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اسکوپوسوب آو ساینس، سنجی، تولید علم،  علم :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
تولید  هاي جهان درهاي فردي و گروهی است و تمام ملّتعلم محصول کنجکاوي، تفکر، تعقل، خرد و تجربه :زمینه و هدف

هاي ها و پایگاههاي مختلف از جمله حوزه جراحی توسط سازمانهاي اخیر نیز تولیدات علمی حوزهدر سال. آن نقش دارند
تواند ها میاز این رو نتایج این سنجش. گیردمورد سنجش و ارزیابی قرار می ISCو اسکوپوس و در داخل  ISIمختلفی از جمله 

اندرکاران، نویسندگان و صاحبان نشریات علمی قرار دهد تا به تقویت نقاط ضغف خود مبادرت  راهنماي عملی در اختیار دست
با استفاده  2017تا پایان سال  2000هاي  از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه تولید علم جامعه جراحی ایران در سالهدف  .ورزند

  .است وب آو ساینس استنادي اسکوپوس واز دو پایگاه 

باشد که  پیمایشی می - پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر گردآوري اطالعات از نوع توصیفی: ها روش مواد و
با  جامعه آماري پژوهش شامل کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی. سنجی انجام گرفته است با رویکرد علم

روش کار بدین طریق بوده است . باشد می 2017- 2000هاي  طی سال پوسهاي استنادي وب آو ساینس و اسکواستفاده از پایگاه
همچنین با استفاده از . جستجو صورت گرفت Iranمحدود کردن آن به  و Topicگزینه در  Surgeryواژه  که با محدود کردن کلید

و انتقال آن به نرم افزار اکسل،  Tab Limitedها به فرمت گزینه موتور تحلیل تعبیه شده بر روي پایگاه و دانلود و ذخیره داده
  .تجزیه تحلیل مرتبط با هر یک از سواالت تحقیق انجام شد و جداول و نمودارهاي مورد نظر ترسیم گردید

رکورد در پایگاه اسکوپوس  132و  وب آو ساینسرکورد در پایگاه  95هاشمی با تولید که هاي پژوهش نشان داد  یافته :ها یافته
دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با بیشترین میزان تولید در هر دو پایگاه پرتولیدترین سازمان . وزه شناخته شدـح ر برترـپژوهشگ

ورد در پایگاه ـرک 177با  Iranian Red Crescent Medical Journal ریهـبررسی نشریات نشان داد نش. باشد راحی میـوزه جـح
وزه جراحی ـح برتر رکورد در پایگاه اسکوپوس نشریات 304با  Journal of Isfahan Medical School و نشریه وب آو ساینس

 General Internal" با موضوع وب آو ساینسپژوهشگران ایرانی حوزه جراحی بیشتر تولیدات خود را در پایگاه . هستند

Medicine" و در پایگاه اسکوپوس با موضوع "Medicine" هاي پژوهش حاضر شناسایی کشورهاي  از دیگر بررسی. اند منتشر ساخته
همکار ایران در تولیدات علمی حوزه جراحی بود که مشخص شد پژوهشگران ایرانی بیشترین تولیدات علمی خود را در هر دو 

  .اند پایگاه مورد بررسی، با پژوهشگرانی از کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، کانادا و انگلیس به انجام رسانده

. ایج پژوهش نشان داد روند انتشار تولیدات حوزه جراحی در دو پایگاه به صورت صعودي در جریان استنت: گیـري نتیجه
هر چند تعداد آنها در هر دو پایگاه با هم متفاوت  .نددارقرار هاي اول تا سوم همچنین نویسندگان شاخص در هر دو پایگاه در رتبه

  این حوزه در دو پایگاه، تولیدات علمی خود را در مجالت مختلفی منتشر همچنین نتایج نشان داد که پژوهشگران . باشدمی
  .اندنمایند و تولیدات علمی خود را به مجالتی خاص محدود نکردهمی
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  و هدف هزمین
و  ءوجب ارتقاهاي علوم پزشکی م انجام پژوهش در حوزه
هاي  شود و این امر در زمره فعالیت پیشرفت علم پزشکی می

قسمت . هاي پزشکی و علوم وابسته است مهم دانشکده
هاي دانشگاه باید پژوهش و تحقیق باشد و  اي از فعالیت عمده

هاي مختلف باید با دیدي  دانشجویان، مربیان و اساتید رشته
ژوهشی خود را دنبال علمی و پژوهشگرانه امور آموزشی و پ

