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  :زمينه ايدز در ايرانى پژوهشگران علم توليد ررسىب
 Web of Scienceي اطالعات پايگاه هاى اساس داده بر

  

  
 3 هادي شريف مقدم/  2 اردوان مرداني/1اميرحسين مرداني 

  چكيده
 

 موضوع ايدز در هدف اصلي اين پژوهش بررسي توليدات علمي پژوهشگران ايراني است كه مقاالت خود را پيرامون :مقدمه
  .مجالت و منابع داراي ضريب تأثير نمايه شده در پايگاه وب علوم منتشر نمودند

در زمينه ايدز  در  توسط پژوهشگران ايرانيسنجي ميزان انتشارات علمي توليد شده  علمبا استفاده از روش: روش كار
 مدركي كه در تأليف 336 .است سي قرار گرفته مورد برر2010 تا 2000هاي  طي سال) Web of Science(وب علومپايگاه 

  .اند شناسايي شد هاي ايراني مشاركت داشته ها حداقل يك نويسنده وابسته به سازمان آن
. است  درصد برخوردار بوده30از سير صعودي با نرخ رشد ساليانه  ايران پژوهشگران علمي توليدات روند: ها يافته

آمريكا  كشور با المللي تأليفي بين هم  كشور جهان مشاركت علمي دارند و بيشترين22پژوهشگران ايراني با همكاراني از 
هاي داخلي به خود اختصاص  يك پنجم از توليدات علمي را در ميان سازمان تهران پزشكي علوم دانشگاه. است انجام گرفته

 درصد مجالتي كه 35. هاي عفوني است يبيشترين تحقيقات انجام گرفته در ايران متعلق به زير موضوع بيمار. است داده
 Hepatitisاند متعلق به كشور آمريكا است، اما دراين ميان مجله ها به چاپ رسانده پژوهشگران ايراني مقاالت خود را درآن

Monthly است  بيشترين مقاالت پژوهشگران ايراني را منتشر نموده.  
المللي  ي جهان از حركتي رو به جلو برخوردار بوده و هم تأليفي بينسهم انتشارات ايران در مقابل انتشارات كشورها: بحث

  .در انتشارات پژوهشگران ايراني قابل تقدير است
  ، علم سنجي، توليدات علميWeb of Science ايدز، پايگاه : هاكليدواژه

  
   3/7/90:پذيرش نهايي  3/5/90: اصالح نهايي 7/12/89: وصول مقاله
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 كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهرانحشره شناسي، دانشكده ناس ارشد كارش. 2

 ، دانشكده هنر و رسانه، دانشگاه پيام نور مشهد و اطالع رسانيدانشيار گروه كتابداري. 3
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   مقدمه
 ترين مهم از يكى توليد شده در زمينه ايدز، دانش امروزه

 دهه در كه است پزشكى ايران ى پژوهشها بخش

از خود نشان  گيرى ى چشمها پيشرفت گذشته
 ي به دست آمده از پايگاهها يافته آخرين  طبق.است داده

به لحاظ توليدات علمي ) ISI (آى.اس.آى اطالعاتى
 با تحده آمريكام اياالت كشورهاي جهان در حوزه ايدز،

 كشور انگلستان. دارد قرار صدر در علمى مدرك 47544

 تا دوم ىها رتبه ترتيب به 7020 با فرانسه و 8941 با

 در كه آسيا كشورهاي در سطح .باشند دارا مى را سوم

ب ياند به ترت قرار گرفته ايران باالتري نسبت به جايگاه
تايوان، و چين، ژاپن، هند، تايلند، كره جنوبي، روسيه، 

و كشور ايران به لحاظ توليدات علمي  هستند فنالند
   .دارد قرار چهلم جهان رتبه در ايدز

 مالك كشوري هر علمي ظرفيت و تحقيقاتي توان امروزه

 به و بالندگي و ميزان پيشرفت ارزيابي جهت مناسب

 با نامي اين در .آيد مي شمار به كشور توسعه آن دنبال

 از تصويري توان مي علمي، گيري توليدات اندازه

  در]1.[نمود ارائه كشور يك علمي هاي فعاليت چگونگي

 تحقيقات زيربناي اطالعاتي هاي پايگاه حاضر حال

 ميزان سنجي علم هاي با روش كه هستند متعددي

 .سنجند مي جهان سطح در را كشورها علمي حضور
 تنها علمي انتشارات تنوع و عظيم حجم ميان از البته

 از كه راه خواهند يافت المللي بين هاي پايگاه به اييه آن

 يكي بنابراين،. باشند برخوردار قبولي قابل استانداردهاي

 تعداد كشور، هر توليدات علمي سنجش هاي مالك از

 جهان معتبر اطالعاتي هاي پايگاه در شده نمايه مقاالت

  ]2.[ستا
بر اي در يك مجله معت چاپ و نمايه شدن مقاله نويسنده

علمي، حكم و نشان كيفيت در پژوهش محسوب مي 
شود و نشان كيفيت در پژوهش را مطالعات استنادي 

