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Abstract 
 

Background and purpose: In this article bibliometrics method was used to review scientific 

productivity of researchers in Mazandaran, Baghiyatallah, Hamedan and Shahid Sadoughi Universities of 

Medical Sciences and Health Services during 2000-2010 in Web of Science (WOS) database. 

Materials and methods: This descriptive analytical study included all publications of 

researchers of Mazandaran, Baghiyatallah, Hamedan and Shahid Sadoughi Universities in WOS database 

during 2000-2010. We used four indicators in this study: number of article per year (NAPY), number of 

citation per year (NCPY), H-index and Top Ten publishers. 

Results: The process of scientific production of Mazandaran, Baghiyatallah, Hamedan and 

Shahid Sadoughi universities of Medical Sciences enjoyed an increasing growth in quality and quantity in 

the WOS database between 2000-2010. 

Conclusion: An upward trend (33%) is seen in the publications of Mazandaran, Baghiyatallah, 

Hamedan and Shahid Sadoughi universities of Medical Sciences during 2000-2010 in WOS database. 
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هاي علوم پزشكي  مقايسه يك دهه برونداد علمي دانشگاه
   د صدوقي يزد، بقيه اهللا و همدانمازندران، شهي

  WOSدر پايگاه اطالعاتي 
  
        1سهيال بزم

  2حسين فالح زاده
  

  چكيده
م پزشـكي  دانشـگاه علـو   4علمـي پژوهشـگران    يور بهرهاستفاده از شيوه علم سنجي ميزان در اين مقاله با  :سابقه و هدف

  .گيرد قرار مي يبررسمورد  2000- 2010هاي  در فاصله سال WOSشهيد صدوقي يزد، مازندران، بفيه اهللا و همدان در پايگاه 
دانشـگاه علـوم    4جمعيـت مـورد مطالعـه تمـامي انتشـارات پژوهشـگران       . تحليلي است -نوع توصيفي :ها مواد و روش

با استفاده  .باشد مي 2000-2010هاي  در فاصله سال WOSو همدان در پايگاه  پزشكي شهيد صدوقي يزد، بقيه اهللا، مازندران
تعداد مقاالت منتشر شده در سال، تعداد استنادات به مقاالت در سـال، شـاخص هـرش و ده مجلـه برتـر منتشـر       : شاخص 4از

  .تآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرف هاي مربوط به هر دانشگاه جمع  كننده مقاالت، داده
هاي علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، بقيه اهللا،  هاي اين تحقيق رشد كمي و كيفي توليدات علمي دانشگاه يافته :ها يافته

 .دهد نشان مي را WOSدر پايگاه  2000-2010هاي  مازندران و همدان در فاصله سال

هـاي   مازندران و همدان در فاصله سـال  هاي علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، بقيه اهللا، سهم انتشارات دانشگاه :استنتاج
  .باشد باشد كه از حركتي رو به جلو برخوردار مي درصد مي 33برابر با  WOSاز كل انتشارات كشور ايران در پايگاه  2000- 2010

  

، شـهيد صـدوقي يـزد، دانشـگاه علـوم پزشـكي بقيـه اهللا        ، دانشگاه علوم پزشـكي WOSتوليدات علمي،  :واژه هاي كليدي
  اه علوم پزشكي مازندران، دانشگاه علوم پزشكي همداندانشگ

  

  مقدمه
ترين وظـايف   توليد و نشر علم به عنوان يكي از مهم

قســمت عمــده اي از وزن و  ، يــك واحــد آكادميــك  
 به همين دليل. دهد جايگاه علمي هر كشور را تشكيل مي

ها، تعداد  هاي ارزيابي توان علمي دانشگاه يكي از مالك
ه شده اعضـاي هيئـت علمـي و پژوهشـگران     مقاالت نماي
 .دـاشـب مي ISIه ـي از جملـر علمـاي معتبـه هـايـآن در نم

