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  چكيده

هاي پژوهشي پژوهشگران يك كشور، يك منطقه و يا يك دانشگاه  ارزيابي فعاليت هاي مهمترين شاخصيكي از توليد علم  :مقدمه

ها و  هشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اعم از مقاالت، كتاببر اين اساس، پژوهش حاضر توليدات علمي پژو. شود محسوب مي

  .مقايسه كرده است 1384ه در سال انشگارا بررسي نموده و با توليدات علمي همين د 1385هاي تحقيقاتي مصوب در سال  طرح

هاي تحقيقاتي مصوب،  رحدر اين پژوهش كليه ط. بوده استاي كاربردي از نوع توصيفي مقطعي  پژوهش حاضر مطالعه :روش بررسي

مربوط هاي ملي و بين المللي  كتب تأليف و ترجمه، مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي، مقاالت ارائه شده در همايش

 ابزار جمع .مورد مقايسه قرار گرفتاين دانشگاه  1384پژوهشي سال  برونداددانشگاه علوم پزشكي اصفهان بررسي و با  1385سال به 

  .تجزيه و تحليل گرديد Excelافزار  ها با استفاده از نرم آوري اطالعات پژوهش حاضر فرم جمع آوري اطالعات بوده، داده

هاي اطالعاتي معتبر در سال  ها و پايگاه اين پژوهش بيانگر رشد صد درصدي در چاپ مقاالت علمي نمايه شده در بانكنتايج  :ها يافته

هر چند كه مجموع تعداد مقاالت  .بوده است 84در مقايسه با سال  85هاي تحقيقاتي مصوب سال  اد طرحدرصدي در تعد 99و رشد  85

هاي  اما تعداد مقاالت ارائه شده در همايش داشته درصد 95 ي معادلرشد 1384نسبت به سال  1385هاي سال  ارائه شده در همايش

  .بوده است نزديك به هم 85و  84خارجي در دو سال 

دانشگاه طي اين پژوهشي برونداد بررسي توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشان دهنده رشد قابل مالحظه  :گيري نتيجه

  .بوده است 1384نسبت به سال  1385 سال

  .دانشگاه ها ؛پايگاههاي اطالعاتي ؛پژوهش :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  19/1/88 :پذيرش مقاله    21/10/87 :اصالح نهايي    6/3/87 :مقاله دريافت

 6؛ 1388اطالعات سالمت  تيريمد. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان يپژوهش بروندادمقايسه . امين پور فرزانه، حيدري محبوبه :ارجاع

)1:( 35 -42.  
  

  مقدمه

پژوهش و تحقيق بستر اصلي پيشرفت و سازندگي يك كشور 

روزه، توسعه امبه طوري كه . هاي مختلف علوم است در شاخه

علمي  و توليدات ها فعاليت سنجش كشور از طريقهر علمي 

در اين ميان  .گيرد پژوهشگران آن كشور مورد بررسي قرار مي

اساسي در  ياصلي توليد علم نقش مراكزها به عنوان  دانشگاه

هاي  برنامه ريزياز سوي ديگر . نمايند ايفا مي هاتوسعه كشور

در هر دانشگاه مستلزم ارزيابي مالي و سازماني نظام پژوهش 

هاي علم سنجي و  از طريق روش پژوهشيهاي  فعاليتساليانه 

دانشگاه  هاي ماقبل آن سال پژوهشي بروندادا مقايسه آن ب

است كه توسط معاونت  286094اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره * 

و در همايش  زشكي اصفهان حمايت شده استپژوهشي دانشگاه علوم پ

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه با همكاري مركز  1386سنجي سال  علم

  .تحقيقات فن آوري اطالعات در علوم سالمت برگزار گرديد ارائه شده است

، دانشگاه علوم دانشجوي دكتري، مديريت اطالعات بهداشتي و درماني .1

قات آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و عضو مركز تحقي نيرااپزشكي 
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تواند در  كه كاربرد نتايج اين ارزيابي مي بديهي است. باشد مي