  1.کنند
هاي درمانی در پزشکی،  جراحی یکی از شیوه
هاي  البته به دانش و تکنیک. دندانپزشکی و دامپزشکی است
از  در جراحی معموالً. شود این شیوه نیز جراحی گفته می

برش براي برداشتن بخشی از بدن، یا بافت عفونی یا سرطانی 
تز یا دریچه مصنوعی و یا اي مانند پرو یا کار گذاشتن وسیله

توان  از اینرو می. شود دستکاري و اصالح نقصی استفاده می
این حوزه علمی را یک حوزه بسیار حساس و با اهمیت 

بنابراین جراحان براي آنکه بتوانند در انجام وظیفه . برشمرد
موفق شوند باید با انجام  ،خود که همان نجات جان افراد است

مون مسائل مختلف حوزه به رفع پژوهش و تحقیق پیرا
اما براي آنکه بتوان از وضعیت . مشکالت موجود همت گمارند

تولیدات این حوزه مطلع شد باید به ارزیابی تولیداتی که 
توسط پژوهشگران مختلف در این حوزه صورت گرفته است، 

  . پرداخت
سنجش و ارزیابی علم واقعیتی است که در گذشته و 

چرا که همواره فرض  ،رح شده استحال در سطح جهان مط
تواند به سالمت و رفاه ساکنان  بر این بوده است که علم می

هاي بسیاري براي ارزشیابی و  روش 2.زمین کمک کند
 سنجی سنجش بروندادهاي علمی به وجود آمده است؛ علم

)Scientometrics( ست که با استفاده از اهایی  ه روشاز جمل
هاي مختلف را که در  هاي حوزه هاي خود پژوهش شاخص
آي، اسکوپوس، گوگل  .اس .هاي استنادي همچون آي پایگاه

بنابراین . دهد مورد بررسی قرار می ،اند اسکالر نمایه شده
پژوهش حاضر در نظر دارد تولیدات علمی جامعه جراحان 

آي و اسکوپوس  .اس .اطالعاتی آي ایرانی که در دو پایگاه
سنجی مورد بررسی و  با استفاده از روش علماند را نمایه شده

  . مقایسه قرار دهد
علیجانی و کرمی پژوهشی تحت عنوان بررسی ده سال 

راحان ایران براساس پایگاه اطالعاتی ـتولید علم ج
نتایج . ام رساندندـرا به انج 2007تا  1998آي از سال .اس.آي
دات علمی در ـدرصد تولی 67ژوهش آنان نشان داد که پ

حوزه جراحی به وسیله ده دانشگاه صورت گرفته که در این 
مدرك در  126وم پزشکی تهران با تولید ـمیان دانشگاه عل
ران ـالمللی پژوهشگ رین مشارکت بینـبیشت. صدر قرار دارد

ریکا ـورهاي ایاالت متحده آمـران کشـکشورمان با پژوهشگ
دات علمی در این ـاله از تولیـمق 59داد ـد که تعـباش می

  مجله. حوزه را به خود اختصاص داده است
 Transplantation Proceedings 276  مدرك از تولیدات

علمی کشورمان را به چاپ رسانده است در جایگاه اول قرار 
ها را پیرامون  درصد پژوهش 87پژوهشگران کشورمان . دارد

مدرك،  287با  Transplantationسه موضوع 
Immunology  مدرك و  277باClinical Neurology  86با 

همچنین . هاي اول تا سوم قرار دارند مدرك به ترتیب در رتبه
نتایج نشان داد که روندي صعودي در تولید علم محققان 

دیگر پژوهشی همچنین  3.کشورمان در این حوزه وجود دارد
 لیدات علمی حوزه پزشکی ایران بربا عنوان بررسی میزان تو

هاي  مبناي مدارك نمایه شده از مجالت علمی در پایگاه
. به انجام رساندند 2009- 2005هاي  اطالعاتی در فاصله سال

عنوان مجله  44نتایج پژوهش آنها نشان داد که از تعداد 
عنوان در  20و  WOSعنوان در پایگاه  18مورد بررسی، 

تعداد مدارك ثبت شده و . اند شده پایگاه اسکوپوس نمایه
هاي مورد بررسی با گذر سال  تعداد استناد به آنها در پایگاه
بیشترین تعداد مدارك و . در حال افزایش بوده است

تعداد مدارك . باشد هاي پایانی می استنادها مربوط به سال
است  WOSثبت شده در پایگاه اسکوپوس بیشتر از پایگاه 

