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 ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگاه رویان
 
 

 55/3/95 پذیرش مقاله:    7/9/94دریافت مقاله: 

 چکیده
. بر این مبنا هدف پژوهش حاضر است توسعه تحقیق ضروریاتاز  سنجش و ارزیابی بروندادهای علمی :سابقه و هدف

از ابتدای سال تاسیس پژوهشگاه  Web of Science (WoS)مدارک علمی نمایه شده پژوهشگاه رویان در  ارزیابی

 است. 4172تا پایان سال  7991یعنی سال 

آوری جمع WoSها از پایگاه داده .است سنجی انجام شدههای علمپژوهش حاضر با استفاده از روش ها:مواد و روش

انجام  VOSviewerها با استفاده از نرم افزار و مصورسازی داده Bibexcel نرم افزار ها با استفاده ازو تحلیل داده شد

 شده است.

 حدود نیم درصد از مدارک علمی کل کشور را تولید 4172مدرک در کل، در سال  294پژوهشگاه رویان با  ها:یافته

 شناسیزیستشناسی تولید مثل و و زایمان، زیست بوده است. سه حوزه زنان %24کرده و میانگین نرخ رشد سالیانه آن 

به دست  41دهند. شاخص هرش این پژوهشگاه ترین محورهای پژوهشی این پژوهشگاه را تشکیل میاصلی ،سلولی

از شوند. متوسط استناد به هر مدرک علمی حاصل منتشر می Q2و  Q1درصد مدارک علمی آن در مجالت  21آمد و 

 است. بوده 2و بدون همکاری خارج از پژوهشگاه  6تالیفی داخلی ، هم72تالیفی خارجی هم

تری پزشکی است و با شتاب بیش ترین موسسات پژوهشی ایران در حوزهپژوهشگاه رویان یکی از موفق گیری:نتیجه

های کیفیت مدارک علمی این پژوهشگاه نیز ام تحقیق و پژوهش است. بررسی شاخصاز کل کشور در حال انج

تالیفی در این موسسه، از کیفیت استنادی باشد و مدارک حاصل از همدهنده کیفیت نسبی مدارک علمی آن مینشان

 باالتری برخوردار بوده است.

 همکاری علمیمدارک علمی، علم سنجی، پژوهشگاه رویان،  :ژگان کلیدیاو

 

 مقدمه
ای در جهت نیل به اهداف خویش باید هر سازمان و موسسه

پیوسته وضعیت گذشته و حال خویش را پایش نماید تا با شناخت نقاط 

ین ا ترسیم نماید. دربه درستی مسیر آینده خود را قوت و ضعفش 

میان موسسات تحقیقاتی با توجه به ماهیت و نوع ماموریت خویش به 

آوردهای خود که بخشی از آن به صورت سنجش و ارزیابی دست

اند. بر این مبنا امروزه سنجش مدارک برونداد تحقیق است وابسته

 مگذاران علعلمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاست

 .(7) مرسوم است

های بررسی مدارک علمی موسسات و مراکز یکی از روش

های استنادی گسترده مثل های پایگاهاستفاده از داده ،تحقیقاتی

Web of Science  وScopus  است. در این میانWeb of 

Science  که در زبان عامهISI شود در میان فعالین حوزه خوانده می

ای دارد. پیشگامی این نمایه استنادی، سنجش علم جایگاه ویژه

پوشش بخش قابل توجهی از هسته علم دنیا، فرایند داوری برای ورود 

 صصین به ایننشریات و روزآمدی مناسب از جمله دالیل توجه متخ

ای فتاحی، دانش و سهیلی در مقاله در این زمینه، .(4) باشدپایگاه می

 گروهی و ترسیم ساختار علمی  ا هدف تعیین میزان همکاریکه ب

 

دانشگاه فردوسی مشهد بر پایه میزان استنادهای دریافتی منتشر شده 

پژوهشگران دانشگاه انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که، توزیع 

فراوانی مشارکت نویسندگان این دانشگاه از قاعده لوتکا و توزیع 

وی رپیبردفورد قاعده فراوانی موضوعی توسط نویسندگان نیز از 

داد چنین، آذری حمیدیان که با هدف تعیین برونهم .(4) کندمی

علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر اساس هیات پژوهشی اعضای 

ین میانگانجام شده به این نتیجه رسید که  mرامتر شاخص هرش و پا

داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن برون

های در مقایسه با پژوهش m بر اساس شاخص هرش و پارامتر

)استنادها( در مرتبه پایین قرار  ی یا کیفیفرامرزی خواه از نظر کمّ

 ه شده استئها اراشاخصگیرد که پیشنهادهایی برای رشد این می

ای میزان تولیدات علمی مطالعه درنیز و همکاران نژادی ولی .(2)

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان را مورد بررسی قرار دادند. 

