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 دهيچک

است. از  یرپذامکان یاطالعات یهایگاهست که با استفاده از پا یسنجدانشگاه، علم یک یعلم هاییتفعال یابیارز یهاروش ینترلاز متداو یکی :هدف

 با المللیبینو  یمل یهامشارکتبر  یدبا تاک یرازش یهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشکپژو یعلم یداتتول یرو پژوهش حاضر با هدف بررس ینا

 صورت گرفت. 2010-2017 هایسال یط ISI هایدادهاستفاده از 

مدرک  6555 یآماره امعو ج ISI یگاهانجام شده است. منبع داده ها، پاسنجی علم یهابا استفاده از روش یکاربرد یفیپژوهش از نوع توص :هاروش

و  VOSviewerو  Citespace یهاافزارنرمها از نقشه یمترس یاست. برا یالدیم 2010-2017 هایسال یط یرازش یثبت شده دانشگاه علوم پزشک

 استفاده شد. Excel افزارنرمل اطالعات از یجهت تحل

 یعلوم پزشکدانشگاه  دارند. یکدیگربا  را ارتباط یشترینو ببوده ژوهشگران پ رینیدتتول دانشگاه جزء پر یننشان داد که پژوهشگران ا یجنتا  :تایجن

کشورها در شبکه ارتباط  یرگذارتریناز تاث یهو روس یرانداشته و ا Thomas Jeffersonمشارکت را با دانشگاه  یشترینب ،المللیبیندر سطح  شیراز

دارد.  یاکانادا و استرال یکا،آمرکشورهای به مشارکت با  زیادی یلتما یرانا همچنینند. دششناخته  یدانشگاه علوم پزشک میعل یداتدر تول یکشور

 یداخل یعموم یپزشک یموضوع در حیطهاند. چاپ شده Iranian Red Crescent Medical Journal یهنشر و در یسیبه زبان انگل یداتتول یشترب

 .به خود اختصاص داده استمورد مطالعه را  یشترینب

طور ه برخوردار است. ب یقابل قبول میزانخارج از کشور از  یسندگاندانشگاه و نو ینا یسندگاننو ینمشترک ب یفدر تال یهمکار :گيریيجهتن

 ینبرتر به ا یسندگاننو ییشناساو داشته  یصعود یدانشگاه روند ینپژوهشگران وابسته به ا یعلم یهایو همکار یداتتول یزانگفت متوان می یکل

 خواهد کرد. یانیکمک شا ،د ونر

 .یرازش یدانشگاه علوم پزشکآی، اسآی ،سنجیعلم ی،علم نقشهها: کليدواژه
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 مقدمه:
کشورها در  ییکفاو خود یشرفتمنجر به پ یعلم یداتتول یشافزا

 نیبه هم ،ودشمی غیرهو  یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یهازمینه یتمام

از بودجه کشور را صرف  یساالنه بخش هنگفت یشرفتهپ یکشورها یلدل

 یکی. کنندمیمختلف  یهاها و بخشدر حوزه یپژوهش یهابرنامهانجام 

 هادانشگاه ،کندیم یفاعلم کشور ا یددر تول یکه نقش مهم یاز مراکز

به  یورکش هر یعلم یهاقطب ینتراز مهم هادانشگاهباشند. در واقع یم

که در آموزش افراد جامعه به عهده  یو عالوه بر نقش یندآیحساب م

 .[1] علم است یدو آن تول کنندمی یفادر جامعه ا یزن یگرینقش د ،دارند
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 مکارانو هزاده یقاض                                                                                                              یرازش یانشگاه علوم پزشکد یلمع یداتنقشه تول  

1397دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان  ین؛نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 یپژوهشگران که وابستگ یمشارکت علم یا یدات علمیتول یزانامروزه م

