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 تا پايان ISI-SCIEبرونداد علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در پايگاه 
   ميالدي بر اساس شاخص هاي علم سنجي2011سال 

  
  2، ابوالقاسم شريفي2، سيده فاطمه رفيعي*2، محمد تقي مرادي1دكتر محمود مباشري

  .ايرانكارشناس پژوهشي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، 2ن؛  شهركرد، شهركرد، ايرا دانشگاه علوم پزشكي اپيدميولوژي،  آمار زيستي وگروه1
  10/10/91 :پذيرشاريخ ت  20/8/91 :اصالح نهايي  7/7/91 :تاريخ دريافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه
شناخت و ارزيابي وضعيت پژوهشي هر كشور 
براي برنامه ريزان و سياستگذاران پژوهشي و نيز محققان 

 موجود وضعيت شناخت. ور امري ضروري استآن كش
 ايــه هـــمانند بودج(درونداد  از اطالعاتي كسب مستلزم

انتخاب،  نحوة مانند( فرآيند ،)پژوهشگران و تحقيقاتي
  برونــــداد ،)يـــپژوهش ايـــه طرح رايـــاج و تصويب

  
 اين اثرگذاري سرانجام و )پژوهشي و مقاالت ها گزارش(

  ). 1( برنامه ريزي هاست و استگذاري هابر سي برونداد
 علم توليد هاي شاخص ترين مهم حاضر حال در

   در شده نمايه علمي مقاالت جهان، تعداد سطح در
 استنادهاي المللي و تعداد بين معتبر اطالعاتي هاي بانك
 مقاالت تعداد.  است)Citation (مقاالت اين به شده داده

  :چكيده
و سياستگذاران پژوهشي و نيز  شناخت و ارزيابي وضعيت پژوهشي هر كشور براي برنامه ريزان :زمينه و هدف

 يكي از مهمترين )به ويژه مقاالت پژوهشي(  علميسي كمي بروندادامروزه برر. محققان آن كشور امري ضروري است
 SCIE (Science Citation Index Expanded (پايگاه اطالعاتي. شود هاي پژوهش و توليد علم شناخته مي شاخص
 عرضه مي شود و يكي از پايگاه هاي مهم در مطالعات علم سنجي به )ISI ( موسسه اطالعات علميتوسط

تا  شهركرد پزشكي علوم دانشگاه محققين با هدف بررسي وضعيت برونداد علمي مطالعه اين. دشمار مي آي
انجام شده ) WOS(استنادي علوم  پايگاه از شده هاي استخراج داده از استفاده ميالدي با 2011 سال پايان
  .است

 و اينترنت محيط رد اطالعات آوري جمع. باشد مي توصيفي - كاربردي نوع از حاضر  پژوهش:روش بررسي
با ورود به قسمت جستجوي اين پايگاه و انتخاب نمايه استنادي علوم . گرفت  انجامWOS از طريق پايگاه

(SCIE)زماني سال هاي  علوم پزشكي شهركرد در فاصله ي مقاالت دانشگاه آدرس مختلف اماليي هايل شك
افزار  پايگاه وارد نرم از استخراج زا پس تحقيق هاي داده.  به عنوان آدرس جستجو گرديد2011-1993

Histciteاستفاده  سنجي علم قواعد برخي و درصد و فراواني شامل توصيفي آمار از ها داده تحليل براي.  گرديد
  . است گرديده

ايان علمي نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در پايگاه استنادي علوم تا پ مستندات  تعداد:يافته ها
 به )Citation ( تعداد كل استنادها.بودند مجله مختلف چاپ شده 89د كه در وب سند 142الدي  مي2011سال 

مستندات تعداد . دوب 9 دانشگاه برابر h-index و 48/2 مورد، ميانگين استناد به هر مقاله 352مقاالت دانشگاه 
اد به  و تعداد استن2011 در سال  سند45 ميالدي به 2000لمي موجود دراين پايگاه از يك سند در سال ع

 علمي بيشترين توليدات. ه بود افزايش يافت2011 مورد در سال 93 به 2004مورد در سال  1مقاالت دانشگاه از 
  . باشد مي%) 5/15(ركورد  22پزشكي داخلي عمومي با  حوزه به مربوط

