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 پژوهشگران  داتیتول ینقشه علم میو ترس ياستناد لیتحل

 هینما گاهیشده در پا هینما يادیبن يها سلول نهیدر زم یرانیا
 2015تا سال  علوم ياستناد 

 
  3/هما طالچی 2خانی موسی غزاله/  1صدقی شهرام 

  چکیده
  

ین مطالعه با استفاده از تکنیک مصورسازي به تحلیل استنادي و ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران ایرانی در امقدمه: 
  پرداخته شده است. 2015هاي بنیادي نمایه شده در پایگاه نمایه استنادي علوم تا سال  در زمینه سلول

است. جامعه پژوهش،  از روش ترسیم نقشه علمی استفاده شده که از نوع کاربردي توصیفی است : این پژوهشروش کار
د که وب  2015یگاه استنادي علوم تا سال هاي بنیادي پژوهشگران ایرانی در پا کلیه تولیدات علمی مربوط به حوزه سلول

یت تحلیل و نقشه سا افزار هیست ها به صورت فایل متن ساده استخراج و توسط نرم . این دادهمی باشدرکورد  2317شامل 
  شد. ترسیم  علمی این حوزه

درصد) رتبه باالتري را نسبت به سایرین کسب نمود.  ده( مدرك 232هاي بنیادي، سلیمانی با تولید  در زمینه سلولها:  یافته
و کسب درصد)  5/24مدرك ( 566ها و موسسات فعال در این زمینه، دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید  در میان دانشگاه

رو به  2014استنادات محلی و جهانی باال رتبه نخست را در ایران به خود اختصاص داد. روند رشد تولیدات علمی، تا سال 
هاي بنیادي بر اساس شاخص استنادات محلی و  است. نقشه علمی حوزه سلول تا کنون کاهش یافته 2014رشد بوده و از 

  جهانی شامل دو خوشه مهم بود. 
هاي بنیادي در  هاي موضوعی این حوزه تاکید بسیاري بر نقش سلول مقاالت مهم و پراستناد در خوشهنتیجه گیري: 
به نظر . با توجه به رتبه باالي دانشگاه علوم پزشکی تهران در این زمینه، رندزا دا ها و شناخت عوامل بیماري درمان بیماري

  د. وپیشرفت بیشتر ش منجر بهن این دانشگاه با سایر موسسات همکاري علمی بین محققان و دانشجویامی رسد 
  بنیادي، نمایه استنادي علوم هاي ، نقشه علمی، سلولتحلیل استناديها:  کلیدواژه

  
  :20/11/94وصول مقاله  :27/06/95اصالح نهایی :26/08/95 پذیرش نهایی  

                                                
 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشکده پزشکی، رسانی اطالع و کتابداري . دانشیارگروه1

 مسئول نویسنده ایران؛ تهران، ایران، زشکیپ علوم  دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و تمدیری دانشکده پزشکی، رسانی طالعا و کتابداري ارشد کارشناس. 2
)ghmousakhani@gmail.com( 

 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطالع کتابداري و اطالعمربی گروه . 3
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 روش کار 

  
  

مستلزم تقویت و بهبـود   ،ارتقاء توان و ظرفیت علمی هر کشور
وضعیت تولیـد اطالعـات علمـی اسـت. بـدین منظـور و بـراي        

از روش د بایـ  تر تـوان علمـی، مـی    چه دقیق کنترل و ارزیابی هر
ـ   سـنجی از روش  . علـم ]1[سنجی اسـتفاده کـرد   علم ی هـاي کم

است که بـراي ارزیـابی و مقایسـه انتشـارات علمـی کشـورها،       
عات خـاص و نویسـندگان   ها، موسسات علمی، موضـو  دانشگاه

تـرین شـیوه، تحلیـل     سـنجی رایـج   . در علـم ]2[شود استفاده می
استنادي است که با شمارش استنادات و مدارك تولید شده بـه  

هـاي علمـی    تعیین نویسندگان کلیدي و مجالت هسته و حـوزه 
جدید و مطالعه تاریخ علم مـی پـردازد. در گذشـته، مطالعـات     

اما امـروزه   ،زیاد و دقت کم بودتحلیل استنادي داراي زحمت 
افزارهـاي مختلـف ایـن امـر بـا کیفیـت و سـرعت         با ظهور نرم

افـزار   افزارهـا، نـرم   پـذیرد. از جملـه ایـن نـرم     باالتري انجام می
اسـت کـه پیونـدهاي اسـتنادي بـین      )HistCite( هیست سایت

افزار با استفاده  . این نرم]3[دهد مدارك را مورد تحلیل قرار می
 Web of( آوســاینس  هــاي اســتنادي پایگــاه وب   از داده

Science(  نتایج قابل توجهی را در قالب جداول و نمودارهاي
مختلف و همچنین رسم نقشه علمی در اختیار پژوهشگران قرار 

دهد. این نقشه بـا ترسـیم گرافیکـی یـک رشـته علمـی، بـه         می
وم پردازد و مفهوم انتزاعی آن را به مفه تر آن می شناسایی دقیق

  . ]4[کند عینی تبدیل می
اي اسـتفاده   هـاي خوشـه   بنـدي  براي رسم نقشه علمـی از گـروه  

هاي شبیه بـه هـم در هـر حـوزه      ها مجموعه داده شود. خوشه می
بنـدي و ترسـیم نقشـه علمـی      موضوعی هستند. از طریق خوشـه 

هاي مختلف علم و مطالعه تـاریخ آن   دسترسی به روابط قسمت
ی در تمامی .جدا از کاربرد مطالعات کم]5[شود پذیر می امکان
هاي نوپـا بـه جهـت نیـاز بـه کسـب        هاي علمی، در حوزه حوزه

سنجی نیـاز   تر، به مطالعات علم تر و منسجم جایگاهی مستحکم
هــاي علمــی،  شــود. یکـی از ایــن حـوزه   بیشـتري احســاس مـی  

هایی که زوال و تخریب بـافتی   هاي بنیادي است. بیماري سلول
ــ  یــک معضـل اساســی در ســالمت   ،ه دنبـال دارنــد در بـدن را ب

