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 خالصه 

 مقدمه
هاي اطالعاتي معتبر ارزشيابي علمي در پایگاههاي سنجي یكي از کارآمدترین روشمطالعات علم

بر مبناي  ISI است. هدف از انجام این تحقيق بررسي توليدات علمي نمایه شده در پایگاه استنادي

  ( توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد.2017-2013در فاصله سالهاي ) h-indexشاخص 

 روش کار

ي با رویكرد کاربردي با متد علم سنجي انجام شد. مقطع –این پژوهش از نوع مطالعات توصيفي

از پایگاه وب آو ساینس، از آغاز سال  مشهدعلوم پزشكي  مقاالت دانشگاه جامعۀ آماري شامل کليه

و در  ابزار جمع آوري داده ها مشاهده بود. ابتدا در قسمت جستجوي پایگاه د.وب 2017تا پایان  2013

که  جستجو شد بازه زماني مورد نظردر  (Mashhad Univ Med Sci)فيلد آدرس، عبارت 

مقاله بازیافت شد. اطالعات بر اساس موضوع، دانشگاه یا موسسه، سال، نویسندگان، قالب  4594تعداد 

و موارد دیگر جمع  h-Indexمدارک، نشریات، مشارکت بين المللي و تعداد استناد ها، شاخص

تحليل اطالعات با استفاده از آمار توصيفي و جداول  آوري و وارد نرم افزار اکسل گردید. سپس

 .فراواني و فراواني نسبي در این نرم افزار انجام شد

 نتايج 

در سالهاي مورد بررسي، سير صعودي داشته، به طوري که در بازه  ISIتوليدات علمي در پایگاه 

رین مقاالت در زمينه نسب به سال هاي قبل بيشت 2017و  2015زماني مشخص شده است. در سالهاي 

نسبت به سال هاي قبل، جهش بسيار  2015داروشناسي را داشت. همچنين تعداد استنادها در سال 

افت قابل توجهي را نشان داد. بيشتر مقاالت پر استناد در  2017و  2016خوبي داشته ولي در سال هاي 

المللي بود و بيشترین ت بينثير باال چاپ شده و بيشتر به صورت مشارکأهایي با ضریب تژورنال

  مقاالت همكاري داخلي با دانشگاه علوم پزشكي تهران بود.

 نتیجه گیري

کشور  داریتوسعه پا يکشور در راستا يپژوهش ياز توجه به بروندادها يمقاالت حاک يرشد صعود

و  يماد تیو حما يدر سطح کالن کشور زهيانگ جادیتواند در ا يمشابه م قاتياست. انجام تحق

 . دینما يانیکشور کمک شا يعلوم پزشك ياز دانشگاه ها يمعنو

 کلمات کلیدي
 ISI ،h-index، مشهديپزشكعلومدانشگاهتوليدات علمي، علم سنجي،  

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 مقدمه

ي هاهپایگاه در علمي نمایه شدات توليدان ميز، حاضرل حادر 

تبه رو یابي ارزمهم ي هارمعيااز  ISIر ـنظيي برطالعاتي معتا

در ها ه نشگات و داموسساان، هشگروپژ، هارعلميکشوي بند

ي شاخص هااز ها نيز یكي رکشواز برخي در  ست.ن اجها

ات توليدان ميزت، موسساو ها ه نشگاداجه به دبوص ختصاا

 (.1لمللي ميباشد)اطالعاتي معتبر بين ي اهاه پایگادر علمي 

فته هاي انجام گرعلم سنجي، ارزشيابي آخرین پيشرفت هدف از

ر دهاي پژوهشي در هر گرایش علمي و عوامل مؤثر در فعاليت

مد تواند عنصري مفيد و کارآباشد. علم سنجي ميرشد آن مي

ني انسا ولي براي مسئوالن و برنامه ریزان باشد تا مدیریت منابع ما

 (.2با باالترین کارآیي انجام پذیرد)

عيار تعيين جایگاه و اقتدار جهاني کشورها و اساس توسعه همه م

جانبه ي آنها، بر ميزان توليد دانش و دستاوردهاي پژوهشي و 

کاربردهاي آن در ارتقاء سطح جهاني تكيه دارد. بنابراین اهميت 

دادن به امر تحقيقات و افزایش فعاليت هاي پژوهشي در 

، و خودکفایي و هرکشوري سبب توسعه و پيشرفت مي گردد

 (.3استقالل واقعي را براي آن کشور به ارمغان مي آورد)

