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  چکیده
ي تولید ها شاخصین تر مهمجزو  »المللی تعداد مقاالت علمی نمایه شده در بانکهاي اطالعاتی معتبر و بین« امروزه :زمینه و هدف

این نوشتار  .کند یماطالعات اغلب مجالت معتبر بین المللی را نمایه ) ISI(وسسه اطالعات علمی م .استعلم در سطح جهان 
وضعیت برونداد علمی محققین دانشگاه  ،مذکور يهاي استخراج شده از پایگاه اطالعاتی استناد با استفاده از دادهتا است  درصدد

خود مقایسه رتبه هاي هم و آن را با وضعیت برونداد علمی دانشگاه ادهمیالدي نشان د 2011علوم پزشکی کردستان را تا پایان سال 
  .نماید

انتخاب نمایه استنادي  و Web of Scienceه در پایگاقسمت جستجوي ساده  ورود بهبا  :روش بررسی
که به عنوان علوم پزشکی کردستان دانشگاه اَشکال مختلف امالیی  1993ـ2011بازه زمانی ر د EXPANDED- SCIمعلو

پس با استفاده از س. دعبارت جستجوي مناسب ایجاد گردا شد ت با هم ترکیب ORعملگر ک به کم ،وارد پایگاه شده بود آدرس
  .صورت گرفت ها دادهپایگاه مذکور عملیات تجزیه و تحلیل 

نمایه شده میالدي  2011تا پایان سال م علوم پزشکی کردستان در پایگاه استنادي علو دانشگاه علمی سند 157مجموعاً : ها یافته
%) 5/0(سند  1با  »یادداشت«مربوط به تعداد مترین و ک%) 5/71(سند  111 ، با»مقاالت پژوهشی«مربوط به تعداد یشترین ب. است
، پزشکی )درصد 68/15(د رکور 24طب گرمسیري با ، )درصد 87/22(رکورد  35اي با  حیط و حرفه، مبهداشت عمومی. است

 10با  يا و شیمی چند رشته ،)درصد 19/7(رکورد  12، داروشناسی و داروسازي با )درصد 75/13(رکورد  21داخلی عمومی با 
رکورد  10ها کمتر از  سایر حوزه .اند به ترتیب بیشترین حوزه موضوعات علمی را به خود اختصاص داده) ددرص 53/6(رکورد 

یلیپین و ، فین، چو کمترین همکاري با کشورهاي مصر )رکورد 7با (المللی بیشترین مشارکت با کشور کانادا  در سطح بین. اند داشته
و دانشگاه تربیت ) رکورد 29با (بیشترین همکاري با دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ر سطح ملی د. است بوده )رکورد 1با (تایلند 

 مجله  23که از این میان،  اند شدهمجله مختلف چاپ  89علمی دانشگاه در  سند 157مجموع  .باشد یم )رکورد 13با (مدرس 
و مورد  300عداد کل استنادها به مقاالت دانشگاه ت. دایرانی هستن ز آنهاا مجله 5 فقطکه %)54( اند کردهمقاالت را منتشر  بیشترین

  .ستا 01/1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان مقاله به هیات علمیتعداد میانگین . بوده است 91/1ن استناد به هر مقاله یمیانگ
کیفیت رشد دهنده  تعداد استنادها نشان افزایشو  شتهداصعودي  سیرتولید علم در دانشگاه علوم پزشکی کردستان  :نتیجه گیري

  .مقاالت است
  .دانشگاه علوم پزشکی کردستان وبگاه علوم، استنادي علوم، مایه، نبرونداد علمی، شاخصهاي علم سنجی: ها واژهکلید 

  27/12/90:پذیرش    9/12/90 :اصالحیه نهایی    25/10/90: وصول مقاله 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 14

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-794-fa.html


  ...وضعیت برونداد علمی   2
 

1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

  مقدمه
تولید علم در سطح  يها شاخص ینتر مهمدر حال حاضر 

تعداد مقاالت علمی نمایه شده در بانکهاي اطالعاتی « ،جهان
این  هبداده شده استنادهاي  دتعدا«و  »المللی معتبر بین

رشد کمی «تعداد مقاالت نمایه شده بیانگر  .است »مقاالت
دهنده  نشانداده شده و میزان استنادات  ،»تولیدات علمی

و به عبارتی سطح کیفی  »اثرگذاري مقاالت چاپ شده«
   .)1( است ها آن
کیفیت پژوهشگران و موسسات علمی  يها شاخصدیگر از 

 ،المللی هاي ملی و بین یند تولید علم در عرصهآدر فر
با محاسبه استناد به "که  ستا» 1شاخص تاثیرگذاري علمی«

هریک از مقاالت منتشر شده و چگونگی  توزیع استنادات 
ی تاثیر محققان در حوزه موضوعی در طول زمان به بررس

امروزه بررسی کمی برونداد  .)2( "پردازد یممورد نظر 
پژوهش و تولید علم هاي  شاخص ینتر مهمعلمی یکی از 