ــاخص ــا ش ــار    يه ــت ك ــابي كيفي ــراي ارزي ــاگون ب گون
علم  پيشنهاد شده است در روش مؤسساتپژوهشگران و 

 شاخص براي ارزيابي كيفيت كار پژوهشگران 4از  يسنج
 يور بهره هاي سنجه پيشنهاد شده است اين معيارها شامل

هاي استناد شـده، تعـداد مقالـه در هـر      تعداد مقالهشامل (
  هاي سنجه). خاص دهـهاي يك نويسن داد مقالهـسال و تع

  
   E-mail: soheila.bazm@gmail.com                      دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد :يزد - سهيال بزم :مسئوللف ؤم

  ، يزد، ايراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد .1
  ، يزد، ايرانيزددانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي ، دانشكده بهداشت ،پيشگيري و اپيدميولوژي بيماري هاي غيرواگيرمركز تحقيقات  ،گروه آمار و اپيدميولوژي. 2
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تعداد كل استنادها، تعداد اسـتنادها در يـك   شامل (تأثير 
) ســال و تعــداد اســتنادها توســط يــك نويســنده خــاص  

هـر   بـه  شـامل ميـانگين تعـداد اسـتناد    (مركب  هاي سنجه
  ).شاخص اچ( هرشو شاخص ) مقاله

ارات علمـي ايـران مخصوصـاً    به طـوري كلـي انتشـ   
رونـد رو بـه رشـدي     1991پزشـكي از سـال    علومحوزه 
دانشگاه علـوم پزشـكي تهـران    كه  اي گونهاست به  داشته
ها علـوم پزشـكي كشـور پركـار شـناخته       دانشگاه در بين

ترين جزئيات توليد علـم در جهـان بـر     تازه. )1(شده است
وليـد  اسـت كـه ايـران بـا ت     آنحـاكي از   ISIاساس آمار 

از توليـد علـم دنيـا     درصد 904/1مدرك علمي و  8201
بررسـي   .)2(جايگاه بيسـتم جهـان را كسـب كـرده اسـت     

توليدات علمي پژوهشـگران جهـان بـه ويـژه ايـران طـي       
شناسي در مجالت  در حوزه روان 2010تا 2000هاي  سال

ســاينس . آو. تخصصــي معتبــر، در پايگــاه اســتنادي وب
مقالـه   24019شـور در انتشـار   ك 82تعـداد  : دهد نشان مي

 42اند كه اياالت متحده آمريكا با اختصاص  علمي سهيم
درصد كل توليدات علمي منتشر شده در مجالت تحـت  
ــد، و      ــناخته ش ــور ش ــارترين كش ــوان پرب ــه عن ــي ب بررس

درصـد بـه    9درصـد و آلمـان بـا     10كشورهاي بريتانيا با 
ر ايران كشو. ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند

ســال در  11طــي ) مقالـه  89(درصــد  32/0بـا اختصــاص  
مجــالت برتــر بــه خــود، پــس از كشــورهاي دانمــارك،  

و كره جنوبي و پيش از لهستان، ايرلنـد و اكـراين    تايوان
ــين   ــرار  82در رتبــه بيســت و نهــم، در ب كشــور جهــان ق

به  2000درصد در سال  008/0به طوري كه از . گيرد مي
 2010درصـــد در  02/0و  2004 درصـــد در ســـال 13/0
  .)3(رسد مي

بررسي توليد علم پژوهشگران ايراني در زمينه ايـدز  
ــاه ــي   WOS در پايگـ ــدات علمـ ــد توليـ ــان داد رونـ نشـ

پژوهشگران ايراني از سير صعودي بـا نـرخ رشـد سـاليانه     
درصد برخوردار بوده و دانشگاه علوم پزشكي تهران  30

 يهـا  سـازمان ن يك پـنجم از توليـدات علمـي را در ميـا    
  .)4(داخلي به خود اختصاص داده است

در بررسي توليدات علمـي دانشـگاه علـوم پزشـكي     
تـا   2000 يهـا  سـال بـين   I.S.Iاطالعات كرمان بر اساس 

