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آي.اس.توليد علم، جراحان ايران، پايگاه اطالعاتي آي :هاي كليدي اژهو

  :چكيده
وضعيت توليدات علمي جامعه جراحان ايران ده سال  سنجي به بررسي گيري از روش كتاب در اين مقاله با بهره :و هدف هينمز

  .آي پرداخته شده است.اس.در پايگاه اطالعاتي آي

پايگاه اطالعاتي  .آي گردآوري شده است.اس.ايگاه اطالعاتي آيهاي اين پژوهش با استفاده از پ داده: ها مواد و روش
ها استفاده  جهت گردآوري داده SCI, SSCI, Art & Humanities آن يعني بخشهاي مختلفي دارد كه از سه  آي قسمت.اس.آي

ست آمده را به وسيله موتور ده نتايج بو د يگرد وارد واژه و محدود به ايران جهت اين كار اصطالح جراحي در مكان كليد. شده است
  .افزار اكسل جهت تحليل بيشتر مورد استفاده قرار گرفت ها با نرم آناليز اين پايگاه تحليل و سپس داده

كه در اين ميان دانشگاه علوم  گاه صورت گرفته استـوسيله ده دانشه راحي بـج ةوزـي در حـدات علمـتولي %67 :ها يافته
از  )%11(درك ـم 81د ـراز با توليـي شيـوم پزشكـگاه علـرار دارد و دانشـدر قـدر ص%) 1/17(درك ـم 126د ـتوليران با ـي تهـپزشك
ان با ـورمـران كشـژوهشگـالمللي پ نـت بيـاركـرين مشـبيشت. رار داردـدوم ق ةـراحي در رتبـج ةوزـي حـدات علمـتولي

دات علمي در اين حوزه را به خود ـاز تولي )%8(اله ـمق 59داد ـعباشد كه ت ريكا ميـده آمـگران كشورهاي اياالت متحـپژوهش
اپ ـورمان را به چـدات علمي كشـاز تولي )%3/37(درك ـم Transplantation Proceedings 276له ـمج. اص داده استـاختص

 281با  Transplantationها را پيرامون سه موضوع  پژوهش %87پژوهشگران كشورمان . رار داردـرسانده است در جايگاه اول ق
هاي اول تا  به ترتيب در رتبه )%6/11( مدرك 86با  Clinical Neurologyو ) %5/37(درك ـم 277با  Immunology ،)%38(درك ـم

  .سوم قرار دارند

. ن حوزه وجود دارديد علم محققان كشورمان در ايعودي در تولصن پژوهش نشان داد كه روندي يج اينتا :ريـگي نتيجه
آي مورد بررسي .اس.هاي پايگاه اطالعاتي آي بر اساس داده 2007راني را تا پايان سال يهاي محققان ا پژوهش ،ن اين پژوهشيمچنه

كه در اين پايگاه پوشش  باشدوسيله محققان ايراني منتشر شده ه توان انتظار داشت كه مقاالت بيشتري ب قرار داده است بنابراين مي
آي صورت گيرد تا بهتر بتوان نقشه علمي محققان ايراني را .اس.مجالت غير آيچاپ در ست پژوهشي راجع به الزم ا .داده نشده است

  .در اين زمينه ترسيم نمود



  1388، سال 3، شماره 17نشريه جراحي ايران، دوره 

  و هدف هزمين
ارتقـاء و   هاي علوم پزشكي موجـب  انجام پژوهش در حوزه
هـاي   شود و اين امر در زمـره فعاليـت   پيشرفت علم پزشكي مي

قسمت عمـده   .هاي پزشكي و علوم وابسته است مهم دانشكده
هـاي دانشـگاه بايـد پـژوهش و تحقيـق باشـد و        اي از فعاليت

هاي مختلف بايد بـا ديـدي    دانشجويان، مربيان و اساتيد رشته
شـي خـود را دنبـال    علمي و پژوهشگرانه امور آموزشي و پژوه

  .كنند
اين ": جواهر لعل نهرو، اولين نخست وزير هندوستان گفت

توانـد مشـكالت مـرتبط بـا فقـر، گرسـنگي،        علم است كه مي
 را حل كند، واقعـاً ... سوادي، فقدان بهداشت، عقب ماندگي و  بي