سياستگزاري امر پژوهش تأثير  ريزي و بهينه سازي كيفيت برنامه

  ). 1(زايي داشته باشد به س

در ساليان اخير معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكي با همكاري معاونت پژوهشي 

 ي هاي علوم پزشكي كشور، عملكرد پژوهشي كليه دانشگاه

هاي علوم پزشكي ايران را در سه تيپ دانشگاهي  دانشگاه

سوي وزارت بهداشت  هاي تأييد شده از مختلف بر مبناي شاخص

 سال ارزشيابي در اين بر اساس نتايج. اند مورد ارزيابي قرار داده

هاي علوم پزشكي تهران، اصفهان و شيراز به  دانشگاه 1384

هاي تيپ يك كشور  هاي اول تا سوم برترين دانشگاه ترتيب رتبه

وم پزشكي ـــهاي عل دانشگاه .اص دادندـــخود اختصه را ب

بندي به ترتيب به  و بابل در اين رتبه) عج( ...ه امازندارن، بقي

در گروه . هاي تيپ دو شناخته شدند عنوان برترين دانشگاه

هاي علوم پزشكي  هاي تيپ سه و مستقل نيز دانشگاه دانشگاه

را در زمينه هاي اول تا سوم  شهركرد، جهرم و كردستان رتبه

  ).2(عملكرد پژوهشي كسب كردند 

پژوهشي و  برونداد يارتقا شان دهندهن متعددهاي  پژوهش

در توليد مقاالت  به ويژهرشد توليدات علمي پژوهشگران ايراني 

ها و  علمي چاپ شده در مجالت پزشكي نمايه شده در بانك

 ISI )Institute Forهاي اطالعاتي معتبري چون  پايگاه

Scientific Information(، Medline ،Embase  و

CINAHL )Cumulative Index to Nursing and 

allied Health Literature (صبوري در پژوهشي . باشد مي

تعداد  ISIهاي موجود در پايگاه  از طريق داده 1381در سال 

 Scienceدر سه نمايه نامه اين پايگاه شامل  را مقاالت ايرانيان

Citation Index (SCI)، Social Science Citation 

Index (SSCI)  وArt and Humanistic Science 

Citation Index (A&H SCI) 1993هاي  در فاصله سال 

دهد  نتايج اين تحقيق نشان مي. مورد بررسي قرار داد 2002تا 

در طي  SCIكه درصد توليدات علمي ايران در نمايه نامه 

نسبت خوبي برخوردار بوده است به از رشد هاي مورد مطالعه  سال

به مطالعه آثار  1384يقي در سال عصاره و معرفت طي تحق. )3(

هاي  اي پزشكي در سال علمي پژوهشگران علوم پايه و بين رشته

در اين بررسي دانشگاه علوم پزشكي . پرداختند 2003تا  1976

تهران از لحاظ توليد مقاالت علمي نمايه شده در مدالين رتبه 

 به هاي دوم و سوم اين بررسي رتبه. اول را به خود اختصاص داد

علوم پزشكي شيراز و شهيد بهشتي  هاي متعلق به دانشگاه ترتيب

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اين رتبه بندي مقام . بوده است