هيئـت   مشخص گرديد كـه سـير توليـدات اعضـاء     2007
اي بوده به طـوري   علمي اين دانشگاه داراي رشد فزاينده

نسـبت بـه سـال قبـل      2007كه توليـدات علمـي در سـال    
  .)5(برابر شده است 3داراي روند صعودي بوده و 

هاي  نتايج بررسي توليدات علمي پژوهشگران سلول
نشان داد پژوهشـگران ايرانـي    ISIبنيادي بر اساس پايگاه 

 ايمونولوژي. اند توليد كرده 2007مدرك تا پايان سال  79
ــا   ــدام ب ــرانس پالنتيشــن ك ــه اول   29و ت ــدرك در رتب م

. ضوعات مـورد پـژوهش محققـان ايرانـي قـرار دارنـد      مو
مـدرك در رتبـه    19سسه رويان با مشاركت در توليد ؤم

هاي مطالعات نشان داد كـه   يافته. سسات قرار داردؤاول م
بنيـادي رشـد بسـيار     يهـا  سـلول محققان ايراني در زمينه 

بررسي توليدات علمـي   .)6(اند داشتهخوبي در توليد علم 
 هـاي  هاي روسيه در فاصله زماني سال گاهپژوهشگران دانش

توليــدات  درصــد 50نشــان داد بــيش از   1993 -2006
  .)7(شود يمنمايه  WOSها درپايگاه  علمي دانشگاه

در اهميت نمايه توليدات علمي هـر دانشـگاه    به نظر
نمايه نامه هـاي اسـتنادي و مقايسـه آن بـا دانشـگاه هـاي       

نتشــر شــده شــاخص تعــداد مقــاالت م 4 علمــي همتــراز،
(NAPY) تعــداد اســتنادات بــه ايــن مقــاالت ،(NCPY) ،

و ده ژورنال برتـر انتشـار    (h-index)شاخص اچ ايندكس
انتشـارات  ) (Top Ten Journal دهنـده توليـدات علمـي   

دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهيد صــدوقي يــزد،   4علمــي 
هـاي   دانشـگاه  اهللا، همدان و مازندران كه همگي جزء بقيه

-2010هـاي   ند در فاصـله زمـاني سـال   هستكشور  2تيپ 
  .مورد بررسي قرار گرفت 2000
  

  ها روش مواد و
جامعــه . تحليلــي اســت  -روش مطالعــه توصــيفي 

اعــم از مقالــه، نامــه، مقــاالت ( پــژوهش كليــه انتشــارات
ــرانس و ــوم پزشــكي و   ...)كنف پژوهشــگران دانشــگاه عل

خدمات بهداشتي درماني مازندران ، شهيد صدوقي يزد ، 
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 يهـا  سالطي  WOS اهللا و همدان در پايگاه استنادي بقيه
در ابتـدا از   هـا  دادهجهـت گـردآوري   . بود 2010-2000

و جستجوي پيشرفته اين پايگاه،  WOSصفحه جستجوي 
ــد    ــاب ش ــوم انتخ ــتنادي عل ــه اس ــادر  . نماي ــپس در ك س

كه  TAG (DG(جستجوي پيشرفته با استفاده از برچسب 
مختلـف   يهـا  نـام بـا  اختصار كد سازمان است، جسـتجو  

علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني     يها دانشگاه
بـراي  مازندران ، بقيه اهللا، همـدان و شـهيد صـدوقي يـزد     

امالهـاي   .صورت گرفت 2000-2010يك دوره زماني 
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      ها دانشگاهمربوط به نام مختلف 

HIST cite بـه  دانشـگاه   4مختلف  يها نام. به دست آمد
  :شرح ذيل بود

  

  :دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
Shahidsadoughiuniv MED SCI 