چه كسي است كه بتواند نقش علم را در جهـان امـروز ناديـده    
 "كنـد كـه    بيان مـي نيز  1982سال  گزارش يونسكو در 8.گيرد

ي پيش شرطي مهـم و اساسـي   ـي و فنـات علمـذب اطالعـج
رشد اقتصـادي   10.عه استـورهاي در حال توسـد كشـبراي رش
ـ  ـورتي جامـور به صـيك كش علمـي و توانـايي آن    ةوـع بـه ق

از جملــه  ،هــاي مختلــف كشــور در حــل مشــكالت در زمينــه
مـديريت محـيط يـا رشـد      و هاي مسـري  اريـزيستي، بيمـبه

 7.صنعتي است
عصــاره و معرفــت در پژوهشــي تحــت عنــوان مشــاركت 

 پايگـاه اطالعـاتي   پژوهشگران ايراني در توليد علم جهـاني در 
هاي علم سنجي بـه مطالعـه رشـد و     مدالين با استفاده از روش

توسعه آثار و مقاالت علمـي پژوهشـگران علـوم پايـه و بـين      
ي ها يافته. پرداختند 1976-2003ي ها اي پزشكي در سال رشته
زمـاني مـورد    ةمقالـه در دور  2695نشان داد كه در توليد  آنها

همكـاري گروهـي   . نويسنده همكار سهيم بودند 9373 ،مطالعه
 9373از ميـان  . نفر بوده است 4/3 يانگينبراي هر مقاله بطور م
ـ  مقاله را توليد كرده 905نفر تعداد  26نويسنده همكار تنها   .دان

 6پزشكي تنها  ةحوز نويسنده داراي بيشترين توليدات در 26از 
نيـز   ISIنويسنده به عنوان نويسنده داراي توليد علمي بـاال در  

  5.اند حضور داشته
انصافي در پژوهشي به بررسي توليـد مقـاالت ايرانيـان در    
زمينه علوم پايه با هدف سنجش ميزان حضور ايرانيان در نمايه 

نتايج  .پردازد مي 1997تا  1993هاي  علوم در سالنامه استنادي 
يكدهم درصد از  كه دهد دست آمده از اين پژوهش نشان ميه ب

بـيش از  . توليد مقاالت علوم پايه جهان به ايران اختصـاص دارد 
در زمينـه توليـد   ) %8/52(هاي علمي ايرانيـان   نيمي از فعاليت

اي مختلف علـوم  ه كه از بين رشته ،مقاالت علوم پايه بوده است
از كل توليد مقاالت علـوم   %23/55پايه، رشته شيمي با داشتن 

داده پايه، بيشترين تعداد مقاالت علوم پايه را به خود اختصاص 
  2.است

پژوهشي مشاركت ايران در توليد علـم جهـاني    در صبوري
نشـان داد   ويهاي  يافته .را مورد بررسي قرار داد 2006در سال 

عداد اسناد علمي نمايه شده ايران در علوم پايه كه در اين سال ت
مقاله  16و در علوم انساني و هنر  195، در علوم اجتماعي 6693

هاي تهران و علـوم   دانشگاه .در اين پايگاه به ثبت رسيده است
 461، 526، 794پزشكي تهران و صنعتي شريف بـه ترتيـب بـا    

ا بـه خـود   هاي اول تا سوم توليد علم كشـور ر  سند علمي رتبه
  4.ندا اختصاص داده

بررسـي  "آل مختارو امين پور در پژوهشي تحـت عنـوان   
ـ  ءوضعيت توليدات علمي اعضـا  ت علمـي دانشـگاه علـوم    أهي

بـه تفكيـك   را  1384الـي   1380هاي  پزشكي اصفهان بين سال
هاي اين پژوهش نشان  يافته. مورد بررسي قرار دادند "جنسيت

بـه شـكل    ءه توسط كل اعضـا داد كه تعداد اطالعات توليد شد
فارسي و التـين و يـا عرضـه شـده در      ةچاپ شد ةكتاب و مقال