 استنادها تعداد افزايش واست  داشته صعودي سير شهركرد پزشكي علوم دانشگاه در علم  توليد:نتيجه گيري
   .مي باشد كيفيت مقاالت رشد دهنده نشان

  
   .نمايه سنجي، علم هاي شاخص پزشكي شهركرد علوم دانشگاه علمي، برونداد علوم، استنادي :واژه هاي كليدي
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 ميزان علمي و يداتتول كمي رشد بيانگر شده نمايه
 چاپ مقاالت گذاري اثر دهنده نشان شده داده استنادات

   .)1( است ها آن كيفي سطح عبارتي به و شده
 برونداد بررسي شيوه هاي كارآمدترين يكي از

 از استفاده پژوهش، كلي بالطبع وضعيت و پژوهشي
 منتشر پژوهشي بررسي مقاالت با علم سنجي مطالعات

 ارزشيابي كمي يافته هاي). 2( است ميعل نشريات در شده
  علمي حاصل از فعاليت هاي پژوهشي، مسئوالن و 
 برنامه ريزان را ياري مي نمايد تا بتوانند با هزينة كمتر،

 در آن از و برده انساني و مالي از منابع را استفاده بيشترين
 بهره كشور اجتماعي - ساختار اقتصادي بهينه سازي

جايگزين  نبايد و نمي تواند كمي ابيارزي چه اگر .جويند
 ابزار تواند مي ولي گردد، پژوهش ها كيفي ارزيابي هاي

 و تجزيه و علمي تحقيقات فرآيند بهتر براي درك مؤثري
  .)3( باشد علمي اطالعات از و استفاده توزيع تحليل،

 استفاده امكان (ISI) علمي اطالعات موسسة
 با را )Citation analysis( استنادي از تحليل گسترده
، )Science citation index( علوم نمايه استنادي سه ايجاد
 و هنر) Social science citation index( اجتماعي علوم

 را Art and humanity citation index)( علوم انساني و
 16000 بيش از وبگاه اين  در).4(آورده است  فراهم
   ها و شهماي مقاالت خالصه گزارش كتاب، مجله،
 پراكندگي. است شده نمايه علوم ديگر هايشكل

 خاص، بندي طبقهشده،  نمايه مجالت جغرافيايي
 رعايت علوم، تنوع آسان، جستجوي و دسترسي

در  جامعيت مجالت و گزينش در استانداردهاي باال
  شدهISI براي جهاني اعتبار كسب علمي موجب موضوع

  ). 5(است 
سنجش توليدات گرايش به پژوهش در زمينه 

علمي دانشمندان ايراني از نزديك به دو دهه پيش آغاز 
در سال هاي اخير مطالعات . شده و رو به گسترش است

بسياري در اين زمينه انجام شده است كه نشان از رشد 
  .)6( توليد علم در ايران دارد

 )Scoupus (بر اساس اطالعات نمايه اسكوپوس
عداد اسناد علمي نمايه شده بر اساس ت  2009ايران در سال 

رتبه بيست و يكم را در سطح بين المللي داشته و در سال 
 سند علمي نمايه شده رتبه نوزدهم 28149 با تعداد 2010

 نسبت 2011ايران در سال . را به خود اختصاص داده است
به  درصدي بوده و رت14 داراي رشد علمي 2010به سال 

  .)7( هيجدهم جهان را كسب نموده است
 كيفيت Kelly and Jennions در يك مطالعه 

بوم شناسان و ( هيئت تحريريه  اعضاي187برونداد علمي 
-H ( مجله و شاخص هرش1/70) زيست شناسان تكاملي

Index(نشان  آناننتايج پژوهش.  آنان را محاسبه نمودند 
مي دهد كه عموماً دانشمندان زن تعداد مقاالت كمتري 

  ).8(  مرد منتشر مي نمايندنسبت به دانشمندان
بررسي شاخص هرش بين كشورها نشان مي دهد 
كه ميزان شاخص هرش كشورهاي غربي باالتر از 

 پايين بودن تعداد استنادات.  استكشورهاي آسيايي
معلول عدم قابليت رويت بين المللي مقاالت منتشر شده 

 دليل پايين بودن دانشمندان آسيايي است و لزوماً به
  ). 9( ليف شده توسط آنان نيستمقاالت تاكيفيت 