ی ترین همکاردانشگاه علوم پزشکی تهران بیش مطالعه آنها نشان داد

های موضوعی است. حوزهرا با دانشگاه علوم پزشکی همدان داشته 

های پژوهشی در ترین حوزهعلوم اعصاب و پزشکی عمومی فعال

اند. تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده

 *MA(5( عبدالصمد کرامت فر

 MA(5( محدثه رفیعی خشنود

 

رکز مطالعات علم سنجی، مبخش . 7

، تهران، اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 .ایران

 
 نویسنده مسئول: *

 عبدالصمد کرامت فر

تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیرو، 

 .مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 

 Email: 

Keramatfar.a.s@gmail.com 

 

www.SID.ir

http://dx.doi.org/10.22088/acadpub.BUMS.3.1.36
WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 63-44 ، صفحه95 ستانتابو  بهار، اول، شماره سوممجله علم سنجی کاسپین، سال 

 شنودرفیعی خدالصمد کرامت فر و محدثه عب/ ارزیابی بروندادهای علمی پژوهشگاه رویان

73 

 

ک های تیپ یتر از دانشگاههرچند تولید علم در این دانشگاه پایین

 .(5) کشور است اما با روند تسبتا مطلوبی در حال افزایش است

ه با هدف محمودی و همکاران در پژوهشی کعالوه بر این، 

مراکز بیومدیکال ایران و ارزیابی و  سنجیمقایسه و مطالعه کتاب

 Web ofو  Scopusهای آن در دو پایگاه استنادی مقایسه شاخص

Science  انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که مقادیر همه

 Web of Scienceباالتر از  Scopusها در پایگاه استنادی شاخص

علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی است و مرکز تحقیقات 

تری نسبت به بقیه مراکز تعداد مقاالت بیش ،دو پایگاه در هر تبریز

ترین استنادها در هر دو پایگاه همچنین تعداد بیش تحقیقاتی دارد.

 .(6)مربوط به پژوهشگاه رویان است 

 شبکه سهیلی و همکاران با بررسی ، در پژوهش دیگری

ه کپژوهشگران حوزه پزشکی به این نتیجه رسیدند نویسندگی هم

علوم پزشکی در حد متوسط و در حوزه نویسندگی مرکزیت شبکه هم

(. در جدیدترین 1) باشدمیپایین و ارتباط کم بین نویسندگان برقرار 

 پژوهش انجام شده در ایران میانگین استناد به تولیدات علمی

درصد گزارش گردید  56/44ایران  دانشگاههای علوم پزشکی شمال

که میزان خوداستنادی در آنها در مقایسه با دانشگاههای غیر پزشکی 

 .(2) استبطور معناداری کمتر بوده 

O’Leary  پژوهشی که با هدف مطالعه  درنیز همکاران و

توصیفی تحقیقات انجام شده در دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو و با 

سنجی برای مدارک علمی منتشر شده در این استفاده از فنون کتاب

محقق این  4194ها انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که سال

ها با میانگین استناد به هر سند مقاله در این سال 46225دانشکده 

های آموزشی با سطح باالی اند. گروهمنتشر کرده 45/71برابر 

 .(9)اند داشته ای تاثیر تحقیقاتی باالتریرشتههمکاری و بین

ر است وپژوهشگاه رویان نیز که یکی از مراکز برجسته علمی کش

ی تحقیقاتی است که بخشی از خروجی ستردههای گدارای فعالیت

مطالعه  شود. هدفنمایه می Web of scienceاین تحقیقات در 

بر اساس  پژوهشگاه رویان علمی تولیدات سنجش و بررسی حاضر

از آغاز فعالیت علمی آن تاکنون بوده و  Web of science پایگاه

ه در امسئله پژوهش این است که وضعیت مدارک علمی این پژوهشگ

Web of science چگونه است؟  4172تا  7991های طی سال

وضعیت تولیدات علمی این پژوهشگاه، در مقایسه با مرکز برتر 

  بودجه مستقل دارند( چگونه است؟ هایی که ردیف)آن بیومدیکال

 

