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  ان در عرصه توليد علمدستاوردهاي دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشكي اصفه
  

  همايون ناجي، پيام كبيري، ٭پور فرزانه امين
  

  

  چكيده
 ،در اين ميان. باشد هاي پژوهشي و توليدات علمي ايران طي ساليان اخير مي مطالعات متعددي گواه رشد قابل مالحظه فعاليت :مقدمه

 تعيين توليدات علمي ،هدف از پژوهش حاضر. اي بوده است ويژه داراي جايگاه ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به عنوان يك دانشگاه مادر
  .بود 1385 تا سال 1364سيس آن در سال أدانشگاه علوم پزشكي اصفهان در طول حيات اين دانشگاه يعني از بدو ت

 Web of Science ISI هاي بازيابي شده از بانك اطالعاتي اين پژوهش يك مطالعه از نوع توصيفي است كه بر اساس داده :ها روش
  . صورت گرفتMedlineو نيز بانك اطالعاتي 

 مقاله علمي در مدالين و 313كردن  هاي مورد بررسي موفق به نمايه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در طي سال :نتايج
ها و مراكز  تي مذكور در صدر دانشكدهدانشكده پزشكي در زمينه توليدات علمي نمايه شده در دو بانك اطالعا. اند  شدهISI مقاله در 350

  .وابسته به اين دانشگاه قرار گرفت
برقراري سيستم . باشد  به بعد مي1379 از سال  خصوصاً،پژوهش حاضر بيانگر رشد قابل توجه مقاالت علمي اين دانشگاه :گيري نتيجه

هاي   و ارائه خدمات اينترنتي در دانشگاه، اشتراك بانكپرداخت پاداش به نويسندگان مقاالت، ايجاد و گسترش زيرساختار شبكه اينترنت
  .رود نويسي از عمده داليل اين پيشرفت بشمار مي هاي آموزشي روش تحقيق و مقاله اطالعاتي و مجموعه مجالت الكترونيكي و برگزاري كارگاه

  

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ني ايراها هدانشگا، ي اطالعاتيها ، بانكعملكرد پژوهشي، توليد علم :هاي كليدي واژه
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   مقدمه
هاي  كشور از طريق فعاليت توسعه علمي هر، امروزه

گيرد  علمي پژوهشگران آن كشور مورد بررسي قرار مي
زي ري هاي علمي براي برنامه  ارزيابي فعاليت،و از اين رو

در اين . و سياستگزاري پژوهشي بسيار ضرورت دارد
 ،ي اصلي توليد علمها ه به عنوان پايگاها ه دانشگا،ميان

. نمايند كشور ايفا مي نقشي اساسي در رشد و توسعه هر

                                                 
پور، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي و مركز  امينفرزانه  :آدرس مكاتبه *

  .سنجي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان هزارجريب، اصفهان علم
f.aminpour@gmail.com 

گروه آمار و اپيدميولوژي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران و مرز  ،پيام كبيريدكتر 
و همايون ) payam.kabiri@gmail.com( سنجي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان علم

ناجي، مربي گروه اتاق عمل دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
)naji@nm.mui.ac.ir(.  

 اصالح شده و 10/6/87 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 10/2/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است21/6/87در تاريخ 

هاي مالي و سازماني نظام  ريزي بديهي است كه برنامه
مستلزم ارزيابي توليدات علمي ، پژوهش در هر دانشگاه

. باشد سنجي مي هاي دقيق علم گاه از طريق روشآن دانش
 و هاي اطالعات علمي پرداخته سنجي به بررسي و ويژگي علم

ها و پژوهشگران را  سازمان، توليدات علمي كشورها
  .دهد ارزيابي و مقايسه قرار مي، مورد مطالعه

ي و كيفي مقاالت علمي گيري كم اندازه، حال حاضر در
ر ارزيابي عملكرد پژوهشي هاي معمول د يكي از روش

مطالعات متعددي گواه رشد . شود  محسوب ميها هدانشگا
ي ها ههاي پژوهشي دانشگا  قابل مالحظه فعاليتيو ارتقا

اين  در. باشد علوم پزشكي كشور طي ساليان اخير مي
سيس و أ دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از بدو ت،ميان

)  ميالدي1985 (1364تفكيك از دانشگاه اصفهان در سال 
 اين ارتقا را خصوصاً. اي بوده است داراي جايگاه ويژه
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در توليد مقاالت علمي چاپ شده در مجالت پزشكي نمايه 
ي اطالعاتي معتبري چون بانك ها ه و پايگاها بانكشده در 

و پايگاه اطالعات علمي  )Medline (اطالعاتي مدالين
)Institute for Scientific Information-ISI(توان   مي

  .مشاهده كرد
هاي   در ارزيابيISI اهميت اطالعات موجود در براي

در حال حاضر مقاالت ، ي مختلف علومها هپژوهشي حيط
ي استنادي اين ها هي اطالعاتي و نمايها بانكنمايه شده در 

پايگاه به عنوان توليدات علم جهاني شناخته شده و تعداد 
 در ارزيابي عملكرد ي مهمها شاخصآنها به عنوان يكي از 

 در سطح جهاني مورد ها هبندي دانشگا پژوهشي و رتبه
هر چند كه توليدات علمي طيف . )1(گيرد استفاده قرار مي

طرح ، نامه پايان، كتاب، وسيعي از آثاري نظير مقاله
 ، اما در اين پژوهش،شود را شامل مي... تحقيقاتي و

علوم مقاالت علمي توليد شده پژوهشگران دانشگاه 
 و بانك اطالعاتي ISIپزشكي اصفهان كه در پايگاه علمي 

دهنده  كه نشان. باشد مورد نظر مي، اند مدالين نمايه شده
  .سهم كلي مشاركت اين دانشگاه در توليد علم جهاني است