دكتر شريفي و همكاران در بررسي علم سنجي 
بررسي  ه پژوهش هاي بهداشت روان كشور، باسه ده
 و در داخل شده منتشر مقاالت   مقاله نشان دادند كه3031
داشته  چشمگيري رشد اخير هاي سال در كشور خارج
 محققان توجه قابل فعاليت نشان دهندة تواند مي كه است

  .)10(باشد  كشور بهداشت روان
 علي بيگي و روستا آزاد در مطالعه ارزيابي

 پزشكي استادان دانشكده ي و دانشياران علمي برونداد
 براي هرش شاخص  متوسط،ايران پزشكي علوم دانشگاه

 متوسط. آوردند دست  به76/2 را بررسي مورد جامعه كل
 از ادان باالتراست هرش شاخص استاندارد انحراف و

 دانشياران و استادان هرش شاخص و دانشياران مقادير
 در مشابه گروهاز  باالتر پايه علوم هاي رشته در شاغل
  .)11 (بود زنان از بيشتر مردان در و باليني هاي علوم رشته

 رسول آبادي و همكاران در بررسي وضعيت
اساس  بر كردستان پزشكي علوم دانشگاه علمي برونداد

ميالدي  2011 سال تا پايان سنجي علم هاي خصشا
 پزشكي علوم دانشگاه در علم نشان دادند توليد
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 استنادها تعداد افزايش و داشته صعودي سير كردستان
 بذر .)12( بوده است كيفيت مقاالت رشد دهنده نشان

 36افشان و مصطفوي نيز در بررسي تحليل علم سنجي 
 ISI SCIEران در پايگاه سال توليد علم انستيتو پاستور اي

كنند كه توليدات علم انستيتو پاستور ايران در بيان مي
  ). 13( حال افزايش است

   ساله، ايران 20با توجه به سند چشم انداز 
بايست رتبه نخست علمي در منطقه را به خود مي

لزوم رسيدن به چنين هدفي ارزيابي و . اختصاص دهد
  كشور و دانشگاه ها پايش مستمر فرايند توليد علمي 

   از استفاده با مي باشد، لذا در اين راستا اين مطالعه
 استنادي اطالعاتي پايگاه از شده هاي استخراج داده

WOSعلوم دانشگاه محققين  توليدات علمي  وضعيت 
 سال از نظر كمي و كيفي تا پايان را شهركرد پزشكي

  . اد دمورد ارزيابي قرار  ميالدي 2011
  

  : يروش بررس
   توصـــيفي - كـــاربردي نـــوع از ايـــن پـــژوهش

شـده و    انجـام   مـيالدي  2012 سـال  اكتبر در باشد كه  مي
از  را پزشــكي شــهركرد علــوم دانــشگاه علمــي توليــدات

اسـاس   بـر   مـيالدي  2011سال   تا پايان    1993 ابتداي سال 
  .نموده است بررسي WOSگزارش پايگاه استنادي 

 اليامــ و نگارشــي شــكل كــه ايــن بــه توجــه بــا
شـكل  پزشـكي شـهركرد      علـوم  به دانـشگاه   دهي آدرس

 پايگـاه  در جـستجو  بـا  ابتـدا  لـذا  ،ثابت شـده اي نداشـت     
 علم استنادي يافته توسعه نمايه انتخاب  و  WOS استنادي

)SCIE(    بخـش  به مراجعه  با1993-2011و فاصله زماني 
 846تعداد   CI=Shahrekordو فرمان    پيشرفته جستجوي

 مربـوط بــه كليــه دانــشگاه هــا و   كــهركـورد بازيــابي شــد 
 كـه  اين توجه به  با. موسسات موجود در شهركرد مي باشد     

 دانشگاه علوم  علمي توليدات فقط بررسي  مطالعه هدف
ــود، شــهركرد پزشــكي ــا ب ــه مراجعــه ب ــوار ب ــااليش ن  پ

)Refine panel( موســــسات بخــــش در پايگــــاه 
)Organizations( گزينه از استفاده و Refine تعداد   

 : سند به شرح زير بازيابي شد122

Shahrekord univ med sci      96 
Shahre-kord univ med sci    7 
Shahr-e-kord univ med sci   5 
Hajar hosp      3 

