و هدف

 الگویهدف مطالعه حاضر تعیین  .است تألیفی هم علمی، همکاری ازشیوه های  یکی .همکاری علمی می گویند اثر علمی است

 .تاس 7714تا  7717همکاری علمی در مقاالت نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی کردستان دربانک استنادی اسکوپوس از سال 

 475 جامعه پژوهش شامل .انجام گرفت بانک اطالعاتی اسکوپوس استفاده ازبا  و علم سنجی از نوع این مطالعه  :روش بررسی

 .بود 7714تا  7717نمایه شده اعضای هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی  کردستان در بانک استنادی اسکوپوس در سالهای  همقال

 فراوانی نویسندگان، توزیع نویسندگان، تعداد میانگین تعداد نویسندگان، نظر ت موجود ازاستخراج ، مقاالبازیابی و پس از 

ه تعداد برای محاسب .گرفتند قرار بررسی مورد بین نویسندگان گروهی همکاری ضریب شاخص همکاری ملی و بین المللی و

از آمار توصیفی و برای محاسبه ضریب  یو خارج یاخل، نسبت نویسنده به مقاله، تعداد مولفین همکار دمقاالت، تعداد نویسندگان

 .همکاری از فرمول محاسبه ضریب همکاری استفاده شد

در بانک استنادی اسکوپوس  7714تا  7717مقاله برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال  475در مجموع تعداد  :یافته ها

مولف ( درصد 33/7)نفر  34لف مشارکت کرده اند که از این تعداد مو 7712برای تالیف این مقاالت تعداد  . نمایه شده است

،  77/5شاخص همکاری، درجه همکاری و ضریب همکاری گروهی نویسندگان به ترتیب . خارجی و مابقی مولف داخلی هستند

 .بود نویسنده ای  15بیشترین مقاله از نوع سه نویسنده ای  و کمترین از نوع . بود 24/7و  22/7

 رو 7714 تا 7717 های سال در پایگاه اسکوپوس در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نویسندگان علمی تولیدات :گیری نتیجه

اخص همکاری بین المللی با این حال وضعیت ش. همچنین ضریب همکاری نویسندگان در سطح مطلوبی قرار دارد.است افزایش به

مشارکت بین المللی  به نویسندگان مقاالت دانشگاه علوم پزشکی کردستان  در جهت ترغیبباید به نظر می رسد  %( .2)کم  است 

شنایی با آاقداماتی مانند تسهیل حضور آنان در همایشهای بین المللی خارجی و داخلی به منظور  .شود تمهیداتی اندیشیده

 .می تواند مفید واقع شودپژوهشگران خارجی 

 .علوم پزشکی کردستان دانشگاهاری ، هم تالیفی ،همکاری علمی ، شاخصهای همک :واژه ها کلید

 14/7/24:پذیرش 5/7/24:اصالحیه نهایی 12/11/21:وصول مقاله
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 مقدمه