ترین و  سنجی یکی از رایج مطالعات علمو شود  شناخته می
در این نوع  .ها در این زمینه است کارآمدترین روش

تواند تا  دات علمی میگیري کمی تولی اندازه مطالعات،
هر  هاي کشور، حدودي مشخص کند که فراوانی پژوهش

 .)2( و هر فرد و روند آن چگونه است ،هر رشته علمی نهاد،
اند تا به  به همین سبب مؤسسات علمی متعددي بوجود آمده

  .این نیاز علمی جامعه جهانی پاسخ دهند
ز امکان استفاده گسترده ا )ISI(موسسۀ اطالعات علمی 

 ،»3استنادي علوم«نمایه از طریق ایجاد سه را  2تحلیل استنادي
نمایه استنادي هنر و علوم «و  4ینمایه استنادي علوم اجتماع«

با  مذکورهاي استنادي  نمایهالبته  .آورد یمفراهم » 5»انسانی
 به شکل الکترونیکی تحت عنوان وشده ادغام  یکدیگر

موسسه هم اکنون این  .)3( باشد یمدر دسترس » 6وبگاه علم«
بیش  وبگاهاین و در  استدر تملک شرکت تامسون رویترز 

                                                             
1 Scientific Impact 
2 Citation Analysis 
3 Science Citation Index 
4Social Science Citation Index  
5 Art and Humanity Citation Index 
6 Web of Science 

ها  کتاب، گزارش خالصه مقاالت همایش مجله، 16000از 
 در یتجامع. شده استم نمایه وهاي دیگر عل و شکل

 شده، ینشگز مجالت یاییجغراف یپراکندگ موضوع علمی،

 یژهبو آسان يجستجوو  یدسترس فرد، به منحصر يبند طبقه

 ياستانداردهارعایت  وعلوم  نوعت ي،ا رشتهین ب علوم در
جهانی براي  اعتبارکسب  موجب ،مجالت ینشگز در باال

ISI  شده  یهنما مجالت یابیارز تداومهمچنین  .است شده
 به ارجاعات تعداد شمارش ،ها آن یموضوع يبند رتبه و

 و دانشمندان مجالت، مقاالت، یشنما و مقاالت مختلف
 که است شده باعثدر این پایگاه پرارجاع  ؤسساتم

 سنجش يمبنا تامسون یعلماطالعات  مؤسسه يها یهنما

با استفاده از اطالعات  .)4(د ریگ قرار علم یدتول یندفرآ
به تولیدات علمی  توان یم WOS 7 هاموجود در پایگ

در مقایسه  ها آنکشورها و موسسات و افراد و همچنین رتبه 
  . دی بربا یکدیگر پ

 اطالعات موسسه يها یهنما يمبنا بر یرانا یپژوهش پرونده«

 و شده یبررس گذشته يسالها طول در تامسون یعلم
 در یپژوهش تحرك قابل توجه از گذشته ساله 15 يها داده

 موسسه يها یهنما یدتول در یرانا مسه. دارد یتحکا کشور

 01/0 از فراتر به سال، در درصد 015/0 از یعلم اطالعات
   .)4(» ته اسرسید یالديم 2009 سال در

دانشگاه  در 1356در سال  ابتداتولید علم در ایران  موضوع
آن به حدود  یفبازتعرو  يجدبررسی  ؛ اماطرح شدتهران 

توانست در  یرانا 2004در سال  .گردد یبرمسال پیش  15
رتبۀ اول را درخصوص تعداد مقاالت  ،منطقه يکشورها ینب
 یاطالعات يبانکهادر  یپزشکدر حوزة علوم  شده یندکسا

تا سالیان بعد هم ادامه  داین روند رو به رش ).3( کسب کند
 علم یدتول در یرانا مشارکت« که طوريه ب ؛پیدا کرد

 اطالعات موسسه در یرانا يها یهنما شمارش یهپا بر ،یجهان

 درصد 11/0 قبل سال به نسبت 2010 سال در یکاآمر یعلم

از  .رسیدد درص 12/1درصد به  01/1از و  شتافزایش دا

                                                             
7 Web of Science 
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با . جهان قرار دارد 22ایران در مکان  نظر تعداد اسناد علمی،
 گذشته سال به نسبت جهان يها یهنما کل تعداداین که 

 به نسبت یرانا يها یهنما کل تعداد ،یافته کاهش %3 حدود

تعداد  2010در سال  .دهد یمنشان را  %8رشد  قبل سال
درصد  12/1معادل که  نمایه شدایران ند علمی س 18319

رشد تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران  .مقدار جهانی است
است که در  % 8برابر معادل  2009نسبت به سال این سال در 

 ،2008نسبت به سال  2009در سال  ها یهنمامقایسه با رشد 
ال ساین رشد در  .است )سوم حدود یک یا( %25معادل 

امر،  ینهمو بوده  %50حدود  2007سبت به سال ن 2008
. )5( »دده یمنشان ایران را در شتاب تولید علم کاهش 
اندازي  راه ،ها دانشگاهتوسعه  چونهم يمتعددعوامل 