 یاهمالکاز  یکیاند اعالم کرده یخود را دانشگاه خاص یسازمان

عملکرد  یابی. سنجش و ارزشودمیمحسوب  هادانشگاه دیبنتبهر

مورد توجه  یارکشورها بس ینو موسسات و همچن هادانشگاه یسندگان،نو

 یداتبر تول یقدق یکنترلتوان میکار  ینبا انجام ا چونقرار گرفته است، 

 یتبدست آمده در جهت بهبود وضع یجداشت و از نتاها آن یعلم

 یداتتول یرامونمطالعه پ ی،استفاده کرد. از طرف یمختلف علم یهاحوزه

به  یشتریب یلکه برخالف گذشته، پژوهشگران تما دهدمینشان  یعلم

که امروزه شاهد  یخود دارند، به طور یعلم یهاپژوهشدر  یهمکار

از دو  یشو مشارکت ب یکه با همکار یمهست یداتیتعداد تول یشافزا

 [.1،2د ]انیافته یفشور تالسازمان و ک یا یسندهنو

چند  یاآن دو  یاست که ط یندیفرا یو مشارکت علم همکاری

خود را به  یمشترک، منابع و استعدادها یبا هدف خلق اثر یسندهنو

 یمیداناندر ابتدا توسط ش یعلم یهامشارکتگذارند . یاشتراک م

به  اول یقرن نوزدهم به وجود آمد و تا جنگ جهان یلدر اوا یفرانسو

به رشد خود ادامه داد .  یشتریاما بعد از آن با سرعت ب یافت،رشد  یآرام

ذکر  یعلم یهایمشارکت و همکار یبرا یاریبس یلپژوهشگران دال

 یعلم یقابزار دق یچیدگیپ یشعلوم، افزا یندهشدن فزا یاند. تخصصنموده

حل مشکالت  یانواع مختلف دانش و تخصص برا یببه ترک یازو ن

[. 2] باشدمیعل یداتمشارکت در تول یبرا یاساس یزهانگ تواندمی ،یچیدهپ

و  هادانشگاه ی،علمیاته یپژوهشگران و اعضا یعلم یبروندادها شناخت

و  هادانشگاه یرانبه مدسنجی علم یهاشاخص یینو تع یمراکز پژوهش

تحت  یهامجموعه یدر شناخت بهتر توان و ناتوان یمراکز پژوهش یروسا

کالن  یهاهدف یدر راستاها آندرست  یتبه هدا کمک کرده وپوشش 

 [.3] انجامدیم یو دانشگاه یمل

Bozeman وlee  یدتول ینب یمیو مستق یکمعتقدند که رابطه نزد 

 یشترب یعلم یهر قدر همکار یعنیوجود دارد.  یعلم یعلم و همکار

 Schargeازبه نقل  داورپناه[. 4] خواهد بود یشترعلم ب یدباشد، تول

آن  یداند که طیخلق دانش م یندفرآ یافراد را نوع ینب یعلم یارهمک

 یاند تا فهمدر تعامل یکدیگربا  یلیتکم یهارتاچند نفر با مه یادو 

 [.5] شود یجادمشترک که تاکنون حاصل نشده بود، ا

 یهادانشگاه یعلم یداتتول یابیو ارزشسنجی علم یاتبر ادب مروری

دانش و  یددر تول یکه عوامل متعدد دهدنشان میور کش یعلوم پزشک

با هدف  یاردکانیمنش و مروتعرفان یقتحق یجانتشار آن دخالت دارند. نتا

و موسسات  یسندگاننو یهمکار یهاشبکه یلو تحلسنجی علممطالعه 

 ی،در علوم انسان یارشته یانمنتشر شده در فصلنامه مطالعات م ایهمقاله

و سنجی علم یهاشاخصا استفاده از ب 27ت تا خسن یهاشماره یط

 ی،بهشت یدشه یهادانشگاهنشان داد که  یاجتماع یهاشبکه یلتحل

و  یدیکل یاز نقش یمدرس و خوارزم یتترب یی،طباطبا تهران، عالمه

علوم  یموضوع یهاحوزه یناند. همچنبرخوردار بوده شبکهدر  یمرکز

 یهاسهم در مقاله ینیشترب یدارا یریت،و مد یاسیعلوم س یتی،ترب

 [.6] اندمنتشر شده در فصلنامه بوده

 یشبکه ارتباط علم یبه بررس یفر در پژوهشیمیو فه یانفهیم

نشان داد  یجپرداختند. نتاسنجی علم یکردپژوهشگران دانشگاه تهران با رو