در همكاران امين پور و  ).4( كسب نمودپنجم كشوري را 

پژوهشي به ارزيابي توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

هاي اطالعاتي  بانك ميالدي در 2006تا  1985هاي  طي سال

Medline  وWeb of Science (WOS) بر . پرداختند

اساس نتايج اين تحقيق مقاالت علمي نمايه شده با آدرس 

هاي اطالعاتي مذكور  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در بانك

بيشترين . هاي مورد مطالعه روندي صعودي داشته است طي سال

بوده است و  توليدات علمي مربوط به دانشكده پزشكي

داروسازي، بهداشت، دندانپزشكي، پرستاري،  هاي دانشكده

هاي  در ردهبه ترتيب  و اطالع رساني پزشكي مديريت ،توانبخشي

  ). 1(بعدي توليد علم قرار گرفتند 

توليد علم در سطح جهان   ترين شاخص در حال حاضر، عمده

اي ه بانكها و  پايگاهرا تعداد مقاالت علمي نمايه شده در 

هاي اطالعاتي مؤسسه  بانك. دهد اطالعاتي معتبر تشكيل مي

ترين بانكهاي اطالعاتي همترين و م جامع ISI اطالعات علمي

در ارزيابي عملكرد پژوهشي و ، ابزاري معتبر شمار آمدهه جهان ب

اين . شوند محسوب ميها در سطح بين المللي  رتبه بندي دانشگاه

ها مقاله علمي از چندين هزار  ساليانه اطالعات ميليون مؤسسه

هاي اطالعاتي خود  المللي را در بانك عنوان مجله معتبر بين

رين و ت جامع Medlineبانك اطالعاتي  ).5(كند  سازي مي نمايه

معتبرترين بانك اطالعاتي كتابشناختي در علوم پزشكي است كه 

 NLM: National)توسط كتابخانه ملي پزشكي آمريكا 

Library of Medicine) پوشش موضوعي . شود توليد مي

اين بانك اطالعاتي بسيار گسترده است و شامل اغلب زير 

 ميكروبيولوژي، هاي علوم پزشكي نظير پزشكي عمومي، شاخه

بهداشت، پرستاري، دندانپزشكي، دامپزشكي، آناتومي، طب 

باليني، پزشكي داخلي، روانپزشكي، پزشكي خانواده، داروشناسي، 
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 ...صنايع غذايي، علوم اطالع رساني و ارتباطات و دامپزشكي، 