هاي تحصیالت تکمیلی و افزایش بودجه پژوهشی در  رشته
و  »پودوبنیک« .اند اثرگذار بوده علمیاین جهش 

  » بیلجاکویچ«
در مطالعه خود رابطه بین تولید ناخالص ملی و برونداد علمی 

  .)6(دان هکشورها را نشان داد
و افراد به  ها دانشگاه ارزیابی تولیدات علمی موسسات،

تا با دید  کند یمریزان پژوهشی کمک  والن و برنامهؤمس
 یزير برنامهو  کردهبهتري نسبت به تخصیص بودجه اقدام 

از منابع مالی و انسانی  يور بهرهرین تبیش يبرارا  یمناسب
هاي  داده از درصدد است با استفاده نوشتار این .اتخاذ نمایند

وضعیت  WOS استنادي پایگاه اطالعاتیز استخراج شده ا
برونداد علمی محققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان را تا 

میالدي نشان دهد و آن را با وضعیت  2011پایان سال 
خود  رتبههمداخلی برخی دانشگاههاي  یبرونداد علم
   .مقایسه نماید

  
  روش بررسی

 ازمیالدي انجام شده،  2011ر سال در دسامب کهاین پژوهش 
تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی  ونوع استنادي است 

براساس  1993ـ2011 سالۀ 19 کردستان را در فاصله زمانی

تمامی  .کند بررسی می WOS 8استنادي پایگاهگزارش 
تجزیه و تحلیل «گزینه  یلهبوس ها دادهمراحل تجزیه و تحلیل 

  که شکل با توجه به این .ه استجام شدخود پایگاه ان» 9نتایج
دانشگاه علوم پزشکی «دهی به  آدرسنگارشی و امالي 

 ستناديبا جستجو در پایگاه اابتدا لذا  ،نبود مسجل »کردستان
WOS و بازه  10ماستنادي عل توسعه یافته انتخاب نمایه و
با مراجعه به بخش جستجوي پیشرفته و  1993ـ2011زمانی 
 .بازیابی شد 12سند 789تعداد  CI=sanandaj 11فرمان 

و موسسات  ها دانشگاهمربوط به کلیه  تعداد سند، یناالبته 
لذا با توجه  است؛موجود در استان کردستان و شهر سنندج 

هدف مطالعه فقط بررسی تولیدات علمی دانشگاه  که ینابه 
 13نوار پاالیش مراجعه بهبا  ،بودعلوم پزشکی کردستان 

، 15استفاده از گزینه پاالیش و 14وسساتبخش مدر  پایگاه
  :شد یمنته یرز یجنتابه جستجو 

  

  
  
  

                                                             
8 Citation Database 
9 Analyze Results 
10 Science Citation Index-Expanded 

می باشد و نسبت بھ آن تعداد بیشتری منابع  Science Citation Indexسعھ داده شده این نمایھ جایگزین و تو
  را تحت پوشش قرار می دھد

11 CI=City 
12 Record 
13 Refine Panel 
14 Institutions 
15 Refine 

104  KURDISTAN UNIV MED SCI  
6  KURDISTAN MED UNIV  
5  KORDESTAN UNIV MED SCI  
4  KURDESTAN UNIV MED SCI  
3  MED UNIV KURDISTAN  
1  KURDISTAN UNIV MED SCI HLTH 

SERV  
6  SANANDAJ UNIV MED SCI  
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 7( علوم پزشکی کردستان دانشگاهاَشکال مختلف امالیی  ،با ورود به قسمت جستجوي ساده اًدمجد .شد یابیبازاسناد  129 تعداد
ک به کم )در جستجوي اولیه بازیابی شدند و( دوارد پایگاه شده بودن addressو   affiliationکه به عنوان  )بازبابی شده مورد

  :با هم ترکیب و عبارت جستجوي زیر ایجاد شد ORعملگر 
 Address= (KURDISTAN UNIV MED SCI) OR Address=(KURDISTAN MED UNIV) OR 

Address=(KORDESTAN UNIV MED SCI) OR Address=(KURDESTAN UNIV MED SCI) 
OR Address=(MED UNIV KURDISTAN) OR Address=(KURDISTAN UNIV MED SCI 
HLTH SERV) OR Address=(SANANDAJ UNIV MED SCI) OR Address=(SANANDAJ 
KURDISTAN UNIV MED SCI HLTH SERV)  

براي  .به دست آمد سند 157در این جستجو و  نتخاب شدا EXPANDED. –SCI نمایهو  2011ـ1993بازه زمانی  دوباره 
غییرات حاصل به قرار ت. بازیابی شد سند 157همان تعداد باز و  یدگردپاالیش  شده یادبه اسامی  جستجو ،نتایجاز تر اطمینان بیش

  :زیربود
  
  
  
  
  
  
  
و  کرداز نظر تعداد تغییر نیز نتایج  ،تغییر استراتژي جستجوبا 

شماره (شکل دیگري از نام دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
هریک  که در مقابل اسنادشمارش تعداد  طی .شدبازیابی ) 8