آي . اس. آيهاي استنادي  مشخص مي سازد، كه نمايه
بنابراين استفاده از . اند ريزي شده بر اين اساس پايه

پايگاه اطالعاتي وب علوم كه از سه نمايه استنادي 
، نمايه استنادي علوم SCI:نمايه استنادي علوم(

، و نمايه استنادي هنر و علوم SSCI:اجتماعي
 تشكيل يافته، مي تواند در ارزيابي )A&HCI:انساني

انتشارات پژوهشگران مورد نظر مورد استفاده قرار 
  .بگيرد

هاي اطالعاتي اساس تحقيقات متعددي  اين پايگاه
 نظير علم سنجي  مختلفي كميها هستند كه با روش

هاي آموزشي و   توليدات علمي دانشمندان، گروهميزان
هاي كشورهاي گوناگون را بررسي و مقايسه  دانشگاه

 ]3.[سنجند ها را مي نموده و ميزان حضور علمي آن

 و توليدات ها  فعاليت ازارزيابيچنين نتايج بنابراين، 
هاي علمي ـ  علمي ضمن اينكه معرف وضعيت فعاليت

، مي تواند واهد بودخپژوهشي جامعة مورد بررسي 
ريزي در  عنصري مفيد و كارآمد براي مديريت و برنامه

ها  تمام اين بحث. محسوب شودامر تحقيق و توسعه 
هاي استناد ي به عنوان  ها و نمايه بهره گيري از پايگاه

يك ابزار سنجش الزم براي محققان در اين رشته را 
  .كند  ميتأييد

نمايه شده مرتبط ك با تجزيه و تحليل مداربدون شك، 
از نظر (ي اطالعاتي ها پايگاهاين در با موضوع ايدز

توان  مي) ... و  سال انتشار مدرك،تعداد، نوع، موضوع
 درحوزه تصويري عيني از وضعيت تحقيقات در اين 

با شناخت نقاط ضعف و . به نمايش گذاشتايران كشور
توان خط مشي تحقيقات آتي را طوري  قوت، مي

ها و تقويت نقاط ء كه به پر شدن خالكردزي ري برنامه
ها و  انجام مستمر اين ارزيابي. منتهي شودضعف 

گيري از نتايج آن در درازمدت مي تواند موجب  بهره
بنابراين مقصود اصلي . اعتال و توسعة علم در ايران شود

اين پژوهش بررسي توليدات علمي آن دسته از 
د را پيرامون پژوهشگران ايراني است كه مقاالت خو

موضوع ايدز در مجالت و منابع داراي ضريب تأثير 
 تا 2000هاي  نمايه شده در پايگاه وب علوم طي سال

  .  منتشر نمودند2010
توليدات علمي ايران را در سال ] 4[ و غريبيانصافي
 بر مبناي تعداد، نوع، زبان و موضوع مدارك نمايه 2000

 15زه گيري و با انداآي . اس. آيي ها شده در پايگاه
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نتايج . كشور توسعه يافته و در حال توسعه مقايسه نمود
 درصد از مدارك علمي 19.97اين مطالعه نشان داد كه 

 نمايه SSCI درصد در SCI ،81.2توليد شده از ايران در
 راه A&HCIاند و هيچ مدركي از ايران به پايگاه  شده
رصد از كل  د3,12در مجموع ايران با توليد . است نيافته

 ، سيزدهمين كشور ISIمدارك نمايه شده در سه پايگاه 
 كشور مورد بررسي 16توليد كنندة اطالعات در بين 

 92,73(مدارك ايراني بيشتر از نوع مقاله مجله . است
. است)  درصد99,64(و به زبان انگليسي ) درصد

 راه ها  مدرك ايراني در اين سال به پايگاه22مجموعاً 
 درصد از كل مدارك در 0019.0اين تعداد يافته كه 

  .حوزة علوم انساني است
در بررسي مشاركت پژوهشگران ايراني در توليد علم 

 مدرك موجود طي 2695جهاني در مدالين حدود 
نتايج مشخص .  ارزيابي شد2003 تا 1976هاي  سال

 درصد از مقاالت توسط يك تا سه 84ساخت كه 
 ايراني داراي مؤسساتيان در م. اند نويسنده تأليف شده

رتبه برتر، دانشگاه علوم پزشكي تهران جايگاه اول را به 
خود اختصاص داد و به دنبال آن دانشگاه علوم پزشكي 