 مواد و روشها 
بود. جامعه  WoSها، پایگاه اطالعاتی منبع گردآوری داده

پژوهش عبارت است از کلیه مدارک نمایه شده در این پایگاه که 

ها در تاریخ ها رویان بوده است. استخراج دادهوابستگی سازمانی آن

در  "Royan"انجام شد و به این منظوراز کلمه  4175آگوست  71

 .استفاده شد و جستجو به کشور ایران محدود گردید Addressفیلد 

افزار حقیق پس از استخراج از پایگاه مورد نظر وارد نرمهای تداده

Bibexcel ها از شد و برای انجام بعضی تحلیلExcel2010  و

 استفاده گردید.VOSviewer  افزاربرای ترسیم نقشه از نرم

 

 یافته ها 
تعداد کل مدارک علمی منتشر شده توسط پژوهشگاه رویان در 

باشد، که از رکورد می 294برابر با  Web of scienceپایگاه 

است. سهم پژوهشگاه از  نویسنده به وجود آمده 5272همکاری 

باشد و این سهم در حال افزایش می 49/1مدارک علمی کشور برابر با 

ی ترین مقدار خود یعنبوده تا جایی که در سال پایانی دوره به بیش

ارک پزشکی کشور چنین سهم پژوهشگاه از مدرسیده است. هم 22/1

های بنیادی این و سهم مدارک علمی حوزه سلول %71/7برابر با 

پژوهشگاه مشارکت  بوده است. %45پژوهشگاه از کل کشور برابر 

( 7991پزشکی کشور از اولین سال فعالیت )علمی مدارک  دررویان 

علمی کل مدارک  در پژوهشگاه مشارکتاست و  %47/7برابر با 

بررسی توزیع انواع  است. %41/56برابر با  اهیپزشکی جهاد دانشگ

ترین سهم مدارک علمی مربوط به دهد، بیشمیمدارک علمی نشان 

ها با (، چکیده همایش%19رکورد )بیش از  171مقاالت پژوهشی با

( %2رکورد )بیش از  24(، مقاالت مروری با %77رکورد )بیش از  711

نامه، مجموعه مقاالت، تصحیح و و بقیه موارد شامل مواد تحریریه، 

 باشند.فصل کتاب می

تعداد مدارک علمی پژوهشگاه رویان انگشت  4115قبل از سال 

در کرده، رکورد منتشر می 71تر از شمار بوده به طوری که ساالنه کم

یک جهش  4111این روند کمی بهبود یافته و در سال  4116سال 

نسبت به سال قبل بیش از اتفاق افتاده و مدارک علمی پژوهشگاه 

دهد، از این نشان می 7شکل طور که رشد یافته است. همان 771%

 4172ادامه یافته ولی در سال  4174نیز روند رشد تا سال  سال به بعد

 %24این نرخ منفی شده است. متوسط رشد سالیانه در این دوره حدود 

 741با  4174ترین تعداد مدارک علمی مربوط به سال بوده و بیش

 .(7)شکل  باشدرکورد می

ایی که ه)آن مقایسه پژوهشگاه رویان با دو مرکز برتر بیومدیکال

 مرکز تحقیقات علوم کاربردی داروییردیف بودجه مستقل دارند( یعنی 

مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم و  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ی تولید مدارک علمدهد که این پژوهشگاه در نشان می پزشکی تهران

مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی در رتبه سوم قرار گرفته و 

مرکز مدرک در رتبه اول و  912با انتشار  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مدرک در رتبه  921با  تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 است. دوم قرار گرفته

ین مدارک علمی تردهد بیشبررسی توزیع موضوعی نشان می

رکورد  469پژوهشگاه مربوط به سه حوزه موضوعی زنان و زایمان با 

( و %14/79رکورد ) 716شناسی تولید مثل با (، زیست75/41%)