  4.دار نیستنیاما این اختالف مع
با عنوان بررسی حضور  هادیگر در این زمینه پژوهشی

هاي  براساس شاخص ISIعلوم اعصاب ایران در پایگاه 
نتایج پژوهش آنها نشان داد که . سنجی به انجام رساندند علم

مقاالت حوزه علوم اعصاب در سه ساله اخیر مورد بررسی 
ه این حوزه زیر شاخ 14از میان . داراي روندي صعودي بود

علمی بیشترین تعداد مقاالت مربوط به حوزه 
هاي هوش  حوزه. مقاله است 264نوروفارماکولوژي با 

مصنوعی، نوروهیستوري و سایکوفارماکولوژي تعداد مقاالت 
بیشترین همکاري . ها را دارند کمتري نسبت به دیگر حوزه

 .مقاله مشاهده شد 46المللی در زیر شاخه نورولوژي با  بین
مقاله با نویسندگان سایر کشورها  168پژوهشگران ایرانی در 

درصد، نویسندگان  58/33همکاري علمی داشتند که در 
درصد از  87. ایرانی به عنوان نویسنده اول حضور داشتند
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منتشر  4تا  0ثیر بین أکل مقاالت در مجالتی با عامل ت
درصد از مقاالت توسط نویسندگان دانشگاه  25. اند شده

  5.لیف شده استأعلوم پزشکی تهران ت
م نقشه یرستپژوهشی به  در رابطه با حوزه جراحی

موضوعی تولیدات علمی حوزه جراحی با استفاده از نرم افزار 
VOS Viewer جامعه پژوهش آنها شامل . ته شده استپرداخ

رکورد طی  3779(کلیه مقاالت پژوهشگران حوزه جراحی 
بود که با استفاده از  ISIده در نمایه ش) 2016-1990هاي  سال

  روش هم رخدادي واژگانی و با استفاده از نرم افزار
VOS Viewer له که حوزه جراحی از چه أبه این مس

هاي موضوعی تشکیل شده است و همچنین ارتباط  زیرحوزه
 چگونه است 2016الی  1990آنها با یکدیگر و روند آن از سال 

  هاي مربوط به سالنتایج . مورد بررسی قرار گرفت
 1357خوشه و  60نشان داد که در این نقشه  1990-1999

داراي  Management, Brainهاي  پیوند وجود دارد و مقوله
باشند و در این مقوالت مقاالت بیشتري در این  نقاط داغی می

هاي  همچنین نقشه مربوط به سال. حوزه ارائه شده است
وند بوده که پی 4538خوشه و  17داراي  2009- 2000
در نقشه  Management, Recipientsهاي موضوعی  مقوله

تري است به مفهومی دیگر در ترسیم شده داراي نقاط داغ
هاي خود داراي پیوندهاي بیشتري با دیگر مقوالت  خوشه

. باشند بوده و این موضوعات داراي مقاالت بیشتري می
این در  Bone Segmentationهمچنین در این بازه زمانی 

وندي با دیگر مقوالت موضوعی ـچ پیـنقشه، داراي هی
هاي موضوعی  نداشت و داراي جایگاه پایینی در این نقشه

ده ـت که به این حوزه پژوهشی توجه نشـتوان گف بوده و می
 10داراي  2016- 2010هاي  الـشه مربوط به سـنق. است

  هاي موضوعی هـپیوند بود و مقول 7858وشه و ـخ
Management, Repair  داراي بیشترین پیوند با دیگر

طبق این نقشه  Brain Deathباشند و موضوع  مقوالت می
به بررسی میزان  دیگر پژوهشی 6.مورد غفلت واقع شده است

تولید و همکاري علمی در حوزه اپیدمیولوژي و سالمت 
المللی  مجله بین 39در  2004تا  1997هاي  عمومی بین سال

انجام سنجی  با استفاده از روش علم در وب آو ساینس را
هاي پژوهش آنها نشان داد آمریکا با تولید  یافته. شده است

درصد مقاالت در  35درصد و کشورهاي اروپایی با تولید  46
صدر هستند و رابطه معکوس بین تولیدات علمی و همکاري 

المللی وجود دارد و همکاري علمی داخلی رو مورد توجه  بین
در این پژوهش کشورهاي آسیایی با . دهند می بیشتر قرار

اند و کشورهاي آفریقایی با  آمریکا و استرالیا همکاري کرده
از انجام با این مقدمه، هدف  7.اند کشور انگلستان همکار بوده

