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  : چکیده
این پژوهش با . به منظور برنامه ریزي براي ارتقاء جایگاه پژوهشی نیاز به پایش روند تولیدات علمی داریم: مقدمه

 و Scopusهدف بررسی روند تولیدات علمی در دانشکده پیراپزشکی و گروه هاي آموزشی آن در پایگاه داده هاي 
»ISI « انجام شد2012 تا نیمه سال 2009در سال هاي .  

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تولیدات علمی تمامی اعضاي هیات علمی دانشکده پیراپزشکی  :ها مواد و روش
 آن ها مورد H به تفکیک سال و شاخص 2012 تا نیمه سال 2009در سال هاي » ISI« و Scopusدر پایگاه داده هاي 

تجزیه و تحلیل داده ها به صورت اعالم تعداد مقاالت و استنادات کل  و سه سال و نیم گذشته به .  قرار گرفتبررسی
تعداد کل مقاالت بین گروه هاي آموزشی . تنظیم شد» ISI« و Scopus در دو پایگاه Hتفکیک سال، میانگین شاخص 

  .با استفاده از آنالیز واریانس مقایسه شد
 به 2011 تا 2009 در سال هاي Scopusمیانگین مقاالت در پایگاه داده هاي  :ي پژوهشها یافته

این ارقام براي پایگاه داده هاي .  مقاله به ازاي هر عضو هیات علمی است7/0) 6/1( و 6/0) 3/1(، 4/0) 9/0(ترتیب
»ISI  «2/1( و4/0) 2/1(،2/0) 1(به ترتیب (میانگین شاخص .  بوده است5/0Hه هاي  در پایگاه دادScopus) 5/1 (
  .تعداد کل مقاالت گروه هاي آموزشی با هم تفاوت معنی داري نداشت.  محاسبه شدISI«)3/1 (7/0« و براي 9/0

داشته اما » ISI« و Scopusتولیدات علمی و استنادات روندي افزایشی در پایگاه داده هاي : گیري بحث و نتیجه
 .کمتر از متوسط دانشگاه است
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 قدمهم
با توجه به رشد روزافزون تولیدات علمی در ایران 

 نیاز به معیارهایی براي مقایسه تولیدات ،)1(،و جهان
ها به شدت  علمی کشورهاي مختلف و موسسات آن

اد مقاالت و میزان استناد به تعد. )2(،احساس می شد
دهنده میزان کمی تولیدات  ها از یک طرف نشان آن

ارجاعات کیفیت و قابلیت نیز علمی و از طرف دیگر 
به علم . )3(،استفاده تولیدات علمی را نشان می دهد

.  گفته می شود»علم سنجی«بررسی تولیدات علمی 
 و تحلیل کمی و تجزیه و تجزیه  هاي روشاین علم از 

اطالعات . )4(، کندمیاستفاده  تحلیل محتوا و استنادها
گذاري مبتنی بر شواهد،  این شاخص ها در سیاست

  )5(.مدیریت پژوهش و مدیریت مالی به کار می رود
هاي علم سنجی در مراکز   در حال حاضر گروه

چون مرکز تحقیقات سیاست علمی  دانشگاهی هم
مختلف مانند علوم پزشکی  و دانشگاه هاي کشور

تبریز، مشهد، کاشان، کرمانشاه،  ،تهران، فارس، اصفهان
 و مرکز توسعه و هماهنگی شاهرود، اردبیل، شهرکرد

چنین دانشگاه   هم ووري وزارت بهداشتاتحقیقات و فن
 پایگاه. باشند  مشغول به فعالیت میهاي علوم پزشکی 

هاي اطالعاتی شامل بانک اطالعات مقاالت علوم 
مدکس، بانک اطالعات نشریات   ایران-پزشکی ایران

کشور، پایگاه استنادي علوم جهان اسالم، پایگاه 
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، و پژوهشگاه اطالعات 

سازي و در برخی موارد   ایران در نمایهو مدارك علمی 
علم سنجی تولیدات علوم پزشکی در ایران فعالیت 

