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 احيتوليدات علمي، جر :هاي كليدي اژهو

  و هدف هزمين
تبادالت و ارتباطات علمي پژوهشگران در موارد مختلف در 

ان با چاپ توليدات علمي خـود در مجـالت مختلـف    سراسر جه
گيرد تا ميزان رشد و توليـد علـم در هـر     مورد مطالعه قرار مي

اي خـاص نمايـان شـود و بتـوان از آن جهـت       كشور و يا رشته
بـرداري   گذاري در نظام آموزشي و پژوهشي كشور بهره سياست

المللـي يكـي از    چاپ و توليدات علمـي در مجـالت بـين   . كرد

  :چكيده

به بررسي و مقايسه تطبيقي سه دهه وضعيت توليدات علمي پژوهشگران ايراني در زمينه علم سنجي گيري از روش  در اين پژوهش با بهره :و هدف هينمز

  .پرداخته شده استآي .اس.جراحي در پايگاه اطالعاتي آي

ذاري ـگ صـگاه شاخـپاي: تـده اسـردآوري شـگ آي.اس.آياتي ـگاه اطالعـايي پايـربنـع زيـه منبـاز س پژوهش نـاي ايـه داده: ها مواد و روش

اژه جراحي وبا وارد کردن  ).آي.سي.اچ.و.اي(اني ـوم انسـر و علـذاري هنـگ و شاخص) آي.يس.اس.اس(اعي ـوم اجتمـذاري علـگ اخصـ، ش)آي.سي.اس(م ــعل

افزار  ها به وسيله نرم  هاي به دست آمده توسط بخش تحليل پايگاه اطالعاتي تحليل شد و نهايتاً داده ، دادهآي.اس.آيو ايران در بخش جستجوي پايگاه اطالعاتي 

  .اکسل مورد تحليل بيشتر قرار گرفت

 مدرک و در دهه سوم ۵۵تعداد  )۱۹۹۹- ۱۹۹۰( در دهه دوم ،مدرک ۶تنها ) ۱۹۸۹- ۱۹۸۰( اول در دهه دهد که هاي اين پژوهش نشان مي يافته :ها يافته

با توجه به آمار و ارقام توليدات علمي پژوهشگران کشورمان . مدرک به وسيله پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي توليد شده است ۱۰۹۰تعداد ) ۲۰۰۹- ۲۰۰۰(

پژوهشگران ايراني در اين حوزه  ،المللي از نظر مشارکت بين .توان مشاهده نمود علمي جامعه جراحان ايراني را مي در اين حوزه، به خوبي سير صعودي توليدات

زبان  .در دو دهه دوم و سوم بيشترين مشارکت را به ترتيب با کشورهاي اياالت متحده آمريکا و ايتاليا داشتند و المللي نداشتند در دهه اول هيچگونه مشارکت بين

  .رک توليد شده همگي، به جز دو تا، انگليسي بودمدا

دهد که پژوهشگران کشورمان در طول سه دهه مورد بررسي روندي شتابان و بسيار خوبي را در توليد علم اين  ها نشان مي به طور کلي يافته  :ريـگي نتيجه

بيشترين مشارکت را به ترتيب با  و به افزايش بوده است و در اين ميانرها نيز با پژوهشگران ساير کشورالمللي پژوهشگران ايراني  مشارکت بين. اند حوزه داشته

  .بوده استکشورهاي اياالت متحده آمريکا و ايتاليا 
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اي  هاي رشـد علمـي و فرهنگـي هـر جامعـه      ترين شاخصمهم
توانـد   بنابراين ميزان توليد اطالعات در هر كشوري مي .باشد مي

بيـانگر ميـزان رشـد و توسـعه آن كشـور در بـين         تا حدودي
  2.كشورهاي ديگر باشد

كشورهاي مختلف هر كدام بـر حسـب امكانـات و منـابع     
هـايي   ريـزي  موجود خود جهت رسيدن بـه ايـن هـدف برنامـه    