هاي اطالعاتي  بانك يكي ديگر از EmBase. باشد مي

هاي  كتابشناختي است كه جديدترين اطالعات در زمينه

علوم دارويي را در اختيار كاربران قرار  موضوعي علوم پزشكي و

 Elsevier Scienceاين بانك اطالعاتي توسط . دهد مي

شود كه يكي از بزرگترين ناشران اطالعات علمي، فني  منتشر مي

نامه  يا نمايه CINAHL. باشد و پزشكي در سراسر دنيا مي

پرستاري و علوم بهداشتي منبع اصلي اطالعات تخصصي در 

توليد  .حيطه پرستاري و علوم بهداشتي و زيست پزشكي است

 CINAHL Informationكننده اطالعات اين بانك 

System 6( است.(  

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  برونداددر پژوهش حاضر 

مقايسه قرار و بررسي مورد  1385 و 1384هاي  سال دراصفهان 

به اين ترتيب، در اين پژوهش مقاالت علمي توليد . گرفته است

طي شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه 

هاي  بانكدر مجالت نمايه شده در هاي مورد مطالعه  سال

، Medline، Embase ،Scopus ،CINAHLاطالعاتي 

Biological Abstracts (BA) ،Chemical Abstracts 

(CAS)  و پايگاهISI هاي اطالعاتي معتبر نظير  و ساير بانك

Index Copernicus  وIMEMR مورد بررسي  ،چاپ شده

عالوه بر آن، كليه مقاالت چاپ شده در  .قرار گرفته است

يك  و خارجي كه در هيچ يعتبر علمي پژوهشي داخلمجالت م

هاي تحقيقاتي  ند، طرحا دههاي معتبر ايندكس نش از نمايه نامه

مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه، مقاالت ارائه شده در 

 و ترجمه يها و سمينارهاي ملي و بين المللي، كتب تأليف همايش

ره توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز در زم

  . است گرديدهدانشگاه محسوب اين پژوهشي  برونداد

  روش بررسي

پژوهش حاضر از دسته مطالعات كاربردي از نوع توصيفي مقطعي 

كليه توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  بوده و در آن

هاي تحقيقاتي، كتب تأليف و ترجمه، مقاالت چاپ  شامل طرح

، مقاالت ارائه شده در شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي

اين به آدرس  1385هاي ملي و بين المللي كه در سال  همايش

مورد  1384و با توليدات علمي سال  دانشگاه منتشر شده بررسي

ابزار جمع آوري اطالعات پژوهش  .قرار گرفته است مقايسه

، آمار و مطالعهدر اين . حاضر فرم جمع آوري اطالعات بوده است

از  85هاي تحقيقاتي مصوب سال  به طرحاطالعات مربوط 

طريق بررسي مستندات موجود در مديريت امور پژوهشي حوزه 

طرح مصوب در مطالعه . معاونت پژوهشي دانشگاه بازيابي شد

كه توسط شوراي پژوهشي  شده استحاضر به طرحي اطالق 

دانشگاه، مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه و يا توسط 

بر اساس تفويض اختيار شوراي پژوهشي دانشگاه ساير مراكز 

تصويب و بودجه آن توسط دانشگاه يا يك سازمان داخلي يا 

هاي علوم پايه در اين مطالعه  طرح. خارجي ديگر تأمين شده باشد

كه در جهت گسترش مرزهاي  را در بر گرفتههايي  پژوهش

 دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمي خاص براي كاربرد آن

، در حالي كه طرح كارآزمايي باليني اغلب داراي شده استانجام 

هدف آن شناخت و ارزيابي اثر بخشي يك  ،بوده شاهدگروه 

اي در اين پژوهش به  هاي مداخله طرح. استمداخله باليني 

هاي  كه به منظور تغيير در شيوه شدهاي اطالق  هرگونه مطالعه

تار جامعه و يا تغيير در مديريت ارائه خـدمات و يا تغيير در رف

منظور از طرح . شده استمديريت آموزش و پژوهش انجام 

كه از دانش موجود در  بودهتوليدي در مطالعه حاضر پژوهشي 

 پيشتركيفيت آنچه  يجهت توليد مواد و وسايل جديد و يا ارتقا

  .شود ميتوليد شده، استفاده 

ق دانشگاه از طري شده اطالعات مربوط به كتب منتشر

ه بررسي كتب و مستندات موجود در اداره انتشارات دانشگاه ب

اطالعات مربوط به مقاالت علمي نمايه شده . دست آمد

هاي  پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در بانك

هاي  اطالعاتي معتبر از طريق جستجوي پيشرفته در بانك

 Medline ،Embase ،Scopus ،Biologicalاطالعاتي 

Abstracts ،CINAHL ،Chemical Abstracts  و پايگاه

ISI روش كار به اين ترتيب بود كه عبارت . بازيابي شد

"Isfahan or Esfahan"  در فيلد آدرس نويسنده يا وابستگي

در . وارد و مورد جستجو قرار گرفت) affiliation(سازماني 

مرحله دوم كليه مقاالت بازيابي شده بررسي و مقاالت مربوط به 
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ها و مراكز غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  نشگاهدا