 باشد.( می%2/75) رکورد 727سلولی با شناسیزیست
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 4154الی  5997. فرآیند رشد تولیدات علمی پژوهشگاه رویان از سال 5شکل 

 

، نقشه مفهومی کلمات استفاده شده در عنوان و چکیده 4شکل 

چه مشاهده دهد. چنانمدارک علمی پژوهشگاه رویان را نشان می

توان در چهار خوشه های علمی پژوهشگاه را میشود فعالیتمی

اژه و بسامدترین کلیدبندی کرد. این چهار خوشه بر اساس پردسته

و  differentiation ،patient ،icsi ، به ترتیب شاملهاآن

embryo است. تشکیل شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه مفهومی کلیدواژه های استفاده شده در عنوان و چکیده مدارک علمی. 4شکل 

  و نقطه کی یگیهمسا در هاهدواژیکل تعداد چه هر. است آن در هاهدواژیکل تراکم انگریب که دارد یرنگ نقشه در نقطه هر)

 (است ترکینزد قرمز به نقطه آن رنگ باشد ترشیب هاآن بسامد زین

 

بوده  6464تعداد کل استنادات پژوهشگاه رویان در کل برابر با 

و  استناد دریافت کرده 14/1است. بنابراین به طور متوسط هر مدرک 

استناد بوده است. تعداد  229با  4112اوج استنادی علمی رویان سال 

باشد و بر این میاستناد  5771استنادات بدون احتساب خود استنادی 

چنین بوده است. هم %21/72مبنا نرخ خود استنادی پژوهشگاه رویان 

های موضوعی فعال این ترین میزان استناد دریافتی در حوزهبیش

سلولی، زنان و زایمان و شناسی مربوط به زیستپژوهشگاه 

استناد  7726و  7411، 7226شناسی تولید مثل به ترتیب با زیست

است؛ به این  41باشد. شاخص هرش پژوهشگاه رویان برابر با می

اند که مقاله منتشر کرده 41معنی که محققین پژوهشگاه، تاکنون 
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ا تری باستناد دریافت کرده است و هیچ عدد بزرگ 41هریک حداقل 

چنین خاصیتی برای رویان وجود ندارد. به منظور معنا بخشیدن به 

ای امکان قضاوت شاخص هرش و قرار دادن آن در بافتی که تا اندازه

مرکز  74درباره مقدار این شاخص فراهم شود، شاخص هرش رویان با 

موسسه  2چنین مقادیر شاخص هرش بیومدیکال برتر مقایسه شد. هم

قابل  4شکل  پژوهش محمودی و دیگران در بر اساس 4171در سال 

 (.6) استمشاهده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5694 سال یابیارزش اساس بر  برتر کالیومدیب مرکز 54 و انیرو هرش شاخص. 6 شکل

 )با ستون قرمز مشخص شده است( مذکور موسسه چهار هرش شاخصمقایسه  همراه به( دارند مستقل بودجه فیرد که ییهاآن) 

 

های موضوعی و بندی شاخص تاثیر در گروهچنین با دستههم

جله در بی متوان تا حدودی به کیفیت و جایگاه نسبندی آن میچارک

، توزیع درصدی چارک شاخص 2 شکلبرد. گروه موضوعی مرتبط پی 

اند، تاثیر مجالتی که مدارک علمی پژوهشگاه رویان را منتشر کرده

درصد از مدارک علمی این  21شود که دهد. دیده مینشان می

درصد از مدارک در  61پژوهشگاه در مجالت چارک اول و دوم و 

 سوم و چهارم منتشر شده است.مجالت چارک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندکرده منتشر را انیرو یعلم مدارک که یمجالت چارک یدرصد عیتوز. 4 شکل
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است و فقط هفت مدرک  %47/99سهم مقاالت همکاری رویان 