تا  Web of Science یدانشگاه تهران در بانک اطالعات یعلم یداتتول

را به خود  یزانم یشترینب 2014داشته و در سال  یولد نزرش 2013سال 

 یهادانشگاهارتباط دانشگاه تهران با  یزانم یشتریناست. ب هاختصاص داد

 و تهران یدانشگاه علوم پزشک ی،آزاد اسالم یهادانشگاه یببه ترت یداخل

دانشگاه  یببه ترت یخارج یهادانشگاهمدرس، و با  یتدانشگاه ترب

California، نشگاه داMalaya دانشگاه  وWisconsin [.7] بوده است 

 تالیفیهمشبکه  یلو تحل یمبه ترس یدر پژوهش عصاره و همکاران

پرداخته و نشان دادند  یو داروساز یدر حوزه داروشناس یرانپژوهشگران ا

با  ،المللیبین یهمکار یشترینو ب 7/0انتشارات  ینا یکه همکار

 [.8] و کانادا بوده است یکاتان، آمرپژوهشگران انگلس

 یبروندادها یسهمقا یبا عنوان بررس یپژوهش یو باقر محمداسماعیل

 یمهندس  در حوزهها آن یعلم یهاهمکاریجهان و  یکشورها یعلم

 یالدیم 2002-2011 هایسال ینعلوم، ب یاستناد یهو در نما یپزشک

 یشترینان بدا و انگلستآلمان، کانا ین،چ یکا،آمر ینشان دادند کشورها

برتر  یقیرا دارا بودند. مراکز تحق یپزشک یمهندس میعل یبروندادها

 دانشگاه، Montreal دانشگاه ،Californiaدانشگاه جهان عبارت بودند از: 

Harvard  و دانشگاهTorontoیجهان 28کشور، رتبه  90 یندر ب یران. ا 

[. 9] وردبه دست آ یکپزش یرا در مهندس یجنوب غرب یایآس 3و رتبه 

 یهادر مطالعه ییو شکو یمانیو سلحشور، سل یغفار ی،و امام یانریاحی

ا هآن یپژوهش هاییتپژوهشگران بر فعال یمجزا نشان دادند که رتبه علم

 [.10-12] دارد ییبه سزا یرتاث

 ینو معتبرتر ینتراز بزرگ یکیکه  یرازش یعلوم پزشک دانشگاه

 یو پژوهش یمال یهایزیراست. برنامه یانهاورمخ و یرانا یهادانشگاه

ماقبل آن دانشگاه است.  یهاسال یعلم یداتتول یابیدانشگاه، مستلزم ارز

 ی،تخصص یاردانشجو و دست 10000از  یشدانشگاه ب ینهم اکنون در ا

 18000از  یشبا ب علمیهیاتعضو  782 یلی،تحص ختلفرشته م 91

 ینجوانان ا یتو ترب یمبر تعل عالوه یبانیو پشت یدرمان ی،پرسنل بهداشت

دار بوده و عهده یزبهداشت و درمان استان را ن ینتام یتبوم، مسئول و مرز

10 
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 همکاران ده وزا یقاض                                                                                                                             یرازش یدانشگاه علوم پزشک یعلم یداتنقشه تول یمترس 

 1397دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان  ین؛نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 ییباال یلدارد و از پتانس یاطالعات علم یددر چرخه تول ینقش مهم

است  یازبرخوردار است، لذا ن یداتتول ینو شتاب دادن به ا یشجهت افزا

 یکیدانشگاه مطالعه شود.  ینه توسط اشد یدتول یماطالعات عل یزانکه م

مورد استفاده قرار  ییهایابیارز ینانجام چن یکه امروزه برا ییاز ابزارها

اساس  ینباشد. بر ایمسنجی علم یهاشاخصاستفاده از  ،یردگیم

صورت گرفته  یعلم یهاهمکاری یتوضع یپژوهش حاضر با هدف بررس

 ISI یاطالعات یگاهدر پا یرازش یکم پزشاه علودانشگ یعلم یدر بروندادها

 صورت گرفته است.