 هاي مورد پژوهش جمعـاً  هاي داخلي و خارجي طي سال همايش
هاي تحقيقاتي بـا   است، كه در اين ميان طرحوده مدرك ب 5037

 %3/1هـاي ترجمـه شـده بـا      بيشترين تعـداد و كتـاب   5/28%
 7/6 به طور ميـانگين در كل . اند هكمترين تعداد مدرك را داشت

عنوان مدرك توسط هر فرد هيات علمي در طول پنج سـال بـه   
  1.دست آمده است

بررسـي رونـد   "بذرافشان و مساحي پژوهشي تحت عنوان 
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي  ءدات علمي اعضاـرشد تولي

كرمان بر اساس اطالعات به دست آمـده از موسسـه اطالعـات    
. را به انجـام رسـاندند   "2007تا  2000هاي  بين سال) ISI(علمي 
د كه سير توليدات علمـي  ـده ش نشان ميـهاي اين پژوه يافته
اي بـوده   داراي رشد فزاينده اين دانشگاه يـهيئت علم ءاـاعض

 3نسـبت بـه    2007است، به طوري كه توليد اطالعات در سـال  
نتايج . ه استبرابر شد 3سال گذشته داراي روند صعودي بوده و 

 ءحاصل از اين پژوهش بيانگر رشد فزاينده توليد اطالعات اعضا
ـ   ةهيئت علمي در دانشگاه بوده و نشـان دهنـد    ءاـتوجـه اعض

  3.هاي اخير بوده است ت علمي به اين مقوله در سالأهي
توليد علم ملي در "كرمي و عليجاني پژوهشي تحت عنوان 

 "آي.اس.اه اطالعـاتي آي مبارزه با بيماري سرطان بر اساس پايگ
دهـد كـه پژوهشـگران     نشـان مـي   ي آنهاها يافته. انجام دادند
دانشـگاه  . انـد  مدرك در اين پايگاه توليد نموده 502كشورمان 

در بـين  ) %11/21( مـدرك  111علوم پزشكي تهـران بـا توليـد    



  ...ايران  علم جراحان دتوليبررسي ده سال ـ  جانييم عليرح

ـ   ةهاي توليد كنند ها و سازمان دانشگاه اول قـرار   ةعلـم در رتب
حركتـي صـعودي و روبـه جلـو در      2006 تا 2004از سال  و دارد

المللي  از نظر مشاركت بين. ستا  توليد علم در اين زمينه داشته
بيشتر با  را محققان كشورمان توليدات علمي خود در اين زمينه

 6.اند محققان كشور آمريكا به انجام رسانده

  ها واد و روشـم
ـ   ري از روشـگي رهـژوهش با بهـاين پ ـ  ابـكت در   يـسنج

ـ   م جراحـان ايـران در ده سـال گذشـته    ـنظر دارد تا توليد عل
آي بررسـي  .اس.بر اساس پايگاه اطالعاتي آي را )2007 -1998(

نمايد تا با نشان دادن وضعيت گذشته و حال آن نقـاط قـوت و   
علمـي،   يضعف آن نمايـان شـود و آن را بـه عنـوان راهنمـاي     
با  .قرار دهد پژوهشي و در عين حال روشن در اختيار مسئوالن

هـا در توليـد    سسات و دانشگاهؤانجام اين پژوهش پركارترين م
همچنـين مشـاركت   . وزه جراحي مشخص خواهند شـد ـعلم ح
دات علمي آنها بر ـران ايراني و روند توليـي پژوهشگـالملل بين

موضـوعات مـورد پـژوهش    . ص خواهد شـد ـاساس سال مشخ
شـورمان در ايـن   محققان كشورمان و همچنين اينكه محققان ك

حــوزه توليــدات علمــي خــود را در كــدام مجــالت بــه چــاپ 
قالب مقاالت و زبان مقاالت نيز . مشخص خواهد شد ،رسانند مي

  . مشخص خواهد شد

  روش شناسي پژوهش
سنجي  ها از روش كتاب در اين پژوهش براي گردآوري داده

جامعه آمـاري ايـن پـژوهش شـامل كليـه      . استفاده شده است
ي نمايه شده پژوهشگران ايرانـي درحـوزه جراحـي در    ها مقاله