 ؛آید دست میه ب 160تعداد کل  ،از اسامی دانشگاه قید شده
در قسمت   WOSپایگاه یکه در سیستم بازیاب در صورتی

براي مقایسه و تعیین  .نمایش داده شده است 157 عدد ،نتایج
دانشگاه  10جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بین 

شکی هاي علوم پز یعنی دانشگاهداخلی همرتبه خود 
فسا و  بوشهر، ارتش، یاسوج، گناباد، ایالم، قم، شهرکرد،

 وجز زابل که براساس تقسیم بندي وزارت بهداشت
با روش کار مشابه و استفاده از  ،باشند یم 3هاي تیپ  دانشگاه
داده هاي الزم استخراج  Web of Scienceپایگاه 
 .گردید

  
  
  

  
  

  ها یافته
  ولیدات علمینوع ت

علمی محققین  سند 157 میالدي تعداد 2011تا پایان سال 
م در پایگاه استنادي علون دانشگاه علوم پزشکی کردستا

فراوانی تولیدات علمی محققین دانشگاه . نمایه شده است
علوم پزشکی کردستان به تفکیک نوع مدرك تا پایان سال 

نظر  زا. است ارائه شده 1در جدول شماره  میالدي 2011
کورد به زبان انگلیسی ر 153تعداد  ،زبان مدارك ثبت شده

 96/1( 16رکورد به زبان نامشخص 3تعداد  ،)درصد 38/97(
. باشد یم) درصد 6/0( یرکورد به زبان عرب 1و ) درصد

نویسنده در تولید این مدارك مشارکت  430 اًمجموع
نفر نقش  8/2به طور میانگین در تالیف هر مقاله  و اند کرده
.اند داشته

                                                             
16 Unspecified 

125  KURDISTAN UNIV MED SCI  
10  KORDESTAN UNIV MED SCI  
6  KURDESTAN UNIV MED SCI  
6  KURDISTAN MED UNIV  
6  SANANDAJ UNIV MED SCI  
5  MED UNIV KURDISTAN  
1  KURDISTAN UNIV MED SCI HLTH SERV  
1 SANANDAJ KURDISTAN UNIV MED SCI HLTH 

SERV 
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  5مسعود رسول آبادي   
 

 
1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 

  میالدي 2011ع فراوانی تولیدات علمی محققین و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تفکیک نوع مدرك تا پایان سال توزی: 1جدول 
  

 ردیف نوع مدرك فراوانی     درصد   

 1 17مقاله پژوهشی 111 5/71

 2 18چاپ شده در مجالت ها یشهماچکیده مقاله  41 5/23

 3 19ها یشهمامقاالت  5 25/3

 4 20امهن 2 25/1

 5 21یادداشت 1 5/0

 مجموع 160 100

  
  
  

  زه هاي موضوعیحو
بیشترین تولیدات  .انجام شده است یگوناگون 22دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حوزه هاي موضوعیتولیدات علمی محققین 

طب هاي  حوزهن بال آبه دن ، و)درصد 87/22(رکورد  35با  23اي حیط و حرفه، معلمی مربوط به حوزه موضوعی بهداشت عمومی
 12با  26، داروشناسی و داروسازي)درصد 75/13(رکورد  21با  25، پزشکی داخلی عمومی)درصد 68/15(د رکور 24با  24گرمسیري

 10هاي موضوعی کمتر از  سایر حوزه .قرار دارند) درصد 53/6(رکورد  10با   27اي و شیمی چندرشته ،)درصد 19/7(رکورد 
  .)2جدول شماره ( اند داده رکورد را به خود اختصاص

                                                             
17 ARTICLE 
18 MEETING ABSTRACT 
19 PROCEEDINGS PAPER 
20 LETTER 
21 EDITORIAL MATERIAL 
22 Subject Area 
23 PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 
24 TROPICAL MEDICINE 
25 MEDICINE GENERAL INTERNAL 
26 PHARMACOLOGY PHARMACY 
27 CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 
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  ...وضعیت برونداد علمی   6
 

1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 2011تا پایان سال  یدانشگاه علوم پزشکی کردستان به تفکیک حوزه موضوعمحققین  یتوزیع فراوانی حوزه هاي موضوعی تولیدات علم: 2جدول شماره 
  میالدي

  درصد  فراوانی  موضوع  درصد  فراوانی  موضوع
  96/1  3  زنان و مامایی  87/22  35  حیط و حرفه اي، مبهداشت عمومی

  96/1  3  روانشناسی   68/15  24  طب گرمسیري
  96/1  3  تصویربرداري ب هسته اي ، طرادیولوژي  75/13  21  پزشکی داخلی عمومی

  96/1  3  منابع آب  19/7  12  داروشناسی و داروسازي
  30/1  2  آلرژي  53/6  10  شیمی چند رشته اي 

  30/1  2  ها روش ـ بیو شیمی  57/4  7  ایمنی شناسی
  30/1  2  زیست شناسی سلولی ـ بیوشیمی  57/4  7  انکولوژي