 

 :هامواد و روش

با استفاده از سنجی علمو نوع مطالعه  یپژوهش حاضر از نوع کاربرد

صورت  یهامشارکت یبه بررس هاشبکه یلو تحلسنجی علم یهاشاخص

 هایسال یط یرازش یدانشگاه علوم پزشک یعلم یداتگرفته در تول

رکورد،  6555پژوهش شامل  یاخته است. جامعه آمارپرد 2017-2010

 جهت. باشدمی Web of science یاستناد یگاهبا استفاده از پا

های استفاده و تمامی داده از فرمول زیر ،پژوهش هایداده آوریجمع

 .مربوز به این دانشگاه بازیابی شد.

AD=(Shiraz Uni* Med* Sci*) 

 Tabفرمت نوع ده از دو با استفا رظنمورد  هایدادهسپس 

Delimited و  Plain Textبه صورت جداگانه  یی،تا 500 یهادر دسته

 یهاافزارنرماست که  به این دلیلفرمت  نوع دو ینانتخاب ا .یدگرد یرهذخ

  و Tab Delimitedفرمت  ینبا ا یهایدادهپژوهش،  ینمورد استفاده در ا

Plain Text ی،سازیرهذخ یاتتمام عمل. پس از اندکنمی یرا فراخوان 

)موسسات و  یو جداساز یسازیکدستوارد و  Excel افزارنرم درها داده

پردازش شده  هایدادهسپس  انجام شد.( یو خارج یداخل یهادانشگاه

و  Citespace یهاافزارنرموارد  یازمورد ن یهاجهت رسم نقشه

VOSviewer یدگرد. 

 

 :هایافته
را  یرازش یدانشگاه علوم پزشک یعلم یداتلنشر تو روند، 1 نمودار

نشان داد که در سال  یج. نتادهدمینشان  2010-2017 هایسال یط

در سال  ورکورد  568دانشگاه برابر است با  ینا یدات، تعداد تول2010

با کاهش تعداد  2012است. در سال  یافته یشافزا یداتتعداد تول 2011

افزوده شده  یداتبه تعداد تول 2013ل است، در سا رو بودهروبه یداتتول

 یداتباز هم شاهد کاهش تعداد تول 2014در سال  یعنیاما پس از آن 

 . یمباشیدانشگاه مذکور م

 یریبه طور چشمگ 2015-2017 یبازه زمان یعنی یردر سه سال اخ

طور که در  دانشگاه افزوده شده است و همان یعلم یداتبر تعداد تول

 یعلم یداتتعداد تول یشترینب 2017در سال  شودیمشاهده م نمودار

  .بوده استرا دارا  یرازش یدانشگاه علوم پزشک

 
 روند نشر توليدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شيراز -1 نمودار

دانشگاه  یعلم یداتدر تول یو خارج یرانیپژوهشگر ا 13701تعداد 

دانشگاه  یعلم یداتسهم تول یشترینباند. نقش داشته یرازش یعلوم پزشک

 203 زادهیرکورد، گرام 210یمیکربه   علوم پزشکی شیراز به ترتیب

 رکورد 138 یو قاسم  رکورد 140 یرکورد، لنکران 152 یرارکورد، آذرپ

شده  یدتول Citespace افزارنرمکه توسط  1 نقشهدر اختصاص یافت. 

م دانشگاه علو یعلم یداتپژوهشگران در تول ینکه ا یگاهیاست، جا

 اند، قابل مشاهده است.از آن خود کرده یپزشک

 
 گاه علوم پزشکی شيرازپژوهشگران پرتوليد دانش-1 نقشه

مورد مطالعه با  ینمحقق یعلم یهمکار یزانم یجهت بررس 2 نقشه

 یاربس. با توجه به تعداد یدگرد یمترس VOSviewer افزارنرماستفاده از 

 پنج مدرک بودند یحداقل داراکه  یوهشگرانتنها پژ ،پژوهشگران یادز

گره که با استفاده  1308شبکه از  ینند. ایدگرد افزارنرمنفر( وارد  1308)