 اثری خلق هدف با نویسنده چند یا دو هنگامی که 

 را  به خود استعدادها و حاصل تالش منابع، مشترک،

 .اتفاق می افتد علمی گذارند همکاری می اشتراک

 .می به شیوه های مختلف روی می دهدهمکاری عل

Aytac  یند به اشتراک گذاری همکاری علمی را فرآ

دانش میان دو یا چند پژوهشگر برای رسیدن به یک هدف 

 از یکی. (1) کند تعریف می( یک اثر علمی تولید)مشترک 

هر روز بر . است تألیفی هم علمی، همکاریشیوه های 

در نتیجه میزان آن نیز اهمیت همکاری علمی افزوده شده و 

لقوه برای همکاری علمی دارای توانی با. افزایش می یابد

، توسعه پایدار و درک متقابل حل مشکالت پیچیده علمی

، الگوهای در مطالعات علم سنجی(. 7)گی است فرهن

همکاری با استفاده از روشهای کمی آماری مورد بررسی 

 نوشته زیابیار در کمی روش کارگیری به .قرار می گیرند

 اطالع و مختلف مطالعات در عظیمی تحول علمی های

مطالعات علم سنجی نتایج  (.1) ه استآورد وجود به رسانی

-co) مستمر مقاالت هم تالیفی در دو دهه گذشته افزایش

authored papers ) در رشته های گوناگون علمی را

بطور کلی مقاالت هم تالیفی بیشتر از . است نشان داده

با توجه به  (.4) االت تک مولف استناد دریافت می کنندمق

 ناگزیر پژوهشگران  ،ماهیت پیچیده و تخصصی علوم جدید

با یکدیگر همکاری  اثر بخش  برای انجام پژوهشهایهستند 

همکاری علمی نوعی از تعامل است . و تعامل داشته باشند

پذیر اناییها و منابع امکانکه در آن ارتباط موثر و تشریک تو

مقاالت هم تالیفی محصول همکاری علمی بین (. 5) شود می

این همکاری می تواند در سطح . محققان و دانشمندان است

معتقد است که  Aksnes. ملی و بین المللی اتفاق بیافتد

 توسط آنها عادی تفاوت دارند، مقاالت با پر استناد مقاالت

 بین ریهمکا بصورت اغلب دانشمندان و بیشتری از تعداد

 (.3) تالیف می شوند المللی

بلکه وسیله  همکاری علمی شاخص کیفیت پژوهش نیست،

می توان ادعا کرد (. 2) ای برای رسیدن به آن کیفیت است

که هرچه میزان همکاری میان دانشمندان بیشتر باشد کیفیت 

  .آنها و در نتیجه میزان توسعه علمی باالتر است رکا

 داری معنی رابطه میدهد  اننش که دارد وجود شواهدی

 دارد وجود علمی آثار بهتر کیفیت و گروهی همکاری بین

، هدف اصلی در همکاری علمی ایجاد همدلی (.3)

همکاری، هم اندیشی و مشارکت میان دانشمندان و 

، در نتیجه آن، ارتباط علمی مستقیمپژوهشگران است تا 

زیتهایی که به دلیل م. شودسالم و سازنده بین آنها برقرار 

. همکاری علمی به همراه دارد این پدیده رو به رشد است

Osareh ،  به برخی از مزیتهای همکاری علمی از جمله

تبادل ثمر بخش ایده ها، کیفیت باالتر و اعتبار بیشتر آثار 

حاصل از همکاری علمی و دریافت استنادهای بیشتر و 

حال علمی مشترک کشورهای در عینیت بخشیدن به متون 

 .(2) اشاره کرده است توسعه

مطالعاتی در کشور صورت  ،در زمینه بررسی همکاری علمی

ضریب همکاری در گروههای آموزشی  .گرفته است

توسط فاطمی و همکاران  7773دانشگاه کردستان در سال 

نتایج نشان داد که بیشترین ضریب  ،مورد بررسی قرار گرفت

و   ISIمجالت همکاری مربوط به مقاالت چاپ شده در

آن مربوط به مقاالت چاپ شده در مجالت با درجه  کمترین

علمی پایین تر بود و همچنین با افزایش ضریب همکاری 

کاران گروه نیز گروهها تعداد مقاالت چاپ شده توسط هم

حیدری و صفوی ضریب همکاری (. 17) افزایش یافته است

کی گروهی نویسندگان مقاالت مجله پژوهش در علوم پزش

 و تعداد نظر از شده چاپ مقاله 757تعداد .را بررسی کردند

 گروهی همکاری ضریب و مشخص نویسندگان جنسیت

مورد بررسی دارای  تمقاال .شد محاسبه نویسندگان بین

نویسنده  4بیشترین تعداد مقاالت دارای و نویسنده  1777

نتایج نشان داد که در سالهای مورد بررسی گرایش  .ندبود

دگان به تک نویسندگی کاهش یافته و ضریب نویسن
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 1127در سال  23/7به  1133در سال  34/7همکاری از 

با توجه به این که هم تالیفی یا  (.11)افزایش یافته است 

تالیف مشترک یکی از بارزترین جنبه های  همکاری علمی 

اغلب به عنوان شاخصی برای اندازه گیری آن در نظر  ،است

همکاری  الگوی دف مطالعه حاضر تعیینه .گرفته می شود

دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمایه شده علمی در مقاالت 

 .بود 7714تا  7717اسکوپوس از سال  بانک استنادی در

 