  30/1  2  فیزیکـشیمی  57/4  7  علوم محیط
        57/4  7  تغذیعه

  30/1  2  الکتروشیمی  28/3  5  خون شناسی 
  30/1  2  طب سالمندان  28/3  5  روانپزشکی

  30/1  2  چند رشته ايـ علم مواد   61/2  5  مهندسی محیط
  30/1  2  علوم آزمایشگاهی  61/2  4  انگل شناسی 

  30/1  2  میکروبشناسی  96/1  3  زیست شناسی سلولی
  30/1  2  کودکان  96/1  3  شیمی تجزیه

  30/1  2  علوم اعصاب  96/1  3  نرولوژي بالینی
  65/0  1  بیهوشی   96/1  3  مهندسی شیمی

  65/0  1  جراحی  96/1  3  بیماریهاي عفونی
  65/0  1  پوست   96/1  3  پرستاري

  65/0  1  قارچ شناسی       
  65/0  1  یک ژنت      
  65/0  1  فیزیولوژي      
  

  ملی و بین المللی همکاري
المللی  ر سطح بیندمحققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 نو کمتری )رکورد 7با (کانادا با کشور را بیشترین مشارکت 
 1با (یلیپین و تایلند ، فین، چبا کشورهاي مصررا همکاري 

همکاري با دانشگاه  ر سطح ملی بیشتریند. اند داشته )رکورد
  و دانشگاه تربیت مدرس  )درکور 29با (علوم پزشکی تهران 

  
توزیع فراوانی همکاري  .صورت گرفته است )رکورد 13با (

محققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان  بین المللیو ملی 
میالدي در جدول  2011تا پایان سال ر به تفکیک کشو

  .آمده است 3شماره 
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  7مسعود رسول آبادي   
 

 
1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 

  
  میالدي 2011بین المللی محققین و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تفکیک کشور تا پایان سال و وزیع فراوانی همکاري ملی ت:3جدول شماره 

  درصد  فراوانی  کشور
  34/78  126  ایران

  45/4  7  کانادا
  82/3  6  ژاپن

  18/3  5  هندوستان
  90/1  3  استرالیا
  90/1  3  امریکا

  27/1  2  انگلستان
  27/1  2  مالزي

  27/1  2  کره جنوبی
  65/0  1  مصر
  65/0  1  چین

  65/0  1  فیلیپین
  65/0  1  تایلند
  100  160  جمع

  
  

محققین دانشگاه علوم هاي  مقالهمنتشر کننده  مجالت
 89علمی دانشگاه در  سند 157 تعداد :پزشکی کردستان

توزیع  4ر جدول شماره د. است  شدهمجله مختلف چاپ 
دانشگاه علوم پزشکی پ شده محققین فراوانی مقاالت چا

کیک مجالت فمیالدي به ت 2011پایان سال  کردستان تا
که بیشتر از  دهد یماین جدول مجالتی را نشان . آمده است

  .اند کردهچاپ  را مقاله 1
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  ...وضعیت برونداد علمی   8
 

1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

  میالدي به تکیک مجالت 2011پایان سال توزیع فراوانی مقاالت چاپ شده محققین و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا: 4جدول شماره 
  نام مجله  فراوانی  نام مجله  فراوانی

2  REJUVENATION RESEARCH  18  TROPICAL MEDICINE 
INTERNATIONAL HEALTH  

2  CLINICAL BIOCHEMISTRY  12  PAKISTAN JOURNAL OF 
MEDICAL SCIENCES  

2  DARU JOURNAL OF FACULTY 
OF PHARMACY  

5  ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY  

2  DESALINATION AND WATER 
TREATMENT  

5  JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 
AND COMMUNITY HEALTH  

2  HUMAN 
PSYCHOPHARMACOLOGY 

CLINICAL AND 
EXPERIMENTAL  

4  ASIAN PACIFIC JOURNAL OF 
TROPICAL MEDICINE  

2  IRANIAN JOURNAL OF 
ALLERGY ASTHMA AND 

IMMUNOLOGY  

4  YAKHTEH  

2  IRANIAN JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL HEALTH 

SCIENCE ENGINEERING  

3  AMERICAN JOURNAL OF 
EPIDEMIOLOGY  

2  IRANIAN RED CRESCENT 
MEDICAL JOURNAL  

3  CHEMOTHERAPY  

2  JOURNAL OF ENDOUROLOGY  3  INDIAN JOURNAL OF MEDICAL 
RESEARCH  

2  BRAZILIAN JOURNAL OF 
INFECTIOUS DISEASES 

3  INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CARDIOLOGY 

2  SAUDI MEDICAL JOURNAL  2  SCIENCE OF THE TOTAL 
ENVIRONMENT 

2  PHARMACOLOGICAL 
REPORTS 

   

  
  :نویسی در آدرس دانشگاه علوم پزشکی کردستانعناوین 

 دهی به آدرس يبرامحققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
  شکل  8اي مجالت خارجی از بر متبوع خوددانشگاه 