این پژوهش بررسی و مقایسه تولید علم جامعه جراحی ایران 
دو پایگاه با استفاده از  2017تا پایان سال  2000هاي  در سال

  .است وب آو ساینس استنادي اسکوپوس و

  ها واد و روشـم
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر گردآوري 

 از روشباشد که  پیمایشی می - اطالعات از نوع توصیفی
 5956جامعه پژوهش شامل . است استفاده شدهسنجی  علم

از رکورد  11153و  استنادي وب آو ساینسرکورد در پایگاه 
تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در پایگاه 

آوري جمع. باشد می 2017تا  2000هاي  اسکوپوس طی سال
با استفاده از فیلد  استنادي وب آو ساینسها در پایگاه  داده

  موضوعی و در پایگاه اسکوپوس با استفاده از فیلد
"Article Title, Abstract, Keywords" از ام شده و ـانج

ها استفاده  ل دادهـزیه و تحلیـزار اکسل جهت تجـنرم اف
  .شده است

  ها یافته
، روند انتشار تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی 1نمودار 

و . آي. اس. اطالعاتی آي هايجراحی را در پایگاه  حوزه
هاي نمودار نشان  همانگونه که داده. دهد نشان میاسکوپوس 

هاي مختلف روند  سالطی . آي. اس. پایگاه آيدهد در  می
. کنند روند ثابتی را طی نمی، انتشار تولیدات علمی ایرانیان

  از تعداد تولیدات علمی حوزه 2013و  2010، 2001هاي  در سال
رو نمودار در این نقاط به صورت  مذکور کاسته شده و از این
ها با افزایش تعداد  سال  در بقیه. نزولی ترسیم شده است

به طور . علمی نمودار نیز داراي روندي صعودي ستتولیدات 
  کلی بیشترین سهم تولید علم پژوهشگران ایرانی حوزه

رکورد و  996با  2017مربوط به سال  .آي. اس. در آي جراحی
روند . باشد رکورد می 11با  2001کمترین سهم مربوط به سال 

 ها روندي در اکثر سال در پایگاه اسکوپوسانتشار تولیدات 
و  2010دهد، تنها در دو سال  رو به رشد و صعودي را نشان می

با کاهش تعداد تولیدات علمی نمودار به صورت نزولی  2015
به طور کلی بیشترین سهم تولید علم . ترسیم شده است

مربوط به  در اسکوپوس جراحی  پژوهشگران ایرانی حوزه
ل رکورد و کمترین میزان مربوط به سا 1326با  2017سال 
  .باشد رکورد می 19با  2000
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  و اسکوپوس .آي. اس. آي اطالعاتی هايجراحی در پایگاه  روند تولید علم پژوهشگران ایرانی حوزه ـ1نمودار 

  

  
  
  

  آي.اس.جراحی در پایگاه اطالعاتی آي  پژوهشگران ایرانی پرتولید حوزه ـ2نمودار 
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  جراحی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس  ران ایرانی پرتولید حوزهپژوهشگ ـ3نمودار 
  

  اسکوپوس آي و.اس.آي اطالعاتیهاي جراحی در پایگاه  هاي ایرانی پرتولید حوزه موسسات و دانشگاه ـ1جدول 
  

      
  

در پایگاه  هاموسسات و دانشگاه  رتبه
 .آي.اس.آي

 سهم رکوردها
در پایگاه  هاموسسات و دانشگاه

 اسکوپوس
 سهم ردهارکو

 64/29 3306 دانشگاه علوم پزشکی تهران 30 1788 دانشگاه علوم پزشکی تهران  1

 53/14 1620 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1/15 902 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  2

 51/8 949 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 3/8 494 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  3

 17/8 911 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2/8 487 شهددانشگاه علوم پزشکی م  4

 46/7 832 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2/7 429 دانشگاه علوم پزشکی ایران  5

 33/7 818 دانشگاه علوم پزشکی ایران 5/6 387 دانشگاه آزاد اسالمی  6

 75/5 641 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2/6 370 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  7

 08/3 343 بیمارستان امام رضا 1/6 363 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  8

 81/2 313 دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز 5/3 210 دانشگاه تهران  9

  50/2 279 دانشگاه تهران  2/2 131 )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا   10
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  آي.اس.در پایگاه اطالعاتی آي جراحی  نشریات پرتولید پژوهشگران ایرانی حوزه ـ2جدول 