است  2007الي  1998هاي  بين سال ،آي.اس.پايگاه اطالعاتي آي
بـراي انجـام جسـتجو در ابتـدا     . كه مورد بررسي قرار گرفتنـد 

آي در شـبكه اينترنـت   .اس.پژوهشگران به پايگاه اطالعاتي آي
در قسـمت جسـتجوي پيشـرفته ايـن پايگـاه      . مراجعه كردند

 حـوزة اطالعاتي در فيلد جستجوي كشورها، كلمـه ايـران و در   
 و جستجو كردند وارد Surgeryعنوان، كليدواژه و چكيده كلمه 

كه نشانه توليـد علـم    اركدم 739در كل تعداد . ددادنانجام  را
 مـدارك كليـه  . بازيـابي گرديـد   ،ايرانيان در حوزه جراحي بود

، وابسـتگي سـازماني،   المللـي  بازيابي شده از نظر مشاركت بين
هاي چاپ مقاالت، قالب مـدارك، زبـان، نـام مجالتـي كـه       سال

موضـوعات   همچنـين  انـد و  بيشترين مقاالت را به چاپ رسانده
افزار اكسل مورد تجزيـه   وسيله نرمه ب مورد تحقيق پژوهشگران

ها، در انتهاي  جهت اطمينان از صحت داده. و تحليل قرار گرفت

هـاي موضـوع پـژوهش در     واژه يگر كليـد تجزيه و تحليل بار د
آي مورد جستجو .اس.فيلدهاي مورد نظر در پايگاه اطالعاتي آي

قرار گرفتند كه نتيجه جستجوي دوم با نتيجـه جسـتجوي اول   
  . يكسان بود

  سئواالت پژوهش
باشد و  وابستگي سازماني پژوهشگران به چه صورت ميـ 1

را در زمينـه    علمـي كدام دانشگاه يا سازمان بيشترين توليدات 
 باشد؟ دارا مي  جراحي
المللي پژوهشـگران كشـورمان در توليـد     مشاركت بينـ 2

با پژوهشـگران سـاير كشـورها بـه چـه        علم در زمينه جراحي
 باشد؟ صورت مي

روند توليدات علمي پژوهشگران كشـورمان در زمينـه   ـ 3
 باشد؟ جراحي بر اساس سال به چه صورت مي

ي در حوزه جراحـي توليـدات علمـي    پژوهشگران ايرانـ 4
 اند؟ خود را بيشتر در كدام مجالت به چاپ رسانده

پژوهشگران ايراني بيشتر توليدات علمي خود را به چه ـ 5
 اند؟ اختصاص داده موضوعاتي از جراحي 

پژوهشگران ايراني حوزه جراحي توليدات علمي خود را ـ 6
 اند؟ به چاپ رسانده  در چه قالبي

رد استفاده پژوهشگران حوزه جراحي در توليد زبان موـ 7
 باشد؟ مي  علم در اين پايگاه چه زباني

  ها يافته
ايرانـي در توليـد   وابستگي سازماني پژوهشگران  ةنحو ـ1

  علم حوزه جراحي
 ةده دانشگاه برتر توليد كننده علم در حـوز ، 1طبق جدول 

د توليدات علمي در اين حوزه را به خـو  %67جراحي نزديك به 
اند كه در اين ميان دانشگاه علوم پزشكي تهـران   اختصاص داده

دانشگاه علـوم   .در صدر قرار دارد) %1/17( مدرك 126با توليد 
از توليدات علمي حوزه ) %11(مدرك  81پزشكي شيراز با توليد 

سسـات در  ؤها و م دوم قرار دارد، ساير دانشگاه ةجراحي در رتب
  . نشان داده شده است 1جدول 
 ايرانيالمللي پژوهشگران  مشاركت بين ةنحو ـ2

المللي پژوهشگران كشـورمان را در   مشاركت بين، 2جدول 
طبق اين جدول بيشترين مشاركت . دهد حوزه جراحي نشان مي

المللي پژوهشگران كشورمان با پژوهشگران كشـور ايـاالت    بين
از توليـدات  ) %8(مقالـه   59باشد كه تعـداد   متحده آمريكا مي