هـاي گذشـته، دانشـمندان،     رونـد. در سـال   ها به شمار مـی  انسان

هـاي بنیـادي را    اي تحت عنـوان سـلول   هاي ویژه خواص سلول
ــی   ــه م ــد ک ــیف کردن ــوان از آن توص ــین    ت ــان چن ــا در درم ه

ها اسـت و   سلول بنیادي، مادر تمام سلول هایی سود برد. بیماري
هـاي بـدن را دارد. ایـن سـلول از      تبدیل به تمـام سـلول  توانایی 

 و تمـــــایز )Self Renewing( توانــــایی خودنوســـــازي 
)Differentiation( هاي خونی، قلبی، عصـبی و   به انواع سلول

ــرمیم   ــین، در بازســازي و ت غضــروفی برخــوردار اســت. همچن
هاي مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت، مـوثر اسـت.    بافت

هـاي بنیـادي، ایـن     لیل توانایی منحصر به فرد سـلول امروزه به د
  شناسی و علوم درمانی است. حوزه از مباحث جذاب در زیست

هاي ژنتیکـی   هاي بنیادي در درمان طیف وسیعی بیماري سلول 
تـوان بـه    و اکتسابی مـورد اسـتفاده اسـت کـه از آن جملـه مـی      

 ها و هاي پوستی، غضروفی، خودایمنی، عصبی، سرطان بیماري
هـا انقالبـی در    هاي قلبی اشاره کرد. کاربرد ایـن سـلول   بیماري

هـاي   پزشکی، علم ژنتیک و درمان ایجاد کرده است. در سـال 
هـاي   دادهاي علمی حوزه ژنتیـک و سـلول   بروندر ایران اخیر 

  .  ]6[رشد سریعی داشته استبنیادي، 
با توجه به اهمیـت ایـن حـوزه و اینکـه تـا کنـون پژوهشـی در        

هـاي بنیـادي در ایـران     م نقشه علمـی حـوزه سـلول   جهت ترسی
ــا      ــر دارد ب ــه در نظ ــن مطالع ــت، ای ــه اس ــورت نگرفت  روشص

هاي مرتبط  مصورسازي و ترسیم نقشه علمی، حجم عظیم داده
هـاي موضـوعی مهـم در     ها را سازماندهی و خوشه با این حوزه

بـد و  ها را شناسایی کند تا از روند رشد آن آگاهی یا این حوزه
ها و موسسات ایرانی  مهم و پراستناد، نویسندگان، دانشگاه آثار

 به نظر مـی رسـد   داراي بیشترین تولیدات علمی را تعیین نماید.
بــه  بتوانــد نتـایج ایــن پــژوهش در صــورت اســتفاده کــاربردي 

هـاي بنیـادي    گذاري موثر در حوزه سلول ریزي و سیاست برنامه
  .نمایددر ایران، کمک 

  
  

در آن از روش  بـود کـه  این پژوهش از نوع کاربردي توصیفی 
هـاي   اسـت کـه یکـی از روش    ترسیم نقشه علمی استفاده شـده 

سنجی است.جامعه پژوهش، کلیه تولیـدات علمـی مربـوط     علم
ــادي پژوهشــگران ایرانــی در پایگــاه  بــه حــوزه ســلول هــاي بنی

 مقدمه
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ن رکورد در ایـ  2317که شامل  بود 2015استنادي علوم تا سال 
  زمینه است.

هـاي   ابتدا در بخش جستجوي پایگاه استنادي علـوم کلیـدواژه  
 Medical( اســتخراج شــده از اصــطالحنامه پزشــکی مــش    

Subject Headings( هـاي بنیـادي    در حوزه موضوعی سـلول
ــب   ــه ترتی  Stem cell* OR Mother cell* OR(ب

Progenitor cell* OR Colony forming unit* (  تا سـال
هـاي پـاالیش    سپس با توجـه بـه گزینـه    ،و گردیدجستج 2015

جستجو تعبیه شده در پایگاه استنادي علوم، نتایج تنها به کشور 
رکورد بود  2317ایران محدود شد. نتایج جستجو در این زمینه 

آوري شـدند.   جمـع  1394که این رکوردها در شهریورماه سال 
ــراي اســتخراج داد هــا توســط  هــا و قابــل خوانــدن شــدن آن ه ب

 Plain( ها به صورت متن سـاده  فزار هیست سایت ابتدا آنا نرم

Text( و به دلیل محـدودیت در پایگـاه اسـتنادي    شد   درآورده
 500هاي  ها به صورت فایل ها، رکورد علوم براي استخراج داده

تایی و جداگانه اسـتخراج و در رایانـه شخصـی ذخیـره شـدند      
یـک فایـل   هاي متن ساده تجمیع و به صـورت   سپس تمام فایل
نتایج جستجو از پایگاه استنادي علوم به رایانـه  جامع درآمدند. 

افـزار هیسـت    شخصی منتقل و براي رسـم نقشـه علمـی بـه نـرم     
ــرم  ــزار جهــت تحلیــل داده ســایت وارد شــدند. ایــن ن ــا در  اف ه

هاي استنادي طراحـی شـده اسـت قـادر اسـت       هاي نمایه پایگاه
اي از مدارك شناسایی و  پراستنادترین آثار را از میان مجموعه

ترین  ها ترسیم نماید همچنین مرتبط ماتریس استنادات میان آن
بندي به تصویر  ها را به صورت خوشه مدارك و روابط میان آن

هـاي   . در نهایت نقشه علمی حوزه موضوعی سلول]7[کشد  می
ها شناسـایی شـدند. سـایر     هاي مهم در آن بنیادي رسم و خوشه

بـا اسـتفاده از نتـایج جسـتجو در پایگـاه       سواالت پـژوهش نیـز  
  استنادي علوم پاسخ داده شدند.