. هاي علمي جهان را برعهده گيرنـد  كنند تا سهمي از فعاليت مي
تا بر اساس آن جايگاه و منزلت علمـي كشورشـان را در نظـام    

جايگاه علمي هـر كشـور در حـال    . علمي جهان ارتقاء بخشند
از توليدات  اطالعاتي شبكه علمحاضر بر اساس آمارهاي پايگاه 

ه تعداد توليدات علمـي هـر   باشد ك سسه اطالعات علمي ميؤم
كشور در اين پايگاه به عنوان قدرت علمي آن كشور در سـطح  

در اين پژوهش بـه  . گيرد جهاني مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي
بررسي و مقايسه تطبيقي سـه دهـه توليـدات علمـي جامعـه      

سسه اطالعـات  ؤم شبكه علمايران بر اساس آمار پايگاه  يجراح
  .سته ارداخته شدعلمي پ

در پژوهشــي تحــت عنــوان  1)1388( عليجــاني و كرمــي
ـ " ايـران بـر اسـاس     يبررسي ده سال توليد علم جامعه جراح

. انـد  پرداختـه  "2007تـا   1998آي از .اس.پايگاه اطالعـاتي آي 
هاي اين پژوهش نشان داد كه رونـدي صـعودي در توليـد     يافته

همچنـين  . علم محققان كشـورمان در ايـن حـوزه وجـود دارد    
درصد از توليدات علمي  67هاي اين پژوهش نشان داد كه  فتهيا

 .در اين حوزه به وسيله ده دانشگاه صورت گرفته است
ــوان  5)1384(عصــاره و معرفــت  در پژوهشــي تحــت عن

 "مشاركت پژوهشگران ايراني در توليد علم جهاني در مدالين"
به مطالعه رشد و توسعه آثار و مقاالت علمي پژوهشگران علـوم  

. پرداختنـد  1976-2003هـاي   پزشـكي در سـال  پيراو زشكي پ
مقاله در دوره زماني مـورد   2695ها نشان داد كه در توليد  يافته

  .نويسنده همكار سهيم بودند 9373مطالعه 
مطالعـه  " تحت عنـوان  يپژوهش 4)2009( شنهمكارالي و 

هـاي   هش در مورد سـلول وسنجي تمايالت جهاني براي پژ كتاب
ايـن  . نـد ادرا انجـام د  "2006الـي   1991هـاي   سالبنيادي بين 

آي صـورت  .اس.هاي پايگاه اطالعاتي آي پژوهش بر اساس يافته
هاي پژوهش آنـان نشـان داد كـه در دهـه اخيـر       يافته. گرفت

توليدات . توليدات علمي اين حوزه رشد چشمگيري داشته است
موضـوع تخصصـي    163مجلـه و   2493علمي در اين حوزه در 

ـ   ها در زمينه بيشترين پژوهش. بودند پراكنده تولوژي، اهـاي هم
هفت كشور صـنعتي يـا   . بود  شناسي سلولي آنكولوژي و زيست

گروه هفت نيز در اين پژوهش در صدر توليد كنندگان علمي در 
 .اين حوزه قرار دارند

در پژوهشـي تحـت عنـوان     3)2007( كومار پـاترا و چانـد  
لـم بيمـاري ايـدز در    توليـد ع   سنجي وضـعيت  مطالعه كتاب"

آي و پايگاه اطالعاتي .سا.را در پايگاه اطالعاي آي "هندوستان
هاي اين پـژوهش نشـان    يافته. مد مورد بررسي قرار دادند.پاب

 2178نويسـنده   5071كـال   2005-1982هـاي   داد كه بين سال
ـ  ـورد مقـم ـ أاري ايـدز ت ـاله در رابطه بـا بيم  .انـد  ف كـرده ـلي

ـ .فعالترين نويسـنده اس  از دانشـگاه علـوم پزشـكي     ونـسالم
ـ ـپژوهش. باشد مي مدرس مقالـه را در مجلـه    118دي ـگران هن

Indian Journal of Medical Research اند و  به چاپ رسانده
درصد در رتبـه   2/24مقاله برابر با  528دانشگاه دهلي با توليد 