 روش بررسی
، در محیط اینترنت و با مراجعه به بانک اطالعاتی اسکوپوس

لمی دانشگاه علوم نمایه شده اعضای هیات ع مقاالت کلیه

در بانک استنادی اسکوپوس (مقاله  475 )کردستان پزشکی

این مطالعه در پایان  .بازیابی شدند 7714تا  7717در سالهای 

ابتدا با تایپ  .میالدی انجام شد( 1121دیماه ) 7714سال 

 Kurdistan)وابستگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

University of Medical Sciences ) در جعبه

 عاتی اسکوپوس کلیه رکوردهایی که باجستجوی بانک اطال

پس از  .استخراج شدند این وابستگی ثبت و نمایه شده بودند

 میانگین تعداد نویسندگان، نظر از ، مقاالت موجوداستخراج

 ضریب و فراوانی نویسندگان توزیع نویسندگان، تعداد

. گرفتند قرار بررسی مورد بین نویسندگان گروهی همکاری

، تعداد ، تعداد مولفشامل عنوان مقاله اطالعات مقاالت

 و تعداد مولفین همکار یتعداد مولفین همکار داخلاستناد، 

 .ندبود یخارج

، نسبت ه تعداد مقاالت، تعداد نویسندگانبرای محاسب

از  یو خارج ینویسنده به مقاله، تعداد مولفین همکار داخل

آمار توصیفی و برای محاسبه ضریب همکاری از فرمول 

 هم های شاخص .سبه ضریب همکاری استفاده شدمحا

 :از عبارتند تألیفی

 یاCollaborative Index=DI) ) همکاری شاخص 

قاله که با این  فرمول م هر در نویسنده تعداد میانگین

 :  دمحاسبه ش

  (Degree of Collaboration=DC)درجه همکاری

 مقاالت کل به نویسنده چند دارای مقاالت نسبت یا

   :درسی که با فرمول زیر محاسبه می شبر مورد مجموعه

        

 Collaboration )همکاری ضریبو  

Coefficient=CC)  نویسندگان میان همکاری یا نسبت 

  :شد که با فرمول زیر محاسبهمقاالت 

 

 :در فرمولهای فوق مقادیر عبارتند از

Fj  =ت دارای تعداد مقاالj  نویسنده که در دوره زمانی

 .مشخصی منتشر شده اند

N = زمانی  همان دورهتعداد کل مقاالت تحقیقاتی که در

 .مشخص منتشر شده اند

K = بیشترین تعداد نویسندگان به ازای هر مقاله 

F1 = تعداد مقاالت دارای یک نویسنده در دوره زمانی

 مشخص

که بین صفر و  عددی است  (CC)مقدار ضریب همکاری 

 نویسنده تک مقاالت که یک قرار می گیرد، هنگامی

 و سطوح کند، می میل صفر سمت به ، دارند اکثریت

  . کند می تفکیک یکدیگر از را گی نویسند  چند مختلف

 فرمول از استفاده با و خارجی میزان همکاریهای داخلی

 (NI=Nationalization Index)تألیفی ملی هم شاخص

 (INI=Internationalization Index) المللی و  بین

 :شد محاسبه

 
 

 
 

 یافته ها

توزیع فراوانی نویسندگان مقاالت دانشگاه علوم پزشکی 

 1 و به تفکیک سال در جدول لهکردستان به ازای هر مقا
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( درصد 7/1) مورد 5تعداد مقاالت تک نویسنده . استآمده 

با تعداد  ای ندهنویس 4و بیشترین همکاری علمی در مقاالت 

فقط یک مقاله . صورت گرفته است( درصد 5/77) مورد 32

 .ثبت شده است 7714در سال  ( درصد 7/7) مولف 15با 

مقاله برای دانشگاه علوم پزشکی  475در مجموع تعداد 

در بانک استنادی  7714تا  7717کردستان از سال 

 7712برای تالیف این مقاالت . اسکوپوس نمایه شده است

 33/7)نفر  34مولف مشارکت کرده اند که از این تعداد 

مولف  (درصد 17/22) مولف خارجی و مابقی( درصد

( درصد 24/3)مقاله  13 تالیفنفر در  34این . داخلی بودند

تعداد مقاالت دانشگاه علوم . همکاری علمی انجام داده اند

پزشکی کردستان در طول سالهای مورد بررسی افزایش یافته  

 7714مقاله در سال  147به  7717مقاله در سال  42از و 

، در همین راستا میانگین استناد به مقاالت هم رسیده است

به  7717در سال به ازای هر مقاله  3/1افزایش یافته و از 

 123تعداد نویسنده هم از . رسیده است 7714در سال  71/1

 افتهفزایش یا 7714نفر در سال  237به   7717نفر در سال 

 (.7جدول )است 

میزان و درصد هم تالیفی ملی و بین المللی در مقاالت 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالهای مورد بررسی 