Yazd univ MED SCI 

SHAHIDSADOUGHI MED UNIV 

SHAHIDSADOUGHIUNIV 

YAZDSHAHIDSADOUGHIuniv MED SCT 

SHAHEEDSADOUGHIUNIV MED SCT 

SHAHIDSADOUGHIuniv MED SCT HLTHSERV 

SHAHEED SEDUGHIuniv MED SCT HLTHSERV 

SHAHID SEDUGHIuniv MED SCT HLTH SERV 

YAZD MED SCIuniv 

YAZD MED univ 

SHAHIDSADOOGHIuniv MED SCT   

SHAHIDSADOUGHI MED univ 
  

  :دانشگاه علوم پزشكي مازندران
MAZANDARAN UNIV MED SCI 

MAZANDARAN MED UNIV 

UNIV MAZANDARAN MED SCI 
  

  :مدان دانشگاه علوم پزشكي ه
HAMADAN UNIV MED SCI 

HAMADAN UNIV MED SCI 

HAMADAN UNIV MED SCI HLTH SERV 

HAMADAN UNIV MED SCI HLTH SERV 

HAMADAN MED UNIV 

HAMADAN UNIV MED 

  :دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا
BAGHIYATALLAH UNIV MED SCI 

BAGHIYATALLAH MED SCI UNIV 

BAGHIYATALLAH UNIV 

ــراي تحليــل داده هــا دادهداوري پــس از گــر هــاي  ب
كه نـرم افـزار تحليـل گـر      HIST citeپايگاه از نرم افزار 

بـراي تجزيـه و تحليـل    . است استفاده گرديـد  ISIپايگاه 
شـده وبـا    SPSSوارد نرم افـزار   ها دادهآماري اطالعات، 

رونــد رشــد مقــاالت و  ،ترنــد يآمــاراســتفاده از آزمــون 
ر ايـن آزمـون متغيـر سـال بـه      د. استنادات تعيـين گرديـد  

عنــوان متغيــر مســتقل و تعــداد مقــاالت و اســتنادات هــر  
  .دانشگاه به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد

  

  ها يافته
 دانشـگاه  4روند رشد توليدات علمي  1 شماره جدول

 و در جــدول 2000-2010هــاي  منتخــب در فاصــله ســال
. ه شـده اسـت  ميزان استناد به اين مقـاالت آورد  2 شماره

دانشگاه يزد، همـدان و   3هر چند روند رشد توليدات در 
 روند نزولي بـوده  2009 - 2010هاي  بقيه اهللا در فاصله سال

اما در دانشگاه مازندران اين روند همواره صعودي . است
دانشگاه يزد يك  2006-2007در بازه زماني . بوده است

تعـداد   جهشي در توليد مقاله داشته است، بـه نحـوي كـه   
تـرين توليـدات    بـيش  .رسـيده اسـت   40به  13مقاالت از 

و كمتـرين   69با تعداد  2009علمي اين دانشگاه در سال 
مطـابق بـا   . باشـد  مقالـه مـي   1بـا تعـداد    2000آن در سال 

تعداد مقاالت دانشگاه علوم پزشكي يزد  1 شماره جدول
دانشـگاه ديگـر    3در فاصله زماني ذكر شده در قيـاس بـا   

ر و دانشـگاه علـوم پزشـكي بقيـه اهللا بـا فاصـله زيـاد        ت كم
  .نسبت به دانشگاه يزد در جايگاه اول قرار گرفته است

 روند استناد به مقاالت منتشر 2مطابق با جدول شماره 
  .دانشگاه همواره سير صعودي داشته است 4 شده در

نشان داد كه هـم در زمينـه    ترند يآمارنتايج آزمون 
و هـم در بحـث اسـتناد بـه      )3 شماره لجدو( انتشار مقاله

دانشـگاه مـورد بررسـي     4هـر  ) 4 شماره جدول(مقاالت 
  .اند داشتهروند رو به رشدي 



 
  سهيال بزم و همكاران                                                     پژوهشي     
  

7  1391، اسفند  1ويژه نامه ،  بيست و دومدوره                                                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                       