 درصد تعداد عنوان نشریات رتبه

1 Iranian Red Crescent Medical Journal 177 97/2  

2 Journal of Research in Medical Sciences 155 6/2 

3 Pakistan Journal of Medical Sciences 86 44/1 

4 Archives of Iranian Medicine 75 26/1 

5 Iranian Journal of Ophthalmology 73 23/1 

6 Urology Journal 61 02/1 

7 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 58 97/0 

8 Journal of Craniofacial Surgery 56 94/0 

9 Iranian Journal of Pediatrics 55 92/0 

10 Journal of Endourology 54 91/0 

  جراحی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس  د پژوهشگران ایرانی حوزهنشریات پرتولی ـ3جدول 

 درصد تعداد عنوان نشریات  رتبه

1 Journal of Isfahan Medical School 304 73/2  

2 Acta Medical Iranica 223 00/2 

3 Journal of Research in Medical Sciences 211 89/1 

4 Archives of Bone and Joint Surgery 191 71/1 

5 Tehran University Medical Journal 186 67/1 

6 Archives of Iranian Medicine 183 64/1 

7 Iranian Red Crescent Medical Journal 165 48/1 

8 Anesthesiology and Pain Medicine 155 39/1 

9 Journal of Ophthalmic and Vision Research 145 30/1 

10 Journal of Tehran University Heart Center 139 25/1 
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  آي و اسکوپوس.اس.هاي اطالعاتی آي هاي موضوعی پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در پایگاه مقایسه زمینه ـ4جدول 

هاي موضوعی پژوهشگران ایرانی حوزه  زمینه
 جراحی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

 فراوانی
هاي موضوعی پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی  زمینه

 .آي.اس.در پایگاه اطالعاتی آي
 فراوانی

Medicine 9589 General Internal Medicine 855 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 864 Ophthalmology 511 

Dentistry 561 Neurosciences Neurology 393 

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 472 Cardiovascular System Cardiology 387 

Engineering 409 Pharmacology Pharmacy 289 

Neuroscience 289 Urology Nephrology 266 

Agricultural and Biological Sciences 186 Engineering 261 

Computer Science 174 Pediatrics 249 

Immunology and Microbiology 164 Dentistry oral Surgery Medicine 245 

Health Professions 147 Orthopedics 245 

  
  

  

  .آي.اس.کشورهاي همکار پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در پایگاه اطالعاتی آي ـ4نمودار 
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  کشورهاي همکار پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس ـ5نمودار 

ده پژوهشگر برتر ایرانی در پایگاه  2در نمودار 
ودار هاي نم براساس داده. نمایش داده شده است. آي.اس.آي

زاده به عنوان پژوهشگران پرتولید هاشمی، کریمی و کجباف
این پژوهشگران به ترتیب با . حوزه جراحی شناخته شدند

. آي.اس.رکورد در مجالت صاحب رتبه آي 43و  67، 95چاپ 
هاي اول تا سوم تولید علم حوزه مذکور قرار  در رتبه
  . اند گرفته

رانی حوزه وضعیت ده پژوهشگر پرتولید ای 3نمودار 
. دهد راحی را در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نشان میـج

زاده و سیم فروش با اس نمودار زیر هاشمی، کجبافـبراس
رین میزان تولید در مجالت داراي رتبه ـار بیشتـچاپ و انتش

هاي اول تا سوم تولید علم حوزه جراحی  هـوپوس، رتبـاسک
ران به ترتیب ـگاین پژوهش. اند اص دادهـود اختصـرا به خ
یزدانی، بصیري، . باشند رکورد می 62و  74، 132داراي 

رکورد  49و  50، 54، 57د ـوادي به ترتیب با تولیـکریمی، ج
همچنین رتبه . اند رار گرفتهـم قـهاي چهارم تا هفت در رتبه

رکورد  46اع هر کدام با ـلی به نجات و شجـهشتم متع
 45ی هر کدام با ـرجب رتبه نهم نیز به دباغ و. دـباش می

  .رکورد است

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه  ،1براساس جدول 
علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

هاي اول تا سوم تولید علم حوزه جراحی در پایگاه  در رتبه
ها به ترتیب  این دانشگاه. باشند می. آي.اس.اطالعاتی آي

  و) درصد 1/15( 902، )درصد 30( 1788داراي 
در پایگاه  .رکورد در پایگاه مذکور هستند) درصد 3/8( 494

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم  اسکوپوس نیز،
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 

  و) درصد 53/14( 1620، )درصد 64/29( 3306 باترتیب 
ول تا سوم قرار هاي ارتبهرکورد در ) درصد 51/8( 949

