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   سال توليد علم 36تحليل علم سنجي 
  ISI SCIEانستيتو پاستور ايران  در پايگاه 

  
  

   

  
  

  مقدمه
ترين زير  امروزه پژوهش به عنوان يكي از اساسي

ها محسوب  هاي توسعه و پيشرفت كشور ساخت
هاي هدفمند عالوه بر پاسخگويي به  پژوهش. شود مي

ري و اتالف هاي تكرا نيازهاي جامعه از انجام پژوهش
كنند و اگر به توليد  وقت، منابع و انرژي جلوگيري مي

تواند به عنوان يكي از  اطالعات علمي منجر شود مي
هاي رشد و توسعه يافتگي جوامع تلقي  شاخص

اهميت توليد اطالعات علمي و نقش انكار  ]1.[شود
ناپذير آن در توسعه پايدار تا بدان حد است كه بسياري 

هاي  شرفته دنيا حجم عظيمي از سرمايهاز كشورهاي پي
ملي خود را صرف توسعه پژوهش و مؤسسات 

عالوه بر اين، افزايش گرايش عموم . نمايند پژوهشي مي
هاي علمي كه منجر به توليد اطالعات علمي  به فعاليت

شوند، نشان از اهميت اطالعات علمي در توسعه و  مي
علم "م ايجاد رشته اي به نا. پيشرفت كشورها دارد

 در دهه هفتاد ميالدي نيز مؤيد همين نكته "سنجي
 ]2.[است

ها و مؤسسات  هاي دانشگاه ها و فعاليت يكي از رسالت
پژوهشي تسهيل و گسترش فرايند توليد اطالعات و 
انجام پژوهش مبتني بر نيازهاي اساسي جامعه 

هاي علمي حاصل از   كمي يافتهيارزشياب] 3،4.[باشد مي
ريزان را ياري  پژوهشي، مسئوالن و برنامهي ها فعاليت

نمايد تا بتوانند با هزينة كمتر، بيشترين استفاده را از  مي
سازي ساختار  منابع مالي و انساني برده و از آن در بهينه

  سنجي از  علم. اقتصادي ـ اجتماعي كشور بهره جويند

  
تواند به توازن بودجه و  جمله راه كارهايي است كه مي

اي اقتصادي كمك كرده و از اين طريق، كارايي ه هزينه
عالوه بر اين، بررسي توليد . تحقيقات را افزايش دهد

ريزي  علم، ابزار مناسبي براي سياست گزاري و برنامه
صحيح و شناخت وضعيت گذشته فراهم آورده و 

هاي علمي و تعيين  موجب هدفدار كردن حركت
 شناسايي هاي پژوهشي و در كنار آن منجر به اولويت

نقاط ضعف و كمبودهاي موجود در توليد اطالعات 
  .شود علمي مي

امروزه بررسي كمي برونداد علمي به ويژه مقاالت 
هاي پژوهش و توليد  پژوهشي يكي از مهمترين شاخص

هاي  يكي از كارامد ترين شيوه. شود علم شناخته مي
بررسي برونداد علمي و بالطبع وضعيت كلي پژوهش، 

ز مطالعات علم سنجي با بررسي مقاالت نمايه استفاده ا
در اين نوع از . هاي اطالعاتي معتبر است شده در پايگاه

تواند تا  مطالعات، اندازه گيري كمي توليدات علمي مي
هاي هر  حدودي مشخص كند كه فراواني پژوهش

كشور، هر نهاد، هر رشته علمي و هر فرد و روند آن 
ها و سؤاالتي را  نهچگونه است، پژوهشگران چه زمي

ها و چه  گزينند و چه زمينه براي پژوهش خود بر مي
ها را چه  شود، پژوهش سؤاالتي مورد غفلت واقع مي

دهند،  هايي و در چه مراكزي انجام مي كساني، چه نهاد
شوند و  ها از نظر مالي چقدر حمايت مي اين پژوهش
 ]5.[هاي علمي چگونه است ها بر محيط اثرگذاري آن

  
 

 گزارش كوتاه

 2احسان مصطفوي/ 1اعظم بذرافشان
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از آنجا كه ساالنه سهم گسترده اي از بودجه پژوهشي 
يابد،  كشور به مؤسسات و مراكز پژوهشي اختصاص مي

هاي پژوهشي اين  بررسي و تحليل مستمر فعاليت
هاي مهم در شناسايي  تواند يكي از گام مؤسسات مي

دهي و  نيازهاي اساسي كشور تلقي شود كه در جهت
  .حوري داردهاي آتي نقشي م تعريف پژوهش