 درصد از مجالتي 35. شيراز و شهيد بهشتي قرار گرفتند
كه پژوهشگران ايراني مقاالت خود را به چاپ 

د نيز به  درص24اند متعلق به كشور آمريكا و  رسانده
  ] 5.[اند انگلستان تعلق داشته

هاي  نتايج بررسي توليدات علمي پژوهشگران سلول
آي نشان داد . اس. بنيادي بر اساس پايگاه آي

 توليد 2007 مدرك تا پايان سال 79پژوهشگران ايراني 
 29ايمونولوژي و ترانس پالنتيشن هر كدام با . اند كرده

ژوهش محققان مدرك در رتبه اول موضوعات مورد پ
مؤسسه رويان با مشاركت در توليد . ايراني قرار دارند

هاي  يافته.  قرار داردمؤسسات مدرك در رتبه اول 19
هاي  مطالعه نشان داد كه محققان ايراني در زمينه سلول

   ]6.[اند بنيادي رشد بسيار خوبي در توليد علم داشته
 در بررسي روند توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي

هاي  آي بين سال.اس.كرمان بر اساس اطالعات آي
 مشخص شد كه سير توليدات علمي 2007 تا 2000

اي  اعضاء هيئت علمي اين دانشگاه داراي رشد فزاينده
 نسبت 2007بوده به طوري كه توليد اطالعات در سال 

به سه سال قبل داراي روند صعودي بوده و سه برابر 
  ]7.[است شده
] 8[زاده تأليفي، محمد حسن هم بكهش تحليل زمينه در
 در ايران پزشكي علوم دانشگاه  مدرك625 بررسي به

 شده ثبت  ميالدي2007 سال تا پايان علوم وب پايگاه

 حوزه موضوعي پنج در داد نشان ها يافته .پرداختند بود،

 خون، گردش يها سيستم شناسي، ايمني(بررسي  مورد

 نويسنده سه طفق )و داروشناسي جراحي اعصاب، علوم

 اين و بودند داده انجام فردي صورت به را مقاله نگارش

 و علمي همكاري به نويسندگان زياد از گرايش حاكي
 اين در گرفته انجام يها بررسي طبق. بود مشترك تأليف

شناسي  ايمني حوزه به علمي همكاري بيشترين پژوهش،
  .تعلق دارد

 -علمي لهمج عنوان 20 مقاالت بررسي به] 9[يافرخ ن
 در شده نمايه ايران زبان پزشكي انگليسي پژوهشي

 EMBASE, PUBMED, WEBاطالعاتي  هاي پايگاه

OF SCIENCE, BIOSIS, CABIنتايج .است  پرداخته 

 پژوهشي -علمي مجله عنوان 20ميان از داد نشان تحقيق

 مورد اطالعاتي هاي پايگاه به  مقاله687 با تنها پنج عنوان

 به وابسته  Daruاين بين، مجله  از. اند تهياف راه بررسي

به  مقاالت ميزان باالترين تهران پزشكي علوم دانشگاه
 بيشترين EMBASEداده و پايگاه  اختصاص خود

بيشترين درصد مقاالت . است مقاالت را نمايه نموده
هاي  نمايه شده در زمينه داروشناسي و سپس بيماري

 مقاالت را به خود مسري و كودكان استو بيشترين تعداد
  .اند اختصاص داده

پوريس وضعيت پژوهش ايدز در آفريقاي جنوبي را در 
 تا 1996هاي  مقايسه با ساير كشورهاي جهان طي سال

تعداد كل انتشارات . است  مورد ارزيابي قرار داده2006
آي درطي دوره مورد . اس. ايدز اين كشور در پايگاه آي

 پنج تقريباًدهد؛   مي درصدي نشان42مطالعه رشد 
 درصد از تحقيقات ايدز در سطح جهاني را شامل

هاي موضوعي ايمونولوژي،  به ترتيب حوزه. شود مي
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بهداشت همگاني، و ويروس شناسي باالترين سهم را 
. اند در تحقيقات ايدز اين كشور به خود اختصاص داده

 تقريباًالمللي نويسندگان نشان داد  الگوهاي همكاري بين
رصد از انتشارات ايدز با همكاري پژوهشگران  د24

اند؛ انگلستان، كانادا، و فرانسه  آمريكايي تأليف شده
 درصد به ترتيب ديگر همكاران مهم 22جمعاً با 

دانشگاه . آيند  ميپژوهشگران آفريقاي جنوبي به حساب
هاروارد و دانشگاه كاليفرنيا باالترين همكاري را به  ه

هاي آفريقاي  المللي با سازمان هاي بين عنوان سازمان
اين مطالعه مشخص .اند جنوبي در انجام تحقيقات داشته

نمود هم در آفريقاي جنوبي و هم در سطح جهاني، 
رشته پزشكي باليني يك رشته غالب در انجام 