ي ها ه يك شركت نشر دادISIمؤسسه اطالعات علمي 
ترين و مؤثرترين  پايه است كه پوشش جامعي از مهم

ات انجام شده در سراسر جهان را در اختيار قرار تحقيق
، ي اطالعاتي اين مؤسسهها بانكترين  يكي از مهم. دهد مي

WOS )Web of Science (است كه در حال حاضر، 
. المللي را در خود جاي داده است  مجله بين8700اطالعات 

اطالعات معتبرترين مقاالت علمي از سراسر جهان به 
ي اين بانك ها هلمي معتبر در نمايي عها هعنوان يافت

  : عبارتند ازها همهمترين اين نماي. شوند سازي مي نمايه
 )SCI )Science Citation Index  استنادي علوم نمايه

 SSCI )Social Scienceنمايه استنادي علوم اجتماعي 
Citation Index( 

 A&HSCI )Art استنادي هنر و علوم انساني  نمايه
& Humanities Science Citation Index(  

ترين بانك اطالعاتي  ترين و مشهور مدالين قديمي
كتابخانه  كتابشناختي در علوم پزشكي است كه توسط

-National Library of Medicine(ملي پزشكي آمريكا 
NLM (مدالين داراي ،در حال حاضر. شود توليد مي 

 اطالعات كتابشناسي و چكيده مقاالت منتشره از بيش از
هاي پژوهشي  فعاليت. )2( مجله پزشكي است5400

  .اند هاي ايران در مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفته دانشگاه
 رشد انتشارات علمي دانشمندان ايراني 1380در سال 

- 1989در نمايه استنادي علوم طي دو دوره پنج ساله 
نيز  1381در سال . )3(بررسي شد 1990-1994 و 1985

 ،SCI  شاملISIانيان در سه نمايه پايگاه تعداد مقاالت اير
SSCI  وA&H SCI 2002 تا 1993ي ها سال در فاصله 

طي تحقيق ديگري در سال . )4(گرفتمورد بررسي قرار 
اي   آثار علمي پژوهشگران علوم پايه و بين رشته،1384

 .گرديد بررسي 2003 تا 1976ي ها سالپزشكي ايران در 
 پزشكي تهران از لحاظ  دانشگاه علوم،در اين بررسي

توليد مقاالت علمي نمايه شده در مدالين رتبه اول و 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان رتبه پنجم كشوري را به 

بر طبق نتايج پژوهشي در پايگاه . )5(خود اختصاص دادند
ISIعلوم پزشكي ، صنعتي شريف، ي تهرانها ه دانشگا

ترين  بيش2004تربيت مدرس و شيراز در سال ، تهران
مشاركت را در توليد علم بين مراكز دانشگاهي كشور 

 كليه توليدات علمي دانشگاه 1386در سال . )6(اند داشته
مقاالت ، هاي تحقيقاتي علوم پزشكي اصفهان شامل طرح

ي اطالعاتي معتبر و مقاالت ها بانكعلمي نمايه شده در 
 ها و همچنين مقاالت ارائه شده در كتاب، علمي نمايه نشده

بررسي  1385هاي داخلي و خارجي در سال  همايش
  .)7(شد

سنجي در ساير كشورها نيز مورد توجه  مطالعات علم
 هاي ترين دانشگاه  توليدات علمي مهم1996در سال . باشد مي

مدالين و ، علوم پزشكي چين در نمايه استنادي علوم
CBMdisc اي   در مطالعه. )8(گرفت مورد بررسي قرار

ات علمي نمايه شده چين در نمايه استنادي  توليد،ديگر
در سال . )9(شد مطالعه 1993 و 1987ي ها سالعلوم بين 

 هاي بندي عملكرد پژوهشي دانشگاه  به بررسي و رتبه2006
  .)10(ه شد پرداخت2002 تا 1998ي ها سالاستراليا طي 

مسلم آن است كه ارزيابي توليدات علمي پژوهشگران 
اري امر زريزي و سياستگ ي برنامهساز دانشگاه در بهينه

ارزيابي توليد علم . ثر استؤ مپژوهش در دانشگاه كامالً
 و مراكز تحقيقاتي ها هترين دانشكد تعيين فعال، دانشگاه
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ترين پژوهشگران دانشگاه  وابسته و شناسايي فعال
ريزي پژوهش دانشگاه را در  والن برنامهؤتواند مس مي

حمايت مالي ، ه امر پژوهشجهت ايجاد انگيزه براي توسع
و معنوي از پژوهشگران برتر مانند اختصاص كرسي 

حمايت از مراكز دانشگاهي ، پژوهش و پاداش به ايشان
ي پژوهشي بر اساس سهم ها هفعال و تخصيص بودج

سازي مديريت و  بهينه، مشاركت ايشان در توليد علم
 افزايش ،سازماندهي منابع مالي و انساني و در نهايت

 رتبه آكادميك دانشگاه در سطوح يليدات علمي و ارتقاتو
  .المللي ياري نمايد ملي و بين

پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسي و سنجش 
مقاالت نمايه شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم 

ي اطالعاتي مذكور از بدو ها بانكپزشكي اصفهان در 
 2006 تا پايان سال 1985سيس اين دانشگاه در سال أت

،  يعني در طول مدت زماني بيش از بيست سال،ميالدي
 و مراكز تحقيقاتي وابسته به اين دانشگاه را از ها هدانشكد

بندي كرده و عالوه بر  هاي پژوهشي رتبه لحاظ فعاليت
ترين پژوهشگران دانشگاه را از نظر توليد   فعال،آن

ي مذكور نيز مشخص ها همقاالت علمي نمايه شده در پايگا
  .دساز

  
  ها روش

ه هاي توصيفي است كه ب اين مطالعه از دسته پژوهش
در اين .  انجام شده است)Cross Sectional (صورت مقطعي