 12140اند و متفاوت نشان داده شده یهاها و اندازهبا رنگ ییهایرهاز دا

شده  یل، تشکشودمیمشاهده  یرکه با استفاده از خطوط در تصو یوندپ

منحصر به فرد، و  یسندهنو یکهنده دنشان هارهاز گ یکاست. هر 

با  یسندهآن دو نو تالیفیهمدهنده دو گره، نشان یانموجود م یوندهایپ
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تعداد  یادرجه  یتدهنده شاخص مرکزنشان هاگره یاست. بزرگ یکدیگر

. باشدمیموجود در نقشه  یهاگره یرمشترک آن گره با سا یهایفتال

 یهاهمکاریدهنده ها نشانهگر ینموجود ب یوندهایپ یپهنا ینهمچن

با  زادهیگرام یببه ترتاساس  یناست. بر ا یکدیگربا  یسندگاننو یعلم

 111با  یمهربانو  150با  یراآذرپ ،160با  یمیکر ،161با  ی، لنکران216

و  یهمکار یپژوهش هایزمینهدر  یگرد انوهشگرپژبا  تولید علمی

پژوهشگران در  یرگذارتریناثرا تها آنن توامی، که اندداشتهمشارکت 

 .نمود یمعرف یرازش یدانشگاه علوم پزشک تالیفیهمشبکه 

 
 شبکه مشارکت نویسندگان در توليدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شيراز -2 نقشه

 یسندهکه سه نو یمیو کر یزاده، لنکرانیگرام نشان داد نتایج

خود را به  یعلم یهاهمکاری ترینشیب ،در شبکه شناخته شدند یرگذارتاث

 اند.اقبال، پاساالر و حق پناه داشتهیکبا ن یبترت

 یهابا سازمان یدانشگاه علوم پزشک یعلم یشبکه همکار 3 نقشه

. در شبکه دهدرا نشان میرکورد بودند  5 یکه حداقل دارا یخارج

. در یدگرد یلتشک یوندپ 1666گره و  115 یخارج یهاسازمان یفیتالهم

تعداد  یادرجه  یتدهنده شاخص مرکزنشان، اندازه هر گره یزه نشبک ینا

موجود در شبکه است.  یهاسازمان یرآن سازمان با سا یمشارکت علم

پژوهشگران وابسته  یعلم یهادهنده تعداد همکارینشان یزن یوندپ یپهنا

 ینتریرگذارشود تاثطور که مالحظه می به آن دو سازمان است. همان

دانشگاه علوم با  یعلم یبروندادها یفیتالدر شبکه هم یخارجموسسات 

دانشگاه  ،رکورد 114با  Oxfordدانشگاه به ترتیب  یرازش یپزشک

موسسه  رکورد، 66با  UCLدانشکده  ،رکورد 67با  Beirut یکاییآمر

Karolinska  و دانشگاه  رکورد 64باSydney  یفتال یدارا رکورد 63با 

  .بودمشترک 

 
 یو موسسات خارج هادانشگاهبا  يرازش یشبکه مشارکت دانشگاه علوم پزشک -3 نقشه
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با شیراز  یدانشگاه علوم پزشک یعلم یشبکه همکار 4 نقشه

نشان  رارکورد بودند  5 یکه حداقل دارا یداخل یهاو دانشگاه موسسات

 ندیوپ 1126گره و  107 یداخل موسسات یفیتال. در شبکه همدهدمی

موسسات  ینتریرگذارتاث شودیمالحظه مکه طور  . هماندیگرد یلتشک

 یدانشگاه علوم پزشکبا  یعلم ندادهایبرو یفیتالدر شبکه هم یداخل

 یبهشت یدشه ی، دانشگاه علوم پزشکرکورد 106با  دانشگاه تهران ،یرازش

 یو دانشگاه علوم پزشکرکورد  72با  ی، دانشگاه آزاد اسالمرکورد 81با 

 بود. مشترک  یفتال یداراکورد ر 71با  یرانا

 

 و موسسات داخلی هادانشگاهشبکه مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شيراز با  -4نقشه