  
  

هــاي حاصــل از ایــن پــژوهش در شــش بخــش خالصــه   یافتــه
انـد. اولـین بخـش، مربـوط بـه نویسـندگان ایرانـی، داراي         شده

هـاي بنیـادي در پایگـاه     بیشترین تولید علمـی در حـوزه سـلول   
با توجه بـه جسـتجوي انجـام    است.  2015استنادي علوم تا سال 

در  هـاي بنیـادي،   شده در پایگاه استنادي علوم در زمینـه سـلول  
نویسنده ایرانی در این زمینه موضـوعی تـا سـال     1849مجموع 

سـلیمانی بـا   براسـاس جـدول یک،  .دارنـد فعالیت علمـی   2015
ــد  ــی  231تولی ــدرك علم ــدم ــوزه  ده درص ــه اول را در ح رتب

به خود اختصاص داده  2015هاي بنیادي در ایران تا سال  سلول
نه درصد ی مدرك علم 208است. رتبه دوم را بهاروند با تولید 

از آن خود کرده است. در این میان تعداد کل استنادات محلی 
بهارونـد نسـبت بـه    بـه تولیـدات   و تعداد کل استنادات جهـانی  
  بود.هاي بنیادي بیشتر  تمامی نویسندگان حوزه سلول

  
 2015هاي بنیادي تا سال  : ده نویسنده ایرانی داراي بیشترین تولید علمی در حوزه سلول1جدول 

درصد از کل   تعداد مدارك  نام نویسنده
  مدارك

  تعداد کل استنادات محلی
TLCS 

  تعداد کل استنادات جهانی
TGCS 

Soleimani M.  232  0/10  450  2181  
Baharvand H. 208  9/0  581  2596  

Ghavamzadeh A. 193  3/8  82  866  
Alimoghaddam K. 124  4/5  64  677  

Hamidieh A.A. 85  7/3  17  54  
Iravani M. 57  5/2  29  158  
Jahani M. 57  5/2  16  58  

Eslaminejad M.B. 56  4/2  121  407  
Mowla S.J. 56  4/2  144  722  
Aghdami N. 55  4/2  76  386  

 یافته ها
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هـا و موسسـات ایرانـی داراي     بخش دوم، در رابطه بـا دانشـگاه  
هـاي بنیـادي در پایگـاه     حـوزه سـلول  بیشترین تولید علمـی در  

با توجه بـه جسـتجوي انجـام    است. 2015استنادي علوم تا سال 
هـاي بنیـادي در    شده در پایگاه استنادي علـوم در زمینـه سـلول   

فعالیـت   2015دانشگاه و موسسه در ایران تـا سـال    446مجموع 
  علمی دارند.

زمینه رتبه نخست تولید مدارك علمی در بر اساس جدول دو، 
بـه دانشـگاه علـوم     2015هـاي بنیـادي در ایـران تـا سـال       سلول

ــد   ــا تولی ــران ب ــکی ته ــی   566پزش ــدرك علم ــد  5/24م درص
یابد. رتبه دوم را دانشگاه تربیت مدرس بـا تولیـد    اختصاص می

کنـد. در میـان    از آن خود مـی درصد  8/17مدرك علمی  412
رك علمـی  مد 222موسسات نیز ابتدا جهاد دانشگاهی با تولید 

هاي بنیادي با  و سپس مرکز تحقیقات فناوري سلولدرصد  6/9
جایگـاه اول و دوم را بـه   درصـد   4/4مدرك علمی  102تولید 

دهنـد. در ایـن میـان تعـداد کـل اسـتنادات        خود اختصاص می
) نسبت بـه تمـام   690مدرس ( دانشگاه تربیتبه تولیدات محلی 

ادي و تعـداد کـل   هـاي بنیـ   هاي فعـال در زمینـه سـلول    دانشگاه
) نسبت بـه تمـام موسسـات    360استنادات محلی انستیتو رویان (

بـه  تعـداد کـل اسـتنادات جهـانی      بود.فعال در این زمینه بیشتر 
) نسـبت بـه تمـام    3675دانشگاه علوم پزشکی ایـران ( تولیدات 

هـاي بنیـادي و تعـداد کـل      هاي فعـال در زمینـه سـلول    دانشگاه
) 1741موسسه جهـاد دانشـگاهی (   به تولیداتاستنادات جهانی 

(جدول نسبت یه تمام موسسات فعال در این زمینه بیشـتر اسـت.  
  دو)

  
2015هاي بنیادي در ایران تا سال  دانشگاه و موسسه پرتولید در زمینه سلول15: 2 جدول  

تعداد   نام دانشگاه یا موسسه
  درصد از کل مدارك  مدرك

استنادات تعداد 
  محلی

TLCS  

تعداد استنادات 
  جهانی
TGCS 

  3675  529  5/24  566  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  3185  690  8/17  412 دانشگاه تربیت مدرس

  2193  302   4/10  241  دانشگاه تهران
  1741  243  6/9  222  جهاد دانشگاهی

  1118  149  6/8  198 دانشگاه آزاد اسالمی
  1071  180  1/7  164 بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید 

  686  85  9/6  159 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  1293  324  4/6  147 دانشگاه علم و فرهنگ

  738  177  4/4  102  هاي بنیادي مرکز تحقیقات و فناوري سلول
  516  83  2/4  98 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  808  118  9/3  90 انستیتو پاستور ایران
  277  49  6/3  83 ایراندانشگاه علوم پزشکی 

  1493  360  0/3  69 موسسه رویان
  306  63  0/3  69 فناوري موسسه ملی تحقیقات ژنتیک و زیست

  622  168  7/2  61 هاي بنیادي رویان شناسی و فناوري سلول موسسه زیست
  

بخش سوم یافته ها در ارتبـاط بـا آثـار پراسـتناد ایرانـی حـوزه       
اسـت.   2015هاي بنیادي در پایگاه استنادي علوم تا سـال   سلول

هـاي بنیـادي،    با توجه به جستجوي انجام گرفته در زمینه سـلول 

مدرك علمی مرتبط با این حـوزه موضـوعی    2317در مجموع 
  یافت شد.