  . از مجموع موارد بازيابي شده حذف گرديد

هاي اطالعاتي  ود همپوشاني در اغلب بانكـــبه علت وج

معتبر در زمينه نمايه سازي مجالت، بسيار امكان دارد كه يك 

ين از ا. مجله علمي در چندين بانك اطالعاتي معتبر نمايه شود

رو در پژوهش حاضر باالترين سطح نمايه نامه براي هر مقاله در 

سطح كلي رده  4ها به  در اين مطالعه نمايه نامه. نظر گرفته شد

  :بندي شد كه به ترتيب عبارتند از

1. ISI  
2. Medline 
3. Embase ،Scopus ،CINAHL ،Biological 

Abstracts (BA)  وChemical Abstracts 

(CAS) 
 Index و IMEMR هاي معتبر نظير نمايه نامهساير  .4

Copernicus  
اي به طور همزمان در دو  طور مثال در صورتي كه مقالهه ب

اين  ده بودنمايه ش Embaseو  Medlineبانك اطالعاتي 

در نظر  Medlineمقاله در پژوهش حاضر در زمره مقاالت 

  .گرفته شد

اطالعات مربوط به مقاالت علمي چاپ شده در مجالت 

از  )شامل مقاالت فارسي و انگليسي(نمايه نشده داخلي معتبر 

وب كميسيون ـــطريق ليست نشريات علمي پژوهشي مص

نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور و 

مراجعه به آرشيو مجالت كتابخانه پزشكي دانشگاه و همچنين 

 ،Magiran ،Irandoc ،SID هاي ايراني جستجو در سايت

IranMedex هاي اختصاصي برخي از اين  وب سايت و

و  هاطالعات مربوط به پوسترا. دست آمده مجالت ب

هاي داخلي و خارجي از  ارائه شده در همايش هاي سخنراني

طريق بررسي دفترچه خالصه مقاالت سمينارهاي كشوري، 

سمينار و همچنين بررسي به مربوط  Web  جستجو در سايت

هاي دانشگاه و  رها و همايشاداره سمينامستندات موجود در 

در . مديريت روابط بين الملل دانشگاه جمع آوري گرديدهمچنين 

هاي بازيابي شده مربوط به برونداد پژوهشي سال  نهايت داده

وزارت  1384با نتايج ارزشيابي عملكرد پژوهشي سال  1385

الزم به ذكر است كه در بسياري . متبوع مورد مقايسه قرار گرفت

ياد شده به منظور بازيابي هر چه بيشتر مدارك و  از مراحل

تر از عملكرد يكساله  مستندات معتبر و ارائه تصويري كامل

در نهايت . پژوهشي دانشگاه، به خود پژوهشگران نيز مراجعه شد

مورد  Excelبا استفاده از نرم افزار هاي بازيابي شده  كليه داده

  . تجزيه و تحليل قرار گرفت
  

  ها يافته

هاي  تعداد كلي طرح 1اساس نتايج پژوهش و جدول  بر

تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال مورد 

به ي مربوها طرح بوده كه بيشترين تعداد طرح 1080مطالعه 

 67/61طرح معادل با  666اپيدميولوژيك توصيفي با مطالعات 

 كمترين نوع طرح. بوده استهاي مصوب  درصد از كل طرح

مربوط به يك مورد  85دانشگاه در سال حقيقاتي مصوب ت

هاي  در حالي كه تعداد طرح. بوده استطرح توليدي 

طرح  543تعداد  1384تحقيقاتي مصوب دانشگاه در سال 

  . تحقيقاتي بوده است

مقاالت علمي چاپ شده توسط پژوهشگران در زمينه 

د شو مشاهده مي 1385دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

مقاله از كل مقاالت چاپ شده با آدرس اين  146تعداد كه 

مقاله در بانك اطالعاتي  26و  ISIدانشگاه در پايگاه 

Medline  همگي به زبان اين مقاالت . استنمايه شده

مقاله مورد  721مقاله از كل  194. انگليسي تأليف شده بودند

 ،Embase ،Scopusهاي اطالعاتي  بررسي در بانك

Biological Abstracts (BA) ،Chemical 

Abstracts (CAS) وCINAHL   كه از است نمايه شده

مقاله به زبان  96مقاله به زبان فارسي و  98اين تعداد 

در ساير  بازيابي شدهمقاله از مقاالت  318. بودندانگليسي 

به زبان  252شده كه از اين تعداد  نمايههاي معتبر  بانك

تعداد . بوده استمقاله به زبان انگليسي  66فارسي و تنها 

و در سال  مقاله 37 معادل 1385در سال  مقاالت نمايه نشده

بيشتر مقاالت نمايه شده در . مقاله بوده است 43تعداد  1384

در مجالت خارجي چاپ شده و  Medlineو  ISIپايگاه 
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اما به . بوده استآنها مربوط به مجالت داخلي تعداد كمي از 