پژوهشگران دانشگاه علوم  یکشور یعلم یشبکه همکار 5 نقشه

گره و  135 از شبکه ین. ادهدرا نشان میکشورها  یتمامبا  یرازش یپزشک

درجه به  یتبخش شاخص مرکز نیاست. در ا دهش یلتشک یوندپ 6514

شبکه به  رها دگره یرهر گره با سا یعلم یهاتعداد همکاری یمعنا

شاخص  یزانم یشترینکه از ب ییمعنا که کشورها ین. به ایدآیحساب م

شبکه  یهاگره ینترمشارکت درجه برخوردار هستند پر یتمرکز

 یگرکشور د 131با  یهو روس 134با  یرانا یانم ین. در اشوندمحسوب می

کشور  130و هند هر کدام با  ینچ یکا،پس از آن، آمر .اندمشارکت داشته

 یناتوان میلحاظ  ینکه از ا اندکردهالمللی برقرار مشارکت بین یگرد

 یداتدر تول یکشورها در شبکه مشارکت علم یرگذارترینکشورها را تاث

 .به حساب آورد یدانشگاه علوم پزشک یعلم

 
 شبکه مشارکت کشورها در توليدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شيراز -5 نقشه

با  یرانیانتعداد ارتباط ا یزانم یشتریننشان داد که ب یقتحق نتایج

 یا،کانادا، استرال یکا،آمر یبدست آمده با کشورها یوندهایتوجه به وزن پ

 ودهب 56/68 و 43/61 ،70/74 ،80/75 ،57/301 یبو آلمان به ترت یتالیاا
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 .است

پژوهشگران دانشگاه علوم  یعلم یداتشده، تول یبررس یجنتا طبق

شده است  یهنما Web of science یاستناد یگاهپاکه در  یرازش یپزشک

 ی. آمارهااندنوشته شده یو عرب یپرتغال ی،فارس یسی،به چهار زبان انگل

 یسی( به زبان انگلرکورد 6546) یعلم یداتتول یشتریننشان داد ب یقتحق

 یداتاست. تعداد تول نوشته شده یرکورد به زبان فارس 6از آن  پسو 

رکورد به زبان  یکدو رکورد است و تنها  یبه زبان پرتغال یافتهنگارش 

 Iranian Red Crescent Medical Journal یه. نشرباشدمی یعرب

 شترینیرکورد ب 280با چاپ  یرازش یمتعلق به دانشگاه علوم پزشک

 یشترینپژوهشگران را چاپ و منتشر نموده است. ب یعلم یداتتول

پزشکی داخلی  یموضوع هایینهپژوهشگران در زم یعلم یداتتول

رکورد کار  382و  569،  837با  یببه ترتعمومی، داروسازی و مغز و 

 شده است.

 