ر علمی پراسـتناد در زمینـه   اثآرتبه نخست بر مبناي جدول سه، 
  مقالـه  2015هاي بنیادي در پایگاه استنادي علوم تـا سـال    سلول
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ــاران  ــه و همک ــمی مبارک ــه  قاس ــت ک ــه اس ــالز  در مجل بیومتری
)Biomaterilas(  اند. این مقاله  به چاپ رسانیده 2008در سال

 و نانوفیبر ژالتین )Electrospun( در رابطه با نقش الکترسپون
)Nanofiberous gelatin(   .در مهندسی بافت اعصـاب اسـت 

پراســتنادترین اثــر بــر مبنــاي شــاخص اســتنادات محلــی مقالــه 
اسـت کـه در سـال     45بهاروند و همکاران با نمره استناد محلی 

 Developmentتوســـعه رشـــد و تمـــایز ( در مجلـــه 2006

Growth and Differentiation(است. به چاپ رسیده  
  
  

  بر اساس شاخص جی سی اس 2015هاي بنیادي تا سال  : ده اثر پراستناد ایرانی حوزه سلول3جدول 

  سال  مجله  نویسنده  عنوان

تعداد 
استنادات 

  جهانی
GCS  

تعداد 
استنادات 

  محلی
LCS  

Electrospun poly(epsilon-
caprolactone)/gelatinnanofibrous 

scaffolds for nerve tissue engineering  
قاسمی مبارکه 

  Biomaterials  2008  296  0  و همکاران

Aging of mesenchymal stem cell in 
vitro  

بناب و 
  BMC Cell Biology 2006  239  0  همکاران

HAX1 deficiency causes autosomal 
recessive severe congenital 

neutropenia (Kostmann disease)  
رضایی و 
  Nature Genetics  2007  222  2  همکاران

Aspergillusflavus: human pathogen, 
allergen and mycotoxin producer  

هدایتی و 
  Microbiology – SGM 2007  212  0  همکاران

Immunomodulating and anticancer 
agents in the realm of macromycetes 

fungi (macrofungi)  
مرادعلی و 

  همکاران
International 

Immunopharmacology 2007  201  0  

Cellular differentiation hierarchies in 
normal and culture-adapted human 

embryonic stem cells  
متین و 
  Human Molecular Genetics  2005  178  9  همکاران

Health-related quality of life in breast 
cancer patients: A bibliographic 

review of the literature from 1974 to 
2007  

 Journal of Experimental and  منتظري
Clinical Cancer Research 2008  175  0  

A protocol for isolation and culture of 
mesenchymal stem cells from mouse 

bone marrow  
سلیمانی و 
  Nature protocols 2009  164  4  همکاران

Braveheart, a Long Noncoding RNA 
Required for Cardiovascular Lineage 

Commitment  
تابع بردبار و 

  Cell 2013  162  0  همکاران

Foundation review: Trends in the 
development of radioprotective agents  مهر حسینی  Drug Discovery Today  2007  152  0  

  
ها، روند رشد تولیـدات علمـی پژوهشـگران    بخش چهارم یافته

را مورد بررسی  2015هاي بنیادي تا سال  ایرانی در حوزه سلول
بیشـترین تولیـدات علمـی    ، بر اساس جدول چهار دهد. قرار می

مـدرك   426با  2014هاي بنیادي مربوط به سال  در زمینه سلول
در این میان تعداد کل استنادات محلی سال  درصد است. 4/18

 )2618( 2011) و تعداد کل استنادات جهانی سـال  313( 2013

در زمینـه   محاسـبه شـده  هـاي   نسـبت بـه تمـام سـال     به تولیدات
رونـد رشـد تولیـدات علمـی در      اسـت.  هاي بنیادي بیشتر سلول

رو بـه   2014زمینه ژنتیک افزایشی بوده بدین ترتیب که تا سال 
مقـداري رو بـه کـاهش     2015تـا   2014افزایش، سپس از سال 

  است. نهاده
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   2015هاي بنیادي تا سال  : روند رشد تولیدات علمی حوزه سلول4جدول 

تعداد کل استنادات   درصد از کل مدارك  تعداد مدرك  سال انتشار
  TLCSمحلی

تعداد کل استنادات 
  TGCSجهانی

1992  2  09/0  0  27  
1995  1  04/0  2  7  
1998  2  09/0  0  13  
1999  2  09/0  0  6  
2000  1  04/0  0  24  
2002  1  04/0  0  0  
2003  4  17/0  0  171  
2004  22  95/0  72  237  
2005  35  51/1  58  693  
2006  47  03/2  167  1008  
2007  84  63/3  180  2170  
2008  108  66/4  185  1682  
2009  136  87/5  219  1537  
2010  195  42/8  298  1675  
2011  255  01/11  310  2618  
2012  288  43/12  301  1900  
2013  341  72/14  313  1831  
2014  426  40/18  191  996  
2015  366  80/15  14  96  

  -  -  100  2317  مجموع
  

ــارات    ــع انتشـ ــوه توزیـ ــا نحـ ــاط بـ ــنجم در ارتبـ ــش پـ بخـ
هاي بنیادي بـر اسـاس نـوع      پژوهشگران ایرانی حوزه سلول

بـا  اسـت.   2015مدرك در پایگـاه اسـتنادي علـوم تـا سـال      
از تعـداد کـل مـدارك علمـی     ، یکتوجه به نمودار شماره 
 76عــدد  1762 هــاي بنیــادي، ســلولتولیــد شــده در حــوزه 

هـا،   بخـش ششـم یافتـه    دهـد.  را مقاالت تشکیل مـی  درصد
هاي مهم در ترسیم نقشـه علمـی حـوزه سـلول     تعیین خوشه

براي ترسـیم نقشـه   است. 2015هاي بنیادي در ایران تا سال  
سـایت   افـزار هیسـت   هـاي بنیـادي از نـرم    علمی حوزه سلول

افـزار بـه ترتیـب سـال انتشـار،       اسـت. ایـن نـرم    استفاده شده

ــین    ــتنادي ب ــدهاي اس ــدرك و پیون ــر م ــتنادات ه ــداد اس تع
نماید. با توجـه   را ترسیم می  مدارك، نقشه علمی این حوزه

ــایی تشــکیل    ــین مــدارك، خوشــه ه ــط اســتنادي ب ــه رواب ب
اسـت   شود. هر خوشه از تعدادي مـدارك تشـکیل شـده    می

انـد. هرچـه    که این مدارك به صـورت دایـره نمایـان شـده    
یعنی مدرك مورد نظر داراي اسـتنادات  دایره بزرگتر باشد 