ها به همراه تعداد  هاي چهارم تا دهم دانشگاه رتبه. اندگرفته
رکوردها و سهم هر دانشگاه در جدول زیر قابل مشاهده 

  .است
د ـریه پرتولیـی از ده نشـ، شامل فهرست2دول ـج

اتی ـگاه اطالعـراحی در پایـوزه جـرانی حـران ایـپژوهشگ
ریه ـشود نش مالحظه می همانگونه که. دـباش می. آي.اس.آي

Iranian Red Crescent Medical Journal  رکورد  177با
 Journal of Research in Medical،)درصد 97/2(

Sciences  و ) درصد 6/2(رکورد  155باPakistan Journal 
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of Medical Sciences  در ) درصد 44/1(رکورد  86با
ریات تا رتبه دهم دیگر نش. اند هاي اول و دوم قرار گرفته رتبه

به همراه تعداد رکوردها و سهم هر کدام در جدول زیر قابل 
  .مشاهده است
، شامل فهرستی از ده نشریه پرتولید 3جدول 

پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در پایگاه اطالعاتی 
شود نشریه  همانگونه که مالحظه می. باشد می. آي.اس.آي

Journal of Isfahan Medical School رکورد  304ا ب
 00/2(رکورد  223با  Acta Medica Iranica، )درصد 73/2(

با  Journal of Research in Medical Sciencesو ) درصد
هاي اول و دوم قرار  در رتبه) درصد 89/1(رکورد  211

دیگر نشریات تا رتبه دهم به همراه تعداد رکوردها . اند گرفته
  .هده استو سهم هر کدام در جدول زیر قابل مشا

براي مقایسه موضوع بروندادهاي علمی پژوهشگران 
و . آي.اس.ایرانی حوزه جراحی در دو پایگاه اطالعاتی آي

همانگونه که . استفاده شده است 4اسکوپوس از جدول 
بیشتر مقاالت نمایه شده در  دهد هاي جدول نشان می داده

پایگاه اطالعاتی اسکوپوس که توسط پژوهشگران ایرانی 
، "پزشکی"یه شده است با موضوعاتی از قبیل نما
و همچنین  "بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژي مولکولی"
از طرفی، بررسی . لیف یافته استأت "دندانپزشکی"

نشان داد بیشتر . آي.اس.موضوعات در پایگاه اطالعاتی آي
پزشکی عمومی ": مقاالت این حوزه با موضوعاتی همچون

 علوم اعصاب و عصب"و  "پزشکی  چشم"، "داخلی
  .صورت گرفته است "شناسی 

، ده کشور همکار پژوهشگران ایرانی حوزه 4نمودار 
. دهد نشان می. آي.اس.جراحی را در پایگاه اطالعاتی آي

هاي نمودار پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در  براساس داده
 429نمایه شده است، در . آي.اس.تولیداتی که در پایگاه آي

رکورد با کانادا و  132رکورد با ایاالت متحده آمریکا، در 
در . اند رکورد با انگلیس به مشارکت پرداخته 96همچنین در 

مراتب بعد با کشورهایی همچون آلمان، هلند، استرالیا، 
 .اند به مشارکت و همکاري علمی پرداخته... ایتالیا و 

ه ، ده کشور همکار پژوهشگران ایرانی حوز5نمودار 
. دهد جراحی را در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نشان می

هاي نمودار پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی در  براساس داده
اند، در  تولیداتی که در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نمایه کرده

رکورد با کانادا و  194رکورد با ایاالت متحده آمریکا، در  698
. اند شارکت پرداختهرکورد با انگلیس به م 167همچنین در 

در مراتب بعد با کشورهایی همچون آلمان، استرالیا، هلند، 
  .اند به مشارکت و همکاري علمی پرداخته... ایتالیا و 

  بحث
روند انتشار تولیدات علمی پژوهشگران نتایج نشان داد 

 وب آو ساینسي جراحی را در پایگاه اطالعاتی  ایرانی حوزه
هاي  نبوده و با نوساناتی در سال از یک روند ثابت برخوردار

مختلف همراه بود و به طور کلی بیشترین سهم تولید علم 
 996با  2017پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی مربوط به سال 

رکورد  11با  2001رکورد و کمترین سهم مربوط به سال 
روند انتشار تولیدات در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس . باشد می

ها داراي روندي رو به  بود که در اکثر سالنیز حاکی از آن 
باشد و بیشترین میزان انتشار مربوط به  رشد و صعودي می