  .سسات قرار داردؤها و م اول توليد كننده علم در بين دانشگاه

  ها واد و روشـم
علم سنجي در نظـر دارد  از روش  گيري با بهرهاين پژوهش 

تا به بررسي و مقايسه تطبيقي سه دهه توليدات علمـي جامعـه   
جامعه آماري اين پژوهش  .بپردازد) 2009تا  1980( جراحي ايران

 پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي،شامل كليه توليدات علمي 
 1980هـاي   آي بين سـال .اس.عاتي آينمايه شده در پايگاه اطال

با نشان دادن وضعيت گذشته و حال آن نقاط . باشد مي 2009الي 
قوت و ضعف آن نمايان شود و آن را به عنوان راهنمايي عملـي،  

با . پژوهشي و در عين حال روشن در اختيار مسئوالن قرار دهد
مشاركت سـازماني، مشـاركت بـين المللـي،      انجام اين پژوهش

هـاي انتشـار، نـوع توليـدات علمـي و       ات اصلي، سـال موضوع
  .به دست خواهد آمدهمچنين زبان توليدات علمي 

  شناسي پژوهش روش
ها از روش علم سـنجي   در اين پژوهش براي گردآوري داده

جامعه آمـاري ايـن پـژوهش شـامل كليـه      . استفاده شده است
باشد  توليدات علمي پژوهشگران كشورمان در زمينه جراحي مي

بـراي انجـام   . انـد  آي نمايه شده.اس.كه در پايگاه اطالعاتي آي
آي در .سا.جستجو در ابتدا پژوهشگران به پايگاه اطالعـاتي آي 

در قسمت جسـتجوي پيشـرفته   . شبكه اينترنت مراجعه كردند
اين پايگاه اطالعاتي در فيلد جستجوي كشـورها، كلمـه ايـران    

(IRAN) ده كلمـه جراحـي   واژه و چكي و در حوزه عنوان، كليد
(SURGERY) در كـل در  . وارد كردند و جستجو را انجام دادند

مدرك كه نشانه توليد علم ايرانيان در حـوزه   1151اين سه دهه 
كليه مدارك بازيـابي شـده از نظـر    . جراحي بود بازيابي گرديد
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هاي چاپ مقاالت،  المللي، وابستگي سازماني، سال مشاركت بين
م مجالتي كه بيشترين مقاالت را به چـاپ  قالب مدارك، زبان، نا

اند و همچنين موضوعات مورد تحقيق پژوهشـگران بـه    رسانده
جهـت  . وسيله نرم افزار اكسل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

ها، در انتهاي تجزيه و تحليل بـار ديگـر    اطمينان از صحت داده
هاي موضوع پـژوهش در فيلـدهاي مـورد نظـر در پايگـاه       واژه
آي مورد جسـتجو قـرار گرفتنـد كـه نتيجـه      .اس.عاتي آياطال

  .جستجوي دوم با نتيجه جستجوي اول يكسان بود

  هاي پژوهش سوال
ايراني در حوزه  روند توليدات علمي پژوهشگران - 1

 باشد؟ جراحي در سه دهه مورد بررسي به چه صورت مي
پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي در سه دهه مورد  - 2

ات علمي خود را به چه موضوعاتي بررسي بيشتر توليد
 اند؟ اختصاص داده

المللي پژوهشگران ايراني در حوزه  مشاركت بين - 3
 باشد؟ جراحي در سه دهه مورد بررسي به چه صورت مي

وابستگي سازماني پژوهشگران ايراني در حوزه  - 4
 باشد؟ جراحي در سه دهه مورد بررسي به چه صورت مي

توليدات علمي پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي  -5
 اند؟ خود را در چه قالبي به چاپ رسانده

زبان مورد استفاده پژوهشگران ايراني در توليد علم حـوزه  
  باشد؟ جراحي در اين پايگاه به چه زباني مي

  ها يافته
روند توليدات علمي پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي  - 1