هـا رابطـه اسـتنادي     هاي بین این دایـره  بیشتري است. پیکان
هـا   دهـد. بـا تحلیـل ایـن خوشـه      مدارك را بـاهم نشـان مـی   

  ترین موضوعات این دو حوزه پی برد.   توان به مهم می
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  هاي بنیادي بر اساس نوع مدرك حوزه سلول : توزیع انتشارات پژوهشگران ایرانی1نمودار 

 
افزار هیست سایت دو نوع نقشـه قابـل ترسـیم اسـت.      در نرم

 Local(اسـتنادات محلـی  شـاخص  اولـین نقشـه بـر مبنـاي     

Citation Score (   ــاي ــر مبن ــه ب ــین نقش  شــاخص و دوم
اسـت. پـیش    )Global Citation Score(استنادات جهانی

مـدرك   30افـزار بـراي ترسـیم نقشـه علمـی       فرض این نرم
هاي مـورد   ها، سال تاثیرگذار است اما با توجه به حجم داده

مطالعه و براي به دست آوردن نقشه بهتر براي ترسیم نقشـه  
هاي بنیادي از مـدارك بیشـتري اسـتفاده     علمی حوزه سلول

  است. شده
ر مبنـاي شــاخص  هـاي بنیـادي بـ    نقشـه علمـی حـوزه سـلول    
مـدرك در نظـر گرفتـه شـده      50استنادات محلی بـا تعـداد   

شامل دو خوشه مهم و بر مبناي شاخص استنادات جهانی با 
  مدرك نیز شامل دو خوشه مهم بود. 70تعداد 

اولین خوشه مربوط به تولیدات بر اساس شکل شماره یک، 
هاي بنیادي بر مبنـاي   علمی پژوهشگران ایرانی حوزه سلول

 2004، در بازه زمانی سال 2015خص ال سی اس تا سال شا
گـره اسـت.    24است. این خوشه شامل  ترسیم شده 2012تا 

ــایز     ــر و تم ــا تکثی ــاط ب ــه در ارتب ــن خوش ــی ای موضــوع کل

هـا اسـت.    هـاي بنیـادي جنینـی بـراي درمـان بیمـاري       سلول
، 45پراستنادترین مدرك این خوشه با نمـره اسـتناد محلـی    

توسط بهارونـد و   2006است که در سال  81مدرك شماره 
به چاپ توسعه رشد و تمایز همکاران نوشته شده و در مجله 

هـاي بنیـادي    این مقاله در رابطه با تکثیر سـلول  است. رسیده
  جنینی انسان است.

دومین خوشه نقشه علمی تولیـدات پژوهشـگران ایرانـی در    
 سالمبناي شاخص ال سی اس تا هاي بنیادي بر  حوزه سلول

اسـت. ایـن    ترسـیم شـده   2014تا  2012هاي  بین سال 2015
گره است. این خوشه بر مبنـاي تولیـدات    ششخوشه شامل 

علمــی اخــوان شــکل گرفتــه اســت کــه موضــوع کلــی آن، 
در تکثیــــر و تمــــایز  )Graphene( اســــتفاده از گــــرافن

هاي بنیادي انسـان اسـت. پراسـتنادترین مـدرك ایـن       سلول
اسـت   25با نمره استناد محلـی   1145خوشه، مدرك شماره 

نوشـته شــده   2012کـه توسـط اخـوان و همکـاران در سـال      
است. عنوان این مقاله میزان سمیت ژنی در گرافن نانوپالت 

بـه چـاپ   الز بیومتریـ  سلول بنیادي انسان است که در مجلـه 
  است. رسیده

 1762 مقاالت 

خالصه نشست هاي  
 334علمی

 164مقاالت مروري  

   15نامه ها  43خالصه مذاکرات 
 13یادداشت سردبیر 

 6اصالحات 
 3فصول کتاب 

 مقاالت

 خالصھ نشست ھای علمی

 مقاالت مروری

 خالصھ مذاکرات

 نامھ ھا

 یادداشت ھای سردبیر

 اصالحات

 فصول کتاب
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  خوشه اول                                    خوشه دوم                                           

  
ترسیم شده توسط نرم افزار  براساس شاخص استنادات محلی 2015هاي بنیادي تا سال  : نقشه علمی حوزه سلول1شکل 

  هیست سایت
  

هـاي   اولین خوشه نقشه علمی حـوزه سـلول  بر اساس شکل دو، 
شـروع و   2004بنیادي بر مبناي شاخص جـی سـی اس از سـال    

گـره اسـت.    16شود. این خوشـه شـامل    ختم می 2010در سال 
سـان  موضوع کلی این خوشـه تکثیـر و تمـایز سـلول بنیـادي ان     

  هاي کبدي و دستگاه گوارش است.   براي درمان بیماري
 73پراستنادترین مدرك این خوشه به ترتیب، مـدرك شـماره   

 73اسـت. مـدرك شـماره     132با نمره استنادات جهانی  412و 
المللـی   بـین در مجلـه   2006توسط بهاروند و همکاران در سـال  

ــت ــد(  زیسـ ــی رشـ  International Journal ofشناسـ

Developmental Biology(     .عنـوان  به چـاپ رسـیده اسـت
این مقاله، تمایز سلول بنیـادي جنینـی انسـان بـه سـلول کبـدي       

ها و همکاران در سال  توسط خرازي 412است. مدرك شماره 
ــه  2009 ــده و در مجل ــته ش ــتروانترولوژي و   نوش ــایی گاس اروپ

) European Journal of Gastroenterologyهپـاتولوژي ( 

ارتقاء عملکـرد کبـد در    چاپ رسیده است. عنوان این مقالهبه 
 بیمــاران ســیروز پــس از تزریــق ســلول بنیــادي مزنشــیمال      

)Mesenchymal( است.  
هـاي بنیـادي بـر مبنـاي      دومین خوشه نقشه علمی حـوزه سـلول  

 2011شـروع و در ســال   2005شـاخص جـی سـی اس از سـال     
وع کلـی  گره است. موضـ  هفتشود. این خوشه شامل  ختم می