Hagar hosp     1 

Chaharmahal bakhtiari univ med sci  1 

Med plant res ctr    1 

Med plant res ctr shahrekord   1  

Med sci univ shahrekord   1 

Med univ shahrekord    1 

Shaharekord univ med sci   1 

Shahrekord med univ    1 

Shahrekord univ med sci hlth serv  1 

Shahrekord univ med sci microbiol immunol  1 

Shakrekord med univ    1 
 اَشــكال ســاده، جــستجوي قــسمت بــه ورود بــا مجــدداً

پزشكي شهركرد كـه در      علوم دانشگاه اماليي تلفمخ
ند به كمـك عملكـرد      ه بود جستجوي اوليه بازيابي شد   

OR        و نمايه   1993- 2011 با هم تركيب و فاصله زماني 
SCI–Expanded 142 جستجو اين در كه شد  انتخاب 

 نتــايج، از بيــشتر اطمينــان بــراي. آمــد دســت بــه ســند
 همـان  بـاز  و يدگرد پااليش شده ياد اسامي به جستجو
قـرار   بـه  حاصـل  تغييـرات . شد بازيابي سند 142 تعداد
  :زيربود

Shahrekord univ med sci   112 
Shahre-kord univ med sci   12 
Shahr-e-kord univ med sci   7 
Chaharmahal bakhtiari univ med sci  1 
Hajar hospital     3 
Hajar hospital     1 
Univ med sci shahrekord   3 
Med univ shahrekord    2 
Med plant res ctr shahrekord   2 
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 و بعـد از  3كليه مقاالت حاصل از ركورد هـاي ريـف       
گاه بـودن نويـسندگان     ـــاهده و از عضو دانش    ـــآن مش 

 اسـناد  تعـداد  شـمارش  طـي . آن ها اطمينان حاصل شد    
 شـده،  قيـد  دانـشگاه  اسـامي  يـك از   هـر  مقابـل  در كه

 در كـه  صـورتي   در ،آيـد  مي دست به 143 كل تعداد
 عـدد  نتـايج،  قـسمت   در WOSپايگـاه    بازيـابي  سيستم

  .است شده داده نمايش 142
 از پس تحقيق هاي جهت تجزيه و تحليل داده    

ــتخراج ــاه  از اس ــرمWOSپايگ ــزار   وارد ن   Histciteاف
  . گرديد

  
  : يافته ها

نويـسندگان دانـشگاه علـوم       علمي مستندات تعداد
 142  برابــرWOS اطالعــاتي پايگــاه شــكي شــهركرد درپز

 ميالدي بود كه همگي بـه زبـان         2011ركورد تا پايان سال     
   به مقـاالت    بيشترين سهم توليد علم مربوط    . بودندانگليسي  

   .)1جدول شماره (پژوهشي بود 

 كـشور  علمـي  توليد كل تعداد به اينكه  توجه با
 توسـعه  ادياسـت  نمايـه  در  مـيالدي  2011 سـال  پايـان  تا

 باشـد   مقاله مي  113997 (SCI-Expanded) علوم يافته
 142توليــد دانــشگاه علــوم پزشــكي شــهركرد بــا  ســهم

  وعـــدر مجم. دــبرآورد ش  درصد124/0مدرك برابر 
  

 در علمـي  توليـدات  فراوانـي  توزيـع  :1جدول شماره   
سـند   نـوع  تفكيك به شهركرد پزشكي علوم دانشگاه
  ميالدي 2011 سال پايان علمي تا

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ميالدي 2011 سال پايان تا پزشكي شهركرد در پايگاه استنادي علوم علوم دانشگاه در معل توليد فراواني توزيع :1نمودار شماره 

  درصد  فراواني  نوع مدرك  رديف
  65/74  106  مقاله پژوهشي  1
  72/19  28  چكيده مقاله همايش ها چاپ شده در مجالت  2
  22/4  6  نامه به سردبير  3
  41/1  2  مروري  4
  70/0  1  مقاالت همايش ها  5
  100  143  جمع  6
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   در شهركرد پزشكي علوم دانشگاه ميالدي نويسندگان 2011 سال پايان چاپ شده تا مقاالت به استناد روند :2نمودار شماره 
  علوم استنادي پايگاه                    

  ) تا زمان انجام مطالعه مي باشد2012 در سال 2011عداد استناد به مقاالت چاپ شده تا پايان سال نشان دهنده ت* (
  