 در سه دهه مورد بررسي
در دهـه اول   1شماره بر اساس سال طبق جدول  و نمودار  

مـدرك بـه وسـيله     6تنهـا   1989الي  1980يعني سالهاي بين 
همچنين .  پژوهشگران ايراني در زمينه جراحي توليد شده است

 55تعـداد   1999الـي   1990هـاي بـين    در دهه دوم يعني سـال 
هـاي بـين    ده است و در دهه سوم يعني سالـدرك توليد شـم

با نگـاهي  . رك توليد شده استدـم 1090داد ـتع 2009الي  2000

ـ   1ودار شماره ـبه نم ودي توليـدات علمـي   ـبه خوبي سـير صع
ود كـه در طـول   ـده نمـتوان مشاه ايراني را مي يجامعه جراح

اين سه دهه روندي شتابان و بسيار خوبي را در توليد علم ايـن  
 .اند حوزه داشته

سه دهه مورد  روند توليدات علمي ايرانيان در حوزه جراحي در ـ۱جدول 

  بررسي

 درصد تعداد مدارک سال

۲۰۰۹ ۲۸۹ ۱/۲۵ 

۲۰۰۸ ۲۸۴ ۶/۲۴ 

۲۰۰۷ ۲۰۰ ۴/۱۷ 

۲۰۰۶ ۱۰۹ ۵/۹ 

۲۰۰۵ ۸۰ ۷ 

۲۰۰۴ ۳۹ ۴/۳ 

۲۰۰۳ ۳۹ ۴/۳ 

۲۰۰۲ ۲۴ ۱/۲ 

۲۰۰۱ ۱۰ ۹/۰ 

۲۰۰۰ ۱۶ ۴/۱ 

۱۹۹۹ ۱۲ ۱ 

۱۹۹۸ ۱۲ ۱ 

۱۹۹۷ ۵ ۴/۰ 

۱۹۹۶ ۷ ۶/۰ 

۱۹۹۵ ۶ ۵/۰ 

۱۹۹۴ ۶ ۵/۰ 

۱۹۹۳ ۲ ۲/۰ 

۱۹۹۲ ۴ ۳/۰ 

۱۹۹۱ ۱ ۱/۰ 

۱۹۸۸ ۱ ۱/۰ 

۱۹۸۳ ۱ ۱/۰ 

۱۹۸۲ ۱ ۱/۰ 

۱۹۸۰ ۳ ۳/۰ 

 ۱۰۰ ۱۱۵۱ جمع
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  ـ روند توليدات علمي ايرانيان در حوزه جراحي در سه دهه مورد۱نمودار 