ها اهميت و ضرورت توجه به سالمت جامعه و دغدغه دانشگاه

المللي، انجام هاي ملي و بينبراي کسب رتبه برتر در نظام

ا كي رهاي علوم پزشتحقيقات گسترده ولي با کيفيت در دانشگاه

 (.4طلبد)مي

ه بكه پژوهش در حوزه علوم پزشكي و بهداشت جهان از آنجایي

دليل گستردگي موضوعات و رابطه تنگاتنگ با سالمتي و 

ه ه و بها از جایگاه باالیي برخوردار بود کيفيت زندگي انسان

ي اي مهم است که بخش قابل توجهي از بودجه پژوهشاندازه 

 (.5ها را به خود اختصاص مي دهد)اکثر کشور

 تحقیق: سوال اصلی

تقاء ار لذا با توجه به نقش سازنده دانشگاه ها در توليد علم و

 جایگاه علمي کشور در سطح جهاني، در پژوهش حاضر سعي بر

كي این است تا ميزان فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزش

مشهد به عنوان یكي از دانشگاه هاي تيپ یک کشوري، در 

 د تاو ارزیابي قرار گيرسطح ملي و بين المللي مورد مطالعه 

روشن شود که عملكرد اعضاي هيئت علمي این دانشگاه بر 

 بوده است.  چگونه ISIدر پایگاه  h-indexمبناي شاخص 

 روش کار

مقطعي با رویكرد  –این پژوهش از نوع مطالعات توصيفي

 ليهککاربردي با متد علم سنجي انجام شد. جامعۀ آماري شامل 

ز ینس، ام پزشكي مشهد از پایگاه وب آو ساعلو مقاالت دانشگاه

ه ها بود. ابزار جمع آوري داد 2017تا پایان  2013آغاز سال 

، درسمشاهده بود. ابتدا در قسمت جستجوي پایگاه و در فيلد آ

در بازه زماني مورد  (Mashhad Univ Med Sci)عبارت 

ت بر مقاله بازیافت شد. اطالعا 4594نظر جستجو شد که تعداد 

ساس موضوع، دانشگاه یا موسسه، سال، نویسندگان، قالب ا

 مدارک، نشریات، مشارکت بين المللي و تعداد استناد ها،

ارد نرم افزار و موارد دیگر جمع آوري و و h-Indexشاخص

 يفياکسل گردید.سپس تحليل اطالعات با استفاده از آمار توص

 د.م شانجاو جداول فراواني و فراواني نسبي در این نرم افزار 

 نتايج

نتایج نشان داد تعداد کل مدارک نمایه شده از پژوهشگران 

در  ،web of scienceدانشگاه علوم پزشكي مشهد در پایگاه

عنوان بود. طبق جدول  4594، تعداد  2017-2013سال هاي 

مقاالت اصيل پژوهشي داراي بيشترین ميزان و مرور ، 1شماره

 کتب داراي کمترین ميزان بود.
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 ISI چاپ مقاالت علمي در پایگاه -1جدول 
 درصد تعداد نام مدرک ردیف

1 Original article 3561 59/77 

2 Meeting abstract 258 62/5 

3 Review 517 26/11 

4 Letter 156 39/3 

5 Editorial Material 61 32/1 

6 Proceedings paper 25 51/0 

7 Correction 15 323/0 

8 book review 1 ناچيز 

  4594 جمع کل

 

نتایج بررسي طبقه بندي موضوعي مدارک منتشر شده بر حسب 

، 2( طبق جدول شماره Meshسرعنوان هاي موضوعي پزشكي)

نشان داد که بيشترین مقاالت در حوزه موضوعي 

pharmacology Pharmacy  .رده بندي مي شوند 
 

 ISI(  در پایگاهMeshسرعنوان هاي موضوعي پزشكي) طبقه بندي موضوعي مدارک بر حسب -2جدول

 درصد تعداد نام حوزه ردیف

1 pharmacology Pharmacy 809 62/17 

2 Medicine general internal 421 17/9 

3 Chemistry multidisciplinary 385 38/8 

4 Medicine research experimental 348 58/7 

5 Oncology 248 40/5 

6 .....   

 

نشان ميدهد بيشترین تعداد مقاالت علمي  1 شمارهنمودار 

اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  نمایه شده در 

 بوده است.  2017پایگاه وب آو ساینس در سال

 

 
  ISI. روند انتشار مقاالت در پایگاه 1نمودار
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اعضاي  ، نشان دهنده ميزان استنادات به مقاالت2نمودار شماره  

هيئت علمي در مجله هاي زیر پوشش وب آو ساینس مي باشد. 