  
هاي مختلف به کار رفته  درسآ. اند کردهمتفاوت استفاده 

به  WOSبراي دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایگاه 
.آمده است 5در جدول شماره  ها آنهمراه فراوانی 

  

  فراوانی اسامی متفاوت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مقاالت منتشر شده:5جدول شماره 
  درصد  فراوانی  کل نگارش آدرس دانشگاهش

KURDISTAN UNIV MED SCI  125  5/77  
KORDESTAN UNIV MED SCI  10  42/6  
KURDESTAN UNIV MED SCI  6  85/3  

KURDISTAN MED UNIV  6  85/3  
SANANDAJ UNIV MED SCI  6  85/3  

MED UNIV KURDISTAN  5  25/3  
KURDISTAN UNIV MED SCI HLTH 

SERV  
1  64/0  

SANANDAJ KURDISTAN UNIV MED 
SCI HLTH SERV  

1  64/0  

  100  160 مجموع
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  9مسعود رسول آبادي   
 

 
1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 

  روند تولید علم
نویسنده مشارکت  430تعداد  ،مقاله 157براي تولید 

فراوانی تولید علم نویسندگانی که با نام دانشگاه . اند داشته
  میالدي مقاالت  2011علوم پزشکی کردستان تا پایان سال 

  
در  .استآمده  6در جدول شماره  اند کردهخود را چاپ 

توزیع فراوانی تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی  7جدول شماره 
.میالدي به تفکیک سال آمده است 2011کردستان تا پایان سال 

  اند کردهالت خود را چاپ میالدي مقا 2011فراوانی تولید علم نویسندگانی که با نام دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان سال : 6جدول شماره 
  تعداد مقاله  تعداد نویسنده

1  15  
2  11  
1  9  
1  8  
2  7  
1  6  
4  5  
6  4  
25  3  
71  2  

316  1  
  

  لمیالدي به تفکیک سا 2011توزیع فراوانی تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان سال :7جدول شماره 
  جمع  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2001  2000  1998  سال

  157  46  36  30  14  23  1  2  3  1  1  تعداد
  100  30/29  90/22  10/19  91/8  65/14  65/0  28/1  91/1  65/0  65/0  درصد

  

مقاله اي از دانشگاه علوم پزشکی  2002ـ2004ر سالهاي د. دباش یممقاله  46با  2011بیشترین میزان تولید علم مربوط به سال 
روند ، )که شاهد افت تولید علم هستیم 2008به استثناي سال ( 2007ز سال او ت ستنادي علوم نمایه نشده اسکردستان در پایگاه ا

  .نمایش داده شده است 1 نمودارین روند در ا. دباش یمهمسو با تولید علم در کشور این شتاب تولید علم شتاب گرفته  و 
  

  
اعداد نشان دهنده تعداد اسناد در (م میالدي در پایگاه استنادي علو 2011پزشکی کردستان تا پایان سال  روند تولید علم نویسندگان دانشگاه علوم:1نمودار 

باشند یمسال مربوطه 
    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 14

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-794-fa.html


  ...وضعیت برونداد علمی   10
 

1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

  روند استناد به مقاالت
مقاله نویسندگان دانشگاه علوم  157در طول این مدت به 

میانگین استناد ت؛ و بار استناد شده اس 300ن پزشکی کردستا
  ر د. دباش یم 8برابر با  دانشگاه  h-indexو  91/1ه به هر مقال

  

  
استناد به  یتوضع 2ه و نمودار شمار 9و  8ول شماره اجد

مقاالت نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان 
  .میالدي آمده است 2011سال 

  میالدي 2011تا پایان سال  وضعیت استناد به مقاالت نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی کردستان: 8جدول شماره 
  157  تعداد کل مقاالت
  300  تعداد کل استنادها

  279  تعداد کل استنادها پس از حذف خوداستنادي
استناد  ها آنتعداد کل مقاالتی که محققین دانشگاه در مقاالت خود به 

  اند کرده
286  

د استنا ها آنتعداد کل مقاالتی که محققین دانشگاه در مقاالت خود به 
  پس از حذف خود استنادي   اند کرده

271  

  91/1  میانگین استناد به هر مقاله
  index(  8ـh(شاخص هیرش دانشگاه 

  
  میالدي 2011توزیع فراوانی استنادها به مقاالت نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان سال :9جدول شماره 

  درصد  تعداد مقاله  تعداد استناد
61  1  33/20  
38  1  66/12  
25  1  33/8  
13  1  33/4  
12  1  4  
10  1  33/3  
9  2  6  
8  1  66/2  
7  2  66/4  
6  1  2  
5  2  32/3  
4  2  66/2  
3  11  11  
2  8  28/5  
1  28  24/9  
0  94  0  

  100  157  300  جمع
دتعداد استناد در تعداد مقاله ضرب شده تا درصد محاسبه گرد(  
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  11مسعود رسول آبادي   
 

 
1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 

  
استناد  دتعداه اعداد نشان دهند(م میالدي در پایگاه استنادي علو 2011نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان سال ت االروند استناد به مق:2نمودار 