  در سه دهه مورد بررسي شهاي مورد پژوه ـ موضوع۲جدول 

  هش در دهه اولمورد پژو يها موضوع

)۱۹۸۰ -۱۹۸۹(  

  مورد پژوهش در دهه دوم يها موضوع

)۱۹۹۰ -۱۹۹۹(  

  مورد پژوهش در دهه اول يها موضوع

)۲۰۰۰ -۲۰۰۹(  

  درصد  تعداد  موضوعات  درصد  تعداد  موضوعات  درصد  تعداد  موضوعات

 ۸/۱۳ ۱۵۴ يو داخل يعموم يپزشک ۲۰ ۱۱ يچشم پزشک ۳/۳۳ ۲ يو عروق يقلب يستم هايس

 ۶/۶ ۷۳ يچشم پزشک ۷۳/۱۲ ۷  ينيبال يشناس عصب ۳/۳۳ ۲  ياتولوژمو ه روده يها يماريب

 ۱/۶ ۶۸  يو نفرولوژ يارولوژ ۷۳/۱۲ ۷  لثه و دهان يجراح ۷/۱۶ ۱  يارتوپد

 ۷/۵ ۶۴ يو عروق يقلب يها ستميس ۲۷/۷ ۴ يو داخل يعموم يپزشک ۷/۱۶ ۱ کاليومديب يمهندس

 ۶/۵ ۶۲  ينيبال يشناس عصب ۴۵/۵ ۳  يو عروق يقلب يها ستميس      

  المللي در سه دهه مورد بررسي ـ مشارکت بين۳جدول 

  المللي در دهه اول مشارکت بين

)۱۹۸۰ -۱۹۸۹(  

   المللي در دهه اول مشارکت بين

)۱۹۹۰ -۱۹۹۹(  

  المللي در دهه اول مشارکت بين

)۲۰۰۰ -۲۰۰۹(  

  درصد  تعداد  نام کشورها  درصد تعداد نام کشورها درصد تعداد  نام کشورها

 ۳/۶ ۶۹ اياالت متحده آمريکا ۹/۳۰ ۱۷ اياالت متحده آمريکا ۱۰۰ ۶ ايران
 ۹/۱ ۲۱ ايتاليا ۵/۵ ۳ ايتاليا 
 ۷/۱ ۱۸ انگلستان ۶/۳ ۲ بلژيک 
 ۸/۰ ۹ آلمان ۶/۳ ۲  انگلستان 
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 ۶/۰ ۷ اسکاتلند ۶/۳ ۲ فرانسه      

  يدر سه دهه مورد بررس يسازمان يـ وابستگ۴جدول 

  در دهه اول يازمانس يوابستگ

)۱۹۸۰ -۱۹۸۹(  

  در دهه دوم يسازمان يوابستگ

)١٩٩٩- ١٩٩٠(  

  در دهه سوم يسازمان يوابستگ

)٢٠٠٩- ٢٠٠٠(  

  درصد  تعداد  يسازمان يوابستگ  درصد  تعداد  يسازمان يوابستگ  درصد  تعداد  يسازمان يوابستگ

 ۳/۳۳ ۲  رازيدانشگاه ش
د يشه يدانشگاه علوم پزشک

  يبهشت
 ۴/۲۶ ۲۸۸ تهران يعلوم پزشکدانشگاه  ۲۰ ۱۱

 ۰/۱۰ ۱۰۹ رازيش يدانشگاه علوم پزشک ۷/۱۲ ۷ رازيدانشگاه ش ۷/۱۶ ۱ مارستان قلبيب

 ۱/۹ ۵ دانشگاه تهران ۷/۱۶ ۱ مارستان پارسيب
د يشه يدانشگاه علوم پزشک

 يبهشت
۹۱ ۳/۸ 

 يد مصطفيد سيممارستان شهيب

 ينيخم
 ۰/۷ ۷۶ شگاه تهراندان ۵/۵ ۳ مشهد يدانشگاه علوم پزشک ۷/۱۶ ۱

 ۹/۵ ۶۴ زيتبر يدانشگاه علوم پزشک ۵/۵ ۳ تهران يدانشگاه علوم پزشک ۷/۱۶ ۱ دانشگاه تهران

  ـ قالب مدارک در سه دهه مورد بررسي۵جدول 

  )٢٠٠٩-٢٠٠٠( قالب مدارک در دهه سوم  )۱۹۹۹-۱۹۹۰( قالب مدارک در دهه دوم  )۱۹۸۹- ۱۹۸۰( قالب مدارک در دهه اول

  درصد  تعداد  قالب مدارک  درصد تعداد قالب مدارک درصد تعداد  کقالب مدار

 ۹/۸۳ ۹۱۴ مقاله  ۷/۹۲ ۵۱ مقاله ۱۰۰ ۶ مقاله 
 ۴/۷ ۸۱  يمقاله کنفرانس ۶/۳ ۲  يمقاله کنفرانس 
 ۵/۳ ۳۸  ينقد و بررس ۸/۱ ۱ نامه  
 ۶/۲ ۲۸ ده يچک ۸/۱ ۱ ادداشت ي 