با توجه به كاربردهاي روزافزون علم سنجي در ارزيابي 
و سنجش توليدات علمي پژوهشگران، هدف از مطالعه 
حاضر سنجش توليدات علم انستيتو پاستور ايران، به 
عنوان يكي از بزرگ ترين و با سابقه ترين مؤسسات 
تحقيقاتي مستقل در حوزه علوم پزشكي كشور، با 

 سال گذشته 36 علم سنجي در طول استفاده از روش
  .باشد مي)  ميالدي2009- 1973(
 

 كارروش 
 انجام علم سنجيهاي  پژوهش حاضر با استفاده از روش

ها پايگاه  منبع گردآوري داده .شده است
 Science Citation Index Expandedاطالعاتي
(SCIE)اين پايگاه توسط مؤسسه اطالعات .  است

هاي مهم   و يكي از پايگاهعرضه مي شود) ISI(علمي 
جامعه اين  .در مطالعات علم سنجي به شمار مي آيد

ژوهش عبارت است از كليه مقاالت نمايه شده در  پ
از هاي علوم پزشكي   در حوزهSCIEپايگاه استنادي 

 وابستگي سازماني ميالدي كه 2009ابتدا تا پايان سال 
 . استذكر شده انستيتو پاستور ايران ها  آننويسندگان

هاي  براي استخراج مدارك نمايه شده از ايران در حوزه
 addressدر فيلد   انستيتو پاستورنام ايران وپزشكي از 
بعد از محدود كردن زمان، با استفاده از . استفاده شد

حوزه پزشكي انتخاب و هر ، subject areaبخش 
خيره ذ شخصي يلهاي مربوط به هر حوزه در فا ركورد
 از آوري اطالعات در محيط اينترنت و  جمع .گرديد

 Web Of( وب آو ساينسطريق رابط
Science(WOS)(انجام گرفت .  

 وارد SCIEهاي تحقيق پس از استخراج از پايگاه  داده
در انتها براي عمليات آمار .  گرديدHistciteافزار  نرم

 و Excel  2007هاي افزار توصيفي و تحليلي از نرم
SPSS 17استفاده شد .  

 
  ها يافته

در اين مطالعه، تعداد مستندات علمي نويسندگان 
 برابر WOSانستيتو پاستور ايران در پايگاه اطالعاتي 

 ركورد 823. باشد  مي2009 ركورد تا پايان سال 847با 
 ركورد به زبان 22، )درصد97,05(به زبان انگليسي 

، يك ركورد به زبان فارسي و دو )درصد2,59(فرانسه 
بيشترين سهم توليد علم . باشد به زبان تركي ميركورد 

در . باشد درصد مي73,3مربوط به مقاالت پژوهشي با 
 مقاله 847 نويسنده در توليد اين 4574مجموع 

همكاري داشته اند؛ به بيان ديگر به طور ميانگين بيش 
  . نفر در تأليف هر مقاله مشاركت داشته اند5از 

  

 36 پاستور ايران طي روند توليد علم انستيتو) الف
  سال 
 توليد علم  1999دهد كه تا قبل از سال  ها نشان مي يافته

  ركورد 10اين سازمان كم بوده بطوريكه ساالنه كمتر از 
 1991هاي  شده است و در عين حال در سال منتشر مي

 توليدات علمي انستيتو برابر با صفر 1973 تا 1970و 
علم مربوط به سال بيشترين ميزان توليد . بوده است

شتاب توليدات . باشد  ركورد مي190 با بيش از 2008
  باالست  2005- 2009هاي  علمي در فاصله زماني سال

 به دوبرابر 2004 ركورد در سال 36و تعداد مدارك از 
در اين ميان بيشترين . يابد  افزايش مي2005در سال 

هاي عفوني با  توليدات علمي مربوط به حوزه بيماري
 90، ميكروب شناسي با )درصد14,2( ركورد120

و  بهداشت عمومي، حرفه اي و )درصد10,6(ركورد
  . باشد مي) درصد10,2( ركورد86محيط با 

تعداد كل استناد به مقاالت انستيتو پاستور ايران تا پايان 
بنابراين به طور .  استناد است4397 برابر با 2009سال 

با . فت كرده است استناد دريا5,19متوسط هر مقاله 
توجه به تعداد مقاالت منتشر شده و تعداد استنادهاي 

انستيتو پاستور ) H‐Index(دريافتي، شاخص هيرش 
 محاسبه شد به اين معني كه نويسندگان 27ر با ايران براب
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 مقاله منتشر كرده 27انستيتو پاستور ايران تاكنون حداقل 
.  استناد دريافت كرده اند27اند كه هريك حداقل 

بيشترين ميزان استنادات دريافتي به ترتيب مربوط به 
. باشد  استناد مي675 و 889  با 2008و 2009هاي  سال