  ]10.[هاي ايدز است پژوهش
 به بررسي سطح همكاري پژوهشگران حياتي و ديدگاه

 انتشارات نمايه شده در ايراني با ديگر كشورها در
 2007 تا 1998هاي  پايگاه استنادي علوم در فاصله سال

ها نشان از همكاري  هاي پژوهش آن يافته. اند پرداخته
ها با  دهد كه تعداد آن  مي كشور جهان115ايرانيان با 

همچنين تعداد . است گذشت زمان افزايش پيدا كرده
اخلي سه برابر هاي د با سازمانمقاالت منتج از همكاري 

. المللي است هاي بين شتر از مقاالت با همكاريبي
المللي را پژوهشگران ايراني در  بيشترين همكاري بين

ولي مهم ترين . اند رشته علوم زمين شناسي انجام داده
 شركاي علمي ايران به ترتيب آمريكا، كانادا و انگلستان

تهران نيز هاي ايراني، دانشگاه  در ميان سازمان. باشند مي
 المللي را از خود نشان باالترين سطح همكاري بين

  ]11.[دهد مي
سوريامورتي انتشارات پژوهشگران آفريقاي جنوبي در 

وي . پايگاه نمايه استنادي علوم را مورد ارزيابي قرار داد
متوجه شد رشته علوم پزشكي پرتوليدترين رشته علمي 

از تمام  درصد 11باشد به طوري كه   ميدر اين كشور
 درصد از مقاالت مروري را به خود 15مقاالت و 

هاي علوم گياهي،  به دنبال آن رشته. اند اختصاص داده
در بخش . اي قرار دارد جانورشناسي، علوم ميان رشته

ديگر از پژوهش خود مشخص نمود نسبت 

هاي داخلي  المللي به همكاري هاي بين همكاري
 ]12.[پژوهشگران بيشتر مي باشد

در تحقيقي، توليدات علمي انستيتوي علوم نگ كيو
. بررسي نمود  سالدهملكولي و سلولي سنگاپور را طي 

ي و ودهد، انستيتو علوم ملكول هاي وي نشان مي يافته
 33  مقالة تحقيقي،395 سال دهسلولي سنگاپور طي 

پروانه ده  رساله و چهار مقاله كنفرانس، 24  جلد كتاب،
 وي در اين تحقيق محققان .است ثبـت اختراع داشته

الملل را شناسايي و نشان  برجسته و مطرح در سطح بين
 از توليدات علمي  درصد6.56مي دهد كه اين محققان 

آي . اس. آيهاي  خود را به صورت مقاله در مجله
  ]13.[اند منتشر كرده

با اين مقدمه، مطالعه حاضر در پي پاسخگويي به 
  :پرسشهاي ذيل مي باشد

المللي ايراني در وب   ساليانه مقاالت بيننرخ رشد .1
  است؟  چگونه بوده2010 تا 2000هاي  علوم طي سال

مهم ترين نويسندگان ايران بر اساس توليدات  .2
  علمي كدام نويسندگان هستند؟

مشاركت بين المللي پژوهشگران ايراني در توليد  .3
علم در زمينه ايدز چگونه است و مهم ترين 

  اند، كدامند؟  هم تأليفي را داشتهكشورهايي كه باالترين
 بيشترين هاي داخلي با سازمانها و  دانشگاه .4

  وب علوم، در پايگاهايدز  در حوزهتوليدات علمي
  كدامند؟

مهم ترين مجالتي كه منابع بررسي شده را منتشر  .5
اند، كدام مجالت هستند و جايگاه مجالت  ساخته

  است؟ المللي ايران در اين ميان چگونه  بين
هاي موضوعي شمار زيادي از مقاالت  دام ردهك .6

هاي مورد مطالعه به خود  ايدز را در طي سال
  اند؟ اختصاص داده

  
  روش كار

 پژوهش حاضر توصيفي و از نوع كاربردي است كه با 
منبع . است استفاده ازروش علم سنجي انجام شده

از اين پس (ها پايگاه اطالعاتي وب علوم  گردآوري داده
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WOSو جامعه آماري شامل تمامي )شود مي  گفته 
مدارك موجود از محققان ايراني در زمينه ايدز كه در 

. است  نمايه شده2010 تا 2000هاي  اين پايگاه طي سال
هاي اين پژوهش در زمينه توليدات علمي ايرانيان  داده

 در WOSدرباره ايدز از طريق جستجو كردن در پايگاه 
گفتني است .  آوري شد جمع1389تاريخ يك بهمن ماه 

براي يافتن انتشارت نويسندگان ايراني در اين پايگاه، 
 'TS=(HIV* OR AIDS*) AND CU=(IRAN)'فرمول 

