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 نمایه شده قاالتم تولیدات علمی جامعه جراحان ایران بر اساس بررسی

 )(ISI آي.اس.آي در پایگاه اطالعاتی

 *رحیم علیجانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدي اژهو علمی قاالت، مانتولیدات علمی، جراح :هاي 

 چکیده:

سنجش و تولید علم در سطح داخل و خارج از کشور هاي اخیر مسئوالن بلندپایه کشوري به مطالعات در سال: زمینه و هدف
به اعضاي هیئت علمی و پژوهشگران  ISIدهند و در همین راستا ترویج تولید علم در قالب مقاله در سطح مجالت بسیار اهمیت می

ند این امکان را به توامی ISIدر این راستا نشان دادن وضعیت تولید علمی و انتشار مقاله در پایگاه اطالعاتی  ،شودتوصیه می
هاي پژوهشی و منابع انسانی را سازماندهی مسئوالن امور پژوهشی کشور بدهد که با آگاهی از این وضعیت تولید علمی بهتر بودجه

در این راستا پژوهش جاري سعی دارد تا نمایی کلی و معتبر از تولیدات علمی جامعه جراحان ایران را در قالب  .و تخصیص بدهند
هاي مفید و مستدلی بدست بیاورند و در تخصیص بهتر منابع و اي به انتشار درآورد تا مسئولین ذیربط در این زمینه آگاهیمقاله

 امکانات بتوانند عمل کنند.

پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي گردآوري شده است. بازه  بروندادهاياده از ـهاي این پژوهش، با استفداده: ها مواد و روش
ت انجام این کار اصطالح جراحی در مکان کلید واژه و محدود به ایران ـباشد. جهمی 2014الی پایان سال  1992زمانی از سال 

ار اکسل جهت تحلیل بیشتر ها با نرم افزوتور آنالیز این پایگاه تحلیل و سپس دادهـوارد گردید و نتایج به دست آمده به وسیله م
 استفاده گردید.

به وسیله  مقاله 2909تعداد  2014الی  1992هاي این پژوهش نشان داد که به طور کلی از سال نتایج حاصل از یافته :ها یافته
این حوزه،  پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی تولید شده است. با توجه به آمار و ارقام تولیدات علمی پژوهشگران کشورمان در

صورت گرفته است. تولیدات علمی در این پنج سال بیش از  2014درصد تولیدات علمی در پنج سال منتهی به سال  60بیش از 
ها و مؤسسات از نظر بیشترین تولیدات علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد سی سال گذشته بوده است. از نظر برترین دانشگاه

درصد از کل تولیدات علمی این حوزه را به خود اختصاص داده است که از این حیث در جایگاه اول  92/24معادل  مقاله 725
المللی مشارکت بین مقاله 150تنها در  2009المللی، پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی تا سال گیرد. از نظر مشارکت بینقرار می

به طور کلی در کلیه  ،اندالمللی داشتهخود مشارکت بین قالهم 545سال در  5به بعد یعنی تنها در فاصله  2009اما از سال  ،اندداشته
ت ـرین مشارکـاند. بیشتی داشتهـالمللمشارکت بین قالهم 695ران ایرانی در این حوزه تنها در ـورد بررسی پژوهشگـهاي مسال
 باشد.می قالهم 311المللی با آمریکا با بین

تواند به عنوان باشد که میرشد پرشتاب علمی در تولیدات علمی جامعه جراحان ایران به خوبی مشهود می: گیـري نتیجه
المللی در پنج هاي پزشکی مورد توجه قرار گیرد. هر چند مشارکت بینالخصوص حوزههاي علوم علییک الگو براي سایر حوزه

چرا که مشارکت  ،ولی همچنان باید در این رابطه تالش خود را دوچندان نمایند ،چهار برابر شده است 2014سال منتهی به سال 
زمینه رشد شغلی و  ،المللی را وارد کشور نموده و عالوه بر اینکه زمینه رشد علمیم روز و تجربیات بینـتواند علالمللی میبین

 د به همراه داشته باشد.توانهاي کاري را نیز میاي و بهبود فعالیتحرفه
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 و هدف هزمین
هاي توسعه یافتگی و بالندگی یک کشور، یکی از مالك