      
 ۵/۱ ۱۶ نامه  

      
 ۹/۰ ۱۰ ريردبادداشت سي 

      
 ۲/۰ ۲ يکتابشناس 

  ـ زبان مدارک در سه دهه مورد بررسي۶جدول 

  زبان مدارک در دهه اول

)۱۹۸۰ -۱۹۸۹(  

  زبان مدارک در دهه دوم

)۱۹۹۰ -۱۹۹۹(  

  زبان مدارک در دهه سوم

)۲۰۰۰ -۲۰۰۹(  

 ۸/۹۹ ۱۰۸۸ انگليسي  ۱۰۰ ۵۵ انگليسي  ۱۰۰ ۶ انگليسي
 ۲/۰ ۲ عربي   
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 ۱۰۰ ۱۰۹۰  جمع  

  

هاي مورد پژوهش پژوهشگران ايراني در سه دهه  موضوع - 2
 مورد بررسي
، پنج موضوعي را كه پژوهشگران ايراني بيشترين 2جدول 

. اند، نشان داده اسـت  ها را پيرامون آنها به انجام رسانده پژوهش
هــاي قلبــي و عروقــي و  سيســتم) 1989-1980(در دهــه اول 

ع تنها بـا دو مـدرك در رتبـه اول    وضوـر دو مـاتولوژي هـمه
ـ  ه قرار ميـوضوعات اين دهـم همچنـين در دهـه دوم   . رندـگي
درصد از كل  20مدرك برابر با  11با  چشم پزشكي )1990-1999(

در دهـه سـوم   . گيـرد  توليدات اين حوزه در رتبه اول قرار مـي 
مـدرك   154موضوع پزشكي عمومي و داخلي بـا  ) 2009 -2000(

صـد در رتبـه اول موضـوعات ايـن دهـه قـرار       در 8/13معادل 
موضـوع اول كـه    5، 2الزم به ذكر است كه در جدول . گيرد مي

ران كشورمان در اين زمينه بيشترين توليد علمـي را  ـپژوهشگ
ر است كه ممكـن  ـهمچنين قابل ذك. اند، ارائه شده است داشته

مي بـه  ـوضوعات ربط مستقيـي از اين مـاست در نگاه اول برخ
دارك و ـاره نمود كه اين مـاحي نداشته باشند، ولي بايد اشرـج

االت توســط پژوهشــگران جراحــي كشــورمان در نمايــه ـمقــ
ـ . اس. المللي آي بين انـد و ممكـن اسـت ايـن      دهـآي توليد ش

هـا و   المللـي از سـاير رشـته    مدارك با همكاري داخلـي و بـين  
. ها در پزشكي و يـا خـارج از آن فـراهم شـده باشـند      گرايش

وريتم بسامد ـآي با توجه به الگ.اس.بنابراين پايگاه اطالعاتي آي
ن است در جراحـي  ـآن را در ذيل اصطالحاتي كه ممك) رارـتك(

بـه  . سازي و ذخيـره كـرده باشـد    اده نشده باشند، نمايهـاستف
اسـت  همين دليل اسـت كـه در سرتاسـر ايـن مقالـه ممكـن       

خوانندگان با مواردي برخورد كننـد كـه در نگـاه اول خـارج از     
حوزه جراحي است اما در حقيقت اين ربط با توجه به توضيحات 

  . باال وجود دارد
المللي پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي در  مشاركت بين - 3

 سه دهه مورد بررسي 
پژوهشگران ايراني در حوزه جراحي در دهه  3طبق جدول 

هيچگونـه مشـاركت    1989الـي   1980هـاي   عني بين سالاول ي
 1990هاي بـين   در دو دهه بعد يعني سال. اند المللي نداشته بين
بيشترين مشاركت را بـه ترتيـب بـا     2009الي  2000و  1999الي 

طبـق ايـن   . كشورهاي اياالت متحده آمريكا و ايتاليـا داشـتند  
عودي را نشان المللي با اين دو كشور سير ص جدول مشاركت بين

به طوريكه مشاركت پژوهشگران در دهه سوم با اياالت  ،دهد مي
متحده آمريكا در مقايسه با دهه دوم بيش از سـه برابـر شـده    
است و مشاركت با پژوهشگران كشور ايتاليا در دهـه سـوم در   