ميانگين  طور مقاله و به   142 اين توليد در نويسنده 393
  .اند داشته  نفر مشاركت77/2در تاليف هر مقاله 

 پزشــكي علــوم دانــشگاه علــم توليــد رونــد
 بيشترين كه دهد مي نشان 2011 سال پايان تا شهركرد

 45 از بـيش  بـا  2011 سـال  بـه  مربـوط  علم توليد ميزان
 فاصــله در علمــي شــتاب توليــدات. باشــد مــي ركــورد
ــاني ــال زم ــاي س ــا 2006 ه ــداد و باالســت 2007 ت  تع
  برابـر  4بـيش از     به 2006 سال در ركورد 4 از مدارك

ــزايش)  ركـــــــــورد17( 2007 در ســـــــــال    افـــــــ
  ).1نمودار شماره (يافته است 
 علوم دانشگاه مقاالت به استناد كل دتعدا

 به بنابراين. است استناد 352 با برابر شهركرد پزشكي
 كرده دريافت  استناد48/2هر مقاله  متوسط طور
 ترتيب به دريافتي استنادات ميزان بيشترين. است

 استناد 93 و 96 با 2011 و 2012 هاي به سال مربوط
  .)2نمودار شماره (باشد  مي

 تعداد و شده منتشر مقاالت تعداد به با توجه
دانشگاه  (H-Index) هرش شاخص استنادهاي دريافتي،

 معني اين به شد  محاسبه9علوم پزشكي شهركرد برابر 
 نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تاكنون كه

   9 حداقل هريك كه اندكرده منتشر مقاله 9 حداقل
  .)2جدول شماره ( اند كرده دريافت استناد

 مقـاالت  بـه  اسـتنادها  فراواني توزيع :2جدول شماره   
پزشكي شهركرد در پايگـاه      علوم دانشگاه نويسندگان

  ميالدي 2011 سال پايان استنادي علوم تا
  

  درصد  تعداد مقاله  تعداد استناد   رديف
1  67  1  03/19  
2  23  1  53/6  
3  16  1  55/4  
4  14  1  98/2  
5  12  1  41/3  
6  11  1  12/3  
7  10  2  68/5  
8  9  2  11/5  
9  8  3  82/6  
10  7  5  94/9  
11  6  2  41/3  
12  5  3  26/4  
13  4  4  54/4  
14  3  9  67/7  
15  2  11  25/6  
16  1  20  68/5  
17  0  75  0  
  100  142  352  جمع

در رديف هايي كه بيش از يك مقاله وجود دارد جهت محاسـبه             
   .تعداد استناد در تعداد مقاله ضرب شده است درصد
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 موضوعي حوزه به مربوط توليدات علمي رينبيشت
)Subject Area (ركورد 22عمومي با  داخلي پزشكي 
 و محيط عمومي، و پس از آن به ترتيب بهداشت%) 5/15(

داروسازي  و ، داروشناسي%)3/11(  ركورد16اي با  حرفه
، آنكولوژي و راديولوژي، طب هسته اي %)9/9(  ركورد14

، ژنتيك و %)3/6( ركورد 9ا و تصوير برداري هر كدام ب
را به خود %) 6/5( ركورد 8كودكان هر كدام با 

  . اختصاص داده اند
 سطح در شهركرد پزشكي علوم دانشگاه محققين

 14 با(انگلستان  كشور با را مشاركت المللي بيشترين بين
و كمترين )  ركورد12با ( و پس از آن هلند) ركورد

 با(لمان، هند و سوئيس كانادا، آ كشورهاي با را همكاري
 با همكاري بيشترين ملي سطح در. اندداشته )ركورد 1

 دانشگاه و )ركورد 25 با( اصفهان پزشكي دانشگاه علوم
  .است گرفته صورت )ركورد 13 با(آزاد اسالمي 
علوم پزشكي  دانشگاه علمي سند 142 تعداد
كه  .است شده چاپ مختلف  مجله89 شهركرد در

و  International Journal of Hyperthermiaمجالت 
European Psychiatryه و ـــ مقال6ار ـــ هر يك با انتش

  ،Clinical Biochemistryپس از آن مجالت 
Iranian Journal of Pediatrics ،Iranian Journal of Public Health، 

Journal of Medicinal Plants Researchو   
 Journal of Research in Medical Sciences هر كدام 