 مقاالت منتشر شده با آدرس دانشگاه علوم پزشكي ،پژوهش
هاي   يا آدرس مكاتباتي در بانكAffiliationاصفهان در فيلد 

 تا پايان 1985 از ابتداي سال WOS و Medlineاطالعاتي 
  . ميالدي مورد جستجو قرار گرفت2006سال 

 نويسنده در Affiliationاز آنجا كه آدرس مكاتباتي يا 
Medlineگردد، در اين  ، فقط در مورد نويسنده اول درج مي

ها، مقاالتي بود كه نويسنده اول آنها   معيار بازيابي نمونه،بانك
تگي سازماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را به عنوان وابس

 آدرس همه ،WOSاما در بانك اطالعاتي . خود ذكر كرده بود
ول و نيز ساير ؤنويسندگان مقاله اعم از نويسنده اول يا مس

 در اين بانك امكان محدود ، بنابراين،نويسندگان درج شده
 .ول وجود نداردؤكردن جستجو به آدرس نويسنده اول يا مس

 مكاتباتي يكي از نويسندگان،  كليه مقاالتي كه آدرس،از اين رو

هاي مورد  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بوده و در سال
  .مطالعه انتشار يافته بودند، در مطالعه حاضر وارد شدند

 از محيط Medlineبراي انجام جستجو در بانك اطالعاتي 
PubMed به آدرس اينترنتي www.pubmed.com استفاده 

 به آدرس ISI از طريق محيط WOSجستجوي . شد
http://portal.isiknowledge.com صورت گرفت و هر سه 

، )SCI( يعني نمايه استنادي علوم ،نمايه استنادي اين بانك
 و نمايه استنادي هنر و )SSCI(نمايه استنادي علوم انساني 

با هدف .  مورد جستجو قرار گرفت)A&HSCI(علوم انساني 
 Isfahanفهان يعني تعميم جستجو، هر دو شكل التين كلمه اص

هاي وابسته به دانشگاه   و نيز نام كليه بيمارستĤنEsfahanو 
  .به اشكال التين بازيابي گرديد

 در بانك 2005ذكر اين نكته ضروري است كه در سال 
 Electronically برخي مقاالت به صورت Medlineاطالعاتي 

Published Ahead of Printاينها مقاالتي. اند  منتشر شده 
 براي پس از كارشناسي، پذيرش 2005هستند كه در سال 

 انتشار يافته و قابل Onlineصورت ه اند و ب انتشار گرفته
اند، اما هنوز فرصت  مشاهده، جستجو و حتي استناد بوده

 بلكه در ، را نيافته2005هاي چاپي سال  انتشار در شماره
 صورت چاپي منتشره  ب2007 يا 2006 يعني ،هاي بعد سال
 در اين 2005در هنگام بازيابي مقاالت مربوط به سال . اند شده
 2005 از آنجا كه تاريخ انتشار الكترونيكي اين مقاالت ،بانك
 با مقاالت انتشار يافته چاپي همان سال بازيابي شدند، در ،بوده

 2006حالي كه تاريخ انتشار نسخه چاپي آنها مربوط به سال 
 اين دسته مقاالت از ، مطالعهدر اين . بوده است2007و يا 

 حذف و در سال انتشار چاپي آنها 2005مجموعه مقاالت سال 
  .اند  محاسبه شده2007 يا 2006يعني 

 مقاالت بازيابي شـده از هـر دو بانـك اطالعـاتي             ،در نهايت 
Medline   و WOS   مركز تحقيقـاتي و نيـز      /  بر حسب دانشكده

صورت جداول و   ه  بر حسب سال انتشار مقاله، مرتب و نتايج ب        
عـالوه بـر آن، مقـاالت ده نويـسنده پرمقالـه            . نمودار آماده شد  
د تـا   گرديهاي مذكور نيز استخراج و محاسبه         دانشگاه در بانك  

هـاي مـورد      تـرين پژوهـشگران دانـشگاه در طـي سـال           پرمقاله
  .بندي گردند مطالعه نيز مشخص و رتبه

  
  نتايج

شده   نمايه توليدات علمي،بر اساس نتايج اين تحقيق
فاصل   حدMedlineدانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 



  ستاوردهاي دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشكي اصفهاند  پور و همكاران فرزانه امين
 

  167)   /   1(8؛ 1387 بهار و تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 مقاله 313  ميالدي مجموعا2006ً تا پايان 1985ي ها سال
.  مقاله بوده است350 تعداد WOSو در بانك اطالعاتي 

 1985ي ها سالمجموع مقاالت انتشار يافته دانشگاه طي 
 پس از حذف WOS و Medline در 2006تا پايان سال 

 مقاله محاسبه شد كه توزيع 453 جمعاً، د همپوشانيموار
 . آمده استيكفراواني آنها در نمودار 

شده دانشگاه علوم پزشكي  توزيع فراواني مقاالت نمايه
برحسب  Medlineو  WOS اصفهان در دو بانك اطالعاتي

  مقاالت دردانشكده و يا مركز تحقيقاتي محل كار نويسندگان
  

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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   بر حسب سال انتشار مقالهWOS و Medline توزيع فراواني مقاالت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در :1نمودار 

  
  WOS  وMedlineها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در   توزيع فراواني مقاالت دانشكده:1جدول 