در دانشگاه بيشترين تعداد از مقاالت چاپ شده طور كلي 

 .اند شدههاي معتبر ايندكس  مجالت داخلي در ساير نمايه نامه

مجموع مقاالت منتشر شده اين دانشگاه شامل مقاالت نمايه 

ت مقاله بوده اس 382معادل  1384شده و نمايه نشده در سال 

 74/88درصد را مقاالت نمايه نشده و  26/11كه از اين تعداد 

هاي اطالعاتي معتبر  درصد مقاالت نمايه شده در بانك

  .تشكيل داده است

 85در سال  كتاب چاپ شده توسط دانشگاه 56از مجموع 

 كتاب 16از نوع تأليف و  )درصد 43/71( كتاب 40تعداد 

اين تعداد  .است هتشكيل داداز نوع ترجمه  )درصد 57/28(

كتاب تأليفي  35با تفاوتي نه چندان زياد معادل  84براي سال 

  .كتاب ترجمه بوده است 16و 

مقاله ارائه شده در  726درصد از مجموع  88/37

به  85ها توسط پژوهشگران دانشگاه در سال  همايش

هاي  درصد به همايش 12/62هاي خارج از كشور و  همايش

در حالي كه كل مقاالت ارائه اين  .شود داخل كشور مربوط مي

 383معادل  84هاي داخلي و خارجي سال  دانشگاه در همايش

  .مقاله بوده است

 .  
  

  1385 و 1384 يدر سال ها اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يعلم داتيتول: 1جدول 

  
  

  بحث

با بررسي و مقايسه كلي برونداد پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

توان دريافت كه توليدات  مي 1385و  1384هاي  سال اصفهان در

ها به  در همه زمينه 84نسبت به سال   85علمي دانشگاه در سال 

هاي  تعداد طرحبه طوري كه . طور چشمگيري افزايش يافته است

دو برابر  به قريب 84نسبت به سال  85تحقيقاتي مصوب سال 

هاي داخلي  يشتعداد مقاالت علمي ارائه شده در هما .شده است

مهمتر . مقاله افزايش يافته است 721مقاله به  382و خارجي از 

آن كه مجموع مقاالت چاپ شده توسط پژوهشگران دانشگاه 

مقاله  721به  84مقاله در سال  383علوم پزشكي اصفهان از 

با توجه به . رسيده است 85يعني به بيش از دو برابر در سال 

گردد كه درصد رشد برونداد  هاي پژوهشي مشخص مي يافته

در زمينه  1384نسبت به سال  1385پژوهشي دانشگاه در سال 

درصد، در مورد مقاالت علمي  99هاي تحقيقاتي معادل  طرح

درصد و در ارتباط  100هاي اطالعاتي معتبر  نمايه شده در بانك

  .درصد بوده است 95حدود  ها در با مقاالت ارائه شده در همايش

دانشگاه علوم پزشكي داد پژوهشي دو ساله برونبررسي 

اصفهان نشان دهنده رشد قابل مالحظه عملكرد پژوهشي 

رشد صد در صدي در چاپ مقاالت علمي نمايه شامل دانشگاه 

و  85هاي اطالعاتي معتبر در سال  ها و پايگاه شده در بانك

 85هاي تحقيقاتي مصوب سال  درصدي در تعداد طرح 99رشد 

يكي از عمده داليل افزايش  .باشد مي 84سال  در مقايسه با

 84نسبت به سال  85 هاي تحقيقاتي در سال چشمگير طرح

هاي  تصويب طرحروند تفويض اختيار موضوع اجرايي شدن 

هاي داخلي و  مقاالت ارائه شده در همايش  مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر  سال