هاي علمی آن است و یکی از توان تحقیقاتی و ظرفیت
هاي مهمترین آنها مدارك علمی نمایه شده در پایگاه

گیري تولیدات باشد. در این میان با اندازهاطالعاتی معتبر می
هاي علمی یک توان تصویري از چگونگی فعالیتعلمی، می

هاي اطالعاتی کشور ارائه نمود. در حال حاضر نیز پایگاه
هاي استنادي، زیربناي تحقیقات متعددي هستند که با روش

ان ـح جهـورها را در سطـزان علمی کشـعلم سنجی می
هر سنجند. متخصصان علم سنجی بر این باورند که می

رشته علمی و دانشگاهی  ،وزه، گرایشپژوهشگري از هر ح
هاي علم سنجی گردد، تا بتواند تواند و باید درگیر فعالیتمی

ها، وضعیت گذشته و جاري رشته و حوزه فعالیت خود کاستی
را به روشنی در اختیار همتایان و مسئوالن قرار دهد و به این 

گیري بهتر در همان مورد یاري ترتیب آنها را در تصمیم
 1.رساند

اي دارد؟ اولین سنجی چیست و چه سابقهاما علم
گذاران آن بیان شده ها از علم سنجی، توسط بنیانتعریف

است. بر این اساس علم سنجی را بخشی از جامعه شناسی 
هاي آماري و ریاضی به که با استفاده از روش .دانندعلوم می

سازمان، ها در رابطه با یک نشریه، بررسی متون و پیشینه
ها و یا کل جهان ورها، قارهـر، کشور، کشـگاه، شهـدانش

 1969سابقه ابداع اصطالح علم سنجی به سال  .پردازدمی
گردد. جائی که یک دانشمند اهل روسیه به نام واسیلی بازمی

 Naukometrijaاصطالح  ،واسیلویچ نالیموف براي اولین بار
وسی اصطالح علم اي به کار برد، که معادل ررا در مقاله
باشد. به فاصله اندکی این اصطالح روسی در زبان سنجی می

سازي گردید و براي آن اصطالح انگلیسی معادل
Scientometrics 2.در نظر گرفته شد 

اگرچه چندین دهه است که از پیدایش علم سنجی در 
اي تحت همین نام گذرد و مجلهالملل میعرصه بین

(Scientometrics)  با موفقیت پا به عرصه  1978از سال نیز
اي وجود گذاشته است، اما علم سنجی در ایران داراي سابقه

باشد و در چند سال اخیر است که تحت عناوین طوالنی نمی
ور ـادي در ایران بروز و ظهـتحلیل استن مخلتف و عمدتاً
گران حوزه ـدا گفته شد، پژوهشـکه در ابتـکرده است. چنان

قد هستند که پژوهشگران و متخصصان کلیه سنجی معتعلم
ها باید درگیر مطالعات علم سنجی شوند، ها و گرایشرشته

. در همین راستا است که پژوهش جاري صورت گرفته است

هاي علم سنجی صورت گرفته ها نیز پژوهشدر سایر حوزه
هاي پژوهشی مرتبط است که در زیر تعدادي از پیشینه

بررسی ده سال تولید "تحت عنوان  شود. پژوهشیآورده می
علم جامعه جراحان ایران بر اساس پایگاه اطالعاتی 

هاي آن انجام شد که یافته "2007تا  1998آي.اس.آي از 
نشان داد که روندي صعودي در تولید علم محققان کشورمان 

هاي این پژوهش در این حوزه وجود دارد. همچنین یافته
لیدات علمی در این حوزه به درصد از تو 67نشان داد که 

 3.وسیله ده دانشگاه صورت گرفته است
) بررسی و مقایسه تطبیقی سه 2011( علیجانی و کرمی

هاي دهه تولیدات علمی جامعه جراحی ایران بر اساس داده
هاي یافته ،پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي را به انجام رساندند
ر طول سه این پژوهش نشان داد که پژوهشگران کشورمان د

دهه مورد بررسی روند صعودي و بسیار خوبی را در تولید 
اند. مشارکت بین المللی پژوهشگران علم این حوزه داشته