ــاي آن در   ــادي جنینــی و کاربرده ــا ســلول بنی ــاط ب آن در ارتب
ــه،     ــن خوش ــدرك ای ــتنادترین م ــت. پراس ــرطان اس ــد و س رش

اسـت کـه توسـط     178با نمره استناد جهـانی   66مدرك شماره 
انوربا همکاري متین و سایر نویسندگان نوشـته شـده و در سـال    

ــان (در مجلــــه  2005  Humanژنتیــــک مولکــــولی انســ

Molecular Genetics (   اسـت. عنـوان ایـن     بـه چـاپ رسـیده
تمـایز سـلولی در سـلول بنیـادي جنینـی طبیعـی و کشـت        مقاله 

  است.   داده شده انسان
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  خوشه دوم                                                        خوشه اول  

  
ترسیم شده توسط نرم افزار  بر مبناي شاخص استنادات جهانی 2015بنیادي تا سال هاي  : نقشه علمی حوزه سلول2شکل 

  هیست سایت
  
  
 

 
  

هاي بنیـادي تـا سـال     هاي پژوهش در زمینه سلول بر اساس یافته
نویسنده داراي فعالیت و تولیـدات علمـی هسـتند     1849، 2015

بنـدي برمبنـاي تعـداد مـدرك،      اسـاس رتبـه   که از این میان بر
مدرك بیشترین تولید علمی را نسـبت بـه    232سلیمانی با تولید 

سایر نویسندگان داراست. نمره شاخص کـل اسـتنادات محلـی    
و نمـره شـاخص کـل اسـتنادات جهـانی او       450این نویسـنده،  

ــا تولیــد  2181 مــدرك  208اســت. در صــورتی کــه بهارونــد ب
و همچنـین شـاخص    581تنادات محلـی  داراي شاخص کل اس

ــانی  ، از لحــاظ اســتنادي از ســلیمانی 2596کــل اســتنادات جه
  داراي رتبه باالتري است.

به تحلیل استنادي  1390زاده و عصاره در سال  در پژوهش مکی
گـاه   دادهاي علمی اخـالق پزشـکی در وب   و ترسیم نقشه برون

در ایـن   پرداختنـد.  2008تـا   1990هـاي   در سالآوساینس  وب
پژوهش نیز نویسندگان داراي بیشـترین تولیـد علمـی ابتـدا ب     

هـاي   اساس تعداد مدارك تولید شده، سپس بر اساس شـاخص 
تعداد کل استنادات محلی و جهانی مورد بررسی قرار گرفتنـد.  

تـا  1990هـاي   نویسـنده طـی سـال    10326این بررسی نشان داد 

ی در نمایـه  هاي خـود را در حـوزه اخـالق پزشـک     نوشته 2008
استنادي علوم به ثبت رساندند. مجموع استنادهاي محلی از زیاد 

 198مقاله و با نمره استناد محلی  17به کم نشان داد که سلف با 
داراي بیشترین استناد محلی اسـت. بـر مبنـاي شـاخص اسـتناد      

داراي  661مقاله و نمره استناد جهانی  33جهانی هم سولماسی با 
  . ]8[تناد جهانی است بیشترین مجموع اس

در پژوهشـی مشـابه بـا عنـوان      1388زاده و عصاره در سال  پشوتنی
نگاشــتی تولیــدات علمــی  تحلیــل اســتنادي و ترســیم نقشــه تــاریخ

بـه   2008تـا   2000هـاي   کشاورزي در نمایه استنادي علوم در سـال 
بندي نویسندگان براساس تعداد مدارك تولیـد شـده و میـزان     رتبه

نادات محلـی و شـاخص کـل اسـتنادات جهـانی      شاخص کل اسـت 
نویسـنده از سـال    51655پرداختند. بر اساس ایـن پـژوهش تعـداد    

مقاالت خود را در حوزه کشاورزي به رشته تحریـر   2008تا  2000
اند. در ایـن   و در پایگاه نمایه استنادي علوم به ثبت رسانده  درآورده
از  270مره اسـتناد جهـانی   مقاله ون 30ز دانشگاه اوهایو با ا میان الال

  .  ]9[بقیه نویسندگان رتبه باالتري را کسب کرد
دهد که  هاي مشابه نشان می مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

هاي بنیادي از فعالیت بیشتر و اسـتنادات   نویسندگان در حوزه سلول
  هاي دیگر برخوردار هستند. محلی و جهانی بیشتري نسبت به حوزه

 بحث و نتیجه گیري
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دانشگاه و موسسه در زمینه  446هاي پژوهش نشان داد که  یافته
کنند کـه از   فعالیت می 2015هاي بنیادي در ایران تا سال  سلول

بنـدي برمبنـاي تعـداد مـدرك،      ها، براسـاس رتبـه   میان دانشگاه
مدرك و با نمره کل  566دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید 

نسـبت بـه    3675د جهـانی  و نمـره کـل اسـتنا    529استناد محلی 
بنـدي   ها باالترین رتبه را داراست. از لحاظ رتبه تمامی دانشگاه

مدرس با تولیـد   براساس نمره کل استناد محلی، دانشگاه تربیت
بـــاالترین رتبــه را دارد. در میـــان   690مــدرك و نمــره    412

مـدرك و   222موسسات نیز موسسه جهاد دانشگاهی بـا تولیـد   
 1741و نمـره کـل اسـتناد جهـانی      243لـی  نمره کل استناد مح

رتبه باالتري را نسبت به سایر موسسات کسـب کـرد. از لحـاظ    
بندي بر مبناي شاخص استنادات محلی در میان موسسـات،   رتبه

  باالترین رتبه را دارست.  360موسسه رویان با کسب نمره 
هاي بنیادي دانشـگاه   هاي پژوهش در زمینه سلول بر اساس یافته

پزشکی تهران باالترین تولیـد مـدرك و نمـره اسـتنادات      علوم
جهانی را داراست اما از لحاظ نمره اسـتنادات محلـی دانشـگاه    

مدرس سطح بسـیار بـاالتري را نسـبت بـه ایـن دانشـگاه        تربیت
دهـد کـه در کشـورمان ایـران،      برخوردار است. این نشـان مـی  
میـان  مدرس از لحاظ کیفیت در  تولیدات علمی دانشگاه تربیت