  خارجي

مجموع   كتب

هاي  طرح

تحقيقاتي 

  مصوب

مقاالت چاپ 

شده در مجالت 

معتبر ايندكس 

  نشده

مقاالت چاپ 

شده در مجالت 

معتبر ايندكس 

  شده

مجموع 

مقاالت 

مجالت 

  معتبر

مجموع   ترجمه  تأليف

مجموع   خارجي  داخلي  كتب

مقاالت 

  همايشها
در   تعداد

  صد

در   تعداد

  صد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  ددرص  تعداد  درصد  تعداد

1384  43  26/11  339  74/88  382  160  78/41  223  22/58  383  35  63/68  16  37/31  51  543  

1385  37  13/5  684  87/94  721  451  12/62  275  88/37  726  40  43/71  16  57/28  56  1080  
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ها و مراكز تحقيقاتي  تحقيقاتي به شوراهاي پژوهشي دانشكده

  . استدر سال مورد مطالعه از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه 

هاي تحقيقاتي  درصدي طرح 99رسد كه رشد  يبه نظر م

دليل عمده افزايش  84هاي سال  در مقايسه با طرح 85سال 

تعداد مقاالت چاپ شده پژوهشگران دانشگاه در مجالت علمي 

ها در  و همچنين افزايش تعداد مقاالت ارائه شده در همايش

جالب آن كه رشد مجموع مقاالت علمي چاپ . باشد  85سال 

مجالت معتبر علمي و رشد مجموع مقاالت ارائه شده شده در 

نسبت درصد  95ها هر دو به يك ميزان و در حدود  در همايش

  .قبل آن بوده استمابه سال 

حاكي از آن است كه پژوهشگران   هاي پژوهش يافته

 به ويژهدانشگاه نسبت به چاپ مقاله در مجالت داخلي و 

اين در حالي . اند دادهمجالت فارسي زبان تمايل بيشتري نشان 

بين است كه مجالت فارسي اغلب به داليل زباني از مخاطب 

براي نمايه نيز شانس كمتري  ،كمتري برخوردار بودهالمللي 

با خوشبختانه . هاي اطالعاتي سطح باال دارند شدن در بانك

درصدي دانشگاه در چاپ مقاالت در سال  100رشد  وجود

تعداد مقاالت چاپ شده در  ، كاهشي هر چند اندك در1385

مجالت نمايه نشده مالحظه شد كه نشان دهنده اهميت يافتن 

نقش نمايه نامه در انتخاب مجالت جهت چاپ مقاله از سوي 

دانشگاه و از سويي نمايه شدن تعداد زيادي از اين پژوهشگران 

 سالاين هاي معتبر در  مجالت علمي داخل كشور در نمايه نامه

مقاله در  43د كه تعداد مقاالت نمايه نشده از هرچن. باشد مي

رود كه در  مي رسيده اما انتظار 85مقاله در سال  37به  84سال 

به طوري كه  باز هم كوچكتر شدهساليان آتي اين عدد 

مجالت نمايه تنها پژوهشگران دانشگاه براي چاپ مقاالت خود 

  .هاي اطالعاتي معتبر را انتخاب نمايند شده در بانك

ر اساس نتايج پژوهش حاضر هر چند كه مجموع مقاالت ب

از  1384نسبت به سال  1385ارائه شده در همايشهاي سال 

درصدي برخوردار بوده اما تعداد مقاالت ارائه شده در  95رشد 

بوده كمابيش نزديك  85و  84همايشهاي خارجي در دو سال 

ام به نظر مي رسد محدوديت هاي هميشگي در زمينه اعز. است

پژوهشگران دانشگاه جهت ارائه مقاله در همايشهاي خارجي در 

پايين بودن تعداد مقاالت ارائه شده از سوي دانشگاه در 

بالطبع . همايشهاي خارجي در هر دو سال كامال موثر بوده است

دليل محدويتهاي موجود، پژوهشگران دانشگاه جهت ارائه  هب

به شركت در  85دستاوردهاي پژوهشي بيشتر خود در سال 

همايشهاي داخلي كه با سهولت بيشتر و هزينه اي كمتر انجام 

  . اند پذير است، تمايل بيشتري نشان داده

تعداد كتب تأليف و ترجمه  ،بر اساس يافته هاي پژوهش

رشد چنداني  85منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه در سال 

ه يكي از عمد. اشته استند 84نسبت به كتب منتشره سال 

داليل اين تشابه را مي توان در سياستهاي چند ساله و موفق 