 :گيریيجهبحث و نت

، 2010-2017 هایسال یحاضر نشان داد ط یقتحق هاییافته

مشارکت  یا یددر تول یرازش یوابسته به دانشگاه علوم پزشکپژوهشگران 

 یعلم یداتاگر چه تعداد تول یان،م یناند. در ارکورد نقش داشته 6555

 ینا یجرو به رشد همراه است، اما نتا یبا روند یرازش یدانشگاه علوم پزشک

 هایسال یط ی،علم یداتنشان داد که روند رشد تول هشبخش از پژو

ها با نزول سال یدر برخ ینکرده و حت یمنظم را ط یروند یمورد بررس

 یشدانشگاه ب ینرسد پژوهشگران اینظر مه . اما باستتعداد رکورد مواجه 

سال  یلدر اوا که ینبرده و با وجود ا یپ شپژوه یتاز گذشته به اهم

 2017سال  یعلم یداتتول یشو هنوز شاهد افزا یمبریبه سر م 2018

همراه بوده  یخوب یاربا رشد بس 2015از سال  یداتتولتعداد  .یمهست

علوم دانشگاه  یدتول پژوهشگران پر ییپژوهش، شناسا یجنتا یگراست. از د

 یدر شبکه همکار هشگرانپژو یرگذارترینتاث ییشناسا یراز،شپزشکی 

خود  یعلم یداتست که در تولا یافراد یی( و شناسایفیتال)هم یعلم

. اندکردهدر شبکه برقرار  یرگذارپژوهشگران تاث ارتباط را با نیشتریب

 یرازش یدانشگاه علوم پزشک یسندگاناز نو یراپزاده و آذریگرام یمی،کر

 یداترکورد( در تول 152و  203، 210با  یب)به ترت سهم یشترینب یدارا

در شبکه  یرگذار. مطالعه بخش پژوهشگران تاثباشندمیدانشگاه  یعلم

، 216با  یب)به ترت یمیکر ی،، لنکرانزادهگرامیشان داد ن یزها نالیفیتهم

از  یگرد یسندگانبا نو یشترمشارکت ب یل( به دلرکورد 160، 161

 ی، لنکراناقبالنیکو  زادهگرامیدر شبکه برخوردارند.  یشتریب یرگذاریتاث

 یندب .وزن در شبکه هستند یشترینب یو حق پناه دارا یمیو پاساالر، کر

 یشترینب یدر شبکه با افراد ذکر شده دارا یرگذاروهشگران تاثمعنا که پژ

 یبوده و به خوب یعلم یداتدر تول یشتریسهم ب یدارا و اندتالیفیهم

علمی  هایپژوهشو در  یافتهرا در مشارکتیو  یگروه یکارها یتاهم

 ینر ارو د یناز ا .اندپرداخته یبه مشارکت و همکار یریناز سا یشخود ب

 د.هستن یزن یشتریب یرگذاریتر و تاثبزرگ یهاصاحب گره هانقشه

با  یرازش یدانشگاه علوم پزشک تالیفیهم یبخش بررس نتایج

نشان داد که پژوهشگران  یزن یو خارج یو موسسات داخل هادانشگاه

که از  اندنموده یهمکار ی،دانشگاه و موسسه خارج 114دانشگاه مذکور با 

 Thomas Jeffersonرا با دانشگاه  المللیبین یهمکار یشترینب یانم ینا

 یدانشگاه مشارکت و همکار 106با  یسطح مل در ینداشته و همچن

پژوهشگران  یدشده مشخص گرد ییموسسات شناسا ینکه از ب اندنموده

ارتباط با  یبه برقرار یشتریب یلتما یرازش یدانشگاه علوم پزشک

پژوهش  یجنتا یگرارند. از دتهران د یپزشک پژوهشگران دانشگاه علوم

پژوهشگران وابسته به  یعلم یداتدر تول یارتباط کشور یحاضر، بررس

 یهو روس یرانا یدکه مشخص گرد باشدمی یرازش یدانشگاه علوم پزشک

کشور  ینب ینکه از ا اندشده تالیفهم یگرکشور د 131و  134هر کدام با 

 یخود را با همکار یفاتتالاز  یشتریداد بتع ،المللیبیندر سطح  یرانا

 .به انجام رسانده است یکاآمر

نشان داد که بخش  یعلم یداتمربوط به بخش زبان تول نتایج

 یپژوهشگران وابسته به دانشگاه علوم پزشک یعلم یداتاز تول یمیعظ

پژوهش مشخص شد  یناست. در ا شده نوشته یسیبه زبان انگل یرازش

 280با چاپ  Iranian Red Crescent Medical Journal یهنشر

وابسته به دانشگاه علوم  ژوهشگرانپ یعلم یداتتول یشترینرکورد ب

ی مقوله موضوع ینرا چاپ و منتشر نموده است. همچن یرازش یپزشک

مورد  هایسال ینظر اکثر پژوهشگران را ط پزشکی داخلی عمومی

 یعلوم پزشک به خود جلب کرده است و پژوهشگران دانشگاه یبررس

 .اندکردهمنتشر  ینهزم یندر ا ا،خود ر یعلم یداتتول یشترینب رازیش

منجر به  ییهاپژوهش ینگرفت انجام چن یجهنتتوان می یکل طوره ب

 یداتدر نقشه تول یشتریب یرگذاریتاث یکه دارا یپژوهشگران ییشناسا

 اهیگکه جا یپژوهشگران یان،م یندر ا ین. همچنشودمیهستند  یعلم

 یرگذاربا پژوهشگران تاث توانندمی ،ندارند هانقشه گونه ینر اد ینسبتا خوب

پژوهش بپردازند. از  یشتریبه انجام تعداد بها آنفکری همو با  هآشنا شد