 )6(.دارند
توان به سه دوره تقسیم   عمر انتشارات را می

اي است که   دوره تولد دوره. تولد، باروري و مرگ: کرد
آید ولی آثار پژوهشی آن به دلیل  اي نو پدید می  زمینه

خذ مقاالت بعدي انوز در سیاهه منو و ناشناخته بودن ه
اي است که یک   دوره باروري دوره. شود  ظاهر نمی

اي از مقاالت بهترین بسامد را از   مقاله یا مجموعه
 لحاظ حضور در سیاهه مدارك گوناگون بعدي دارا می

 گذارد تا آن شوند و سپس این زایندگی رو به افول می 
 )7(.روند  ه شمار می از لحاظ استناد مرده بجا که تقریباً

  توسط  2005 اولین بار در سال )H )H-index شاخص

 به )Jorge E. Hirsch( جورج هیرشپزشکی به نام
پزشکان ارائه مقاالت  ابزار ارزیابی کیفی  یکعنوان

نیز هیرش یا عدد هیرش  شاخص این شاخص،. شد
 H عبارت است از Hتعریف شاخص . شود  نامیده می

یک پژوهشگر که به هر کدام حداقل تعداد از مقاالت 
Hاگر .  بار استناد شده باشدX کل مقاالت  مقاله از

  سال کار علمی، هر)n(منتشر شده یک محقق، طی
 بار استناد دریافت کرده باشد، شاخص Xکدام حداقل 

H آن محقق برابر Xشاخص  .)8(، استH در سه 
 ISI: Web of«اطالعاتی تحت وب شامل  پایگاه

Science« ،»Scopus« و »Scholar Google« 

باشد که دسترسی به دو مورد اول با   میقابل دسترس 
عضویت و مورد آخر به صورت دسترسی آزاد و با 

 امکان » publish or perish «افزار  استفاده از نرم
  )9(.پذیر است 

در ایران نیز با توجه به رشد علمی چشمگیر 
ز به ارزیابی تولیدات علمی در سال هاي اخیر نیا

. )1،10،11(،تولیدات علمی به شدت احساس می شود
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با داشتن ده 
دانشکده و رتبه دوم کشوري در حال حاضر اطالعات 
دانشکده هاي خود را به صورت علمی محاسبه نکرده 

این پژوهش با هدف بررسی روند تولیدات علمی . است
شگاه علوم پزشکی شهید دانشکده پیراپزشکی دان

 2009سال هاي  (1391 تا 1389بهشتی در سال هاي 
در پایگاه هاي داده هاي )  میالدي2012تا نیمه سال 

Scopus و» ISI «این اطالعات براي . انجام شده است
سیاستگذاري در حوزه پزوهش و مقایسه عملکرد این 

  .دانشکده با سایر دانشکده ها قابل استفاده است
  ها  روشمواد و

مطالعه توصیفی از نوع مقطعی این مطالعه یک 
 اعضاي هیات علمی دانشکده جامعه آماري  .است

. شهید بهشتی هستند پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
این مطالعه به روش سرشماري انجام شد و تمامی 

خرین لیست اعضاي هیات علمی مطابق آاعضاي هیات 
علمی، گروه علمی این دانشکده به تفکیک رتبه 

آموزشی، اخذ شده از مدیریت نیروي انسانی مورد 
  . بررسی قرار گرفتند
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هاي تعداد کل  اعضاي هیات علمی از نظر شاخص
، 2012 تا نیمه 2009مقاالت، تعداد مقاالت در سال 

تعداد کل ارجاعات به مقاالت، تعداد ارجاعات در سال 
 مورد بررسی قرار Hو شاخص  2012 تا نیمه 2009

العات مورد نیاز براي محاسبه این ـاط. تندــرفگ
استخراج » ISI« و Scopusشاخص ها از پایگاه هاي  

  . شد
سمت نحوه جستجو نیز بدین ترتیب بود که در ق

خانوادگی و حروف جستجو در قسمت نویسندگان نام 
اول اسم نویسنده نوشته شد و پس از جستجو از میان 

 دانشکده پیراپزشکی اسامی مشابه، نام هاي مربوط به
با . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استخراج شد