 Web of Scienceدر جعبه جستجوي پيشرفته پايگاه 
 انتخاب 2010 تا 2000وارد شد و سپس دوره زماني 

در نهايت، هر مدركي كه در اين پايگاه طي . شد
 انتشار يافته و حداقل وابستگي 2010 تا 2000هاي  سال

هاي ايراني شناسايي  يكي از نويسندگان آن به سازمان
نتيجه حاكي از وجود . شد به پايگاه اكسل منتقل گرديد

ها حداقل يك   مدركي است كه در تأليف آن336
. اند هاي ايراني مشاركت داشته نويسنده وابسته به سازمان

نظر روند انتشار  از شده مدارك بازيابي سپس كليه
 وابستگي المللي، بين مقاالت، پديدآورندگان، مشاركت

موضوعات  همچنين سازماني، محل انتشار مقاالت و
 مورد اكسل افزار نرم وسيله به پژوهشگران تحقيق مورد

  .گرفت قرار تحليل تجزيه و
  

  ها يافته
هاي علمي پژوهشگران ايراني  در دهه اخير، فعاليت

. است تعداد انتشارات به سرعت رشد يافتهحداقل در 
هاي پژوهشي  تواند نتيجه باال رفتن قابليت  ميطبيعتاً اين

اين گسترش .  تحقيقاتي باشدمؤسساتدانشگاهي و 
هاي آماري  تواند در داده  ميكمي پژوهش علمي

ثبت  مقاله نخستين. هاي استنادي نيز مشاهده شود پايگاه
 كه در است اي مقاله ،WOS شده به نام ايران در پايگاه

در نمودار يك، روند . است رسيده چاپ به 1993 سال
رشد سريع در تعداد انتشارات پژوهشگران ايدز در 
ايران نشان داده شده كه توليد علمي ايرانيان در زمينه 

اي طي دوره يازده ساله مورد  ايدز به طور قابل مالحظه

ايران . است افزايش داشته) 2010 تا 2000(بررسي 
توليدات علمي خود را در پنج سال انتهايي، پنج برابر 

 فقط پنج مقاله ايراني در زمينه ايدز 2000در . است كرده
است؛ اين تعداد از پنج مقاله   نمايه شدهWOSدرپايگاه 

 تعداد بيشترين. يابد  مي افزايش2010 مقاله در 78به 

سوي پژوهشگران ايراني در  از شده منتشر مدارك
 در اين  است؛2010 سال به مربوط جالت نمايه شدهم

ايران  از  كمترين مدرك2001 سال در كه است حالي
توان بيان داشت كه انتشار   ميبنابراين. است شده ثبت

 درصد 30مطالب در زمينه ايدز نرخ رشد ساليانه تقريبا 
و  افت وجود با مجموع در. اند از خود نشان داده

 در شده مدارك ثبت انتشار مانيز روند در كه خيزهايي

 مدارك توليد روند كه گفت بايد دارد پايگاه وجود

صعودي  سيري  ازتقريباًايدز در ايران  پژوهشگران
  . است بوده برخوردار

 336 كه با بررسي تك تك مقاالت، كليه نويسندگاني
 توليد WOS در 2010 تا 2000هاي  سال طي در را مقاله
 مدرك 336در اين . گرفتند قرار يشناساي اند مورد كرده

 نويسنده مشاركت داشتند، در واقع ميانگين چهار 1295
مقايسه . آيد  مينويسنده براي هر مقاله به دست

 2010 تا 2000هاي  نويسندگان ايراني پرتوليد در سال
همانطوريكه در . دهد  مي نتايج جالبي را نشانWOSدر 

)  درصد94.1( نويسنده 25شود،   ميجدول يك مشاهده
ها هر كدام با حداقل شش مقاله، جمعاً  طي اين سال

اما بررسي . اند مقاله توليد كرده)  درصد61,5 (205
دهد كه در ميان نويسندگان ايراني،   ميها نشان داده

 مقاله پركارترين نويسنده و رتبه نخست را 29محرز با 
 طبرسي، و   رمضاني، ، مسجدي، واليتي. دارا است

هاي دو تا شش را به خود  ن به ترتيب رتبهعلويا
جدول يك رتبه بندي نويسندگان . اند اختصاص داده

دهد  ها را نشان مي تعداد انتشارات آنايراني بر اساس 
شود نويسندگان با   مي مشاهده1همانطوريكه جدول

  .اند حداقل شش مقاله فهرست شده
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رشد ساليانه مقاالت پژوهشگران ايدز ايران: 1نمودار   
 

در بخش ديگري از پژوهش، به حضور كشورهاي مشاركت 
. است كننده در تحقيقات پژوهشگران ايراني پرداخته شده