  2000-2010 يها سالدانشگاه منتخب در فاصله  4ميزان توليدات علمي  :1جدول شماره 

 مجموع
 تعداد مقاالت

  دانشگاه علوم پزشكي
2010  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  يزد 1 4 5 4 12 10 13  40  37  69  63  258
  بقيه اهللا 2 0 4 5 8 23 23  109  91  144  119  528
  همدان 2 2 5 4 14 12 36  57  79  83  68  362
  مازندران 2 0 3 6 16 32 48  78  74  115  120  494

  
  2000-2010 يها سالر فاصله هاي منتخب د ميزان استناد به توليدات علمي دانشگاه :2جدول شماره 

 مجموع
 تعداد استنادات

  دانشگاه علوم پزشكي
2010  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  يزد  0 1 3 9 11 12 19  26  43  68  146  419
  بقيه اهللا  0 0 3 2 7 20 24  78  162  420  524  1819
  همدان  0 0 2 6 13 13 27  65  100  207  257  964

  مازندران  0 0 3 4 15 32 81  180  268  469  626  2274

  
دانشــگاه  4نتــايج رگرســيونترند توليــدات علمــي  :3 شــماره جــدول

  2000-2010 يها سالمنتخب در فاصله 
  

PV  Beta  R-square دانشگاه علوم پزشكي  

  يزد 811/0 901/0  000/0
  بقيه اهللا 797/0 893/0  000/0
  همدان 850/0 922/0  000/0
  مازندران 912/0 955/0  000/0

  
 4نتايج رگرسيون ترنـد اسـتناد بـه توليـدات علمـي       :4 شماره جدول

  2000-2010 يها سالدانشگاه منتخب در فاصله 
  

PV  Beta  R-square دانشگاه علوم پزشكي  

  يزد 651/0 807/0  000/0
  بقيه اهللا 645/0 803/0  000/0
  همدان 724/0 851/0  000/0
  مازندران 753/0 867/0  000/0

  
باالترين نرخ متوسط استناد به هر مدرك مربوط بـه  

تـرين آن   و كـم  2/4دانشگاه علوم پزشـكي مازنـدران بـا    
از لحـاظ تعـداد   . باشد مي 62/1مختص به دانشگاه يزد با 
اهللا، مازندران، همـدان و   هاي بقيه توليدات علمي دانشگاه

ز لحـاظ متوسـط   هـاي اول تـا چهـارم و ا    هاي يزد در رتبه
مازندران، بقيه اهللا، همـدان و يـزد در    يها دانشگاهاستناد، 

همـين منـوال در مـورد    . باشـند  هاي اول تا چهارم مي رتبه
كـه شـاخص    درحـالي . نيز صادق است h-indexشاخص 

H ايــن شــاخص در  باشــد يمــ 22دانشــگاه مازنــدران  در
رتبه را در ميان  نيتر نييپاكه  رسد يم 10دانشگاه يزد به 

  .دانشگاه دارد 4

توليد و استناد به مقاالت منتشر  يها شاخصمقايسه  :5شماره جدول 
  2000-2010دانشگاه منتخب در فاصله زماني  4شده در 

  

  تعداد   دانشگاه
  مقاالت

  تعداد 
  استنادات

  متوسط استناد 
  به هر مدرك

  شاخص
 H 

  10  1/62  419  258  علوم پزشكي يزد
  17  3/45  1819  528  ي بقيه اهللاعلوم پزشك

  13  2/66  964  362  علوم پزشكي همدان
  22  4/60  2274  494  علوم پزشكي مازندران

  
روند توليدات علمي در دانشگاه علوم پزشـكي يـزد   

اي اسـت كـه هـر چنـد توليـد مقـاالت علمـي بـا          به گونه
االت نوساناتي روبرو بوده است، امـا رونـد اسـتناد بـه مقـ     

يكي از عوامل موثر  .علمي همواره رو به رشد بوده است
. اسـت  هـا  آندر استناد به مقاالت، مجـالت انتشـاردهنده   