 مقاله بيشترين تعداد مقاالت محققين دانشگاه 5با انتشار 
  . علوم پزشكي شهركرد را چاپ كرده اند

  
  :بحث

 علمــي توليـدات  از كلـي  تـصويري  پـژوهش  ايـن 
 نـشان  نتايج. مي نمايد  ارايه علوم پزشكي شهركرد   دانشگاه

 علـوم  اسـتنادي  ي نمايـه  در دانـشگاه  انتشارات اين  كه داد
 بــااليي رشــد شــيب از و چــشم گيــري داشــته رشــد نــرخ

 نتـايج  ييـد تا در راسـتاي   نتـايج  ايـن . اسـت بوده   برخوردار
 ميـزان  بررسـي  ، كـه بـه    Wilson و   Osarehهـاي    پژوهش

ــشاركت ــان علمــي م ــه در ايراني ــاله ي دوره س ــنج س    در پ

 هـا  آن پـژوهش  نتـايج . پرداختنـد  علـوم  اسـتنادي  ي نمايه
 دوم ي سـاله  پـنج  در ايـران  علمـي  انتـشارات  داد كه  نشان
 سـوم  ي سـاله  پـنج  در و برابر دو اول ي پنج ساله  به نسبت
). 14(اســت بــوده  برابــر8/2دوم،  ي پــنج ســاله بــه نــسبت

Wilson و Osareh    علـوم و  "در پژوهشي ديگر بـا عنـوان
ل علـم    به تحليـ   "يك مطالعه علم سنجي   : پژوهش در ايران  

 سـاله   7 دورة   4سنجي انتشارات علوم و فنّـاوري ايـران در          
 و 1995-1989، 1988-1982، 1981-1975در ســــالهاي 

ــد 1996-2002 ــوم پرداختن ــه اســتنادي عل .  در پايگــاه نماي
 رو بـه    1990براين اساس روند رشد انتشارات ايران از دهه         

در /% 23 بــه 1985در ســال % 02/0رشــد بــوده و از ميــزان 
ــوروزي پــژوهش نتــايج). 15( رســيده اســت2002 ســال  ن

ه  دور در ايـران  علمـي  كه توليدات  همكاران نيز  و چاكلي
 داد نـشان  نمودنـد،  را بررسي  2006 و 2005 ي ساله دو ي

 علـوم  اسـتنادي  ي پايگـاه نمايـه    در ايـران  علمـي  توليدات
). 16(اسـت  داشـته  درصد رشد  21 قبل، سال يك به نسبت

 ايـران  پاستور انستيتو علمي توليدات روند همچنين بررسي 
علمـــي  توليـــدات كـــه داد نـــشان 2009تـــا پايـــان ســـال 

ــسندگان ــستيتو نوي ــران پاســتور ان هــاي  ســال فاصــله در اي
ــور 2009-2005 ــشمگيري بط ــزايش چ ــه اف ــاً و يافت  تقريب
  .)13(است شده دوبرابر

بر اساس اطالعات نمايه اسكوپوس ايران در سـال         
سناد علمي نمايه شده رتبه بيـست و  بر اساس تعداد ا  2009

 با تعداد   2010يكم را در سطح بين المللي داشته و در سال           
 سند علمـي نمايـه شـده رتبـه نـوزدهم را بـه خـود                 28149

 نـسبت بـه سـال       2011ايران در سـال     . اختصاص داده است  
ــه 14 داراي رشـــد علمـــي 2010 ــوده و رتبـ  درصـــدي بـ

  ). 7(هيجدهم جهان را كسب نموده است
ــكي     ر ــوم پزش ــشگاه عل ــم در دان ــد عل ــد تولي ون

 قبـل  سـال  بـه  نـسبت  ركورد 13 با 2008سال   شهركرد در 
 ايـن  و دهـد  مـي  نـشان  را كاهش ركورد 17  با 2007 يعني

 كـشور  علـم  توليـد  كـاهش  مـشابه  علم رشد توليد  كاهش
 سـال  بـه  نـسبت  ايران هاي مقاله سهم 2008 سال در. است
  ). 17( دهد مي شانن را كاهش  درصد5/1حدود  در 2007
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 پزشكي علوم دانشگاه مقاالت به استناد كل تعداد
 متوسط طور به بنابراين. است استناد 352 با برابر شهركرد
همزمان با توليد . است كرده دريافت  استناد48/2هر مقاله 