، كشورهاي )GL(با استفاده از فيلد موقعيت جغرافيايي 
اند  مرتبط با نويسندگاني كه در خلق آثار مشاركت داشته

هاي بارز متون علمي،  بي شك يكي از ويژگي.  شدتعيين
المللي است و پژوهشگران  هاي علمي بين افزايش مشاركت

ايراني با پژوهشگراني از كشورهاي متعدد همكاري علمي 
، 2000 مقاله توليد شده بعد از سال 336از . اند داشته
 درصد مدارك با همكاري ساير كشورها انجام 37 تقريباً
 كشور جهان در توليد مدارك با 22است و  شده

  . اند پژوهشگران ايراني همكاري علمي داشته

  

  رتبه بندي نويسندگان پرتوليد در انتشارات ايدز پژوهشگران ايران: 1جدول 
تعداد   نويسندگان  رتبه

  مقاالت
تعداد   نويسندگان  رتبه  درصد

  مقاالت
  درصد

  2,1  7  فرنيا  14  8,7  29  محرز  1
  2,1  7  ودرزيگ  15  3  10  مسجدي  2
  2,1  7  چيتساز  16  2,7  9  واليتي  3
  1,8  6  فرزامفر  17  2,7  9  رمضاني  4
  1,8  6  مهبودي  18  2,7  9  طبرسي  5
  1,8  6  علوي  19  2,7  9  علويان  6
  1,8  6  خيرانديش  20  2,4  8  آقاخاني  7
  1,8  6  حسيني  21  2,4  8  عسكريان  8
  1,8  6  منصوري  22  2,4  8  بني فضل  9
  1,8  6  شيرزاد  23  2,4  8 داورپناه  10
  1,8  6  افشار  24  2,4  8  اسالم فر  11
  1,8  6  همت نژاد  25  2,4  8 جم  12
  38,5  131  ديگران  26  2,1  7 بقائي  13
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كشورهاي مشاركت كننده در توليدات علمي ايران: 2نمودار 

 كشورمان پژوهشگران المللي بين مشاركت ،2در نمودار

داده  نشان هبا مهم ترين كشورهاي مشاركت كنند
 پژوهشگران با المللي مشاركت بين  بيشترين.است شده

 )هفت درصد( مقاله 23 در تعداد كه است آمريكاركشو
حوزه با ايرانيان همكاري  اين در توليدات علمي از

 15 در كانادا پژوهشگران با پژوهشگران ايران .اند داشته

 ژاپن با پژوهشگران آن هم از و بعد )پنج درصد( مقاله

  .اند داشته مشاركت )چهار درصد( مقاله 12در 
هاي پژوهشي داخل كشور،  در رابطه با مهمترين سازمان

به . ها به دقت بررسي شد هاي سازماني آن وابستگي
هاي برخي  دليل نامشخص بودن و چندگانه بودن نشاني

نويسندگان رتبه بندي انتشارات علمي بر اساس محل 

بعد . و خالي از اشكال نبودكار نويسندگان، امري آسان 
ها و يكدست  هاي مختلف نام سازمان از شناسايي شكل

جدول  طبق. ها، فراواني هر يك محاسبه شد ساختن آن
حوزة  در علم كننده توليد برتر سازمان داخلي ده دو،
 حوزه اين در علمي توليدات  درصد67 به نزديك ايدز

 دانشگاه ميان اين در كه اند داده خود اختصاص به را

)  درصد22,3( مدرك 75تهران با توليد  پزشكي علوم
 توليد با شيراز پزشكي علوم دانشگاه .دارد قرار صدر در

 ايدز حوزه علمي توليدات از)  درصد10,71( مدرك 36

در  مؤسسات و ها ه دانشگا ساير دارد، قرار دوم رتبة در
  .است شده داده نشان جدول

  
  ها در توليد انتشارات ايدز هاي ايراني بر حسب مشاركت آن رتبه بندي سازمان: 2جدول 

  درصد  تعداد مدارك  نام سازمان  رتبه
  22,3  75  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1
  10,71  36  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  2
  6,54  22  دانشگاه تربيت مدرس  3
  6  20  دانشگاه تهران  4
  4,76  16  دانشگاه آزاد تهران  5
  4,76  16  ورمؤسسه پاست  6
  3,57  12  دانشگاه شيراز  7
  3  10  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  8
  2,84  9  دانشگاه شهيد بهشتي  9
  2,51  8  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  10
  33,5  112  ها ساير سازمان  11
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در بخش ديگر، به بررسي مجالت منتشر كننده 
. است تحقيقات پژوهشگران ايراني پرداخته شده

  عنوان مجله177 در را خود مقاالت ايراني هشگرانپژو

  عنوان آن متعلق به89 از اين تعداد، كه اند ساخته منتشر

است و تنها  كشورانگلستان به  عنوان56 و آمريكا كشور
قابل ذكر . هشت عنوان آن مربوط به كشور ايران است