پژوهشـگران  . ي در اين حوزه را به خود اختصاص داده استعلم



  1388، سال 3، شماره 17نشريه جراحي ايران، دوره 

مقاله در اين حوزه از  11كشورمان با پژوهشگران كشور كانادا در 
هـم پژوهشـگران كشـور     بعـد از آن  .انـد  علم مشاركت داشته

مقاله بـا پژوهشـگران    11هم در توليد  باشد كه آن انگلستان مي
و تعـداد مـدارك و   ساير كشورها  .اند كشورمان مشاركت داشته

درصد مشاركت آنها در توليد علم در اين حوزه با پژوهشـگران  
  .مشخص شده است 2در جدول كشورمان 

  جراحي ةسسه فعال در توليد علم در حوزؤده دانشگاه يا مـ 1جدول 

هاي  نام دانشگاه يا سازمان  رديف
  علم ةتوليد كنند

تعداد 
  درصد  مقاالت

  1/17 126 دانشگاه علوم پزشكي تهران  1
 11  81 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 2

  5/9  70 دانشگاه علوم پزشگي شهيد بهشتي  3
  1/8  60 دانشگاه علوم پزشكي ايران 4
  2/4  31 دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا  5
 9/3  29 دانشگاه علوم پزشكي تبريز  6

 7/3 27 دانشگاه تهران 7

 5/3 26 دانشگاه تبريز 8

 1/37 23 بهرامي كانبيمارستان كود 9

  7/2 20 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 10
 8/66 493  تعداد كل

 ةالمللي پژوهشگران ايراني در توليد علـم در حـوز   مشاركت بينـ 2جدول 
  جراحي

  درصد  تعداد مقاالت نام كشورها  رديف
 8 59 اياالت متحده آمريكا 1
 5/1 11 كانادا 2

 5/1 11 انگلستان 3

 4/1 10 آلمان 4

 5/0 4 فرانسه 6

 5/0 4 سوئيس 7

 4/0 3 تركيه 8

 4/0 3 امارات متحده عربي 9

 3/0 2 ايتاليا 10

 3/0 2 تايلند 11

 1/0 1 استراليا 12

 9/14 110 تعداد كل

 ايراني بر اساس سالروند توليدات علمي پژوهشگران  ـ3
ــدول  ــق ج ــال  3طب ــي  1998از س پژوهشــگران  2002ال

راحي سيري ماليـم را  ـج ةوزـم در حـيد علورمان در تولـكش
ـ  ـ  2003از سـال   و انـد  ودهـطي نم ـ ـسي ـ ـري صع ي ـودي را ط
د كه نسبت به سـال  ـباش مي 2007ال ـاند كه اوج آن در س كرده

ده است و نسـبت بـه سـال    ـرابر شـدو ب 2006قبل از آن يعني 
سيري نزولي  2004ر چند در سال ـه .تـده برابر شده اس 1998

  .استداشته 

  روند توليدات علمي در حوزه جراحي بر اساس سال ـ3جدول 

  درصد  تعداد مدارك سال  رديف
1 2007 224 3/30 

2 2006 106 3/14 

3 2005 100 5/13 

4 2003 96 13 

5 2004 54 3/7 

6 2002 44 6 

7 2001 39 3/5 

8 2000 31 2/4 

9 1999 23 1/3 

10 1998 22 3 

  100 739 تعداد كل

روند توليدات علمي در حوزه جراحي بـر اسـاس    4ول جد
  سال

پژوهشـگران  مجالت منتشر كننـده توليـدات علمـي    ـ 4
 ايراني 
كه بيشترين مـدارك پژوهشـگران    اي ده مجله، 4دول ـج

 .دهـد  ان مـي ـنش ،اند اپ رساندهـوزه را به چـايراني در اين ح
بـا   Transplantation Proceedingsمجلـه   ،دولـطبق اين ج

از توليـدات علمـي كشـورمان در    ) %3/37(درك ـم 276اپ چ
سـاير مجـالت كـه بيشـترين مـدارك       ،رار داردـجايگاه اول ق