مقاالت نمايه شده در   مركز تحقيقاتي/ دانشكده  رديف
Medline 

مقاالت نمايه شده در 
WOS 

مجموع مقاالت نمايه شده 
  در هر دو بانك

  223%)23/49(  153%)72/43(  161%)44/51(  دانشكده پزشكي  1
  117%)83/25(  109%)14/31(  60%)17/19(  دانشكده داروسازي  2
  18%)97/3(  16%)57/4(  9%)87/2(  دانشكده دندانپزشكي  3
  16%)53/3(  12%)43/3(  15%)8/4(  دانشكده بهداشت  4
  1%)22/0(  0  1%)32/0(  دانشكده پرستاري  5
  0  0  0  دانشكده توانبخشي  6
  0  0  0 رساني پزشكي دانشكده مديريت و اطالع  7
  41%)05/9(  23%)57/6(  37%)82/11(  مركز تحقيقات قلب و عروق  8
  20%)42/4(  23%)57/6(  20%)39/6(  مركز تحقيقات غدد و متابوليسم  9

  13%)87/2(  11%)14/3(  7%)23/2( تحقيقات بيماريهاي پوست و سالكمركز   10
  2%)44/0(  2%)57/0(  1%)32/0(  مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني  11
  1%)22/0(  1%)29/0(  1%)32/0( نژاد مركز تحقيقات دندانپزشكي ترابي  12
  1%)22/0(  0  1%)32/0(  مركز تحقيقات آموزش پزشكي  13
  0  0 0 رفتاريمركز تحقيقات علوم   14

  453%)100(  350%)100(  313%)100(  جمع كلي



  پور و همكاران فرزانه امين  دستاوردهاي دو دهه حضور دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 

 )1(8؛ 1387 بهار و تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي    /   168

  WOSو  Medline ده نويسنده پرمقاله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درفراواني مقاالت  :2جدول 
 فراواني  مركز تحقيقاتي/ دانشكده   نام نويسنده رديف

 42%)27/9(  مركز تحقيقات قلب و عروق  يا كليشاديؤر  1
  33%)28/7(   تحقيقات غدد و متابوليسممركز  مسعود اميني  2
  29%)40/6(  دانشكده بهداشت  محسن جانقرباني  3
  28%)18/6(  مركز تحقيقات قلب و عروق  زادگان نضال صراف  4
  27%)96/5(  دانشكده داروسازي  سيد ابراهيم سجادي  5
  23%)08/5(  دانشكده داروسازي  ژاله ورشوساز  6
  21%)64/4(  دانشكده داروسازي  رضا قنادي علي  7
  19%)19/4(  مركز تحقيقات قلب و عروق  صديقه عسگري  8
  18%)97/3(  دانشكده پزشكي  علي اصيليان  9

 18%)97/3(  دانشكده پزشكي  محمد گلشن  10
  258%)94/56(  جمع كل

  
ده محقق پرمقاله دانشگاه كه     .  آورده شده است   يكجدول  

ــاتي  ــك اطالع فاصــل  حــد  WOS وMedlineدر دو بان
 بيـشترين تعـداد مقـاالت     مجموعا2006ً تا 1985ي  ها سال

به ترتيـب نزولـي تعـداد مقالـه در          ،  اند  نمايه شده را داشته   
  .اند  معرفي شدهدوجدول 

  
  بحث

سهم توليد علم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 
 مقاله در 313، طول مدت بيست و دو سال مورد مطالعه

است كه  WOS  مقاله در350 وMedlineبانك اطالعاتي 
 گرفتن موارد همپوشاني نظر ه روي هم و بدون در كچنان

طور كه از  همان.  مقاله خواهد شد453،  شودبررسي
 1998 تا 1985هاي  از سال،  مشخص استيكنمودار 

ي اطالعاتي فوق ها بانكمقاالت انتشار يافته دانشگاه در 
بين صفر تا هفت مقاله در سال متغير بوده و فاقد رشد 

 رشد 2002 تا 1999ي ها سالحد فاصل . زي استبار
شود كه اين رشد در  كندي در مقاالت دانشگاه مشاهده مي

تري گرفته و به سرعت رو به   شتاب افزون2002سال 
بطوري كه هر سال نسبت به سال قبل ، افزايش گذارده

 برابر 2 تا 5/1تعداد مقاالت دانشگاه بطور متوسط 
  .فته استافزايش يا

يزان مشاركت ايران در توليد علم جهاني طي گرچه م
 پايين 1990-1994 و 1985-1989ساله  دو دوره پنج

ساله  اما ميزان انتشارات علمي ايران در دوره پنج، است
 دو برابر شده دوم بيش از دوره اول بوده و تقريباً

 نيز بيانگر آن است كه درصد ينتايج تحقيق. )3(است
 تا 1993ي ها سال بين SCIايه توليدات علمي ايران در نم

. )4( خوبي برخوردار بوده است از رشد نسبتا2002ً
يد روند صعودي رشد ؤمطالعات محققان ديگر نيز م

سسات آموزش عالي ؤ و مها هتوليدات علمي ساير دانشگا
 ،بطور مثال. ايران و جهان طي ساليان مورد اشاره است

 ه چند سالهاي پژوهشي در  فعاليت،در جمهوري خلق چين
اخير هم به لحاظ رشد توليدات علمي و هم از نظر ميزان 

ثيرگذاري بر توليد علم جهاني به طرز چشمگيري أت
  .)9(افزايش يافته است

 تفاوت بارزي ،ي پژوهش حاضرها هبا توجه به يافت
 ت علمي دو دانشكدهأبين تعداد مقاالت نمايه شده اعضاي هي
پزشكي اصفهان در پزشكي و داروسازي دانشگاه علوم 

Medline و WOSي مورد ها سالطي . شود  ديده مي
و )  درصد44/51( مقاله از دانشكده پزشكي 161، مطالعه

در )  درصد17/19( مقاله از دانشكده داروسازي 60
 72/43( مقاله از دانشكده پزشكي 153 در قبالو مدالين 
 14/31( مقاله از دانشكده داروسازي 109و ) درصد
اين امر تا حد زيادي به .  نمايه شده استISIدر ) درصد

نحوه پوشش دو بانك مذكور از نظر تعداد مجالت با 
كه تعداد مجالت    چرا،موضوع داروسازي مرتبط است
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نسبت به  WOS بيشتري با موضوع داروسازي در
Medlineشوند  نمايه مي.  