  )باشند یمبه مقاالت در سال مربوطه 
مقایسه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با 

  ش با مقایسه گزار :رتبههمداخلی دانشگاههاي علوم پزشکی 
  
  

استنادي دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دانشگاههاي 
اطالعات زیر بدست آمد که در جدول  3تیپ علوم پزشکی 

  .ارایه شده است 10شماره 

 2011مقایسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دانشگاههاي هم تیپ بر اساس شاخصهاي علم سنجی تا پایان سال :10جدول شماره 
  میالدي

لوم عدانشگاه 
  پزشکی

تعداد کل استنادها پس از حذف   تعداد کل استنادها  تعداد کل مقاالت
  خوداستنادي

  indexـh  میانگین استناد به هر مقاله

  8  91/1  279  300  157  کردستان
  8  76/1  251  306  174  بوشهر

  8  93/1  203  236  122  ایالم
  7  33/2  216  235  101  شهرکرد

  6  92/1  109  115  60  قم
  6  40/1  113  123  88  فسا

  3  05/1  21  23  22  زابل
  2  68/0  11  13  19  گناباد

  2  47/0  15  15  32  یاسوج
  2  88/0  15  15  17  ارتش

  
  بحث 
کلی تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی  به طور

سند  157میالدي برابر با  2011کردستان تا پایان سال 
وجه به ا تب. تنویسنده اس 430باشد که حاصل همکاري  یم
   2011ال ـان سـپای ور درـلمی کشـتولید عل ـعداد کـنکه تـای

  
م نمایه استادي توسعه یافته علو میالدي در

)EXPANDED-SCI(110210 باشد سهم دانشگاه  یم
. دباش یم 14/0مدرك  157علوم پزشکی کردستان با تولید 

ین او  است 7/2اخص همکاري علمی به ازاي هر مقاله ش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            11 / 14

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-794-fa.html


  ...وضعیت برونداد علمی   12
 

1391تابستان /دوره هفدهم/مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 4/3نویسندگان ایرانی در مدالین برابر با شاخص براي 
صاره در مطالعه خود نشان داد که ع .)2(تگزارش شده اس

). 13( دهستن تولید آثار مشارکتیه مولفین ایرانی عالقمند ب
بر این اساس شاخص همکاري نویسندگان دانشگاه علوم 

شود با فراهم  یموصیه ت. پزشکی کردستان نسبتا کم است
اسب امکان مشارکتهاي ملی و بین المللی کردن شرایط من
تعداد  .علوم پزشکی کردستان افزایش یابد محققین دانشگاه

نفر  155اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 01/1 یانگینم 157ا توجه به تعداد تولیدات علمی ب که است

به ازاي هر عضو  میانگین به طور یعنی ؛آید یمدست ه ب
ک مقاله در پایگاه استنادي علوم نمایه شده هیات علمی ی

و موسسات آموزش عالی  ها دانشگاهاین میانگین براي . است
تولیدات علمی  ؛ از این رو)2(ت اس 3/3کشور در حدود 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به ازاي اعضاي هیات علمی 
گروههاي  رسد یمه نظر ب. تکمتر از میانگین کشوري اس

 بین گروهی ه باید در راستاي همکاریهايآموزشی دانشگا
بیشترین نوع  .به خصوص در تولید علم بیشتر فعال گردند

تولید علم دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان سال 
مقاله  ،نمایه شده است  WOSمیالدي که در پایگاه  2011

ین ا. دباش یم) درصد 5/71(رکورد  111پژوهشی با تعداد 
. تو موسسات پژوهشی اس ها دانشگاهالگو مشابه سایر 

، یشترین تولید علم در زمینه هاي موضوعی بهداشت عمومیب
ب ، ط)درصد 87/22(ه مقال 35با  يحیط و حرفهام

و پزشکی داخلی ) درصد 68/15(مقاله  24گرمسیري با 
ا توجه به اینکه ب. تاس) درصد 75/13(مقاله  21عمومی با 

نی تعداد مقاالت کمتري در زمینه هاي موضوعی علوم بالی
ثبت شده است این امکان وجود دارد که نویسندگان 

مجالت تخصصی را براي چاپ مقاالت خود  ،دانشگاه
. دانتخاب نکرده اند و باید در انتخاب مجله بازنگري شو

با ایجاد دفتر مشاوره در  تواند یمات قدیریت امور تحقیم
ققین انتخاب صحیح مجله به اعضاي هیات علمی و مح

با  2011بیشترین میزان تولید علم مربوط به سال  .کمک کند

وند تولید علم در دانشگاه علوم ر. دباش یمرکورد  46
روندي صعودي و  2007از سال  بویژهپزشکی کردستان 

ر سال د. تهمگام و همسو با روند رشد تولید علم کشور اس
 2007رکورد نسبت به سال قبل یعنی  14تولید علم با  2008

این کاهش رشد  و دهد یمرکورد کاهش را نشان  23با 
ر سال د. تتولید علم مشابه کاهش تولید علم کشور اس