علمي نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ميزان 
شتري به خود استنادات دريافتي به مقاالت نيز شتاب بي

 93 به 2010 استناد در سال 60گرفته است به طوري كه از 
  .  رسيده است2011استناد تا پايان سال 
مقاله  142 اين توليد در نويسنده 393 در مجموع

  نفر مشاركت77/2ميانگين در تاليف هر مقاله  طور و به
 مدالين در ايراني نويسندگان براي شاخص اين. اند داشته
) 12 (7/2دانشگاه علوم پزشكي كردستان ) 2 (،4/3 با برابر

 بر. است شده گزارش )13( ،4/5و انستيتو پاستور ايران 
علوم  دانشگاه نويسندگان همكاري شاخص اساس اين

 با شود مي توصيه. كم مي باشد نسبتاً پزشكي شهركرد
 و ملي هاي مشاركت امكان مناسب شرايط فراهم كردن

  . يابد افزايش شگاهدان المللي محققين بين
 پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات تعداد اعضاي
 به توجه با نفر بوده كه 139 ،2011شهركرد تا پايان سال 

 .آيد مي دست  به02/1 ميانگين 142 علمي توليدات تعداد
 يك علمي عضو هيات هر ازاي به ميانگين طور به يعني
 ميانگين اين. شده است نمايه علوم استنادي پايگاه در مقاله

 در عالي كشور آموزش موسسات و ها دانشگاه براي
 ). 2( است  3/3حدود

  
   :نتيجه گيري

 كه كرد گيري نتيجه توان مي كلي طور به
علمي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد متناسب با  توليدات

  كه نشان  است افزايش حال توليد علمي كشور در
تاي رسيدن مي دهد سياست پژوهشي اين دانشگاه در راس

 ادامه . ساله تا حدودي موفق بوده است20به چشم انداز 
همكاري هاي  افزايش چون مختلفي عوامل به اين روند

ساخت هاي  زير افزايش المللي، بين و ملي علمي
افزايش  متخصص، پژوهشگران تعداد همانند پژوهشي
دوره هاي  برگزاري و پژوهشي هاي فعاليت بودجه

وابسته  ... و علمي مقاالت رشنگا هاي شيوه آموزش
   .است
  :  و قدردانيتشكر

اين مطالعه با حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در قالب طرح تحقيقاتي 

بدينوسيله از همكاري كليه پرسنل آن . مصوب اجرا شده است
  .تشكر و قدرداني مي گردد
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Background and aims: The recognition and the evaluation of a country’s research status are 
essential for the country’s research planners and policymakers as well as researchers within that 
country. Nowadays, the study of the quantity of scientific output (especially research articles 
and papers) is one of the most important factors in research and generation of science. The 
Science Citation Index Expanded (SCIE) database is presented by the ISI scientific information 
center, which is considered an important center in Scientometrics Studies. This study aims to 
look into the scientific output of Shahrekord University of Medical Sciences (IR Iran)’ 
researchers until the end of 2011 using data taken from the science citation index, Web of 
Science (WOS). 
Methods: The research was application-descriptive. The data were gathered from the internet or 
from the WOS center. Using different spelling methods of Shahrekord University of Medical 
Sciences from 1993 to 2011 in the search engine of the center under the heading of SCIE, an 
extensive search was carried out. The data gathered from this search were entered in the Histcite 
software. Descriptive statistics, percentages and some scientometric regulations were used to 
analyze the data. 
Results: The total number of documents by researchers in the Shahrekord University of Medical 
Sciences in the science citation index up until the end of 2011 was 142, which were published in 
89 different magazines. The total number of references made to these articles was 352, with an 
average of 2.48 references to each article and the h-index of the university was 9. The total 
number of documents by researchers in Shahrekord University of medical sciences in this 
database increased from 1 document in 2000 to 45 documents in 2011 and the total number of 
citations made to university articles increased from 1 document in 2004 to 93 documents in 
2011. The biggest portion of scientific production was related to general practitioners with 22 
records (15.5%). 
Conclusion: Scientific output in the Shahrekord University of Medical Sciences has had an 
ascending trend and the rise in the number of references made to these articles show that the 
quality has also improved. 
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