ران ايراني را در اين حوزه بـه چـاپ رسـانده انـد در     ـپژوهشگ
  .آمده است 4جدول 
  پژوهشگران ايراني موضوعات مورد پژوهش ـ 5

ــ ــ، 5دول ـج ــي   ي راوضوعـده م ــگران ايران ــه پژوهش ك
 ،انـد  ام رساندهـون آنها به انجـها را پيرام شـژوهـرين پـشتبي
ـ ـنش  281بـا   Transplantationسـه موضـوع    .تـان داده اس

ــدرك  ــا  Immunology ،)%38(م ــدرك  277ب و ) %5/37(م
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Clinical Neurology  ــا ــه ترتيــب در ) %6/11(مــدرك  86ب ب
 از %87قابل توجـه اسـت كـه     .هاي اول تا سوم قرار دارند رتبه

مقاالت پژوهشگران كشورمان در حوزه جراحي در اين دوره ده 
  . باشد ساله پيرامون اين سه موضوع مي

ده مجله برتر چاپ كننده مقاالت پژوهشگران ايرانـي در حـوزه    ـ4جدول 
  جراحي

ف
ردي

نام مجالت چاپ كننده توليدات علمي  
 پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي

تعداد 
صد مقاالت

در
 

1Transplantation Proceedings 276 37/3 

2 Burns 35 4/7 

3Journal of Neurosurgery 25 3/4 
4 Neurosurgery Quarterly 22 3 

5Lasers In Surgery & Medicine 18 4/2 

6Journal of Cataract & Refractive 
Surgery 

16 2/2 

7 Surgical Neurology 15 2 

8 Plastic & Reconstructive Surgery 14 9/1 

9 Child Nervous System 13 8/1 

10 Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery 

13 8/1 

 5/60 447 تعداد كل

  

  ده موضوع مورد تحقيق پژوهشگران ايرانيـ 5جدول 

ف
ردي

 

موضوعات مورد تحقيق 
  پژوهشگران ايراني

تعداد 
  درصد  مقاالت

1Transplantation 281 38 
2 Immunology 277 5/37 

3Clinical Neurology 86 6/11 
4 Critical Care Medicine 53 2/7 
5Dermatology 48 5/6 
6Ophthalmology 47 4/6 
7 Orthopedics 37 5 

8 Pediatrics 30 1/4 

9 Cardiac & Cardiovascular 
Systems 

29 9/3 

10 Gastroenterology & 
Hepatology 

29 9/3 

  
  
  

 پژوهشگران ايراني قالب توليدات علمي ـ 6
مدرك از پژوهشگران كشـورمان   640تعداد ، 6طبق جدول 

از  %6/86كـه معـادل    ،باشد در حوزه جراحي در قالب مقاله مي
بعـد از آن نامـه    .باشـد  كل توليدات علمي در ايـن حـوزه مـي   

هـاي   ساير قالـب  .باشد مي) %3/4(عنوان  32 شامل باشد كه مي
  .نمايش داده شده است 6   مدارك در جدول

ــدول  ــ6ج ــدارك ت  ـ ــب م ــ  قال ــوزه جراحــي ب ــده در ح ــد ش ــيله ه ولي وس
  پژوهشگران ايراني

 درصد تعداد مدارك قالب مدارك رديف
 6/86 640 مقاله  1

 3/4 32 نامه 2

 8/3 28 چكيده همايش ها 3

  7/2 20 ويرايش 4
 2/2 16 بررسي 5

 3/0 2 تصحيح 6

 1/0 1 زندگينامه 7

  100 739  تعداد كل

 توليد علم يراني درازبان مورد استفاده پژوهشگران 
كليه مدارك توليد شده توسط پژوهشگران ايراني در حوزه 

باشد و پژوهشگران كشـورمان بـه    جراحي به زبان انگليسي مي
  .اند دنيا مدركي توليد ننموده ديگرهاي  هيچ كدام از زبان

  گيـري و نتيجه بحث
دهد كه ده دانشـگاه برتـر    هاي اين پژوهش نشان مي يافته
توليـدات   %67ده علم در حوزه جراحـي نزديـك بـه    توليد كنن