 درصد و 21نتایج نشان داد که هم تالیفی ملی . محاسبه شد

 (.1جدول ) درصد بود 2هم تالفی بین المللی 

شاخص همکاری، درجه : شاملشاخصهای هم تالیفی 

اری و ضریب همکاری در مقاالت دانشگاه علوم همک

پزشکی کردستان محاسبه شد و نتایج نشان داد که هر سه 

(  7717-7714)شاخص در طول سالهای مورد مطالعه 

، درجه و ضریب همکاری کل شاخص .افزایش یافته است

 بود 24/7و  22/7،  77/5گروهی نویسندگان به ترتیب 

 .(4جدول )

 7714تا  7717در اسکوپوس از  مقاله هر ازای به نویسندگان اوانیفر توزیع( 1جدول 

 تعداد نویسنده 
 

 کل درصد سال
15 

 بیشتر
15 14 11 17 11 17 2 3 2 3 5 4 1 7 1 

5/11  
42 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 5 3 14 2 2 7 

تعداد 

 مقاله
 

7717 
177 7 7 7 7 7 7 7 7 7/7  1/3  7/17  4/13  3/73  4/13  1/14  7/4 صددر   

3/11  
53 7 7 7 7 1 1 7 7 1 5 2 17 14 2 7 7 

تعداد 

 مقاله
 

7711 
177 7 7 7 7 2/1  2/1  5/1  5/1  1/5  3/3  5/15  2/77  74 17 5/1  درصد 7 

5/15  
33 7 7 7 7 7 1 7 7 4 1 17 15 11 14 3 7 

تعداد 

 مقاله
 

7717 
177 7 7 7 7 7 5/1  7 1 3 3/4  1/15  3/77  2/13  1/71  درصد 7 2 

4/73  
117 7 7 7 1 1 3 1 4 3 2 13 71 13 12 2 1 

تعداد 

 مقاله
 

7711 
177 7 7 3/1  2/7  2/7  4/5  2/7  5/1  1/5  1/3  1/14  5/77  1/14  7/15  3 2/7  درصد 

11 
147 1 1 7 1 1 1 1 4 17 2 12 75 17 12 4 7 

تعداد 

 مقاله
 

7714 
177 1/7  2/7  4/1  2/7  1/7  1/7  1/7  3/7  2/3  5/3  2/11  3/12  3/77  2/11  3/7  درصد 7 

177 
475 1 1 4 7 5 11 3 17 73 72 52 31 32 33 73 5 

تعداد 

 جمع مقاله

 
177 2/7  7/7  21/7  5/7  7/1  3/7  4/1  3/7  1/3  1/3  2/11  5/12  5/77  5/15  3/3  7/1  درصد 
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سال توزیع فراوانی مقاالت ، استنادات، نویسنده خارجی،تعداد مقاالت با مولف همکار داخلی و تعداد مقاالت با مولف همکار خارجی  به تفکیک ( 7جدول 

 7714تا  7717از در اسکوپوس 

تعداد مقاالت با 

مولف همکار 

 خارجی 

تعداد مقاالت با 

مولف همکار 

 داخلی 

تعداد نویسنده 

 خارجی

د کل  نویسنده تعدا میانگین  

استناد 

 به مقاله

تعداد 

 استناد

تعداد 

 مقاله

 سال

4 45 11 123 31/1  37 42 7717 

3 57 11 115 53/7  157 53 7711 

3 37 2 115 34/1  754 33 7717 

2 175 2 372 31/7  115 117 7711 

15 175 74 237 42/1  432 147 7714 

13 132 34 7712 71/1  جمع 475 1733 

 

تا  7717میزان و درصد هم تالیفی ملی و بین المللی در مقاالت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در اسکوپوس از سال ( 1جدول 

7714 
 نوع هم تالیفی تعداد شاخص هم تالیفی

21%  ملی 132 

2%  بین المللی 13 

 