 ده ريتـأث هاي اين تحقيق نشـان داد ميـانگين ضـريب     يافته
براي دانشگاه همدان كه  )Top Ten Journal( مجله برتر

است، در حـالي كـه    196/2 باشد يمباالترين ضريب نيز 
، دانشـگاه علـوم   438/1ن ميانگين بـراي دانشـگاه يـزد    اي

و دانشگاه علوم پزشـكي مازنـدران    97/0اهللا  پزشكي بقيه
هــاي علــوم  اكثريــت مقــاالت دانشــگاه. باشــد مــي 713/1

اهللا و مازنـدران بـه ترتيـب در     پزشكي يزد، همـدان، بقيـه  
 Iranian Journal of Reproduction،Saudiمجـالت  

Medcal journal ،Iranian Journal of Reproductive 

Medicine و Toxicology letters  شـوند كـه    منتشر مـي
ثير زيست پزشكي داراي ضريب تأ در بين مجالت حوزه

  .باشند پايين مي
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  بحث
 يهـا  دانشـگاه همگام با حركت رو به جلو انتشارات 

، ميـزان توليـدات   WOSعلوم پزشـكي ايـران در پايگـاه    
همـدان، بقيـه اهللا و مازنـدران در     هاي يزد، علمي دانشگاه

در حال افـزايش اسـت كـه     2000-2010هاي  فاصله سال
ــه  ــن نظــر يافت ــه   از اي ــا يافت ــژوهش حاضــر ب ــاي پ ــاي  ه ه

ــي ــان )3(مردان ــذر افش ــژادي )4(، ب ــي ن ــوري و )8(، ول ، ن
ــاران ــين)9(همك ــاران  ، ام ــور و همك ــن)10(پ زاده و  ، حس
ــاران ــاران )11(همك ــبحاني و همك ــاهبدا ،)12(، س غي و ش
در حــوزه پزشــكي طــي    .همــاهنگي دارد )13(شــكفته

مـدرك در پايگـاه    4944تعـداد   2010تا  2000 يها سال
WOS   كـه از ايـن تعـداد  سـهم      )3(به ثبت رسـيده اسـت

درصـد، دانشـگاه    9/9دانشگاه علـوم پزشـكي مازنـدران    
درصد، دانشگاه علوم پزشكي  6/10اهللا  علوم پزشكي بقيه

 2/5دانشگاه علوم پزشكي يزد درصد و سهم  3/7همدان 
تواند دليل  اين افزايش توليدات علمي مي.باشد درصد مي

هـا، افـزايش    هاي علمي دانشـگاه  گذاري تغيير در سياست
مراكز تحقيقـاتي و پژوهشـي افـزايش بودجـه پژوهشـي،      
ــي و      ــطح مل ــي در س ــاي ايران ــريه ه ــداد نش ــزايش تع اف

طالعـاتي  ، افـزايش دسترسـي بـه پايگـاه هـاي ا     يالملل نيب
ــ ــ نيب ــات    يالملل ــان ارتباط ــز امك ــت و ني ــق اينترن از طري

آن از . باشـد  الملـل  نيبـ الكترونيكي بهتر ايجاد مشاركت 
كه شاخص اچ ايندكس ارتباط مستقيمي بـا ميـزان    ييجا

رتبـه بنـدي    استناد به هـر مـدرك دارد، در ايـن تحقيـق،    
ها از لحاظ شاخص اچ ايندكس با همـان ترتيـب    دانشگاه

مـدرك  ندي از لحاظ شاخص متوسط استناد به هـر  ب رتبه
ــق تعريــف .اســت ــداد   H-Indexطب ــارت اســت از تع عب

و يا بيشـتر   Hمقاالت نويسنده كه تعداد ارجاعات برابر با 
هـــاي علـــوم پزشـــكي  لـــذا دانشـــگاه .)14(از آن دارنـــد
، همدان و يزد از لحاظ شاخص متوسط اهللا مازندران، بقيه