دسترسی به پروفایل فرد و با استفاده از آن به مقاالت 
مربوطه دسترسی یافته و شاخص هاي مورد نظر از 
صفحه مربوطه استخراج و در فایل اکسلی که بدین 

که بعضی  با توجه به این. منظور آماده شده بود وارد شد
ته ـامی به زبان انگلیسی به روش هاي متعدد نوشاس

می شوند، در مواردي که براي یک فرد بیش از یک 
پروفایل یافت می شد، مجموع موارد براي وي محاسبه 

  . گردیدمی 
 تجزیه و تحلیل داده ها ،پس از جمع آوري داده ها

سه سال و نیم  به صورت اعالم تعداد مقاالت کل  و
، تعداد کل استنادات به مقاالت گذشته به تفکیک سال

  نیم گذشته به تفکیک سال،  و استنادات در سه سال و

 و Scopus در دو پایگاه Hمیانگین شاخص 
»ISI «داده هاي این پژوهش با استفاده از . تنظیم شد

 مورد SPSS vol.16 نرم افزار و. نرم افزارهاي اکسل
اي نتایج به صورت داده . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

چنین شاخص هاي  توصیفی با ارئه عدد و درصد و هم
  . مرکزي شامل میانگین، میانه و مد ارائه شدند

وري و اعالم آبراي حفظ حریم خصوصی افراد جمع 
نتایج به گونه اي است که منجر به شناسایی افراد 

   .نشود
   ي پژوهشیافته ها

 عضو 62در لیست نیروي انسانی دانشگاه تعداد 
.  داراي ردیف دانشکده پیراپزشکی بودندهیات علمی

 2/3( نفر2: رتبه علمی این افراد به ترتیب زیر بود
 3/40( نفر25دانشیار، )  درصد9/12( نفر8استاد، ) درصد
 2و )  درصد3/40( نفر مربی25استادیار، ) درصد

وضعیت استخدامی این . آموزشیار بودند)  درصد2/3(نفر
رسمی ) درصد 4/69( نفر43اعضاي هیات علمی 

 10رسمی آزمایشی، )  درصد2/3(قطعی، دو نفر
)  درصد3/11(فرـــ ن7پیمانی و )  درصد1/16(نفر
 1ماره ـــجدول ش .مول تعهدات قانونی بودندــمش

می اعضاي ــوضعیت شاخص هاي مرکزي تولیدات عل
هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 در سال Scopusاي شهید بهشتی در پایگاه داده ه
  . میالدي را نشان می دهد2012 تا نیمه 2009هاي 
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   وضعیت کلی تولیدات علمی اعضاي هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی .1  شمارهجدول
   میالدي2012 تا نیمه 2009 در سال هاي Scopusشهید بهشتی در پایگاه داده هاي 

  بیشینه  کمینه  مد  میانه  انحراف معیار  میانگین  
  32  0  0  1  8/6  1/3  کل مقاالت

  121  0  0  0  2/26  6/10  کل استنادات
  4  0  0  0  71/0  23/0  2012 ماه اول 6مقاالت 
  6  0  0  0  6/1  7/0  2011مقاالت 
  6  0  0  0  3/1  6/0  2010مقاالت 
  5  0  0  0  9/0  4/0  2009مقاالت 

  21  0  0  0  3/4  6/1  2012ماه اول 6استنادات 
  40  0  0  0  7/7  3  2011 استنادات

  22  0  0  0  5  2/2  2010استنادات 
  13  0  0  0  1/3  2/1  2009استنادات 
  14  0  0  0  4/3  6/1  2009-11مقاالت 

  77  0  0  0  3/15  3/6  2009-11استنادات 
  H  9/0  5/1  0  0  0  7شاخص 

  
ص هاي ــیت شاخــ وضع2ماره ـدول شــج
اي هیات ـمی اعضـــدات علــــرکزي تولیـــم
لوم ـــگاه عــدانشکی ــراپزشـــکده پیـمی دانشــلع

گاه داده هاي ــایــتی در پــهید بهشــــکی شــپزش
ISI  را نشان  میالد2012نیمه  تا 2009در سال هاي 