 توليدات علمي ،ي اين پژوهشها هبر اساس يافت
ي مورد مطالعه بسيار قابل ها سالطي دانشكده پزشكي 

باشد بطوري كه در حدود نيمي از كل مقاالت  توجه مي
 و Medlineشده دانشگاه در هر دو بانك اطالعاتي  نمايه

WOSاما . روند  از توليدات علمي اين دانشكده بشمار مي
ت علمي اين أاين سهم با توجه به تعداد زياد اعضاي هي

 و مراكز تحقيقاتي ها هانشكددانشكده نسبت به ساير د
رسد كه تنها   چنين به نظر مي،با اين حال. پذير است توجيه

ت علمي دانشكده پزشكي در زمينه أ اعضاي هي درصد10
، به عبارت ديگر. اند توليد دانش و انتشار مقاله فعال بوده

ت علمي دانشكده پزشكي أحتي در بين خود اعضاي هي
  .شود اي پژوهشي ديده نميه  از فعاليتطبيعيهم توزيع 

در دانشكده بهداشت نيز وضعيت به همين گونه بوده 
 توليدات علمي اين  درصد90شود كه  و مشاهده مي

 به ه بقي درصد10دانشكده تنها مربوط به يك نفر بوده و 
، شود ت علمي اين دانشكده مربوط ميأساير اعضاي هي
. دهند  مي كل دانشكده را تشكيل درصد10كه آنها هم تنها 
 آن هم با شدت 10-90 در اينجا هم قانون، به عبارت ديگر

  .بيشتر اجرا شده است
بخشي فاقد  مديريت و توان، سه دانشكده پرستاري

ند ا وده بWOS و Medlineتوليدات علمي قابل توجه در 
اي كه دانشكده پرستاري فقط با يك مقاله و   گونه به

  عمالً،دون مقالهبخشي ب ي مديريت و توانها هدانشكد
هرچند . جايگاهي در اين دو بانك اطالعاتي معتبر ندارند

كه اين امر در درجه اول نشانگر عدم انجام فعاليت 
ت علمي و محققين أپژوهشي قابل توجه توسط اعضاي هي

 برخي ،اما در اين ميان، تواند باشد اين سه دانشكده مي
 تعداد اعضاي ، از جمله،نظر قرار داد  مددنكات را نيز باي

 كه ،سطح مدارج علمي ايشانها،  هت علمي اين دانشكدأهي
 و نيز كم بودن تعداد مجالت ، كارشناسي ارشد استاكثراً

 WOSبخشي در  نمايه شده با موضوعات مديريت و توان
 كه البته مشكل اخير در حيطه پرستاري ،Medlineو 

  .كمتر مصداق دارد
رين مركز كه در واقع ت فعال، در بين مراكز تحقيقاتي

مركز تحقيقات قلب و عروق ، باشد ترين آنها نيز مي قديمي
 تعداد مقاالت كمي ،رغم قدمت قابل توجه آن است كه علي

را در مقايسه با ساير مراكز تحقيقاتي برتر كشور توليد 
اي كه اين مركز از نظر توليد دانش در  به گونه. كرده است
 مقاله 15بوع با توليد تنها  وزارت مت1385سال  ارزشيابي

  رتبه ششم را در بين مراكزWOSشده در  نمايه
تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه كشور به خود 

 درگيري زياد اين ،يكي از علل اين امر. اختصاص داد
هاي تحقيقاتي ملي و  مركز و پژوهشگران آن با طرح

كشوري مانند طرح قلب سالم اصفهان است كه امور 
 محققين مركز را به شدت درگير نموده و از ،ي آناجراي

هرچند كه در ، كار نگارش و انتشار مقاله بازداشته است
هاي انتشاراتي اين مركز رشد  ي اخير فعاليتها سال

  .چشمگيري يافته است
 مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان نيز تقريباً
له همپاي مركز تحقيقات قلب و عروق از نظر تعداد مقا

گرچه در مقايسه توليدات علمي ساير . پيش رفته است
اين مركز هم رتبه قابل ، مراكز هم نام در سطح كشور

  .)11(قبولي ندارد
مركز تحقيقات پوست ، در ميان ساير مراكز تحقيقاتي

رغم سابقه كوتاه و عدم در اختيار داشتن   علي،و سالك
بل فعاليت و توليدات علمي قا، بودجه مستقل و مصوب

يكي از علل اين امر توجه شاخص . دهد قبولي را نشان مي
 مركز و نيز يبه امر انتشار مقاله و ارتقا مديريت مركز

توجه خاص به ارزشيابي ساليانه مركز توسط وزارت 
  .ي كسب شده آن در سطح ملي استها همتبوع و رتب

عفوني و ، ساير مراكز تحقيقاتي مانند علوم رفتاري
 ،پزشكيعلوم نژاد و آموزش  پزشكي ترابيگرمسيري، دندان

 ندارند WOS و Medlineمقاالت انتشار يافته چنداني در 
آفريني   در اين مورد راهكار مناسبي براي نقشدو باي

فعال اين مراكز در افزايش سهم مشاركت در توليد علم 
سابقه بودن  هرچند كه جواني و كم. دايندانشگاه ارائه نم

پزشكي علوم  مركز تحقيقات آموزش برخي از آنها نظير
ثر در كم بودن توليدات علمي ؤتوان از عوامل م را هم مي

  .ي اطالعاتي معتبر دانستها بانكشده در  نمايه
 ت علمي پرمقاله دانشگاهأه به اسامي اعضاي هي كچنان
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ت علمي جوان أ اكثر ايشان از اعضاي هي،توجه شود
هستند كه اين  سال اخير 15 تا 10شده در فاصله  جذب