و چه در سطح  یچه در سطح مل یعلم یهاهمکاریانجام  یطرف

ا مختلف ب یهاافراد با سطح فکر و فرهنگ شودمیباعث  المللیبین

 یو مشارکت بپردازند و از آنجا که در کشورهافکری همبه  یکدیگر
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 بنابراین ،یردگیپژوهشگران قرار م یاراخت رد یامکانات بهتر یشرفتهپ

 یبا کشورها یشتریب یهاهمکاریبه  ایرانپژوهشگران  شودمی یشنهادپ

د و برسن یتریقدق یجبه نتا توانندمی یقطر یناز ا . چونبپردازند یشرفتهپ

ها آناز امکانات  توانندمی یشرفتهپ یجام پژوهش با کشورهابه واسطه ان

 یدپژوهشگران با ی،حوزه پزشک یتوجه به گستردگ با. ینداستفاده نما

 ینموده و با همکار ییهستند را شناسا یفقر مطالعات یکه دارا ییهازمینه

م پژوهش به انجا المللیبینو  یپژوهشگران در سطح مل یگرو مشارکت د

هستند  یرتاث یبضر یکه دارا یخود را در مجالت معتبر یجد و نتابپردازن

 اندشده یهنما Scopusو  ISIمعتبر همچون  یاستناد یها یهو در نما

 یدر خور برا یگاهیجا یتا بتوانند در مطالعات بعد ،یندچاپ و منتشر نما

رود یار مانتظ نیز یبدست آورند. در سطح سازمان یمقوالت موضوع ینا

و بودجه مناسب جهت انجام  یالتدانشگاه، تسه یپژوهش نمسئوال

زبان  یآموزش یهادوره یدهند. برگزار رارق ینمحقق یاردر اخت یقاتتحق

نگارش  یهاشیوهو فنون نگارش مانند  یسیانگل خصوصا زبان یتخصص

 یگراز د یاطالعات یهاپایگاهبا  ییآشنا یق،روش تحق ی،مقاالت علم

 .باشدمی ییاجرا و یکاربرد هاداتیشنپ

 

 :یتشکر و قدردان

و مساعدت کارشناسان دانشگاه  یاز همکار نویسندگان بدینوسیله 

 .نمایند یم یتشکر و قدردان یمانهصم یرازش یعلوم پزشک
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Abstract 
 

Aim: One of the most commonly used methods for evaluating the academic activities of a 

university is the scientometrics that is made possible using databases. Therefore, this study 

was conducted with the aim of investigating the scientific production of researchers affiliated 

with Shiraz University of Medical Sciences with an emphasis on national and international 

contributions using ISI data during 2010-2017. 

Methods: This is a descriptive-applied study using scientometric methods. Data were 

selected via searching ISI and research society of the study was 6555 records. Citespace and 

VOSviewer software were used to draw maps and Excel software was used to analyze the 

data. 

Results: The findings showed that the researchers of this university are among the most 

prolific researchers and have the greatest relationship with each other, and the internationally-

acclaimed university has had the largest participation with Thomson Jefferson University, Iran 

and Russia are among the most influential countries in the national communication network in 

the scientific products of the University of Medical Sciences Also Iran is more willing to 

engage with the United States, Canada and Australia. Most of the products are also published 

in English and the Iranian Red Crescent Medical Journal. The subject of "General Public 

Medicine" was the most studied. 

Conclusion: Collaboration in a joint compilation between the authors of the university and 

writers abroad is of an acceptable level. In general, the scientific production and scientific 

cooperation of researchers affiliated with this university has been growing. Identifying top 

authors will help in this upward trend. 

Key Words: Scientific Research, Scientometric, Shiraz University of Medical Sciences. 
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