  .برابر شده است 7مقايسه با دهه دوم 
ي در وابستگي سازماني پژوهشگران ايراني در حوزه جراح - 4

 سه دهه مورد بررسي 
وابستگي سازماني پژوهشـگران ايرانـي در    4طبق جدول 

به طوري كه در هر دهه يـك  . باشد هاي مختلف متفاوت مي دهه
هايي كه در صـدر   ولي اكثر دانشگاه. دانشگاه در صدر قرار دارد

. هاي اول تا پنجم حضور دارند قرار دارند در هر سه دهه در رتبه
در رتبـه اول قـرار   ) پهلوي سـابق (نشگاه شيراز در دهه اول دا
 1999الـي   1990هـاي   در دهه دوم يعني بين سـال . داشته است

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشـتي در صـدر قـرار دارد و در    
دانشـگاه علـوم    2009الـي   2000هاي بـين   دهه سوم يعني سال

  .پزشكي تهران در صدر قرار دارد
در حوزه جراحي در سه  قالب مدارك پژوهشگران ايراني -5

 دهه مورد بررسي
قالب مدارك پژوهشگران نشـان داده شـده    5طبق جدول 

) 1989-1980( طبق اين جداول كليه مدارك در دهـه اول . است
درصد  7/92) 1999-1990(در دهه دوم . باشد در قالب مقاله مي

هايي مانند مقاله سخنراني،  در قالب مقاله و بقيه مدارك در قالب
) 2009-2000( همچنين در دهـه سـوم  . باشد و يادداشت مي نامه

درصـد در   4/7باشد و  درصد از مدارك در قالب مقاله مي 9/83
هاي ديگر به رشـته   قالب مقاله سخنراني و بقيه مدارك در قالب

گردد قالب مـدارك   همانطور كه مشاهده مي. اند نگارش در آمده
ـ   هاي مختلف به خوبي نشان مي در دهه ه پژوهشـگران  دهـد ك

الـي   1990هاي بين  هاي دوم و سوم يعني سال كشورمان در دهه
ها نيز مداركي را منتشـر   عالوه بر قالب مقاله به ساير قالب 2009
با اين وجود هنوز قالب مقاله بيشترين قالب را در بـين  . اند كرده

  .ها دارد ساير قالب
حوزه زبان مورد استفاده پژوهشگران ايراني در توليد علم  - 6

 جراحي در سه دهه مورد بررسي

ــ 6دول ـطبــق جــ ــان م ــد شــده توســط ـزب دارك تولي
ـ    ـ ـپژوهشگران ايرانـي در ايـن ح ه اول يعنـي  ـوزه، در دو ده

. باشد به كلي به زبان انگليسي مي 1999الي  1980هاي بين  سال



  ۱۳۹۰، سال ۴، شماره ۱۹نشريه جراحي ايران، دوره 

 

مـدرك بـه    2تنهـا   2009الي  2000هاي  در دوره سوم يعني سال
درصد به زبـان   8/99دارك يعني ـير مباشد و سا زبان عربي مي
  .باشد انگليسي مي

  گيـري و نتيجه بحث
ـ ا يها هـافتي ـ ي ـ ـن پ ان داد كـه در دهـه اول   ـژوهش نش

تعـداد  ) 1999-1990(مدرك در دهه دوم  6تنها ) 1980-1989(
مـدرك بـه    1090تعداد ) 2009-2000(مدرك و در دهه سوم  55
بـا  . د شده استيتول يدر حوزه جراح يرانيله پژوهشگران ايوس

پژوهشگران كشـورمان در   يدات علميتوجه به آمار و ارقام تول
جامعه جراحان  يدات علميتول ير صعوديس ين حوزه، به خوبيا
 ين سه دهه رونـد يتوان مشاهده نمود كه در طول ا يرا م يرانيا

ـ د علم ايرا در تول يار خوبيشتابان و بس . انـد  ن حـوزه داشـته  ي
ـ در ا يرانيضوع مورد عالقه پژوهشگران ان از نظر مويهمچن ن ي