  کند. جایگاه باالتري را کسب می، ها سایر دانشگاه
که بـه   1393هاي مشابه، پژوهش لونی در سال  در میان پژوهش

ترسیم نقشه علمی علوم دارویی کشورهاي منتخـب خاورمیانـه   
اسـت   پرداختـه  2012تـا   2001با استفاده از نمایه استنادي علوم 

ــایج پــژوهش حاضــر، دریافــت کــه دانشــگ  اه علــوم هماننــد نت
پزشکی تهران باالترین تولید علم را در حوزه علوم دارویی در 
منطقه خاورمیانه و در بـازه زمـانی مربوطـه داراسـت، از لحـاظ      
دریافت استنادات محلی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق 

اما از لحاظ استنادات جهـانی رتبـه     به کسب باالترین رتبه شده
هاي پژوهش نشان داد کـه   . یافته]10[است سوم را کسب نموده

مـدرك در پایگـاه اسـتنادي     2317هاي بنیـادي   در زمینه سلول
انـد.   توسط نویسندگان ایرانی به ثبت رسیده 2015علوم تا سال 

هاي بنیادي و بر اساس شاخص نمـره اسـتنادات    در زمینه سلول
در  2008جهانی، مقاله قاسمی مبارکه و همکاران کـه در سـال   

نقش الکترواسپون و نانوفایبر ژالتین  و با عنوان ومتریالزبی مجله
ــره   در مهندســی بافــت اعصــاب   و   را کســب نمــوده  296نم

پراستنادترین مقاله بر اساس شـاخص   پراستنادترین مقاله است.
 2006نمره استنادات محلی، مقاله بهاروند و همکـاران در سـال   

لول بنیـادي  بـا عنـوان تکثیـر سـ     توسعه رشـد و تمـایز   در مجله
 Diploid andد (جنینی انسان با کاریوتایپ دیپلویید و ترپلویی

Triploid Caryotype(  را کسب کرده است.  45که نمره  
دادهاي علمی محققان حوزه  در پژوهش مشابهی با عنوان برون

تـا   1995هـاي   شناسی در نمایـه اسـتنادي علـوم طـی سـال      انگل
مقاالت پراسـتناد در زمینـه   به روش ترسیم ساختار علمی  2010
ها مشـخص شـدند. بـر اسـاس      شناسی به تفکیک شاخص انگل
شناسی در محدوده  داد در زمینه انگل برون 3781ها، تعداد  یافته

در پایگـاه نمایـه اسـتنادي علـوم بـه ثبـت        2010تا  1995زمانی 
دادهـاي   است. با توجـه بـه ایـن کـه ایـن پـژوهش بـرون        رسیده

اسـت و از   ینه خاص مورد بررسی قرار دادهجهانی را در این زم
دادهاي محققـان کشـورمان ایـران در زمینـه      مقایسه آن با برون

توان به این نتیجه رسید که فعالیت کشـور   هاي بنیادي می سلول
شناسـی اسـت.    هاي بنیادي بیشـتر از انگـل   ایران در زمینه سلول

ــتنادترین مقالــه در ایــن زمینــه موضــوعی     ز اي ا مقالــه ،پراس
شناسی  ارتباط بین بوم موردمارگولیس و همکاران است که در 

  .]11[گردد برمی 1997شناسی است و به سال  و انگل
ــه   یافتــه ــد رشــد تولیــدات علمــی در زمین ــه رون ــوط ب هــاي مرب
نشـان داد کـه بیشـترین تولیـد      2015هاي بنیادي تـا سـال    سلول

ــال  ــی در س ــد   2014علم ــا تولی ــدرك رخ داده 626ب ــت.  م اس
بـا کسـب نمـره     2013راساس شاخص استنادات محلـی، سـال   ب

با کسـب   2011و بر اساس شاخص استنادات جهانی، سال  313
ــره  ــه     2618نم ــانی مربوط ــازه زم ــان ب ــه در می ــاالترین رتب از ب

افزایشـی و   2014برخوردار بودند. روند رشد تولیدات تـا سـال   
  است. رو به کاهش نهاده 2015تا  2014از سال 

هاي مشابه، در پژوهشی تحـت عنـوان تحلیـل     پژوهشدر میان 
دادي علمـی اخـالق پزشـکی در     استنادي و ترسیم نقشـه بـرون  

کـه توسـط    2008تـا   1990هاي  در سال آوساینس وب گاه وب
زاده و عصاره نوشته شده رونـد رشـد تولیـدات علمـی در      مکی
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ها نشـان   شد. یافته زمینه اخالق پزشکی مورد بررسی قرار گرفته
تـا   2007روند افزایشـی و از   2007تا سال  1990داد که از سال 

اسـت.از لحـاظ نمـره اسـتناد      مقداري روبه کاهش نهـاده  2008
و از لحـاظ نمـره اسـتناد جهـانی      505با نمـره   1992محلی سال 

  .]8[ها بودند سال پراستنادترین 3601با نمره  2001 سال
یـدات علمــی  زاده و عصـاره در زمینــه تول  در پـژوهش پشــوتنی 

داراي بیشترین تولیـد علمـی و بـر     2008حوزه کشاورزي سال 
ــال     ــانی س ــتناد جه ــی و اس ــتناد محل ــاخص اس ــاس ش  2000اس

. با مقایسه بین پژوهش حاضر و ]9[است پراستنادترین سال بوده
توان به این نتیجـه رسـید کـه دلیـل نوپـا       هاي مشابه می پژوهش

در ایـران فعالیـت    هاي بنیـادي  هاي موضوعی سلول بودن حوزه
اسـت. بـر    ها آغاز شده به بعد، در این زمینه 2005علمی از سال 

هـاي پراسـتناد در ایـن حـوزه      این مبنـا طبیعـی اسـت کـه سـال     
  هاي دیگر دارد. موضوعی تفاوت بسیاري با سایر حوزه