ایرانی با پژوهشگران سایر کشورها نیز رو به افزایش بوده 
است و در این میان بیشترین مشارکت با کشورهاي ایاالت 

 4.متحده آمریکا و ایتالیا بوده است
هاي پژوهشی دیگر به بررسی تولیدات علمی سلول

بر اساس پایگاه اطالعاتی  2007ان سال بنیادي تا پای
ها نشان داد آي.اس.آي را مورد بررسی قرار داد که یافته

تولید  2007مدرك تا پایان سال  79پژوهشگران ایرانی 
همچنین ایمونولوژي و ترانس پالنتیشن هر کدام با  ،اندکرده

ك در رتبه اول موضوعات مورد پژوهش محققان مدر 29
 19سسه رویان با مشارکت در تولید ؤایرانی قرار دارند. م

سسات قرار دارد. روند ؤها و ممدرك در رتبه اول دانشگاه
تولیدات علمی در این حوزه نشان داد که محققان ایرانی در 

هاي بنیادي رشد بسیار خوبی در تولید علم زمینه سلول
 5.اندداشته

ارزیابی " ) پژوهشی تحت عنوان2003(ش هو و همکاران
چهار کشور  "اديـهاي بنیهاي مرتبط با سلولپژوهش

ور و کره) را بر اساس پایگاه ـتایوان، هنگ کنگ، سنگاپ
هاي این ام رساندند. یافتهـاطالعاتی آي.اس.آي به انج

ر چه تایوان اولین کشوري است که ـپژوهش نشان داد که اگ
هاي علمی را دراین ن پژوهشـبین این چهار کشور اولی در

دات علمی کره جنوبی در این ـحوزه تولید کرده است اما تولی
ورهاي مورد مطالعه پیشی گرفته است. ـحوزه از سایر کش

گ و تایوان نیز رشد خوبی دارند. ـهمچنین هنگ کن
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هاي این پژوهش نشان داد که هفت کشور همچنین یافته
گروه هفت (ایاالت متحده آمریکا، ژاپن، آلمان،  یا صنعتی

تا  1981هاي انگلستان، فرانسه، ایتالیا و کانادا) در بین سال
هاي علمی در این زمینه را درصد پژوهش 70بیش از  2001

  6.اندتولید کرده
) تحت 2006(ش پژوهشی دیگر توسط لی و و همکاران

هش در وراي پژسنجی تمایالت جهانی بمطالعه کتاب" عنوان
نشان  "2006الی  1991هاي هاي بنیادي بین سالمورد سلول

دات علمی این حوزه، رشد ـه اخیر تولیـداد که در ده
دات علمی در این حوزه در ـري داشته است. تولیـچشمگی

وع تخصصی پراکنده بودند. ـموض 163مجله و  2493
و  تولوژي، آنکولوژياهاي همها در زمینهبیشترین پژوهش

یا گروه هفت  شناسی سلولی بود. هفت کشور صنعتیزیست
نیز در این پژوهش در صدر تولید کنندگان علمی در این 

 7.حوزه قرار دارند
) نیز به بررسی مشارکت 2006( عصاره و معرفت

پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدالین پرداختند 
ك موجود طی مدر 2695هاي این پژوهش نشان داد که یافته
درصد از  84تولید شده است که  2003تا  1976هاي سال

اند. دانشگاه علوم مدارك داراي یک تا سه نویسنده بوده
سسات ایرانی به خود ؤپزشکی تهران جایگاه اول را در بین م

درصد از مجالتی که  35همچنین  ،اختصاص داده است
این  ،اندپژوهشگران ایرانی مدارك خود را به چاپ رسانده

درصد متعلق به  24مجالت متعلق به کشور آمریکا و 
 8.باشندانگلستان می

هاي علم با این مقدمه و با توجه به اهمیت پژوهش
ها، پژوهش حاضر در نظر دارد تا سنجی در همه حوزه

تولیدات علمی پژوهشگرانی ایرانی در حوزه جراحی را بر 
د بررسی قرار دهد مور ISIاساس داده هاي پایگاه اطالعاتی 

تا نقاط قوت و ضعف پژوهش در این حوزه مشخص شود و بر 
اساس آن دست اندرکاران و پژوهشگران بتوانند اقدامات 
مقتضی در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت انجام 

 دهند.