مي باشد. همچنين،  2015که بيشترین استناد مربوط به سال 

ميباشد  43665مجموع کل استنادها در بازه زماني مورد مطالعه 

مورد خود استنادي بوده است. در واقع  43047که از این تعداد 

ر طول سالهاي مختلف وجود دارد سير استناد به ازاي هر مقاله، د

 و گاهي روند صعودي و گاهي نزولي را دنبال مي کند.

 

 
 

   ISI. روند استناد به مقاالت علمي در پایگاه 2نمودار
 

شگاه در ننتایج توزیع انتشار و استناد به مقاالت علمي این دا

آمده است. چنانچه مشاهده مي  3در جدول شماره  ISIپایگاه 

در طول سالهاي مختلف تقریبا روند  ع استناداتشود مجمو

یک جهش ایجاد  2015صعودي را دنبال کرده و فقط در سال 

روند  2015نسبت به سال  2016شده است. ولي متاسفانه در سال

محاسبه شده   (H-index)نزولي داشته است. همچنين شاخص 

ها بود. مجموع کل استناد  62دانشگاه در، بازه زماني مورد نظر 

گزارش شد که از این تعداد  43665در بازه زماني مورد مطالعه 

 مورد خود استنادي بوده است. 43047

 

 بر حسب سال انتشار  ISIتوزیع انتشار و استناد به مقاالت علمي در پایگاه -3جدول 

 تعداد مقاالت سال انتشار
مجموع استنادات 

 در هر سال

مجموع استنادات 

 بدون خوداستنادي

د مقاالت تعدا

 استناد کننده

تعداد مقاالت استناد کننده 

 بدون خود استنادي

متوسط استناد 

 به ازاي هر آیتم
H-index 

2013 581 6328 6278 5406 5364 89/10 36 

2014 649 7907 7836 6785 6736 18/12 35 

2015 937 13154 13060 11428 11360 03/14 37 

2016 1175 9932 9745 7992 7881 48/8 38 

2017 1252 6344 6128 5061 4926 5/06 28 

 62 64/50 36267 36672 43047 43665 4594 جمع کل
 

ميزان چاپ مقاالت در  4نتایج درج شده در جدول شماره 

 Iranian journal ofژورنال ها را نشان مي دهد. مجله 

basic medical sciences  با بيشترین ميزان در صدر جدول

 ت.ایستاده اس
 

 بر حسب سال انتشار   ISIتوزیع انتشار و استناد به مقاالت علمي در پایگاه -4جدول 
 درصد تعداد عنوان نام ژورنال ردیف

1 Iranian journal of basic medical sciences 179 9/3 

2 Iranian red crescent medical journal 130 83/2 

3 International Journal of Pediatrics Mashhad 92 2 
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نشان دهنده بررسي ميزان مشارکت گروهي و  5جدول شماره 

بين المللي نویسندگان در داخل و خارج کشور در پایگاه وب 

آو ساینس مي باشد. دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيشترین ميزان 

مشارکت گروهي را با دانشگاه علوم پزشكي مشهد داشته است. 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشارکت گروهي نویسندگي 

 بيشترین ميزان را با دانشگاه لودز لهستان داشت.
  

 بر حسب سال انتشار   ISIتوزیع انتشار و استناد به مقاالت علمي در پایگاه -5جدول 
 درصد عنوان بيشترین مشارکت با نوع مشارکت ردیف

1 

 داخلي

 82/10 497 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 20/7 331 اسالمي دانشگاه آزاد 2

 42/6 295 دانشگاه فردوسي مشهد 3

4 

 بين المللي

 63/1 75 دانشگاه لودز

 4/1 66 دانشگاه آمستردام هلند 5

 78/9 449 سایر 6

 

استناد،  2833نتایج بررسي ها نشان داد که پراستنادترین مقاله با 

 ,Global توسط نقوي و گروه نویسندگان مطالعات جهاني فقر 

regional  and national  از کشورهاي مختلف مي باشد

چاپ شده است.  2015در سال   Lancetکه در ژورنال

همچنين از ميان اعضاي هيئت علمي، اميرحسين صاحبكار 

 3170( و ميزان استناد)%95/6عنوان()319بيشترین مقاله)

 ( را به خود اختصاص داده بود.%25/7مورد()