حيطه گروه توليدكنندگان توانمندتري براي دانشگاه در 
ت أ هيالبته حضور برخي از اعضاي. رسند مقاالت به نظر مي

 كه ،علمي پژوهشي و پژوهشگران مراكز تحقيقاتي را
 در جدول ، به امر پژوهش و تحقيق مشغول هستندصرفًا

  . از نظر دور داشتدمذكور نباي
 توليد علم  درصد70بيش از شايان ذكر است كه 

ي مورد مطالعه تنها ها سال طي Medlineدانشگاه در 
اين امر در مورد بانك . توسط ده نفر صورت گرفته است

د كه با توجه باش مي  درصد60 در حدود WOSاطالعاتي 
 كه به مقاالت علوم پزشكي ،به زمينه موضوعي مدالين

ليدات علمي د زيرا توباش مي قابل توجيه ،اختصاص دارد
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مربوط به موضوعات 

 56 بيش از ،از طرفي. استپزشكي و علوم وابسته به آن 
نفر از  10 متعلق به توليدات علمي اين دانشگاه درصد

 متوسط كل  درصد2 معادل ت علمي كه تقريباًأاعضاي هي
ي مورد مطالعه ها سالت علمي دانشگاه در أاعضاي هي

  .دهد كيل مي، تشاست
جاي خالي محققان غير پزشك و يا غير ، از سوي ديگر

داروساز در جدول نويسندگان پرمقاله دانشگاه قابل 
البته تعديل اين تعداد بر حسب تعداد اعضاي . توجه است

در ، ت علمي يا پژوهشگران هر دانشكده يا مركز نيزأهي
 طبيعي است. اي صورت نخواهد داد اين جدول تغيير عمده

كه توليدات علمي دانشكده پزشكي كه بيشترين سهم تعداد 
دهد  ت علمي دانشگاه را به خود اختصاص ميأاعضاي هي

 بيشتر باشد و البته پس از دانشكده ها هاز ساير دانشكد
. دانشكده داروسازي در رتبه برتر دوم قرار دارد، پزشكي

نوع و موضوع تحقيق در دانشكده ، در همين زمينه
 با توجه به ، و فعال بودن محققين اين دانشكدهداروسازي

ت علمي آنها كه بسيار كمتر از دانشكده أتعداد اعضاي هي
  .قابل تعمق و دقت نظر است، باشد پزشكي مي

 هرچند بررسي توليدات علمي بيست و دو ساله دانشگاه
دهنده رشد قابل توجه در ساليان اخير بود اما  نشان

ت أله به نسبت تعداد اعضاي هيمقايسه كلي اين تعداد مقا
 يعني سال ،علمي دانشگاه در آخرين سال مورد بررسي

 دهد بطوري كه متوسط دست نميه  نتيجه مطلوبي ب،2006
 Medlineي اطالعاتي ها بانكشده در  انتشار مقاالت نمايه

ت علمي دانشگاه معادل أ به ازاي هر عضو هيWOSو 
، به عبارت ديگر. دشو مي مقاله در اين سال محاسبه 2/0

 در سالي كه بيشترين توليد ،ت علمي دانشگاهأاعضاي هي
 نفر تنها يك مقاله در 5 بطور متوسط هر ،اند علم را داشته

  .اند مجموع دو بانك اطالعاتي مورد نظر نمايه كرده
شده  كلي افزايش چشمگير در رشد مقاالت نمايه بطور

طالعاتي ي اها بانكدانشگاه علوم پزشكي اصفهان در 
ي مورد مطالعه مرهون چندين راهكار ها سالمعتبر طي 

ريزي   برنامهريزي شده و بعضاً عملي و اقدامات برنامه
  :باشد نشده مي

ثر بر رشد فزاينده تعداد مقاالت ؤاز مجموعه عوامل م
 و Medlineي اطالعاتي ها بانكشده دانشگاه در  نمايه

WOS تي و نيز ي اطالعاها بانكتوان به اشتراك  مي
.  اشاره كردFulltextمجموعه مجالت تمام متن يا 

ي اطالعاتي و مجموعه مجالت تمام متن از سال ها بانك
 ميالدي مورد اشتراك 2000 شمسي معادل سال 1379

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان قرار گرفت و جايگاه 
واقعي خود را پس از يك سال آموزش فشرده و مداوم 

  .ا كرددر اين دانشگاه پيد
 كه از ،با ورود اينترنت به اين دانشگاه، از سوي ديگر

 و با ، عملياتي گرديد1379 آغاز و در سال 1378سال 
گسترش ميزان استفاده از شبكه جهاني وب در طي اين 

امكان ارتباط محققين و پژوهشگران دانشگاه با ها،  سال
ي ها بانكالمللي و استفاده از  منابع علمي معتبر بين

. العاتي و مجموعه مجالت الكترونيكي فراهم گشتاط
همزمان امكانات ، هاي شبكه تكميل و توسعه زيرساخت

دانشگاه قرار  ديگري را نيز در اختيار پژوهشگران اين
استفاده از پست الكترونيكي از ، عنوان مثال به. داده است

 ميالدي در دانشگاه فراگير شد 2001 برابر با 1380سال 
تبادل اطالعات علمي محققين دانشگاه را با ، ريقو از اين ط

خارج از كشور و نيز تبادل مقاالت و منابع علمي را فراهم 
ذكر اين نكته ضروري است كه گسترش سرويس . ساخت

پست الكترونيكي در تسريع و تسهيل روند ارسال مقاالت 
  .ثر بوده استؤ م انتشار در مجالت معتبر نيز كامالًبراي
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 رساني و آموزش هاي جامع اطالع تمر كالسبرگزاري مس
گيري از خدمات اينترنتي و مجالت  ي بهرهها هشيو

الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را نيز بايد 
بر رشد فزاينده تعداد مقاالت مؤثر به دسته عوامل 

. ي اطالعاتي معتبر افزودها بانكشده اين دانشگاه در  نمايه
يند آموزش روش ا فر،ها  اين سالدر طي، از سوي ديگر

تحقيق جايگاه واقعي خود را يافت و اين امكان فراهم 
ي روش تحقيق ها هكنندگان در كارگا گشت تا شركت

اكنون با برخورداري از امكان حضور در ، ي قبلها سال
هاي تحقيقاتي و  ي خود را در انجام طرحها هآموز، اينترنت

  .ندنگارش مقاالت علمي عملياتي نماي
 به ، ميالدي2006 تا 2000ي ها سالگرچه در خالل 

، ت علمي جديدأدليل عدم جذب فراگير و محسوس هي
اي  تعداد محققين و پژوهشگران اين دانشگاه تغيير عمده

 پژوهشگران دانشگاه از نظر ، و به عبارت ديگر،نيافته
ها سال ولي در طي همين ،ي افزايش نيافته بودندكم، 

ي ديگر به اين مجموعه ها هگران در رشتبرخي از پژوهش
ي مختلف مقاطع ها هافزوده شدن رشت. افزوده شدند

، تحصيالت تكميلي و قشر دانشجويان تحصيالت تكميلي
  سهم مهمي در افزايش تعداد مقاالت اين دانشگاه داشته

  .است
 را ها هشدن كميته تحقيقات دانشجويي دانشكد فعال

 رشد توليدات علمي اين ثر درؤ به دسته عوامل مدباي
  افزايش تعداد مقاالت دانشگاه،به عبارت ديگر. دانشگاه افزود

طي ساليان اخير مرهون تالش دانشجويان تحصيالت 
تكميلي و همچنين غير تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز بوده 

 در توليدات علمي ، معتقدند در ساليان اخيربعضي. است
ابل توجهي رخ داده منتج از تحقيقات دانشجويي جهش ق
شده كميته تحقيقات  بطوري كه حجم مقاالت نمايه

فاصل   حدISIدانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران در 
 به دو برابر افزايش يافته 2006 و 2005ي ها سال
 .)12(است

هاي  هاي پژوهشي دانشگاه در حمايت از طرح سياست
ه نيز  مادي به مقاالت چاپ شد تحقيقاتي و پرداخت پاداش

. ثر بوده استؤ مشده كامالً در افزايش شمار مقاالت نمايه
 1999پرداخت پاداش نقدي به نويسندگان مقاالت از سال 

كه مقاله انتشاريافته در چه  آغاز گرديد و بر حسب آن
مشمول ، بانك اطالعاتي و به چه زباني منتشر شده باشد

شده است كه به  مبلغي به عنوان پاداش چاپ مقاله 
شك تخصيص پاداش  بي. شود نويسنده آن پرداخت مي

ثر در ؤترين عوامل م  يكي از مهمدچاپ مقاله را باي
 بر 2007 در سال يدر تحقيق. افزايش تعداد مقاالت دانست

ثر اين عوامل در افزايش توليدات علمي دانشگاه ؤنقش م
  .)7(ده استشكيد أعلوم پزشكي اصفهان ت

ت قانوني در مورد ارتقا و  و مصوباها هنام ينيتغيير آ
ثر ؤتوان عامل م ت علمي را نيز ميأ هييترفيع پايه اعضا

اجرايي . ديگري در رشد عملكرد پژوهشي دانشگاه دانست
تغيير در ، ت علمي به صورت جديأ هييشدن قانون ارتقا

ت علمي أ هييهاي پژوهشي اعضا مقياس امتيازات فعاليت
تغيير مالك ارزيابي ، گيري بيشتر در ارزيابي آنها و سخت

از ارزيابي تعداد مقاله به ارزيابي بانك اطالعاتي 
كننده مقاله همراه با ارزيابي كيفيت مقاله و نيز ايجاد  نمايه

تغييرات اخير در روند و نحوه اخذ ترفيع پايه ساليانه 
مبناي داشتن يك مقاله  ت علمي دانشگاه برأاعضاي هي

 از ديگر ، در هر سالMedline و يا ISIنمايه شده در 
 تعداد ياري در ارتقازثر قانوني و سياستگؤعوامل م

  .مقاالت علمي بوده است
يد افزايش قابل توجه ؤ پژوهش حاضر م،كلي بطور

توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان طي ساليان 
الزم به ذكر است كه بر اساس گزارشات . دباش مياخير 

اشت درمان و آموزش ارزشيابي ساليانه وزارت بهد
رتبه پژوهشي اين ، پزشكي همگام با اين پيشرفت علمي

دانشگاه نيز در سطح ملي بطور چشمگيري ارتقا يافته 
 و 1382ي ها سالاي كه از نظر عملكرد پژوهشي در  بگونه
 پس از دانشگاه علوم پزشكي تهران در 1385 و 1384

 نبايد ،با اين حال. )11(رتبه دوم كشوري قرار گرفته است
ي كشور را از ها هفاصله زياد اين دانشگاه و ديگر دانشگا

المللي  هاي بين بندي ي معتبر جهان در رتبهها هديگر دانشگا
يكي . از نظر شاخص عملكرد پژوهشي از نظر دور داشت

 را در سطح ها هاز مراكز معتبري كه ارزيابي دانشگا
نشگاه  مؤسسه آموزش عالي دا،دهد المللي انجام مي بين

 ,Institute of Higher Education (جيائوتونگ شانگهاي
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Shanghai Jao Tong University-IHE-SJTU ( است
ي جهان ها هاي دانشگا  ويژهروشكه همه ساله بر اساس 