، نویسندگان پرکار پژوهشگاه 5 شکللف بوده است. ؤک محاصل کار ی

 اصفهانی دهد، بر این اساس آقایان بهاروند، نصررویان را نشان می

مدرک پرکارترین  26و  722، 441وگورابی به ترتیب با انتشار 

بندی چنین خوشهشوند. همگان پژوهشگاه محسوب مینویسند

دهد پژوهشگران این پژوهشکده در هشت پژوهشگران نشان می

شان نلفاؤها بر اساس پر کارترین ماند و این خوشهخوشه قرار گرفته

ید اصفهانی، س شامل، آقایان اشرفی، بهاروند، سالکده، ولوجردی، نصر

 کاظمی هستند.مرتضی حسینی، پریور، گورابی و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند(کردهمدرک منتشر  5)نویسندگانی که بیش از ها . نویسندگان پرکار پژوهشگاه رویان و ارتباط میان آن5 شکل
 

فرهنگ، دانشگاه آزاد  و علم از میان مراکز داخلی دانشگاه

، 717تهران به ترتیب با مشارکت در  پزشکی علوم اسالمی و دانشگاه

اند. ترین همکاری را با پژوهشگاه داشتهمدرک بیش 771و  772

تحریر در آمده  کشور به 22چنین مدارک علمی رویان با همکاری هم

و  41، 46که کشورهای آمریکا، فرانسه و استرالیا به ترتیب با انتشار 

 دانترین همکاری خارجی را با این پژوهشگاه داشتهمدرک بیش 71

 .(6)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند(تری با پژوهشگاه رویان داشتهتر همکاری بیشهای نزدیک)دانشگاه . همکاری پژوهشگاه رویان با مراکز داخلی و خارجی3 شکل
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 ،اندمتوسط استناد به هر سند علمی که همکار خارجی داشته

ی که چنین مقاالتتقریبا دو برابر این مقدار برای کل مقاالت است. هم

 صورت متوسط استنادات اند بههمکار ایرانی خارج از پژوهشگاه داشته

اند تری از مدارکی که تنها توسط پژوهشگران رویان تالیف شدهبیش

 (.1 شکل) انددریافت کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انیرو پژوهشگاه یعلم یهمکار انواع در سند هر به استناد نیانگیم. 7 شکل

 

 گیرینتیجهبحث و 

مطالعه حاضر به بررسی کمی و اثر گذاری مدارک علمی 

آوساینس پرداخت. نتایج نشان پژوهشگاه رویان بر اساس پایگاه وب

داد پژوهشگاه به صورت سالیانه سهم خود را از مدارک علمی کشور 

ک علمی این افزایش داده و مقایسه متوسط رشد سالیانه مدار

( گویای شتاب حرکت این ~%42پژوهشگاه با این نرخ در کل کشور )

ترین مدارک علمی پژوهشگاه پژوهشگاه است. در این میان بیش

ثل تولید مشناسیمربوط به سه حوزه موضوعی زنان و زایمان، زیست

نان و سلولی، زشناسیهای زیستسلولی بوده و حوزهشناسیزیستو 

اند. بر این ترین تاثیر را داشتهشناسی تولید مثل بیشستزایمان و زی

مبنا این سه حوزه چه از بعد حجم انتشارات و چه از بعد اثربخشی از 

 آیند. های پژوهشی این پژوهشگاه به شمار میترین حوزهمهم

هاست که تعداد استنادات به عنوان شاخصی از کیفیت و مدت

از  گذارانده است و امروزه سیاستاثرگذاری مدارک علمی پذیرفته ش

های استناد محور به منظور ارزیابی محققان، موسسات و شاخص

کنند. مقایسه شاخص هرش پژوهشگاه رویان ها استفاده میدانشگاه

ف آن دسته که ردی)کشور  موسسه برتر بیومدیکال 72با مقدار مشابه 

نشان دهنده موقعیت مناسب این پژوهشگاه  ،بودجه مستقل دارند(

که در پژوهشی به  (6)است، این نتیجه باپژوهش محمودی و دیگران 

 و  Scopusهای ال کشور در پایگاهبررسی مراکز بیومدیک

Web of Science های آن نشان داد که شاخص پرداختند و یافته

هرش پژوهشگاه رویان در هر دو پایگاه باالتر از بقیه مراکز است  

 چنین محاسبه میزان رشد این شاخص در مقایسه با سو است. همهم

 