رکورد و کمترین میزان مربوط به سال  1326با  2017سال 
  . رکورد است 19با  2000

هاي اخیر به  هاي مربوط به سال با توجه به آنکه داده
همچنان در حال هاي دو پایگاه  دالیلی همچون به روز رسانی

رود که تعداد تولیدات  بنابراین این انتظار می ،افزایش است
هاي  هاي اخیر همچنان افزایش یابد و در پژوهش در سال

آینده میزان تولید علم پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی با 
. میزانی که در این پژوهش بدست آمده است، متفاوت باشد

اج شده از پایگاه هاي استخر با توجه به داده همچنین
مشخص شد، هاشمی، کریمی و وب آو ساینس اطالعاتی 

رکورد  43و  67، 95زاده به ترتیب با تولید کجباف
از طرفی . پرتولیدترین پژوهشگران حوزه جراحی هستند

هاي مربوط به پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نشان داد  داده
نتشار زاده و سیم فروش به ترتیب با چاپ و اهاشمی، کجباف

رکورد در مجالت داراي رتبه اسکوپوس،  62و  74، 132
هاشمی در هر دو پایگاه . باشند پرتولیدترین نویسندگان می

با بیشترین رکورد پرتولیدترین نویسنده حوزه  استنادي
  . معرفی گردید

هاي مربوط به وابستگی  نتایج تجزیه و تحلیل داده
نشان داد،  سازمان پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی نیز

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
، 1788بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ترتیب با 

رکورد سه دانشگاه برتر از نظر تولید علم در  494و  902
در پایگاه اطالعاتی . باشند می. آي.اس.پایگاه اطالعاتی آي

، دانشگاه علوم اسکوپوس نیز، دانشگاه علوم پزشکی تهران
پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 
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رکورد سه  949و  1620، 3306ترتیب با تولید و انتشار 
  . دانشگاه برتر شناخته شدند

از آنجایی که بیشترین میزان تولیدات در دو پایگاه 
هاي علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم  متعلق به دانشگاه

باشد لذا، دانشگاه مذکور قطب  میپزشکی شهید بهشتی 
علمی حوزه جراحی در ایران است با توجه به اینکه جراحی 
یک حوزه بسیار با اهمیت است و ارتباط مستقیمی با جان و 
سالمت افراد جامعه دارد به طوري که کوچکترین اشتباه 

بنابراین باید از . شود ها می باعث به خطر افتادن جان انسان
ها در امور مختلف مربوط به جراحی  انشگاهمتخصصان این د

از آنجا که در این پژوهش ده پژوهشگر پرتولید . کمک گرفت
حوزه معرفی گردید به سایر پژوهشگران و عالقمندان این 

شود با مشارکت این پژوهشگران به تولید  حوزه توصیه می
یکی دیگر از اهداف پژوهش  .علم حوزه مذکور یاري رسانند

یی نشریات هسته حوزه جراحی بود که در این حاضر شناسا
و . آي.اس.پژوهش ده نشریه پرتولید از پایگاه اطالعاتی آي

ده نشریه از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس به عنوان نشریات 
هاي پژوهش  براساس یافته. هسته حوزه مذکور معرفی شدند

 177با  Iranian Red Crescent Medical Journalنشریه 
 Journal ofو نشریه . آي.اس.پایگاه اطالعاتی آيرکورد در 

Isfahan Medical School  رکورد در پایگاه اطالعاتی  304با
انتخاب . اسکوپوس نشریه هسته این حوزه شناخته شدند

نشریه براي چاپ و انتشار بروندادهاي علمی در تمامی 
ها از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ زیرا اگر  ها و رشته حوزه
ریه انتخابی در حوزه مقاله تدوین شده نباشد، از آنجایی نش

که افراد براي یافتن اطالعات مورد نظر خود به نشریات حوزه 
کنند، امکان دارد دسترسی به مقاله براي  خود مراجعه می

از اینرو بهتر . دیگران بسیار سخت و گاهی غیرممکن باشد
د، از است پژوهشگران حوزه جراحی براي چاپ مقاالت خو

اند استفاده  ایی که در این پژوهش معرفی شدهنشریات هسته

زیرا از این طریق دسترسی به مقاالت را براي دیگران  ،کنند
توانند به  کنند از طرفی، از این طریق می تر میآسان

براساس تجزیه و تحلیل . استنادات بیشتري دست پیدا کنند
از  "General Internal Medicine"ها موضوع  داده