  .می دهد
  
 

  وضعیت کلی تولیدات علمی اعضاي هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی . 2جدول شماره 
   میالدي2012 تا نیمه 2009در سال هاي » ISI« در پایگاه داده هايشهید بهشتی

  بیشینه  کمینه  مد  میانه  انحراف معیار  میانگین  
  41  0  0  0  8/6  5/2  کل مقاالت

  104  0  0  0  2/20  6/7  کل استنادات
  2  0  0  0  4/0  1/0  2012 ماه اول 6مقاالت 
  6  0  0  0  2/1  5/0  2011مقاالت 
  7  0  0  0  2/1  4/0  2010مقاالت 
  7  0  0  0  1  2/0  2009مقاالت 

  13  0  0  0  2/2  8/0  2012ماه اول 6استنادات 
  31  0  0  0  3/5  9/1  2011استنادات 
  19  0  0  0  8/3  5/1  2010استنادات 
  14  0  0  0  3  1  2009استنادات 
  20  0  0  0  3  1  2009-11مقاالت 

  63  0  0  0  6/11  4/4  2009-11استنادات 
  H  7/0  3/1  0  0  0  6شاخص 

  
  
دات ـــی تولیــعیت کلـ وض3ماره ـــدول شـــج
» ISI« و Scopusگاه داده هاي ــمی در دو پایـــعل

  یالدي به ــ م2012مه ــــ تا نی2009ال هاي ــدر س

. ک گروه هاي آموزشی را نشان می دهدــــتفکی
میانگین تولیدات علمی بین گروه هاي آموزشی تفاوت 

  .معنی داري ندارد
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  بررسی مقایسه اي تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی به تفکیک گروه هاي. 3  شمارهلجدو

  2011تا 2009در سال هاي » ISI« و Scopus آموزشی در پایگاه داده هاي 
  F P  درجه آزادي  )انحراف معیار(میانگین   گروه آموزشی  پایگاه داده
Scopus  363/0  12/1  52 ، 5  4/8) 1/12(  آمار  

        7/0) 2/1(  هماتولوژي
        2/0) 4/0(  رادیولوژي

        3/4) 8/6(  علوم آزمایشگاهی
        ¾) 8/6(  علوم پایه

  

        4/1) 1/2(  مدارك پزشکی
  764/0  56/0  51 ، 5  7/3) 2/6(  آمار

        0  هماتولوژي
ISI  

        5/0) 2/1(  رادیولوژي
        1/5) 7/10(  علوم آزمایشگاهی  

          2/2) 5/6(  علوم پایه
        7/0) 5/1(  مدارك پزشکی

  
   و نتیجه گیريبحث

دهنده روندي افزایشی  یافته هاي پژوهش نشان
در تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی در طول سه 

این روند در هر دو پایگاه .  بودند2011 تا 2009سال 
Scopus و »ISI «این افزایش تولیدات . مشاهده شد

طوري که مطالعات در راستاي رشد کشوري بوده به 
صبوري نیز افزایش تولیدات علمی کشور در این سال 

این یافته می تواند . )1،10،11(،ها را نشان می دهد
ناشی از مواردي مانند برنامه هاي جامع علمی کشور در 
حوزه پژوهش و هدف گذاري هاي مربوطه، تعیین 
اولویت هاي پژوهشی دانشگاه در گروه هاي 

، سیاست هاي )13(،اد دانشگاه و ست،)12(،موزشیآ
دانشگاه در جذب و منوط کردن ارتقاي اعضاي هیات 
علمی به داشتن پژوهش ها و مقاالت کیفی، توسعه 
کمی و کیفی مراکز تحقیقات در دانشگاه ها، افزایش 
بودجه پژوهشی دانشگاه و مدیریت سیستم پژوهشی 
 دانشگاه که در قالب برنامه راهبردي معاونت تحقیقات و

 . وري به عنوان سند باالدستی و برنامه دانشکده باشدافن
سایر دانشگاه ها تنها براي ارائه داده هاي علم سنجی 
به ارائه داده هاي مربوط به اعضاي هیات علمی و ارائه 