 هرشترین رشد شاخص دهد که بیشسه موسسه دیگر نشان می

 مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمربوط به 

تر از جا که این مرکز پایینبوده و پس از آن رویان قرار دارد. از آن

میانه قرار دارد و به نوعی در مقایسه با رویان، پژوهشگاهی در حال 

رشد است این امر قابل توجیه است، اما مقایسه رویان با دو مرکز دیگر 

مرکز و  مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -

که از  -تحقیقات علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ترند، گویای شتاب رشد نظر تعداد مدارک علمی به رویان نزدیک

تری های علمی پژوهشگاه رویان است چرا که با سرعت بیشفعالیت

 رشد کرده است. نسبت به هر کدام از این موسسات

فیت تالیفی و کینتایج دیگر این تحقیق نشان داد که میان هم

استنادی مدارک علمی پژوهشگاه رویان رابطه وجود دارد و این رابطه 

در سطوح مختلف نیز قابل مشاهده است به این معنا که مدارک حاصل 

 تری از سایرتالیفی خارجی به صورت متوسط استنادات بیشهم

داخلی )مراکز داخلی( بیش از مدارکی که  تالیفیمدارک و مدارک هم

اند. تنها حاصل فعالیت پژوهشگران رویان بوده استناد دریافت کرده

هم سوء  (71)و همکاران   GLÄNZELاین نتیجه با پژوهش

کاری همباشد. همچنین نظر به کیفیت باالتر مدارک حاصل می

شود محققین پژوهشگاه حداالمکان پژوهشگاه رویان پیشنهاد می

تالش کنند تحقیقات خود را با همکاری محققین خارج از رویان به 

که چنین با توجه به اینویژه محققین کشورهای دیگر اجرا کنند. هم

مدارک علمی این پژوهشگاه در مجالت چارک سوم و چهارم  61%
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 کنند مقاالت خود را درمین پژوهشگاه تالش منتشر شده، محققان ای

 مجالت با کیفیت باالتری منتشر کنند. 

در این زمینه عالوه بر بهبود کیفیت پژوهش، توجه به تاثیر برخی 

انتخاب نشریه مناسب و دارای شاخص تاثیر  ی از جملهجانبعوامل 

تواند می یزنتر و استفاده از عنوان مناسب باال، استفاده از منابع گسترده

های با توجه به استفاده از شکل همچنین .(77 ,74) موثر باشد

گوناگون برای بیان وابستگی سازمانی توسط محققین وابسته به 

شود عنوان صحیح و یکتای پژوهشگاه در مقاالت، پیشنهاد می

پژوهشگاه به محققین اطالع رسانی شود تا کلیه مقاالت پژوهشگاه 

م اس بندی بههای رتبههای مختلف داخلی و خارجی و نظامدر بررسی

 ژوهشگاه ثبت و قابل شناسایی شوند.پ

 
 تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی پژوهشگاه رویان به شماره 

دینوسیله از حمایت مادی و معنوی است. بنابراین ب 95111712طرح 

 آن مرکز برای انجام این پژوهش تقدیر و تشکر می گردد.
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Abstract 

Background and aim: Assessment of scientific outputs is necessary. This paper 

studied Royan Institute’s research outputs in Web of Science from 1997 to 2014. 

Material and methods: Data were collected from Web of Science database using 

Scientometrics methods. Data received, analyzed using Excel 2010 and Bibexcel, 

and data visualized using VOSviewer. 

Findings: Royan Institute had 892 documents in total, which was about half percent 

of scientific documents in country in 2014 and the average of annual growth rate has 

been about 43%. Three areas of gynecology, reproductive biology and cell biology 

research constituted the main research topics of Royan. Hirsch index of the Institute 

was 37 and 40% of its scientific documents published in Q1 and Q2 Journals. 

Average citation to each article of international collaboration, national collaboration 

and non-collaboration papers was 14, 6, and 4, respectively. 

Conclusion: The Royan Institute is one of the main Institutes in the field of medical 

research and its output growth rate was higher than that of Iran. Evaluation of quality 

indicators showed the relative quality of scientific outputs and collaborative papers 

of this Institute had higher quality in terms of citation impact. 

Keywords: Scientific output, Scientometrics, Royan Institute, Scientific collaboration
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