 ها واد و روشـم
ا از روش ـهردآوري دادهـراي گـش بـن پژوهـدر ای

تفاده شده است. جامعه آماري این پژوهش علم سنجی اس
در زمینه نمایه شده پژوهشگران ایرانی  هايقالهمشامل کلیه 

 است که 2014الی پایان سال  1992هاي جراحی بین سال

براي انجام جستجو ابتدا،  به  مورد بررسی قرار گرفتند.
پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي در شبکه اینترنت مراجعه گردید. 

جوي پیشرفته این پایگاه اطالعاتی، در فیلد تجس در قسمت
کشورها، کلمه ایران و در فیلد عنوان، کلیدواژه و چکیده 
کلمه جراحی به زبان انگلیسی وارد گردید و جستجو صورت 

بازیابی شده از نظر مشارکت بین  قاله هايگرفت. کلیه م
، نام هاقالههاي چاپ مالمللی، وابستگی سازمانی، سال

با استفاده  ،اندرا به چاپ رسانده قاالتمجالتی که بیشترین م
از موتور آنالیز که بر روي این پایگاه نصب شده بدست آمد 

هاي مورد نظر با استفاده از نرم افزار اکسل مورد سپس داده
 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

خه تحت وب، ـاس نسـش بر اسـهاي این پژوهداده
یکی از ) Science Citation Index( نمایه استنادي علوم

سسه اطالعات ؤهاي پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي یا مشاخه
اس ـباشد. بر اسریکا میـالدلفیا آمیی واقع در فـعلم

مجله  13000) بیش از JCRهاي استنادي مجالت (گزارش
 شودهسته در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي نمایه می

 ).1391(علیجانی، 

 ها یافته
روند تولیدات علمی پژوهشگران حوزه جراحی ایران بر 

 هاي بینسال در 1 شماره نمودار و جدول طبق ،اس سالـاس
تولیدات علمی ایرانیان در حوزه جراحی کند  2001 لیا 1992

هر چند هر سال نسبت  ،باشدداد قابل توجهی نمیـبوده و تع
بیشتر بوده است و یا با نوساناتی  قالهداد مـبه سال قبل تع

ت رو ـتوان گفولی به طور کلی روندي کند و می ،همراه بوده
ودي را ـروندي صع 2002ال ـاما از س به جلو را داشته است.

ده ـبه اوج خود رسی 2014رده تا اینکه در سال ـشروع ک
ودار شماره یک ـور که در جدول و نمـت. همانطـاس

 2006اب علمی از سال ـروند پرشتردد ـگده میـمشاه
ان ـز این روند همچنـر نیـهاي اخیالـده و در سـشروع ش

 ادامه دارد.
وابستگی سازمانی پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی 

ده دانشگاه یا  2در جدول شماره  ،در بازه زمانی مورد بررسی
سازمان برتر که بیشترین تولیدات علمی این حوزه را به خود 

اند آورده شده است. طبق این جدول تعداد اص دادهاختص
درصد از کل تولیدات علمی این  92/24معادل  قالهم 725

باشد که از حوزه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران می
گیرد. همچنین دانشگاه این حیث در جایگاه اول قرار می
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و دانشگاه علوم پزشکی  قالهم 376وم پزشکی شیراز با ـعل
هاي دوم و به ترتیب در رتبه قالهم 347د بهشتی با ـشهی

دانشگاه یا  370گیرند. به طور کلی بیش از سوم قرار می
سهیم  قالهد یا مشارکت در تولید کلیه مـسسه در تولیؤم

 باشند.می

ل  دو ی -1ج ح جرا ه  حوز در  ن  یا ایران ی  دات علم ولی د ت  رون

دیف ل ر د م سا دا د قاالتتع  درص

1 2014 395 58/13 

2 2013 382 13/13 

3 2012 360 38/12 

4 2010 326 21/11 

5 2011 302 38/10 

6 2009 289 93/9 
7 2008 284 76/9 
8 2007 200 88/6 
9 2006 109 75/3 

10 2005 80 75/2 
11 2003 39 34/1 
12 2004 39 34/1 
13 2002 24 83/0 
14 2000 16 55/0 
15 1999 12 41/0 
16 1998 12 41/0 
17 2001 10 34/0 
18 1996 7 24/0 
19 1995 6 21/0 
20 1994 6 21/0 
21 1997 5 17/0 
22 1992 4 14/0 
23 1993 2 07/0 