مهمترین موضوعات حوزه جراحی در پایگاه اطالعاتی 
نیز، از  "Medicine"بوده و از طرفی، موضوع . آي.اس.آي

مهمترین موضوعات حوزه جراحی در پایگاه اطالعاتی 
انتخاب موضوع براي انجام پژوهش یکی . باشد اسکوپوس می

هاي  از موضوعات بسیار با اهمیت براي پژوهشگران حوزه
گاهی پژوهشگران موضوعاتی را بر . علمی استمختلف 

پردازند  گزینند و به پژوهش مطالعه بر روي آن موضوع می می
شوند موضوع انتخاب تکراري  اما پس از اتمام کار، متوجه می

. یا قدیمی است و در انتها نتایج تکراري بدست خواهد آمد
م هاي مختلف انجا هایی بر روي حوزه بنابراین باید ارزیابی

شود و موضوع تحقیقات هر حوزه مشخص شود تا بتوان از 
  .وضعیت علمی هر حوزه مطلع گردید

  گیرينتیجه
پژوهشگران ایرانی حوزه به طور کلی نتایج نشان داد که 

  خود بیشترین مشارکت و همکاريعلمی  جراحی در تولیدات
و اسکوپوس  استنادي وب آو ساینسهاي  علمی را در پایگاه

رانی از کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، کانادا و با پژوهشگ
همچنین روند تولیدات علمی پژوهشگران . اندداشتهانگلیس 

کشورمان در هر دو پایگاه استنادي اسکوپوس و وب آو 
نویسندگان این حوزه . باشدساینس به صورت صعودي می

تولیدات علمی خود را در مجالت مختلف و متعددي چاپ و 
. انداند و خود را محدود به مجالتی خاص ننمودهمنتشر نموده

نویسندگان برتر در تولیدات علمی این حوزه نیز در هر دو 
باشند هر چند افرادي در هر دو پایگاه جزء پایگاه متفاوت می

  .باشندده نفر برتر تولیدکننده علم در این حوزه می
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Abstract: 

 
Comparison of the Science Production of Iranian Surgical 

Society at the Scopus and Web of Science Citation  
Databases during 2000-2017 
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Introduction & Objective: The Science is the product of curiosity, thought, reason, wisdom, and 
individual and group experiences, and all nations of the world are involved in its production. In recent 
years, the scientific output of various fields, including the field of surgery, has been evaluated and 
evaluated by various organizations and bases, including ISI and Scopus, within the ISC. Therefore, the 
results of these measurements can provide practical guidance for practitioners, writers, and scientific 
publications to reinforce their strengths. The purpose of this study was to compare and compare the 
production of Iranian surgical community science from 2000 to the end of 2017 using two Scopus and Web 
of Science citation databases. 

Materials & Methods: The purpose of this study is applied and data collection is descriptive-survey 
which has been done by a scientometric approach. The statistical population of the study includes all 
scientific outputs of Iranian surgical researchers using Web of Science and Scopus Citation databases 
during 2000-2017. The method was done by limiting the keyword Surgery to Topic and restricting it to 
Iran. Also, using the embedded analysis engine option on the database and downloading and saving the 
data in Tab Limited format and transferring it to Excel software, the analysis related to each of the research 
questions was performed and the tables and charts were plotted. 

Results: The results of the study showed that Hashemi was recognized by producing 95 records on 
the Web site and 132 records in the Scopus base of the field's superior researcher. Tehran University of 
Medical Sciences also has the highest production in both of the most prominent organizations in the field of 
surgery. The review of journals showed that the Iranian Red Crescent Medical Journal published 177 
records on the Web site of the Journal of Isfahan Medical School with 304 records in the Scopus database 
of the leading surgeons. The Iranian researchers in the field of surgery have published their products on the 
website of the US Department of Medicine on "general internal medicine" and on the scopus site 
"medicine". Other studies of the present study have identified the countries of Iran's collaborative scientific 
productions in the field of surgery, which showed that Iranian researchers conducted their most scientific 
productions at both sites with researchers from the United States, Canada and the United Kingdom. 

Conclusions: The results showed that the process of dissemination of surgical field products in two 
bases is increasing. Also the leading authors in the two bases are in the first to third rank, although their 
number is different in both bases. The results also showed that researchers at the two sites publish their 
scientific products in different journals and did not confine their scientific productions to specific journals. 

Key Words: Scientometrics, Science Production, Web of Science, Scopus 
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