بيشتر با  علمي اداره انتشارات در زمينه چاپ و انتشار كتب

كيفيت باالتر جستجو كرد كه موجب كسب و حفظ عنوان ناشر 

  .  برتر استان طي ساليان اخير براي اين اداره شده است

ه در نكته مهمي كه در بررسي مقاالت علمي چاپ شد

درصدي تعداد  صدبه چشم خورد افزايش  85مجالت سال 

در نمايه نامه هاي معتبر نسبت به دانشگاه مقاالت نمايه شده 

در مطالعه خود به رشد دو برابري هم عصاره . دبو 84سال 

توليدات علمي نمايه شده توسط پژوهشگران ايراني در نمايه 

). 7(ده است اشاره كر 1998تا  1994استنادي علوم از سال 

روند صعودي نيز حكايت از نتايج تحقيق امين پور و كبيري 

توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان طي 

ميالدي در بانكهاي اطالعاتي  2006تا  1985سالهاي 

Medline  وWeb of Science 1( داشته است(.  

داليل افزايش چشمگير توليدات علمي پژوهشگران  عمده

گاه علوم پزشكي اصفهان را مي توان در سياستهاي دانش

بنيادين معاونت پژوهشي دانشگاه در فراهم ساختن بستر 

مناسب براي افزايش كميت و كيفيت طرحهاي تحقيقاتي، 

ايجاد و گسترش زيرساختار و توسعه شبكه اينترنت در كليه 

واحدهاي تابعه دانشگاه، اشتراك بانكها و پايگاههاي اطالعاتي 

تبر پزشكي، توسعه منابع اطالعاتي كتابخانه ها، برقراري و مع

تقويت سيستم پاداش مقاالت، حمايت مالي و معنوي از 

نويسندگان مقاالت بر اساس اعتبار بانك اطالعاتي نمايه كننده 

شعباني . )8( مقاله و تقويت انگيزه هاي توليد علم جستجو كرد
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لمي و تحقيقاتي بر نيز معتقد است توسعه اينترنت در جوامع ع

هاي پژوهشي پژوهشگران تاثير قابل مالحظه اي داشته  فعاليت

 .)9(است 
  

  گيري نتيجه

كليه يافته هاي پژوهش حاضر بيانگر رشد قابل مالحظه 

دانشگاه علوم پزشكي  و توليدات علمي فعاليتهاي پژوهشي

اعم از طرح هاي تحقيقاتي مصوب، مقاالت چاپ شده  اصفهان

اخلي و خارجي معتبر، مقاالت ارائه شده در در مجالت د

همايش هاي داخلي و بين المللي، كتب تأليفي توسط 

 1385پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

   .بوده است 1384نسبت به سال 
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Scientific Production of Isfahan University of Medical Sciences * 
Farzaneh Aminpour 1; Mahboobeh Heydari 2 

Abstract 
Introduction: Scientific Production is one of the frequently used measures of research 
performance of a country, a region or a university. In the present study, the number of approved 
research projects, congress proceedings, journal articles and books published by the researchers 
of Isfahan University of Medical Sciences in 2006 were identified and then compared with those 
of 2005. 
Methods: We performed the present cross-sectional study by searching medical databases and 
assessing the related documents produced in the year 2006. Then the results were compared with 
the same scientific production in 2005. 
Results: The findings showed 100% increase in published indexed and non-indexed journal 
articles, a growth of 99% in approved research projects and 94% in congress proceedings in 2006 
compared with those in 2005. 
Conclusion: The study indicated a significant growth in research performance of Isfahan 
University of Medical Sciences through 2006. 
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