 100 2909 جمع

 
 

ل  دو ه و م -2ج دانشگا ه  ی ؤد دات علم ولی در ت سسه برتر 
ی ح جرا ه   حوز

دیف ه ر دانشگا م  منا  سساتؤها یا 
د  دا تع

 قاالتم
د  درص

 92/24 725 علوم پزشکی تهراندانشگاه  1

 93/12 376 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2

 93/11 347 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3

 29/7 212 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4
 29/6 183 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 5
 12/6 178 دانشگاه علوم پزشکی ایران 6
 33/5 155 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا(عج) 7
 95/3 115 دانشگاه تهران 8
 96/2 86 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 9

 68/2 78 بیمارستان کودکان 10

المللی پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی مشارکت بین
پژوهشگران  3طبق جدول شماره  ،هاي مورد بررسیدر سال

 قالهم 150تنها در  2009تا سال  ایرانی در حوزه جراحی
به بعد یعنی  2009اما از سال  ،اندالمللی داشتهت بینـمشارک

المللی خود مشارکت بین قالهم 545سال در  5تنها در فاصله 
هاي مورد بررسی به طور کلی در کلیه سال .اندداشته

مشارکت  قالهم 695پژوهشگران ایرانی در این حوزه تنها در 
المللی با آمریکا ناند. بیشترین مشارکت بیالمللی داشتهبین

گیرد و در رتبه دوم قرار می قالهم 51و کانادا با  قالهم 311با 
هر دو در رده سوم  قالهم 45آلمان و انگلیس نیز هر کدام با 

مشارکتی و درصد  قالهگیرند سایر کشورها و تعداد مقرار می
آورده شده است. طبق این جداول و  3آنها در جدول شماره 

 المللیهاي قبلی، مشارکت بینهشمقایسه با پژو
 دهد.ودي را نشان میـر صعـپژوهشگران این حوزه سی

داراي حداقل دو نویسنده ایرانی  هاقالهه مـن کلیـهمچنی
وسیله یک ایرانی  تنهایی به ههم ب قالهیک م باشد و حتیمی

 تولید نشده است.
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دارـنم د -1 و دات رون ولی ی ت ن علم یا ه در ایران ی حوز ح  جرا

 

 
ل  دو ن -3ج ت بی هشگمشارک ی پژو در ـالملل ی  ایران ن  را

ی ح جرا ه   حوز

دیف ها ر م کشور د م نا دا د قاالتتع  درص

 691/10 311 ایاالت متحده آمریکا 1

 753/1 51 کانادا 2
 547/1 45 آلمان 3
 547/1 45 انگلستان 4
 894/0 26 ترکیه 5
 516/0 15 سوئد 6
 447/0 13 سوئیس 7
 413/0 12 فرانسه 8
 378/0 11 هلند 9

 378/0 11 استرالیا 10

ریاتی که بیشترین تولیدات علمی ایرانیان در حوزه ـنش
ده  4دول شماره ـطبق ج، اندر کردهـراحی را منتشـج

دات علمی ـدرصد از کل تولی 38ش از ـنشریه بی
اند که در این پژوهشگران ایرانی این حوزه را منتشر کرده

 437با چاپ  Transplantation Proceedingsمیان نشریه 
 ،رار داردـدر قـد از کل در صـدرص 022/15معادل  قالهم

و نشریه  قالهـم 135اپ ـبا چ Burns هايریهـن نشـهمچنی
Journal of Craniofacial Surgery  به  قالهم 117با چاپ

سایر نشریات  گیرند.هاي دوم و سوم قرار میترتیب در رتبه
 4چاپ شده و درصد آنها در جدول شماره  قاالتو تعداد م