ـ  يقلب يها ستميس) 1989-1980(حوزه، در دهه اول  و  يو عروق
هـر دو موضـوع تنهـا بـا دو مـدرك در رتبـه اول        يهماتولوژ

ـ يموضوعات ا ـ ـن دهه ق ـ . رنـد يگ يرار م ن در دهـه دوم  يهمچن
درصد از كل  20مدرك برابر با  11با   يچشم پزشك) 1990-1999(

ـ ا يدات علمين حوزه در رتبه اول از كل توليت ادايتول ن دهـه  ي
 يپزشـك موضـوع  ) 2009 -2000(در دهـه سـوم   . رديگ يقرار م

درصد در رتبه اول  8/13ادل ـمدرك مع 154با  يو داخل يعموم
 ياريقابل توجه است كه بس. ردـيگ ين دهه قرار ميوضوعات اـم

ـ    ياز ا ـ ـن موضـوعات در سـه دهـه م ـ   يورد بررس ه مـورد توج
ـ  . اند بوده يرانيپژوهشگران ا ـ ج اياـبا توجه بـه نت ن بخـش از  ي

ـ يدر سا يرانيران اـپژوهش بهتر است كه پژوهشگ هـا   وزهـر ح
ـ . رش دهندـش گستيش از پيخود را ب يها تيز فعالين ن يهمچن

ـ ين پژوهش، پژوهشـگران ا يا يها افتهيبا توجه به  از نظـر   يران
ـ ر يروند رو بـه رشـد   يالملل نيت بـمشارك انـد و   كـرده  يا ط

بـا پژوهشـگران    يار خوبين حوزه مشاركت بسيران اـپژوهشگ
كا ياالت متحده آمريران اـالخصوص پژوهشگ ير كشورها عليسا
ـ د شده در ايدارك تولـن ميشتريب. اند ا داشتهيتاليو ا ن حـوزه  ي

ـ  ياله مـبه صورت مق ـ گـر ن يد يهـا  قالـب  يباشد ول ز ماننـد  ي
از مـدارك   يداد قابل توجهـز تعيادداشت ني، نامه و يرانـسخن

ـ   . اند اص دادهـرا به خود اختص ـ  30ش از ياز آنجـا كـه ب ب ـقال
ـ  يمدرك وجود دارد كه مقاله تنها  ـ ـك مـورد از آنه باشـد   يا م

هـا از جملـه    ر قالبين حوزه با سايخوب است كه پژوهشگران ا
ـ هـا ن  ره هم آشـنا شـوند و در آن قالـب   يزارش، نقد و غـگ ز ـي

  .داشته باشند يمدات عليتول
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Abstract: 
 

 
A Survey and Comparison of 3 Decades of Scientific 

Production of Iranian Surgery Community in ISI Database 

Alijani R. *, Karami N. ** 

(Received: 22 June 2010 Accepted: 16 Feb 2012) 

 

Introduction & Objective: In this article, we have used of Scientometrics we have review and 
compare 30 years of scientific productivity of Iranian Surgery Community in ISI database. 

Materials & Methods: The data of this study have been collected from three sub databases of ISI 
(Information Sciences Institute). 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 Surgery 
in topic search of ISI database, and Iran in address the retrieved items were analyzed by analyze engine of the 
database, and then the data were further analyzed by Excel software. 

Results: Findings show that in the first decade of the study (1980-1989), only 6 documents, in the second 
decade (1990-1999) only 55 documents and in the third decade (2000-2009) some 1090 documents have been 
produced by Iranian researchers in this field. Therefore the results show a sharp increase in productivity of 
Iranian researchers in the field of Surgery. Form the viewpoint of International cooperation, Iranian surgery 
researchers did not have any cooperation in the first decade of the study. But the results show that in the 
second and third decade there were considerable international cooperation with researchers of USA, Italy and 
other countries. Our finding lastly revealed that the language of all document but 2 of them were English. 

Conclusions: The results show that the scientific productivity of Iranian surgeons has been ascending in 
these years. The international cooperation too has been increasing, but it has been mostly with USA and Italy. 
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