تناد دريافتي مربوط به حوزه بيشترين ميزان اس
 استناد و ايمونولوژي با 53داروسازي و داروشناسي با 

باالترين ميانگين استناد به مقاالت .  باشد  استناد مي52
مربوط به حوزه زيست شناسي و پس از آن مربوط به 

  . باشد علم مواد مي
هاي ملي و بين المللي در حوزه علوم  ميزان همكاري)ب

  پزشكي
 مؤسسات بين المللي همكار در تأليف مقاالت از بين

 مقاله در طي 198توان به انستيتو پاستور فرانسه با  مي
بيشترين همكاري ملي در . مدت مورد مطالعه اشاره كرد

تأليف مقاالت مربوط به دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
 و دانشگاه تربيت مدرس 42 مقاله، دانشگاه تهران با 75
بيشترين ميزان استناد به مقاالت . باشد ي مقاله م35با 

نويسندگان انستيتو پاستور ايران مربوط به نويسندگاني 
 19 استناد و اياالت متحده با 27از كشورهاي فرانسه با 

  . باشد استناد مي
  بحث 

تعداد توليدات علمي انستيتو پاستور ايران تا پايان سال 
مكاري بيش باشد كه از ه  ركورد مي847 برابر با 2009

شاخص همكاري .  نويسنده حاصل شده است4574از 
ميزان .  است5,4علمي به ازاي هر مقاله برابر با 

همكاري علمي پژوهشگران ايراني در حوزه علوم 
 ]9[ گزارش شده است3,4پزشكي در مدالين برابر با 

كه نشان دهنده مشاركت نسبتاً بيشتر نويسندگان انستيتو 
ليف مقاالت علمي در مقايسه با ديگر پاستور ايران در تأ

  .  باشد نويسندگان حوزه علوم پزشكي كشور مي
با توجه به اينكه تعداد كل توليدات علمي كشور در 

 ميالدي برابر با 2007حوزه علوم پزشكي تا پايان سال 
سهم انستيتو پاستور ايران از . باشد  ركورد مي11901

 برابر 2007ال مجموع توليدات علمي كشور تا پايان س
حسن "هاي  طبق يافته. شود درصد بر آورد مي3,9با 

، انستيتو پاستور ايران به عنوان مؤسسه اي مستقل "زاده
 حوزه علوم پزشكي به عنوان يكي از 10از دانشگاه در 

مؤسسات پژوهشي فعال و پيشرو در كشور محسوب 
 ]7.[شود مي

ن در بررسي روند توليدات علمي انستيتو پاستور ايرا
دهد كه توليدات علمي  هاي مورد بررسي نشان مي سال

هاي  نويسندگان انستيتو پاستور ايران در فاصله سال
 بطور چشمگيري افزايش يافته و تقريباً 2005- 2009

اين افزايش بطوري نسبي همگام با . دوبرابر شده است
هاي پزشكي  رشد فراگير توليدات علمي كشور در حوزه

و افزايش روند توليد )   به بعد2003 (هاي اخير در سال
 .علم در دنيا بوده است

همزمان با افزايش توليدات علمي نويسندگان ايراني 
 2005-2009انستيتو پاستور ايران در فاصله زماني 

ميزان استنادات دريافتي به مقاالت نيز شتاب بيشتري به 
 استناد در سال 250خود گرفته است به طوري كه از 

 رسيده است كه 2009 استناد تا پايان سال 889  به2005
ميانگين استناد به .  برابر افزايش داشته است3,5تقريبا 

 برابر 2005توليدات علمي انستيتو پاستور ايران در سال 
 .باشد  مي5,7 برابر با 2009 و تا پايان سال 3,5با 

توان نتيجه گيري كرد كه توليدات علم  به طور كلي مي
ستور ايران در حال افزايش است كه ادامه اين انستيتو پا

هاي  روند به عوامل مختلفي چون افزايش همكاري
هاي  علمي ملي و بين المللي، افزايش زير ساخت

پژوهشي همانند تعداد پژوهشگران متخصص، افزايش 
هاي  هاي پژوهشي و برگزاري دوره بودجه فعاليت
بسته وا... هاي نگارش مقاالت علمي و  آموزش شيوه

  .است
انستيتو پاستور ايران يكي از مؤسسات پژوهشي پيشرو 

. شود در توليد اطالعات علمي در كشور محسوب مي
رشد توليدات علمي نويسندگان ايراني در انستيتو 
پاستور ايران همگام با ديگر پژوهشگران ايراني اميد 
بخش آينده اي روشن در افزايش حضور اثربخش 

هاي ملي و بين المللي  عرصهپژوهشگران ايراني در 
.است
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