مثال این مورد . ها در سایت خود اقدام نموده اند آن
دانشگاه هایی از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 به بررسی پرداخته و Scopus تنها در پایگاه است که
نتایج را به صورت توصیفی در جداولی به تفکیک عضو 

ن به صورت آهیات علمی در آورده و نتایج تحلیلی 
در سایر . گزارش یا مقاله هنوز در دسترس نیست

پژوهش ها نیز اقداماتی در جهت بررسی میزان کارایی 
نمن که به مقایسه ن انجام شده از جمله مطالعه بورآ

 در افرادي که بورد تخصصی گرفته اند و Hشاخص 
کسانی که در این آزمون مردود شده اند می پردازد و 
نشان می دهد که این شاخص در کسانی که قبول شده 
اند میزان بیشتري داشته است و در انتها این شاخص را 
 براي ارزیابی عملکرد پژوهشگران جدید شاخصی نسبتاً

از سوي دیگر وان ران در . )16(، ارزیابی می کندمناسب
بررسی موسسات با استفاده از شاخص هاي علم سنجی 

 ها را مناسب نمی داند و کم شماري در آن این شاخص
ها به علت عدم درج صحیح نام نویسندگان به علت 
عدم تسلط نویسندگان به زبان انگلیسی در کشورهاي 

 مواردي که چنین در غیر انگلیسی زبان و هم
  )17(.نویسندگان متعددي دارد را ذکر کرده است

  ،Scopus براي دانشگاه در Hمتوسط شاخص 
در مقایسه یافته هاي این .  استISI «88/1« و در 3

پژوهش با یافته هاي سایر دانشکده ها و مراکز دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی تا کنون اطالعات دانشکده 

قات تغذیه اي و صنایع غذایی انستیتو تحقیتغذیه و 
با نگاه به یافته .  به صورت مقاله منتشر شده استکشور

ها روند افزایشی در این دو مرکز نیز دیده می شود اما 
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متوسط سرانه تولید مقاله در دانشکده پیراپزشکی نسبت 
به این دو مرکز به میزان قابل توجهی کمتر و در بعضی 

توان در  این امر را میعلت . موارد کمتر از نصف است
رشته . ماهیت رشته هاي موجود در این مراکز دانست

تغذیه با وجود مراکز تحقیقاتی و موضوعات متنوع و 
وجود نمونه هاي در دسترس براي پژوهش زمینه 

از طرف دیگر انستیتو . بهتري براي پژوهش دارد
تحقیقات تغذیه یک مرکز تحقیقات مستقل با بودجه 

باالتر بودن تولیدات علمی آن دور از مستقل است و 
از طرف دیگر این شاخص بین . )14،15(،ذهن نیست

گروه هاي آموزشی دانشکده پیراپزشکی تفاوت معنی 
سان این ــدهنده فعالیت یک داري نداشت که نشان

  .گروه ها است
 یکی از شاخص هایی است که Hشاخص 

البته این . کاربردي بودن پژوهش را نشان می دهد
شاخص در حوزه هاي عمومی تر باالتر است و در حوزه 

یکی . یدآتر می  هاي تخصصی و فوق تخصصی پایین
از راهبردهایی که براي باال بردن این شاخص می تواند 

هاي  موثر باشد هدایت پژوهش به سمت اولویت
از طرف دیگر ثبت شدن مجالت داخلی . ي استکاربرد

در نمایه هاي بین المللی به افزایش این نمایه کمک 
 . می کند

یکی از مشکالت پژوهشگران تسلط ناکافی به 
زبان هاي خارجی و نگارش مقاالت انگلیسی است که 
توانمندسازي اعضاي هیات علمی در این زمینه و ایجاد 

تیم هاي پژوهشی که هاي مناسب و تدارك  زیر ساخت
ها افراد مسلط به زبان انگلیسی حاضر باشند به  در آن

خصوص در مراکز تحقیقاتی می تواند میزان تولیدات 
  .علمی را افزایش دهد

در اجراي پروژه محدودیت هاي متعددي وجود داشت 
  :ها به شرح زیر می باشد که تعدادي از آن