اند كه در اين ميـان   علمي در اين حوزه را به خود اختصاص داده
در ) %1/17(مـدرك   126دانشگاه علوم پزشكي تهران با توليـد  

مدرك  81دانشگاه علوم پزشكي شيراز با توليد  .صدر قرار دارد
ـ  ،جراحي ةاز توليدات علمي حوز) 11%( . قـرار دارد  دوم ةدر رتب

المللي پژوهشگران كشورمان در حوزه  در رابطه با مشاركت بين
المللي پژوهشگران كشورمان با  بيشترين مشاركت بين ،جراحي

باشد كه تعـداد   پژوهشگران كشورهاي اياالت متحده آمريكا مي
از توليـدات علمـي در ايـن حـوزه را بـه خـود       ) %8(مقاله  59

  . اختصاص داده است
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 11ن كشورمان با پژوهشگران كشـور كانـادا در   پژوهشگرا
 انـد و بعـد از آن   مقاله در اين حوزه از علـم مشـاركت داشـته   

ـ    پژوهشگران كشور انگلستان مي مشاركت با در  اباشـد كـه آنه
. مقاله با پژوهشگران كشورمان مشـاركت داشـته انـد    11توليد 
ورمان تنها بـا پژوهشـگران   ـگران كشـپژوهش 3دول ـطبق ج

ور در توليدات علمـي خـود در ايـن حـوزه مشـاركت      ـشك 13
جـا دارد كـه پژوهشـگران كشـورمان بـا گسـترش        .اند داشته
المللـي خـود از تجربيـات پژوهشـگران سـاير       اطات بينـارتب
ي خود استفاده كرده و به اين مهم ـدات علمـورها در توليـكش
ـ ـهمچني. مارندـت بگـهم انـدركاران بـا    ن و دسـت ـن مسئولي
هــاي مطالعــاتي جهــت پژوهشــگران  م كــردن فرصــتراهـفــ

ماننـد تبـادل اسـتاد و     يهـاي ديگـر   كشورمان و همچنين راه
ــات   ــم و دانــش و تجربي ــادل عل ــراي تب ــه را ب دانشــجو زمين

مهـم را در   وسـيلة  پژوهشگران كشورمان با ساير كشورها ايـن 
  .اختيار آنها قرار دهند

دوره ده  روند توليدات علمي پژوهشگران كشورمان در اين
ولي به طور كلي از سال  ،توان سيري صعودي دانست ساله را مي

پژوهشگران كشورمان در توليد علـم در حـوزه    2002 الي  1998
اما از سال   ،اند طي نموده  ماليم  جراحي سير صعودي را به صورت

كـه اوج آن در سـال     اسـت  سيري صعودي شتاب گرفته 2003
دو  2006 سـال  قبل از آن يعني باشد كه نسبت به سال مي 2007

ده برابر شده اسـت ولـي در سـال     1998برابر و نسبت به سال 
  . سيري نزولي داشته است 2004

ــه  ــاپ  Transplantation Proceedingsمجل ــا چ  276ب
از توليدات علمي كشورمان را به چاپ رسانده ) %3/37(مدرك 
ا كـه ايـن   از آنج. در جايگاه اول قرار دارد از اين حيث است كه

ــه تنهــايي  از توليــدات علمــي پژوهشــگران  %3/37مجلــه ب
جـا دارد كـه    ،كشورمان در اين حوزه را به چاپ رسانده اسـت 

جراحي با شناسـايي و معرفـي    ةپژوهشگران كشورمان در حوز
آي مربوط به اين حوزه توليدات علمي خود .اس.ساير مجالت آي

بور نباشـند بـراي   را در ساير مجالت نيز به چاپ برسانند تا مج

چاپ مقاالت خود در نوبت چاپ بمانند يا شانس كمتـري بـراي   
  .چاپ مقاالت خود در اين تعداد محدود داشته باشند

هــا را  شـژوهـــرين پـراني بيشتـــران ايـــگـــژوهشـپ
 281بــا  Transplantationوع ـوضـــه مـــــون ســــرامـپي

ــدرك  ــا  Immunology ،)%38(م ــدرك 277ب و ) %5/37( م
Clinical Neurology  ــا ــه ترتيــب در ) %6/11( مــدرك 86ب ب