بندي آكادميك  نتايج رتبه. كند را با يكديگر مقايسه مي
 Academic Ranking of World(ي جهان ها هدانشگا

Universities-ARWU ( كه هر ساله توسط اين مؤسسه
المللي از اهميت بسيار زيادي   در سطح بين،شود اعالم مي

بندي  بررسي جديدترين جدول رتبه. برخوردار است
دهد كه نه تنها دانشگاه علوم  آكادميك جهان نشان مي

ي علوم پزشكي ها هرتبه دوم دانشگا(پزشكي اصفهان 
كه هيچ يك از بل) 1385 و 1386ي ها سالكشور در 

 دانشگاه برتر جهان و حتي 500ي ايران در بين ها هدانشگا
. گيرند  دانشگاه برتر آسيا و اقيانوسيه هم قرار نمي100

بندي سال  اين در حالي است كه دانشگاه توكيو در رتبه
 نوزدهم  ي قاره آسيا و رتبهها ه رتبه نخست دانشگا2007
نشگاه در سطح ملي اين دا. است المللي را كسب كرده  بين

ي ژاپن را به خود اختصاص داده ها هنيز رتبه اول دانشگا
  .)13(است

ي پژوهشي ها ليتبا توجه به نتايج بررسي فعا
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در طول حيات اين دانشگاه 

ي و كيفي روند توليد علم  كميو به منظور تسريع و ارتقا
  :دشو ميدر دانشگاه پيشنهاد 

 نويسي و نيز انتشار مقاله در مجالت وزش مقاله آمبراي
ي آموزشي پيشرفته ها ه يا دورها هكارگا، معتبر علمي
  .برگزار گردد

منظور بهبود كيفي مجالت محل نشر مقاالت ه ب
 پاداش مقاالت بر اساس كيفيت مجالت مورد ،محققين

  .انتخاب آنها پرداخت گردد
ابل توجه يي كه توليدات علمي قها هدر مورد دانشكد

صورت ه ثر و جدي بؤانجام يك مداخله م، اند نداشته
 توليدات علمي ايشان ي ارتقابراي تشويقي -آموزشي

  .رسد ضروري به نظر مي

انجام خدمات   رفع اشكاالت وبراياي  مراكز مشاوره
تهيه و ارسال مقاله در دانشگاه ايجاد شود تا به ارائه 

  .خدمات تخصصي مربوطه همت گمارد
اي  ت علمي بگونهأ هيي ارتقا و ارزشيابي اعضاروند

ت أبازنگري شود كه اخذ پايه و ترفيع ساليانه اعضاي هي
  .علمي منوط به توليدات علمي ساليانه ايشان باشد

تخصيص بودجه به مراكز تحقيقاتي از طرف معاونت 
پژوهشي بر مبناي عملكرد توليدات علمي ايشان صورت 

  .پذيرد
 بـه عنـوان الگـويي بـراي انجـام           تواند اين پژوهش مي  

مطالعاتي در زمينه توليدات علمي ايـن دانـشگاه در سـاير            
 ها  هي اطالعاتي معتبر و مقايسه آن با ساير دانشگا        ها  بانك

اي و جهاني و همچنـين در بررسـي          منطقه،  در سطوح ملي  
 هاي وابسته بـه وزارت بهداشـت،        توليدات علمي ديگر دانشگاه   
ي وابـسته بـه   هـا  هو يـا دانـشگا   درمان و آموزش پزشكي     

  .وزارت علوم نيز مورد استفاده قرار گيرد
  

  گيري نتيجه
مطالعه حاضر بيانگر رشد قابـل توجـه مقـاالت علمـي            

ي هـا  بانـك نمايه شده دانشگاه علوم پزشـكي اصـفهان در       
 ، در طول عمر اين دانـشگاه Medlineو   WOS اطالعاتي

 امـر از سـال   ايـن . باشـد   كنـون مـي     تا 1364يعني از سال    
برقراري .  به بعد شتاب بيشتري به خود گرفته است       1379

، سيستم پرداخت پاداش چاپ مقاله به نويسندگان مقـاالت        
، ايجاد و گسترش زيرساختار شبكه اينترنـت در دانـشگاه         

ي اطالعاتي و   ها  بانكاشتراك  ،  هاي اينترنتي   ارائه سرويس 
ــزاري     ــتن و برگ ــام م ــي تم ــالت الكترونيك ــه مج  مجموع

نويسي از عمده     ي آموزشي روش تحقيق و مقاله     ها  هكارگا
  .رود داليل اين پيشرفت بشمار مي
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Isfahan University of Medical Sciences: Two Decades of Scientific 
Achievements 

 
Aminpour F, Kabiri P, Naji H. 

 
Abstract 
 
Introduction: Several studies indicate a significant growth in research activities and scientific achievements 
in Iran during recent years. Isfahan University of Medical Sciences as a main university has had a special 
situation in this regard. The aim of this study was to determine science productions of Isfahan University of 
Medical Sciences since its establishment, during1985 till 2007. 
Methods: This was a descriptive study, performed based on the data retrieved from ISI Web of Science and 
Medline databases. 
Results: Researchers of Isfahan University of Medical Sciences indexed 313 scientific article in Medline and 
350 in ISI. Among all schools and centers affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, school of 
medicine was ranked in the first place regarding scientific productions indexed in the 2 mentioned databases. 
Conclusion: This study demonstrates a significant growth in producing scientific articles in this university 
especially after the year 2000. Establishing the rewarding system for article writers, developing and expand-
ing the infrastructures for internet, providing on-line services in this university, subscribing scientific databases 
and electronic journals, and running workshops in research methodology and scientific writing were among 
the most important factors causing this progress. 
 
Keywords: Science production, Research performance, Databases, Iran universities, Isfahan University of 
Medical Sciences. 
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