لیست نیروي انسانی در مواردي با وضعیت 
به عنوان مثال . خوانی نداشت ضاي هیات علمی هماع

عضو هیات علمی ردیف یک گروه آموزشی را داشت اما 
در گروه آموزشی دیگر فعالیت می کند یا ردیف هاي 
یکسان با نام هاي متفاوت براي گروه آموزشی استفاده 

نبودن دستورالعملی یکسان براي نگارش . شده بود
بزرگترین معضل این اسامی براي اعضاي هیات علمی 

ود را به ـــام خـــجا که برخی ن از آن. پژوهش بود
گونه هاي مختلف نگاشته یا دیگران بدون هماهنگی 

ها را در مقاالت ثبت  با آنان به گونه اي متفاوت نام آن
کرده بودند یافتن همه مقاالت مربوط به یک فرد گاه 

که این مورد به خصوص در مواردي . بسیار دشوار بود
 در نام وجود داشت به چشم می »ي« و »و«حرف
 نگارش 22حداقل با » حسینی « براي اسممثالً. خورد

براي فایق آمدن بر این مشکل با . پذیر است امکان
استفاده از روش هاي جستجو و استفاده از ستاره در 
نقاط مختلف نام تا حدودي تعداد موارد جستجو کاهش 

ارد متعددي مورد جستجو در سایر موارد نیز مو. یافت
اسامی چند قسمتی نیز به گونه هاي . قرار گرفت

گاهی بین دو قسمت فاصله : مختلف نوشته  می شود
دارد و گاه بدون فاصله یا با خط تیره به هم وصل می 

براي یافتن کل این موارد باید چندین بار جستجو . شوند
 .انجام می شد

. ه ها بودمشکالتی نیز ناشی از پایگاه هاي داد
 باعث Scopusنام هاي خانوادگی چند قسمتی در 

آخرین  Scopus. مشکل در یافتن اسامی می شد
قسمت نام خانوادگی را به عنوان فامیل در نظر می 

لذا . گیرد و پروفایل فرد را با این نام درست می کند
با این  Scopusاکثر مواردي که دنباله فامیل دارند در 

به عنوان مثال احمدي سرآبادانی . نام پروفایل دارند
البته . دارد Scopusپروفایلی با نام سرآبادانی در 

پروفایل بعضی نیز با نام خانوادگی است که این نیز یک 
 .مشکل جستجو بود

 بود، »ISI «از مشکالت دیگر که مربوط به
در این . بود Scopusنداشتن پروفایل اختصاصی مانند 

اسامی مشابه گاهی بسیار پایگاه جدا کردن مقاالت 
در . مشکل و با بررسی تک تک مقاالت میسر می شد

 باید دستی انجام می Hاین موارد نیز محاسبه شاحص 
 .شد

حت یافته ها ـینان از صــعدم قطعیت و اطم
وارد یافت ـایید مـبراي ت. رح بودــمحدودیت دیگر ط

گاه داده ها با هم ــعداد مقاالت دو پایــده تــش
سه می شد و در صورت عدم تطبیق واضح، مقای

انجام می  جستجوي بیشتري با کلمات کلیدي دیگر
کوك حتی با مقاالت فرد ــدر بعضی موارد مش. شد
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ه ــی وي یا رزومه وي نیز مقایســایت شخصـروي س
 .می شد

 به خودي خود نیز داراي Hاستفاده از شاخص 
 به براي مثال وزن دادن یکسان. محدودیت هایی است

چنین  هم. همکاران یک محدودیت این شاخص است
نداشتن استانداردهایی براي رشته هاي مختلف و زیر 

این . ها یک محدودیت دیگر است مجموعه هاي آن
 ناشی می شود که میزان ارجاعات جا آنمشکل از 

در رشته هاي فوق . بسته به رشته متفاوت است
 که تخصصی یا حیطه هاي خاص ضریب تاثیر مجالت

آن هم شاخصی متاثر از میزان ارجاعات است کمتر از 
حیطه هاي عمومی یا موضوعات خاصی مثل سرطان 