 سال تفکیک به مقاالت در همکاری ضریب و همکاری درجه همکاری، شاخص( 4جدول 
 ل سا

 شاخص

 کل 7714 7711 7717 7711 7717

 77/5 37/5 41/5 22/4 41/5 7/4 همکاری شاخص

 22/7 22/7 22/7 22/7 22/7 23/7 همکاری درجه

 24/7 22/7 25/7 25/7 22/7 32/7 همکاری ضریب

 

 بحث 

 علمی تولیدات که داد نشان این مطالعه های یافته

پایگاه  رد دانشگاه علوم پزشکی کردستان نویسندگان

 بوده افزایش به رو 7714 تا 7717 های سال در اسکوپوس

بادی و همکاران در مطالعه خود به این روند سول آر .است

  صعودی تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پیر حقیقی و صبوری نشان دادند که (. 11) انداشاره کرده 

در  یران ا مدارک علمی  میزان تولیددر  حوزه علوم زیستی 

با  7717تا سال  1223ال از سبانک استنادی اسکوپوس 

ناد تولید که میزان اسبطوری ،افزایش یافته مناسبیسرعت 

سند در  1372به  1223ر سال سند د 27شده توسط ایران از 

بر اساس یافته های اولیاء و (. 11) ه است رسید 7717سال 

 2313با مت علوم پزشکی و سال 7711، در ابتدای سال قانعی

 از کل تولیدات علمی( درصد 77تقریبا )مقاله  بیشترین سهم 

با  در مجموع (. 14) کشور را به خود اختصاص داده است

دانشگاه علوم می توان گفت که توجه به نتایج این مطالعه 

حرکت  علمی در راستای این پیشرفت نیزپزشکی کردستان 

 .کرده است

 بیشترین تعداد که گردید مشخص پژوهش حاضر در

 (7717-7714) بررسی مورد های سال طول در مقاالت
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 نویسنده ای 5ای و  نویسنده 4های  به همکاری مربوط