از  %87قابل توجـه اسـت كـه     .هاي اول تا سوم قرار دارند رتبه
مقاالت پژوهشگران كشورمان در حوزه جراحي در اين دوره ده 

بنـابراين جـا دارد كـه     .باشد ساله پيرامون اين سه موضوع مي
ر موضـوعات  پژوهشگران كشورمان در اين حوزه از علوم به ساي

هـاي   رشد همه جانبه بخـش  ةحوزه جراحي نيز بپردازند تا زمين
 640تعـداد  . مختلف موضوعي به صورت متوازن به پـيش بـرود  

مدرك از پژوهشگران كشورمان در حوزه جراحي در قالب مقاله 
از كل توليدات علمي در ايـن حـوزه    %6/86كه معادل  .باشد مي

) %3/4( عنـوان  32 شـامل  كـه  بودهو بعد از آن نامه  بوده است
باشد بايد توجه داشت كه توليدات علمي در اين حوزه فقـط   مي

هفت قالب مدارك نشان داده شده ، 7جدول  در .باشد مقاله نمي
هـا   است كه پژوهشگران كشورمان در حوزه جراحي در آن قالب

بنابراين جامعه جراحي با شناسـايي و   .اند توليدات علمي داشته
توانند كليه توليدات علمـي   هاي مختلف مدارك مي معرفي قالب

  . خود را منتشر نمايند
از نظر زبان توليدات علمي حوزه جراحي كليه مدارك توليد 

جراحـي بـه زبـان     ةشده توسط پژوهشـگران ايرانـي در حـوز   
باشد و پژوهشگران كشـورمان بـه هـيچ كـدام از      انگليسي مي

هر چند زبان  .اند ننمودهدنيا مدركي توليد  ديگر هاي معتبر زبان
انگليسي زبان بين المللي و قابل فهم بـراي اكثـر پژوهشـگران    

انـدركاران امـر    ن و دستولي جا دارد كه مسئوال ،باشد دنيا مي
ارتباطات علمي پژوهشـگران كشـورمان    كهبينديشند  يتدابير

گسترش  ،باشند با ساير كشورها كه داراي زباني زنده و معتبر مي
ها و مدارك آنها نيـز اسـتفاده نمـوده و بـه آن      ز يافتهيافته و ا

  .ها نيز توليد علم نمايند زبان
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Abstract: 

 
A review of 10 Years of Scientific Production of Iranian 
Surgeons Community in the ISI Database (1998-2007) 
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Introduction & Objective: In this article, we use Bibliometric methods to review and compare 10 
years of scientific productivity of Iranian surgeon community in the ISI database. 

Materials & Methods: The data of this study has been collected from three sub databases of the ISI 
database. These 3 sub databases are, Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI), and 
Art and Humanities Citation Index (A and HCI). Entering the keyword of SERGERY in topic search of ISI 
database, the retrieved items were analyzed by the analysis engine of the database, and then the data were 
further analyzed by the EXCEL software. 

Results: Our findings showed that 67% of the scientific productivity of Iranian surgeon community has 
been produced by 10 Iranian universities. In this regard, Tehran University of medical sciences researchers 
have authored 126 documents which constitute 17.1% of all productions. In second rank is Shiraz University 
of medical sciences that has produced 81 documents, which consists of 11% of all productions. The most 
international cooperation of the Iranian surgical researchers has been with the researchers of USA i.e. 59 
articles have been co-authored with the help of USA surgery researchers. Concerning journals publishing the 
research of the Iranian surgeon community, the journal of Translations Proceedings, has published 276 
documents, which constitutes 37.3% of all productions in this realm. Our findings also show that topics of 
Transplantation, Immunology and Clinical Neurology have had the lead in publications. 

Conclusions: Our search showed that the scientific productivity of Iranian surgeons has been ascending 
in these years. This study includes the publications which have appeared in the ISI journals. The other 
researches in this regard have not been covered in this article. Thus, Iranian Surgeons have had more 
publication activity than those which have appeared in the ISI data base. For better understanding of Iranian 
surgeon's research activity, it is suggested to have a research in the other databases than that of ISI database. 
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