 آورده شده است. 
ل  دو در  -4ج ه برتر  ه نشری ی قاالتاپ مچد ح جرا ه   حوز

دیف م نشریات ر  نا
د  دا تع

 قاالتم
د  درص

1 TRANSPLANTATION 
PROCEEDINGS 437 022/15 

2 BURNS 135 641/4 
3 JOURNAL OF 

CRANIOFACIAL SURGERY 117 022/4 
4 TRANSPLANT 

INTERNATIONAL 88 025/3 
5 LASERS IN MEDICAL 

SCIENCE 69 372/2 
6 NEUROSURGERY 

QUARTERLY 68 338/2 
7 JOURNAL OF HAND 

SURGERY AMERICAN 
VOLUME 64 2/2 

8 CHILDS NERVOUS 
SYSTEM 58 994/1 

9 JOURNAL OF CATARACT 
AND REFRACTIVE 
SURGERY 56 925/1 

10 CLINICAL NEUROLOGY 
AND NEUROSURGERY 51 753/1 
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 بحث
هاي این پژوهش نشان داد که به طور کلی از سال یافته

به وسیله پژوهشگران  قالهم 2909تعداد  2014الی  1992
ایرانی در حوزه جراحی تولید شده است. با توجه به آمار و 
ارقام تولیدات علمی پژوهشگران کشورمان در این حوزه، 
رشد پرشتاب علمی در تولیدات علمی جامعه جراحان ایرانی 

با توجه به روند تولیدات  .توان به خوبی مشاهده نمودرا می
درصد تولیدات  60سی، بیش از هاي مورد بررعلمی در سال

صورت گرفته است.  2014علمی در پنج سال منتهی به سال 
تولیدات علمی در این پنج سال بیش از سی سال گذشته 

  .بوده است
) نیز با نتایج این 1390( نتایج پژوهش علیجانی و کرمی

 1980پژوهش همخوانی دارد. نتایج آنان نشان داد که از سال 
تولید شده است و رشد صعودي را  قالهم 1151تنها  2009الی 

این در حالی است که از سال  ،داددر آن پژوهش نشان می
ت و این ـتولید شده اس قالهـم 1758داد ـتع 2014الی  2009

 باشد. پوریسورد بررسی میـداد بیش از سی سال مـتع
) نیز به بررسی وضعیت تولیدات علمی ایدز در آفریقاي 2011(

هاي مقایسه آن با سایر کشورهاي جهان طی سالجنوبی و 
ها نشان داد که تعداد کل پرداخته است. یافته 2006تا  1996

انتشارات ایدز این کشور در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي در 
دهد و درصد نشان می 42ه رشد ـطی دوره مورد مطالع

ات ایدز در سطح جهانی را شامل ـپنج درصد از تحقیق تقریباً
) در پژوهش 2011(ش همچنین خاصه و همکاران 9.شودمی

خود تحت عنوان وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی 
رشته انگل شناسی در پایگاه اطالعاتی آي.اس.آي به این 
نتیجه رسیدند که روند تولیدات علمی حوزه انگل شناسی در 

 10.ري داشته استـرشد چشمگی 2008سال 
بیشترین  حیثسسات از ؤها و ماز نظر برترین دانشگاه

درصد از کل  92/24معادل  قالهم 725تولیدات علمی، تعداد 
تولیدات علمی این حوزه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی 

گیرد. باشد که از این حیث در جایگاه اول قرار میتهران می
و  قالهم 376همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 

به ترتیب  قالهم 347د بهشتی با دانشگاه علوم پزشکی شهی
گیرند. به طور کلی بیش از هاي دوم و سوم قرار میدر رتبه

سسه در تولید یا مشارکت در تولید کلیه ؤدانشگاه یا م 370
 باشند. سهیم می قاالتم

ران ـالمللی، پژوهشگن از نظر مشارکت بینـهمچنی
 الهـقم 150ا در ـتنه 2009راحی تا سال ـوزه جـایرانی در ح

به بعد  2009ال ـاما از س ،اندی داشتهـالمللت بینـمشارک
خود  الهـقم 545سال در  5له ـا در فاصـیعنی تنه

ی در کلیه ـبه طور کل .اندهـی داشتـالمللت بینـمشارک
وزه ـران ایرانی در این حـی پژوهشگـورد بررسـهاي مسال

رین ـاند. بیشتالمللی داشتهت بینـمشارک قالهم 695تنها در 
 51و کانادا با  قالهم 311ریکا با ـالمللی با آمت بینـمشارک