 بحث 

هاي دانشگاه علوم حليل پژوهشهدف از پژوهش حاضر ت

بر مبناي  ISI پزشكي مشهد نمایه شده در پایگاه استنادي

بود. در این  2017-2013در فاصله سالهاي  h-indexشاخص 

تحقيق تمامي مقاالت دانشگاه علوم پزشكي مشهد بر اساس 

موضوع، دانشگاه یا موسسه، سال، نویسندگان، قالب مدارک، 

-hمللي و تعداد استناد ها، شاخص نشریات، مشارکت بين ال

Index  مورد بررسي قرار گرفت. این ارزیابي الزم است بطور

مختلف صورت گيرد، تا از یک سو  مداوم و مستمر در ادوار

ها مشخص گردیده و اطالعات نقاط ضعف و قوت دانشگاه

مورد نياز براي برنامه ریزي هاي آینده جهت افزایش کمي و 

تي فراهم آورد. تا از این رهگذر توجه جدي کيفي چنين انتشارا

مسئولين و سياستگزاران حوزه سالمت را به برنامه ریزي بهينه در 

راستاي ارتقاي رتبه علمي پژوهش دانشگاه فراهم شود که خود 

 رسيدن به جایگاه شایسته ایران را در بر خواهد داشت. 

اد عدت، نتایج نشان داد که با وجود افت و خيز هاي مشاهده شده

د مقاالت نویسندگان  و تعداد استنادات و موارد دیگر مور

ر ه دکبررسي در این پایگاه اکثرا سير صعودي داشته، به طوري 

ر دنسبت به سال هاي قبل جهش خوبي را  2017و  2015سالهاي 

ایج نت تعداد مقاالت منتشر شده مشاهده کردیم که این نتيجه با

به  (، که9(، احتشام)8عبدخدا) (،7(، یوسفي)6تحقيقات خاصه)

ند، اشاره داشت 2017و  2015رشد مقاالت در بازه هاي زماني 

 هماهنگ بود. 

یافته هاي این پژوهش نشان داد که مقاالت اصيل پؤوهشي 

دن بو باترین ميزان چاپ را در مجالت داشتند که ضمن هم راستا

که  (، چنين بيان مي کند5(، جميلي)10با نتایج تحقيق فيضي)

 نيندیگر مقاالت بایستي رشد بيشتري از خود نشان دهند. همچ

( 11)نتيجه تحقيق حاضر با همسو بودن با نتيجه تحقيق انصاري

د، که مشارکت بين المللي با کشور لهستان را نشان داده بو

ر داسي هاي این پژوهش که نشان داد داروشنهمراستا بود. یافته

(، 12ایج تحقيق فلسفين)صدر موضوعات مقاالت بوده با نت

 ( همسو بوده است.9( و احتشام)13درگاهي)

نسبت به سال هاي قبل،  2015همچنين تعداد استنادها در سال

جهش بسيار خوبي را شاهد بوده ایم ولي متاسفانه در سال هاي 
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شاهد  2015افت قابل توجهي را نسبت به سال  2017و  2016 

زولي استناددهي به مقاالت بودیم. نتایج حاضر که نشان از سير ن

 ( همخواني داشت.2( و چنگ)14را نشان داد، تقریبا با نتایج لي)

در بيان محدودیت هاي تحقيق مي توان گفت که هر چند که 

تواند گویاي کل توليدات علمي پژوهشگران این پژوهش نمي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد باشد، چرا که محققان در مجالت 

نمي باشند ممكن   ISIرجي که داراي رتبهداخلي و مجالت خا

است مدارک خود را به چاپ رسانده باشند که در این پژوهش 

مسلما لحاظ نگردیده است. همچنين بر اساس نتایج ميتوان گفت 

که بيشتر مقاالت پر استناد در ژورنالهایي با ضریب تاثير باال 

است. چاپ شده اند و بيشتر به صورت مشارکت بين المللي بوده 

همچنين به نظر ميرسد ميزان همكاري اندک پژوهشگران 

دانشگاه با محققان خارجي و کمبود مقاالت علمي ميان رشته 

اي، از عوامل موثر در عدم انتشار پژوهش هاي صورت گرفته 

در سطح بين المللي است که کم بودن مشارکت بين المللي 

  &  Maنویسندگان در نتایج این پژوهش با یافته هاي 

Guan(15همسوست.) 

چنين بيان کرده بود که  Gupta  & Balaنتایج تحقيق 

با کسب  2008تا  1999پژوهش هاي پزشكي هند در سالهاي 

، رتبه دوازدهم در ميان کشورهاي توليدکننده پژوهش پزشكي

زي از کيفيت پژوهش بسيار پایين و ناکافي بود و برنامه ری

ز منابع ضرورت داشت. راهبردي، سرمایه گذاري و حمایت ا

 همچنين نياز به بهبود نظام آموزش پزشكي موجود و فرهنگ

 (.16پژوهش بود)