هاي پـژوهش در زمینـه نحـوه توزیـع انتشـارات بـر        تحلیل داده
ــال    ــا س ــدرك ت ــوع م ــا 2015اســاس ن ــه نش ــه در زمین ن داد ک

) درصد 76عدد آن ( 1762مدرك،  2317هاي بنیادي از  سلول
هــاي مشــابه، هماننــد  انــد. در پــژوهش را مقــاالت تشــکیل داده

زاده در  ، مکــی]9[زاده در زمینــه کشــاورزي پــژوهش پشــوتنی
 ]11[شناسـی  و نامدار در زمینـه انگـل   ]8[زمینه اخالق پزشکی

نشان داد کـه اکثـر مـدارك در    ها  همانند پژوهش حاضر، یافته
  اند. قالب مقاله ارائه شده

ــه ــدات       یافت ــی تولی ــه علم ــه نقش ــان داد ک ــژوهش نش ــاي پ ه
بـر مبنـاي    2015هاي بنیـادي تـا سـال     پژوهشگران حوزه سلول

شاخص استنادات محلـی شـامل دو خوشـه مهـم اسـت. اولـین       
است. ایـن   ختم شده 2012شروع و به سال  2004خوشه از سال 

ــ  ــه ش ــایز    24امل خوش ــر و تم ــی آن تکثی ــوع کل ــره و موض گ
هـا اسـت. دومـین     هاي بنیادي جنینی براي درمان بیمـاري  سلول

است. ایـن خوشـه    رسم شده 2014و  2012هاي  خوشه بین سال
از شش گره تشکیل شده و موضوع کلی آن استفاده از گرافن 

  هاي بنیادي انسان است. در تکثیر و تمایز سلول
هـاي بنیـادي تـا     ات پژوهشگران حوزه سـلول نقشه علمی تولید

بر مبناي شاخص استنادات جهانی نیـز از دو خوشـه    2015سال 
 2004است. اولـین خوشـه ایـن نقشـه از سـال       مهم تشکیل شده

گـره   16شود. این خوشه شـامل   ختم می 2010شروع و به سال 
هاي بنیادي براي درمان  و موضوع کلی آن تکثیر و تمایز سلول

هاي کبدي و دستگاه گوارش است. دومین خوشه بـین   بیماري
اسـت. ایـن خوشـه شـامل      ترسیم شـده  2011تا  2005هاي  سال

هفت گره و موضوع کلی آن کاربرد سـلول بنیـادي جنینـی در    
  رشد و سرطان است. 

توان نتیجـه گرفـت    هاي پژوهش و تحلیل آن می هبر اساس یافت
میالدي تا به امـروز   2004ویژه از سال  که در کشورمان ایران به

هــاي چشــمگیري  هــاي بنیــادي پیشــرفت در زمینــه علــم ســلول
ــده  ــاهده ش ــوزه     مش ــی ح ــه علم ــم در نقش ــاالت مه ــت. مق اس

هاي بنیادي بر مبناي استنادات محلی و جهـانی بیشـتر بـه     سلول
هـا تاکیـد دارد. ایـن     هاي بنیادي در درمـان بیمـاري   نقش سلول

کارگیري این روش درمان  مهم نشان دهنده رشد تحقیقات و به
  هاي اخیر در کشورمان ایران است.  در سال

هاي پژوهش دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران بـا      با توجه به یافته
ــی در     ــتنادات محل ــین اس ــانی و همچن ــتنادات جه ــت اس دریاف

هاي فعال در این زمینـه رتبـه بـاالتري را     بندي بین دانشگاه رتبه
دادهـاي علمـی    روناسـت و همچنـین بیشـترین بـ     کسب نمـوده 

هاي بنیادي مربوط به محققان و دانشجویان ایـن   درحوزه سلول
است. با توجه به شناخت موضوعات مهـم در ایـن    دانشگاه بوده

انتظار می رود ها در علم پزشکی،  حوزه و ارتباط و استفاده آن
کند  گذاران و محققان کمک  هاي این پژوهش به سیاست یافته

شته خود را بشناسند و قدم بعدي بـراي  تا نقاط ضعف و قوت ر
  پیشرفت کشور را در این زمینه بهتر بردارند.

  
  

تحلیـل  « نامـه تحـت عنـوان    این مقالـه حاصـل بخشـی از پایـان    
استنادي و ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشـگران ایرانـی در   

هاي بنیـادي نمایـه شـده در پایگـاه نمایـه       زمینه ژنتیک و سلول
در سـال   ارشد در مقطع کارشناسی» 2015استنادي علوم تا سال 

علـوم پزشـکی   باشد که با حمایت دانشگاه  می 2218 کد 1395
  .است اجرا شدهایران 

 تشکر و قدردانی
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 Sedghi Sh1/ Mousakhani Gh2/ Talachi H3 

Abstract 
 
 

Introduction: For new scientific field to achieve more coherent position, it needs scientometric 
analysis more than other fields. This study aims to use citation analysis and scientific mapping of 
Iranian researchers' publications in stem cell indexed in science citation database up to 2015. 
Methods: This is an applied descriptive study using scientific mapping method. The population of 
this study is all types of Iranian researchers' publications in stem cell (2317 records) indexed in 
science citation database up to 2015. The data have been collected by observing the science 
citation index website and transcribing in to plain text in order to analyze it with HistCite software. 
Results: The results showed that Soleimani with 232 records (10 percent) achieved the first place 
in author's ranking. In universities ranking Tehran University of medical sciences was the first, 
which published 566 records (24.5 percent) in the field of stem cell. This university also achieved 
high global and local citation score among the universities and institutions in Iran. The scientific 
publication growth procedure of this field increased up to 2014 but it had a little bit decrease from 
2014 to 2015. The type of 1762 records (76 percent) of stem cell publication was article. The 
scientific map of stem cell based on both global and local citation score had two important 
clusters.  
Conclusion: The most important and cited articles on stem cell clusters have focused on the role 
of this field in treatments and pathogens diagnosis. According to the Tehran University of medical 
sciences top rank in this field, the scientific cooperation between the scientists and students of this 
university and the other universities and institutions is improving the scientific level of stem cell in 
Iran. 
Keywords: Sceintometrics, Scientific map, Stem cell, Science Citation Index 
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