س ـان و انگلیـرد و آلمـگیرار میـدر رتبه دوم ق الهـقم
رار ـوم قـر دو در رده سـه الهـقم 45دام با ـر کـز هـنی

هاي هـش از پژوهش با یافتـهاي این بخیافته رند.ـگیمی
) 2011( علیجانی و کرمی) و 2009( انی و کرمیـعلیج
 وانی دارد.ـهمخ

از نظر نشریاتی که بیشترین تولیدات علمی این حوزه را 
ا ب Transplantation Proceedings اند مجلهمنتشر کرده

درصد در جایگاه اول و  022/15معادل  قالهم 437چاپ 
 در رتبه دوم و نشریه قالهم 135اپ چبا  Burns نشریه

Journal of Craniofacial Surgery  در  قالهم 117با چاپ
رتبه سوم قرار گرفته است. به طور کلی ده نشریه که 

اند روي بیشترین تولیدات علمی این حوزه را منتشر نموده
درصد از کل تولیدات علمی  39یعنی بیش از  قالهم 1143هم 

اند. از آنجا که مجالتی که اپ و منتشر نمودهچاین حوزه را 
 ،باشندفراوان می ،کنندعلمی این حوزه را منتشر می قالهم

وزه با این مجالت آشنا شده ـران این حـجا دارد که پژوهشگ
ایر مجالت نیز ارسال نمایند ـو تولیدات علمی خود را براي س

ثیر أود را محدود به مجالتی خاص که داراي ضریب تـو خ
ش همکارانهاي خاصه و یافته ننمایند. ،باشندري هم میـکمت

) همخوانی 2011) و علیجانی و کرمی (2011)، پوریس (2011(
  دارد.

ده توسط پژوهشگران ـتولید ش االتـقزبان کلیه م
در این مورد نیز  .وزه، زبان انگلیسی بودـرانی در این حـای

ها، ود که مجالت فراوانی به سایر زبانـتوان بیان نممی
جا دارد  .نمایندر میـعلمی این حوزه را چاپ و منتش قاالتم

ا شده و اگر ـران با زبان سایر مجالت آشنـکه پژوهشگ
ود را ـخ االتـقد مـتواننمی ،دـباشنها میمسلط به آن زبان

ر ـاپ و منتشـد تا چـال نماینـبراي آن مجالت نیز ارس
 شود.
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 گیرينتیجه
ران کشورمان در حوزه ـمی پژوهشگـدات علـتولی

گاه ـده در پایـایه شـنم قاالتاي مـراحی که بر مبنـج
ان سال ـپای الی 1992ازه زمانی ـاتی آي.اس.آي در بـاطالع
اب علمی به خوبی در آن ـروند پرشت ام شدـانج 2014

ی ـهاي پزشکباشد و این روند براي سایر حوزهایان میـنم
ردد. البته این روند ـرفی گـو معـواند به عنوان الگـتمی

داوم ـد تـی جهان بایـهاي علماب تا رسیدن به قلهـپرشت
ود را ـران این حوزه باید تالش خـد و پژوهشگـه باشـداشت
ورد مشارکت ـد. در مـدان نماینـل دوچنـون قبـهمچ
 ،باشدوبی میـت بسیار خـور در وضعیـی در داخل کشـعلم

رادي نوشته ـبه صورت انف الهـقوري که حتی یک مـبه ط
ده ـی داراي حداقل دو نویسنـعلم قاالته مـنشده و کلی

ر ـی هـالمللارکت بینـر مشـد. ولی از نظـباشایرانی می
 ،ده استـار برابر شـر نزدیک به چهـد سال اخیـچند در چن

التی ـد. از نظر مجـود یابـان باید بهبـولی این روند همچن
نتایج  ،انداپ رساندهـوزه را به چـدات علمی این حـکه تولی

دات علمی ـن حوزه تولیـران ایـدهد که پژوهشگان میـنش
اند ودهـالتی خاص نمـدود به مجـت چاپ، محـجه خود را

ت سایر ـد با شناخـت و بایـوب نیسـورد نیز مطلـکه این م
ا به ـامردد. ـع گـصه نیز رفـاین نقی ،وزهـالت این حـمج