 نتیجه گیري

 قاالتمانگليسي زبان بودن آید، از نتایج پژوهش بر مي چنانچه

اپ چو  نشان از ميزان عالقه و تسلط نویسندگان به تأليف مقاله

ي لمتبادالت ع در نشریات انگليسي زبان، به عنوان زبان اصلي

تبه راء داشت. همچنين استفاده از عامل هاي ترغيب کننده و ارتق

 علمي محققين، به منظور فعال کردن اعضاي هيئت علمي نيز

 تواند مفيد و مثمرثمر باشد. مي

پژوهش حاضر با تعيين کيفي مقاالت، عالوه بر تعيين سطح 

هایشان توانمندي هاي علمي نویسندگان و ميزان تاثير پژوهش 

در توسعه علمي، مي تواند به عنوان معياري مناسب به منظور 

ارزیابي علمي این گروه براي ارتقاء علمي مورد توجه مسئوالن 

ها و سياستهاي کالن، از آن قرار گيرد تا در تصميم گيري

هاي ميان محققين بر حسب رشته استفاده کرده و با تعيين تفاوت

هاي کاربردي و و ارتقاء پژوهش تحصيلي،  ابزاري براي تشویق

 موثر در حوزه هاي دچار ضعف فراهم آورد.  

ي باید اذعان داشت که ممكن است برخي از مقاالت در جامعه

اد شنهآماري تحقيق حاضر بازیابي نشده باشد. به همين دليل پي

 شود پژوهش مشابهي با اهداف حاضر در این پژوهش بطورمي

ه راکش با این پژوهش مقایسه گردد چمستمر انجام شود و نتایج

 ها و یزياین پژوهش ها مي تواند الگوي مناسبي را براي برنامه ر

ام سياستگزاري هاي آتي دانشگاه، جهت کسب رتبه برتر در نظ

 اهمهاي رتبه بندي دانشگاه ها در سطح ملي و بين المللي فر

 آورد.

م لواه عدر انتها مي توان گفت که ميزان توليدات علمي دانشگ

ه م بپزشكي مشهد در سال هاي اخير نسبتا خوب بوده ولي باز ه

 ونسبت تعداد اعضاي هيئت علمي فعال، کمتر از حد انتظار 

هاي باشد. عواملي چون دراختيار گذاشتن فرصتمطلوب مي

 وهشمطالعاني و بورس هاي خارج از کشور به منظور ارتقاي پژ

ز االمللي و استفاده هاي علمي در راستاي جذب مشارکت بين

 ا وهتجربيات ارزنده سایر کشورها و آشنایي محققان با شاخص

د ساز رشسنجي از مهمترین عوامل زمينهمعيارهاي جدید علم

 علمي محسوب مي شوند.

 تضاد منافع

 اصلبدینوسيله نویسندگان اعالم مي دارند که تحقيق حاضر، ح

عي بين یک پژوهش مستقل بوده و هيچگونه تضاد مناف

 ها و اشخاص دیگر ندارد.نویسندگان و نيز با سازمان

 تقدير و تشکر

بدینوسيله نویسندگان مقاله از ریاست محترم کتابخانه مرکزي و 

تمام کساني که در انجام این پژوهش همكاري کرده اند، 

 سپاسگزاري مي نمایند.
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 Abstract 

Introduction: Scientometric studies are one of the most effective methods 

of scientific evaluation in databases. The aim of this study was to analyze 

the scientific products indexed in ISI based on h-index in 2013-2017 by 

Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). 

Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed with a 

functional approach and scientometrics method. The study population 

included all the articles of MUMS from Web of Science in 2013 to 2017. 

Data collection tool was observation. First, in the search section of the 

database and in the address field, the phrase (Mashhad Univ Med Sci) was 

searched in the desired period, and 4594 articles were found. Information 

was collected by subject, university or institution, year, authors, format of 

documents, journals, international participation and number of citations, h-

index and other items and entered into Excel software. Then data analysis 

was performed using descriptive statistics and frequency tables and relative 

frequency in the software. 

Results: The scientific products in ISI database during the studied years 

have been increasing, as indicated by the time interval. In 2015 and 2017, 

compared to previous years, had the most articles in pharmacology. Also, 

the number of citations in 2015 was very good compared to previous years, 

but in 2016 and 2017 it significantly dropped. Most of the high cited articles 

were published in the journals with high impact factor and most were in the 

form of international participation. Most of the internal collaborations 

articles were with Tehran University of Medical Sciences. 

Conclusion: The upward growth of articles indicates that the country's 

research outputs are in line with the country's sustainable development. 

Conducting similar researches can help to cause motivation at large level of 

the country and provide material and spiritual support to the country's 

medical universities. 

Key words: Scientific producs, Scientometrics, Mashad University of 

Medical Sciences, ISI, h-index 
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