یافتند هانی و همکاران در مطالعه خود درشهرابی فرا .است

  1 های به همکاری مربوط مقاالت که بیشترین تعداد

 حوزه در دیگر مطالعه ای در .است بوده ای نویسنده

 تا 1221 های سال طول در که شد نوفناوری مشخصنا

استنادی  نمایه در حوزه این علمی تولیدات بیشترین 7711

 (.15) بود ای نویسنده 1 مقاالت به مربوط (SCI) علوم

توسط  1231که از سال  یمتوسط تعداد نویسندگان مقاالت

نمایه سازی شده، به تدریج رو به  (ISI) تامسون رویترز

 43/7از  1231این رقم در سال . شته استافزایش گذا

نویسنده در اوایل  1طور متوسط به ب به ازای هر مقاله نویسنده

 4میالدی به  7777در اوایل دهه  وافزایش یافت  1227دهه 

 5الگوی چند نویسندگی به  7717در سال  .نویسنده رسید

 5میالدی  1231که در مقایسه با سال  افزایش یافتنویسنده 

هر چه متوسط تعداد نویسندگان مقاالت  .ر شده استبراب

علمی افزایش یابد، نسبت تک نویسندگی رو به کاهش 

درصد مقاالت از  17میالدی بیش از  1231در سال  .است

که این درصد در  الگوی تک نویسندگی تبعیت می کرد

توسعه آموزش عالی  .درصد کاهش یافت 11به  7717سال 

یاست های تحقیقاتی که به سهم در کشور و حضور موثر س

خود به افزایش تعداد نشریات علمی منجر شده است زمینه را 

. برای انتشار مقاالت علمی بیش از پیش فراهم آورده است

(. 13) این وضعیت الگوی نویسندگی را نیز تغییر داده است

مقاالت دانشگاه علوم  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

بانک استنادی اسکوپوس نمایه  پزشکی کردستان که در

 .ندنشده اند از الگوی مناسب تعداد نویسنده تبعیت می ک

 نشان داد که نویسندگانهمچنین  یافته های این مطالعه

های  همکاری مقاالت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به

 ،دارند تمایل المللی بین های همکاری از بیش داخلی

مقاله حاصل هم  475از  (درصد 2)مقاله   13بطوریکه فقط 

 همکاران و در پژوهش بصیرغفوری .تالیفی بین المللی است

 حوزه ایرانی پژوهشگران بیشتر از تمایل حاکی ها یافته

 به نسبت ایرانی نویسندگان با به همکاری اورژانس طب

همچنین در مطالعه شهرابی (. 12) بود نویسندگان خارجی

 عروق و قلب حوزه رانیای فراهانی و همکاران ، نویسندگان

 المللی بین های همکاری از بیش های داخلی همکاری به

ه در ایران بطور کلی می توان گفت ک(. 15) دشتندا تمایل

. از هم تالیفی بین المللی بهتر است جایگاه هم تالیفی ملی

این در حالی است که یافته های مطالعه داورپناه و آدمیان 

به مقاالت مشترک بین متوسط استناد نشان داد که 

، و متوسط 72/11حال توسعه  کشورهای توسعه یافته و در

استناد به مقاالت هم تالیفی غیرمشترک کشورهای درحال 

همچنین بین تعداد کشورهای همکاری ، است 13/5توسعه 

کننده در مقاالت حاصل از همکاری علمی و میزان استناد به 

علمی منطقه ای  اریمیزان همک .آن رابطه مثبت وجود دارد

ای در کشورهای توسعه یافته حدود سه برابر  یا قاره

حال توسعه و میزان همکاری علمی درون  کشورهای در

قطبی در کشورهای توسعه یافته حدود یازده برابر کشورهای 

درحال توسعه است؛ اما بین میزان همکاریها ی ملی و 

توسعه  حال فرامنطقه ای در کشورهای توسعه یافته و در

ستناد به مقاالت هم امیزان . وجود نداردتفاوت چندانی 

بیش از میزان استناد به مقاالت  برابر 3/1تالیفی بین المللی 

میانگین استناد به مقاالت هم تالیفی . هم تالیفی ملی است

کشورهای توسعه یافته حدود دو برابر کشورهای درحال 

ی از آن حاک فوق نتایج حاصل از پژوهش. توسعه است

با است که همکاری علمی کشورهای در حال توسعه 

کشورهای توسعه یافته بر میزان رویت پذیری مقاالت آنها 

همکاری  یتاثیر مثبت دارد و تفاوت معنی داری بین الگوها

علمی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود 

لذا به نظر می رسد در جهت ترغیب نویسندگان  .(13) ددار

یند ه علوم پزشکی کردستان و تسهیل فرآمقاالت دانشگا

مشارکت بین المللی آنان تمهیداتی اندیشیده و اقداماتی 

مانند تسهیل حضور آنان در همایشهای بین المللی خارجی و 

 .شنایی با پژوهشگران خارجی انجام گیردآداخلی به منظور 
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 همکاری، محاسبه سه شاخص هم تالیفی یعنی شاخص

 داد نشان این مطالعه در همکاری ضریب و مکاریه درجه

-7714)مورد بررسی   های سال طول در میانگین، طورب

 برخوردار باالیی مقادیر از ها شاخص تمامی ،(7717

مقاالت  نویسندگان تمایل دهنده نشان نتایج این. ندهست

 تولید و علمی همکاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان به

یافته های مطالعه حاضر با  .است یمشارکت صورت به علم

همسو ( 15)یافته های مطالعه شهرابی فراهانی و همکاران 

دانش که  در آن  و قهنویه بوده و با یافته های مطالعه

پایین بود  نویسندگان مقاالت میانگین ضریب همکاری

 میزان گرفت که نتیجه توان می .(12) همخوانی ندارد

 های در رشته دگاننویسن علمی همکاری و مشارکت

 تمایل و متغیر بوده متفاوت، های موقعیت در نیز و مختلف

 ها رشته از محققان برخی میان در گروهی همکاری به

 .هاست رشته سایر از بیشتر

 

 نتیجه گیری

در مقاالت نمایه شده اگرچه شاخص همکاری بین المللی 

نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بانک 

کم است اما در مجموع وضعیت اسکوپوس استنادی 

 . شاخصهای همکاری  گروهی آنان مناسب است

 

 تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوبه شورای پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده و با حمایت مالی 

وسیله از معاونت بدین  .م شده استامعاونت پژوهشی انج

ان پژوهشی و همچنین آقای محترم پژوهشی و کارشناس

 .جمال محمودپور سپاسگزاری می شود
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