هاي وزهـت علمی در حـه به پیشرفـی با توجـطور کل
وزه ـی در حـته علمـایگاه شایسـدن به جـمختلف، رسی

رضه ـر در عـدیت بیشتـزم تالش و جـراحی، مستلـج
دگان جهانیان ـالمللی و دیرصه بینـمی در عـدات علـتولی
 باشد.می

 پیشنهادها
تولید علم رشد قابل توجه و چشمگیري که در حوزه 

هاي این پژوهش هاي اخیر بر اساس یافتهجراحی در سال
ها و راهکارهاي مختلف قابل مشاهده است باید به صورت

مورد تقویت قرار گیرد تا ایران بتواند در این حوزه علمی به 
جایگاه شایسته خود دست بیابد. در این راستا باید سعی 

مختلف دیگر،  شود از طریق آموزش رسمی و کارگاهی و طرق
پژوهشگران حوزه جراحی را هر چه بیشتر با مجالت مهم و 

اي که از چاپ این ثیرگذار و همچنین مجالت بین رشتهأت
کنند آشنا ساخت. از آنجا که دسته از مقاالت استقبال می

بومی کشورهاي  تواند علم روز و بعضاًالمللی میمشارکت بین
ن هر چه بیش از پیش باید دیگر را وارد ایران نماید، مسئوال

برند المللی سود میهایی که از مشارکت بینبراي پژوهش
هایی را در نظر بگیرند. عالوه بر این ترتیباتی از طرف مشوق

گیر در امور پژوهشی کشور اتخاذ گردد تا مسئوالن تصمیم
هاي پژوهشی و چاپ مقاله منحصر به چند دانشگاه فعالیت

ها و اعضاء هیات همه یا اکثر دانشگاهخاص در کشور نباشد و 
هاي خصوصی علمی آنها و سایر پژوهشگران آزاد در بخش

 ثمري ایفا نمایند. نیز نقش مثمر
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Abstract: 

 
A Review of Scientific Production of Iranian Surgeons’ 

Community in the ISI Database 

Alijani. R.* 

(Received: 1 Oct 2014 Accepted: 21 Feb 2015) 

 
Introduction & Objective: In recent years high ranking officials of Iran have emphasized more and 

more on scientometric studies and scientific productivity in journals inside and outside of the country. In 
this regard, promotion of science production in the article format ISI journals’ level is recommended 
among faculty members and researchers. Therefore, showing the status of scientific productivity and the 
publishing of papers in journals of ISI database can give a better picture in this regard to research officials 
of Iran, so that they can allocate research budget and human resources in a better way. The study tries to 
give a prefect and reliable view on scientific productivity of Iranian surgery community in the format of 
articles. 

Materials & Methods: The data of this study has been collected from three sub databases of the ISI 
database. Duration of the study was from 1992 to 2014. Entering the keyword of SERGERY in topic search 
of ISI database and limiting it to Iran, 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 shows that from 1992 until 2014 totally 2909 articles have been published by 
Iranian surgery researchers in journals indexed in ISI journals. This data also revealed that more than 60% 
of all productions have been made in the five recent years and that the scientific productivity of researchers 
in this field in these 5 years is more than the previous 30 years. From the viewpoint of the most active 
higher education institute in Iran, it was found out that Tehran University of Medical Sciences with 
publishing 725 articles (24.92%) of all scientific productivity in this area, stands at the top level first. From 
the viewpoint of international collaboration, our findings show that up to 2009 only 150 articles were 
published with international collaboration while during the last 5 years 545 articles have been published 
with international collaborators. All the articles with international collaborations in the years under study 
were 695, while out of these 695 articles 311 articles were published with American researchers. 

Conclusions: It is obvious that the fast growth of scientific productivity of Iranian surgery community 
could be clearly observed and the fast growth in this area of research could be taken into consideration for 
other areas of medical research. It was found out that international scientific collaboration in the last 5 
years have tremendously increased in this research area and this international collaboration can bring new 
ideas and experiences to the country, and therefore cause professional and scientific growth of researchers 
in Iran. 

Key Words: Scientific Production, ISI Database, Scientific Articles 
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