هاي اول  در رتبهH-Index استناد به هر مدرك و شاخص
بـا توجـه بـه پـايين بـودن شـاخص       . تا چهارم قرار دارنـد 

استناد در دانشگاه علوم پزشكي شـهيد صـدوقي يـزد بـه     
 تـر مـورد    مقاالت محققان اين دانشـگاه كـم   رسد يمنظر 

 
 

شـاخص اسـتنادات نشـان دهنـده      .گيرنـد  قرار مـي  استناد
علمـي  اثـر علمـي در كارهـاي    ي يـك  ميزان تأثيرگـذار 

اگـر يـك اثـر علمـي طـي      . منتشر شده پـس از آن اسـت  
 داشـته ارجـاع   10تـا   5چندين سال پس از انتشار سـاالنه  

به احتمال زياد آن اثر در بدنه حوزه علمـي مـرتبط    ،باشد
عوامـل زيـادي مـن     )14(با آن رشته قرار خواهـد گرفـت  

ثير أداراي ضـريب تـ   جمله نشر مقاله در مجالت معتبـر و 
همچنـين افـزايش تعـداد    ايش كيفيت مقـاالت  باال در افز

نگاهي به ميانگين ضـريب   .باشد يمثر ؤاستنادات به آن م
دانشـگاه   4در ) Top Ten Journal(مجلـه برتـر    10تأثير 
در مجـالت كـم    هـا  كـه مقـاالت دانشـگاه    دهـد  يمنشان 

  .شوند اعتبار منتشر مي
هـا   از سوي ديگر امالهـاي متفـاوت از نـام دانشـگاه    

ــث پ ــه آن   باع ــاع ب ــدم ارج ــاالت و ع ــدگي مق ــا  راكن ه
در ايـن تحقيـق    WOSطي جستجو در پايگـاه   .گردد مي

امالي مختلـف از نـام دانشـگاه علـوم پزشـكي       13تعداد 
امالي مختلف از نام دانشگاه علـوم   6شهيد صدوقي يزد 

امالي متفـاوت از نـام دانشـگاه علـوم      4پزشكي همدان، 
ت از نـام دانشـگاه علـوم    امالي متفاو 3اهللا و  پزشكي بقيه

ايـن چـالش در پـژوهش    .پزشكي مازندران مشـاهده شـد  
بـه  . ييـد قـرار گرفـت   أنيز مـورد ت  )8(و نوري )7(ولي نژاد

 4توان چنين نتيجه گيري كرد كـه در ميـان    طور كل مي
دانشگاه مورد بررسي، دانشگاه علـوم پزشـكي مازنـدران    

اي هـ  تري در توليد علم كشور در فاصـله سـال   سهم بيش
در اين ميان هرچند توليد علـم   .داشته است 2010-2000

دانشـگاه ديگـر    3تـر از   دانشگاه علـوم پزشـكي يـزد كـم    
، اما رونـد توليـدات علمـي و اسـتناد بـه مقـاالت       باشد يم

گـردد بـراي    باشد كه پيشنهاد مي داراي رشد صعودي مي
الزم جهـت   يهـا  يزيـ ر برنامـه افزايش توليـدات علمـي،   

حــق التحقيــق، برگــزاري دوره هــاي    افــزايش ميــزان  
هاي نگـارش مقـاالت علمـي، آشـنايي بـا       آموزشي شيوه

هاي اطالعاتي و افـزايش آشـنايي پژوهشـگران بـا      پايگاه
  .زبان خارجي مخصوصاً انگليسي صورت گيرد
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  سپاسگزاري
ــا حمايــت مــالي   ايــن مقالــه حاصــل يــك تحقيــق ب
ــوم پزشــكي و خــدمات     معاونــت پژوهشــي دانشــگاه عل

 

 
 
كـه مراتـب    باشد يمداشتي درماني شهيد صدوقي يزد به

  .دارم يماعالم  تقدير و تشكر خود را از اين معاونت،
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