براون و همکاران نیز به این . یا مطالعات شیوع است
 )16(.محدودیت ها اشاره کرده اند

رغم این موضوع و با توجه به موارد فوق  علی
ه یافته هاي این پژوهش و هر پژوهش مشابه دیگري ک

 تا 5انجام شود صد در صد صحیح نخواهد بود و حداقل 
  . درصد خطا خواهد داشت10

بررسی تاثیر گذاري مقاالت و تولیدات علمی 
استفاده از شاخص هاي  پژوهشگران در تولید دانش با

بین المللی شواهد معتبري براي تصمیم گیري و 
سیاستگذاري در اختیار مدیران حوزه پژوهش قرار می 

ین مهم در سطوح مختلف از جمله جایگاه علمی ا. دهد
  گاه  ـگدیگر، جایــسه با یـگاه در مقایـپژوهشگران دانش

 دانشگاه هاي هاي کشور در مقایسه با یکدیگر و هم
ان ــان را نشــقه و جهــچنین جایگاه کشور در منط

افراد تاثیرگذار در کسب این و نیز می توان . می دهد
  .ناسایی نمودرتبه ها را می توان ش

از سوي دیگر این شواهد به سیاستگذاران حوزه 
پژوهش امکان انتخاب حوزه هاي تاثیر گذار و اولویت 

ها را نیز می دهد تا از منابع محدود موجود  بندي آن
رسیدن به اهداف دیده . حداکثر بهره وري را داشته باشد

 کشور در کسب جایگاه معتبر علمی 1404شده در افق 
ه و جهان تنها با توجه به شاخص هاي مربوط در منطق

  .به علم سنجی امکان پذیر می باشد

پیشنهاد می شود این پروژه به صورت سالیانه 
اجرا و روند تولیدات علمی مورد توجه قرار گیرد و بر 

هاي کوتاه مدت، میان مدت و  اساس یافته ها سیاست
  .بلند مدت تنظیم گردد

   سپاسگزاري
فناوري عاونت تحقیقات و وسیله از م بدین

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با حمایت مالی 
و تهیه بستر مناسب براي انجام این پژوهش ما را یاري 

چنین از نیروي انسانی  هم. نمودند کمال تشکر را داریم
دانشگاه که لیست به روز شده اعضاي هیات علمی را 

  .اییمدر اختیار ما قرار داریم سپاسگزاري می نم
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Abstract 
Introduction: In order to planning and 
promoting the position in research field, we 
need to monitor the scientific production 
trend. This study aimed to assess the 
scientific productions of Paramedical 
Sciences School of Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences in Scopus 
and ISI databases during 2009 to mid-2012 
. 
Materials & Methods: Through a 
descriptive study, all the faculty members 
of Paramedical School were assessed in 
terms of scientific productions and H-index 
in Scopus and ISI databases from 2009 to 
mid-2012. Data were analyzed and 
presented as the number of total articles and 
citations during 3.5 years ago separating by 
year and the H-indices in Scopus and ISI 
databases. Total articles were compared 
between the educational depart-ments using 
analysis of variance. 

  
Findings: Means (Standard Deviation) of 
total articles in Scopus during 2009-2011 
were as 0.4 (0.9), 0.6 (1.3) and 0.7 (1.6) per 
faculty member, respectively. This figures 
were as 0.2 (1), 0.4 (1.2) and 0.5 (1.2) in ISI 
database. Mean of H-index in Scopus were 
0.9 (1.5) and in ISI was 0.7 (1.3). Total 
articles of the departments had no 
statistically significant difference. 
 
Discussion & Conclusion: Scientific prod-
uctions and citations had an increasing 
trend in Scopus and ISI during the last 3 
years but were less than the average of 
university. 
  
Keywords: scientometrics; articles, citation-
ns; paramedical school; Shahid Beheshti 
Univ-ersity of MedicalSciences 

 
1. Proteomics Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2. Islamic Azad University, Tehran Medical  Sciences Branch, Tehran, Iran 
3. Social Determinants of Health Research Center and Community Medicine Department, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran.  
4. Dept of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran  
*(corresponding author) 

 

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1224-en.html
http://www.tcpdf.org