در حدود  2007سهم مقاله هاي ایران نسبت به سال  2008
عداد استنادهایی که ت .)6(دده یمدرصد کاهش را نشان  5/1

 2011مقاالت دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا پایان سال 
ر فاصله بین د. تاستناد اس 300مجموعا  اند کردهافت دری

رشد دریافت استناد مقاالت صعودي  2011تا  2004سالهاي 
بسیار چشمگیر  2011 و 2010ین رشد در سالهاي ا. تاس

درصد رشد  50تقریبا  2009که نسبت به سال  يبه طوراست 
دهنده رشد کیفیت  رشد دریافت استناد نشان .داشته است

یانگین استناد م. تدانشگاه علوم پزشکی کردستان اسمقاالت 
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی  .باشد یم 91/1به هر مقاله 

عنوان مجله  89میالدي در  2011کردستان تا پایان سال 
عنوان مجله بیشترین تعداد مقاالت  23 .اند شدهچاپ و منتشر 

 54(ه مقال 85تعداد  ).مقاله 2و بیشتر از  2(اند  کردهرا منتشر 
تولید علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  157از ) درصد

عنوان مجله  23ز میان این ا. اند شدهمجله چاپ  23در این 
چاپ  رسد یمه نظر ب. دشو یممجله ایرانی مشاهده  5فقط 

مقاله در مجالت خارجی نسبت به مجالت داخلی براي 
. دباش تر آسانپژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

ات ه علوم پزشکی کردستان براي تولیدحققین دانشگام
کشورها  یعلمی خود با محقیقن داخل کشور و برخ

ر سطح بین المللی بیشترین د. اند داشتههمکاري و مشارکت 
رکورد و کمترین همکاري با  7مشارکت با کشور کانادا با 

 .باشد یمرکورد  1یلیپین و تایلند با ، فین، چکشورهاي مصر
بعد از امریکا با کانادا بیشترین همکاري  کشور ایران نیز

در سطح ملی بیشترین همکاري با  ).13(ت علمی را داشته اس
رکورد و دانشگاه تربیت  29دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
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ا توجه به اینکه تعداد مقاالتی ب. دباش یمرکورد  13مدرس با 
مقاله  34 اند دهشکه در نتیجه مشارکت بین المللی تولید 

مشارکت بین المللی محققین  ،باشد یم) درصد 65/21(
به نظر . استدانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبتا کم 

براي استمرار رشد تولید علم در دانشگاه علوم  رسد یم
  .پزشکی کردستان میزان این مشارکت باید افزایش یابد

م براي آدرس دهی به دانشگاه علوف اسم مختل 8تعداد 
در  گوناگونیین ا. تپزشکی کردستان به کار رفته اس

دهی باعث پنهان ماندن برخی از رکوردهاي متعلق به  آدرس
همچنین این  د؛شو یم WOSجستجوي پایگاه  دانشگاه در

و مراکز  ها دانشگاهواگرایی و عدم وحدت رویه در ثبت نام 
را در رتبه بندي  ها آنایگاه واقعی ، جآموزشی و پژوهشی

رکورد به یک  125 ).7( دهد یملی و بین المللی تنزل م
 KURDISTAN UNIVERSIYT(  شکل واحد

OF MEDICAL SCIENCES ( ه ب. اند دادهآدرس
نامه مدیریت امور تحقیقات و اطالع رسانی  رسد یمنظر 

و  پزشکی دانشگاه در اعالم شکل واحد آدرس دهی
رد توجه مو یهمچنین اطالع رسانی از طریق سامانه پژوهش

  .محققین و پژوهشگران دانشگاه قرار گرفته است
در مقایسه با سایر دانشگاههاي هم تیپ، وضعیت تولید علم  

براي دانشگاه علوم پزشکی  علم سنجیو شاخصهاي 

 .کردستان از شرایط مناسبی برخوردار بوده و روبه رشد است
لوم از نظر تعداد مقاله و استناد پس از دانشگاه عه ک يبه طور

پزشکی بوشهر قرار گرفته و از سایر دانشگاههاي دیگر در 
  .پیشی گرفته است ها شاخصتمامی 

  
  نتیجه گیري

 شود یمبراي استمرار این وضعیت روبه رشد پیشنهاد 
واملی مانند افزایش ع. دساختارهاي پژوهشی تقویت شون

و مشارکتهاي ملی و بین  ها يهمکارذب ، جبودجه پژوهشی
اري دورهاي آموزشی شیوه هاي مقاله نویسی و رگز، بالمللی

جهیز آزمایشگاههاي ، تروش تحقیق در سطوح مختلف
شویق مادي و معنوي پژوهشگران با رعایت ، تتحقیقاتی

سهیل روابط و ، تاسیس دفاتر مشاوره به محقیقین، تعدالت
سهیل ، تمشارکت و همکاري بین گروههاي آموزشی

از اهمیت  یات علمیصتهاي مطالعاتی براي اعضاي هرف
  .برخوردار هستندزیادي 

  
  تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاران محترم شاغل در معاونت پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در واحد علم سنجی تشکر 

  .و قدردانی می گردد
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