 مقاله از پژوهشگران ايراني 40است كه مجالت ايراني،
جدول سه، فهرست مجالتي كه . اند همنتشر ساخت

هاي  حداقل چهار مقاله از پژوهشگران ايراني طي سال
. دهد  ميها به چاپ رسيده نشان  در آن2010 تا 2000

مجالتي كه حداقل چهار مقاله پژوهشگران ايراني را 
تعداد مدارك . باشند  مي عنوان مجله12اند  منتشر ساخته

 مقاله است، در واقع 102 عنوان 12نشر يافته در اين 
 درصد مقاالت در هفت درصد از كل مجالت منتشر 31
 Hepatitis Monthlyدر اين ميان مجله . اند شده

بيشترين مقاالت پژوهشگران ايراني را منتشر ساخته و 
  و مجلهVOX Sanguinisبه دنبال آن مجله 

International Journal of Infectious Diseases 
نين پنج عنوان مجله ايراني در بين همچ. قرار دارند

هاي منبع انتشار مقاالت ايدز پژوهشگران ايراني  اولويت
  .اند قرار گرفته

 مجالت در تمامي پژوهشگران مدارك كننده منتشر منبع

 يكي بنابراين برخوردار نيست، يكسان اهميت و اعتبار از

 مي توان را كارعلمي پژوهشگر ارزيابي يها مالك از

 ها آن در را خود مقاالت كه وي دانست ييها جلهم اعتبار

 نيز مجالت اعتبار براي سنجش .رساند مي چاپ به

 ها روش از يكي كه وجود دارد مختلف يها روش

 Impact(تأثير ضريب تحت عنوان شاخصي از استفاده

Factor( علمي اطالعات ي مؤسسه توسط كه است 

 ائهار مؤسسه اين تحت پوشش مجالت بندي رتبه جهت

 مجالتي كه پژوهشگران ايراني براي چاپ .گردد مي
اند داري  مقاالت خود انتخاب و مورد استفاده قرار داده

، JCR پايگاهبا استفاده از . ضريب تأثير متفاوتي هستند
ضرايب تأثير هر يك از مجالت بررسي و معلوم شد 

.  متغير است909.4 تا 0,1ضرايب مجالت مربوطه از 
ل قبولي از اين مقاالت در مجالتي با اما ميزان قاب

هاي به  اند؛ بنابراين داده ضريب تأثير مناسب انتشار يافته
دست آمده نشان از آن دارد نويسندگان ايراني هنگام 

هاي خود به ضريب  انتخاب نشريه براي انتشار نوشته
 مقاالت دارند تأثير اين نشريات توجه دارند و تمايل

 منتشر باال علمي بندي رتبه مجالت داراي در را خود

  .سازند
باشد كه در حوزه پزشكي در دوره مورد  قابل بحث مي

 مدرك توسط 4944مطالعه به طور كلي حدود 
است و   نمايه شدهWOSپژوهشگران ايراني در پايگاه 

 درصد 6,7سهم تحقيقات ايدز در اين ميان تقريباً 
ي حوزه اما در نگاهي ديگر، كل انتشارات جهان. باشد مي

است كه در   مدرك ثبت شده100000ايدز در اين پايگاه 
عرصه جهاني تقريباً يك چهارم تحقيقات در گرايش 

هاي عفوني انجام يافته و سپس ايمونولوژي با  بيماري
 درصد مهمترين 18 درصد و ويروس شناسي با 20

هاي تحقيقاتي را در جهان به خود اختصاص  اولويت
 107ت ايدز ايرانيان در اين پايگاه در اما تحقيقا. اند داده

 در نمودار سه، ده. است زير موضوع به ثبت رسيده

تحقيقات  ايراني بيشترين پژوهشگران كه را زيرموضوع
اند، نشان داده  رسانده انجام به ها آن پيرامون را خود
بيشترين تحقيقات انجام يافته در ايران مربوط . است شده

 درصد از كل 17 هاي عفوني با به بيماري
 - پزشكي عموميبعد از آن به ترتيب. هاست پژوهش
 11 درصد و 12 و بهداشت عمومي و محيط با داخلي

  .اند درصد در جايگاه بعدي قرار گرفته
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وضعيت نشر مقاالت پژوهشگران ايران در مهمترين مجالت: 3جدول   

 محل نشر
ضريب 
 تاثير

 رتبه عنوان مجله تعداد مقاله

 HEPATITIS MONTHLY 1 20 0,716 ايران

 VOX SANGUINIS 2 14 2,585 انگلستان

 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 3 13 2,167 انگلستان
 IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL 4 9 0,071 ايران

 PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 5 9 0,203 پاكستان

 ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 6 8 0,874 ايران

 IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 7 8 0,244 ايران

 INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS 8 5 1,05 انگلستان

 AIDS 9 4 4,909 آمريكا

 CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN 10 4 2,473 انگلستان

 RETROVIROLOGY 11 4 4,105 انگلستان

 IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL 12 4  ايران

  

  
  2010 تا 2000توزيع موضوعي انتشارات ايدز ايران در : 3نمودار 

  
  بحث 

هاي چشمگيري را در زمينه  پژوهشگران ايراني موفقيت
هاي  پايگاه. اند دانش ايدز در دهه اخير به دست آورده

 استنادي گوياي افزايش سهم دانشمندان ايراني در توليد
سهم . باشند  ميعلم جهاني و گسترش مرزهاي دانش

انتشارات ايران در مقابل انتشارات كشورهاي جهان از 
اي كه از  است به گونه حركتي رو به جلو برخوردار بوده

 0,027، به 2000 از كل انتشارات جهان در 0,019سهم 
  . است  رسيده2010 در 0,119، و باالخره به 2006در 

يازده  اين در كشورمان پژوهشگران ميعل توليدات روند
حكايت از آن دارد كه تعداد مقاالت پژوهشگران  سال

 سير صعودي داشته و از نرخ رشد WOSدر پايگاه 
با كل  در ولي. باشد  مي درصد برخوردار30ساليانه 

ي مورد بررسي، ها وجود فراز و نشيب نسبي در سال
 اشدب تمايل كلي به سمت افزايش كميت مدارك مي
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 بيشترين تعداد مدارك انتهاييي ها كه در سال طوريب
است و اين امر مشاركت بيشتر جامعة علمي  منتشر شده

در . دهد  نويد ميايدز در توليد علم را درحوزه
صورتيكه اين رشد چشمگير به دليل برخي فاكتورهايي 

هاي علمي كشور، افزايش  نظير تغييرات در سياستگذاري
ها و  اتي، شكل گيري سازمانهاي تحقيق بودجه

 تحقيقاتي پيشرو در اين حوزه، افزايش تعداد مؤسسات
هاي معتبر  مجالت علمي ايراني نمايه شده در پايگاه

المللي از  هاي بين جهاني، افزايش دسترسي به پايگاه
طريق اينترنت و امكان ارتباطات بهتر الكترونيكي به 

  .تالمللي اس هاي بين منظور ايجاد مشاركت
 ايران هاي بين المللي پژوهشگران به لحاظ همكاري 

خود  علمي انتشارات در كشور 22 پژوهشگران با تنها
هاي در  اين نتيجه با مشاهده قابليت. اند مشاركت داشته

 پژوهشي براي تقويت مؤسساتحال توسعه 
از سوي ديگر، اهميت . اي انطباق دارد هاي شبكه فعاليت

. است المللي جالب توجه  بينيافتن مقاالت هم تأليف
اين نسبت در كل دوره زماني از خود افزايش و ثبات 

  .دهد  مينشان
بين  گسترش ارتباطات با كشورمان پژوهشگران دارد جا

ساير كشورهاي  پژوهشگران تجربيات از خود المللي
 و مسئولين همچنين .غير از اين مجموعه نيز بهره ببرند

 مطالعاتي يها فرصت دنكر با فراهم اندركاران دست

 تبادل مانند ديگري يها راه همچنين پژوهشگران و براي

 و دانش و علم تبادل براي را زمينه و دانشجو استاد
 را مهم وسيلة اين كشورها ساير با تجربيات پژوهشگران

در اين شرايط، همكاري . دهند قرار ها آن در اختيار
ه به پژوهشي با متخصصين در كشورهاي توسعه يافت

تواند به عنوان روشي مؤثر   ميلحاظ فناوري و علمي
  . براي دستيابي به دانش علمي پيشرفته باشد

با توجه به ميزان همكاري علمي هر كشور با ايران بايد 
چه هفت درصد از  اين نكته مورد توجه قرار گيرد اگر

انتشارات ايران در طي يازده سال اخير با همكاري 
 درصد 0,04 انجام يافته ولي تنها پژوهشگران آمريكايي

از كل انتشارات آمريكا با همكاري پژوهشگران ايراني 
 درصد از انتشارات 0,3همچنين، صرفا . است انجام شده

 درصد از انتشارات ژاپن با همكاري ايرانيان 0,5كانادا و 
  . است تأليف شده

ايدز در داخل  حوزه در علم كننده برتر توليد دانشگاه ده
 را اين حوزه انتشارات علمي  درصد67 به نزديك ركشو

 پزشكي علوم ميان دانشگاه اين در اند كه توليد كرده

 يك پنجم از توليدات علمي را در اين يازده تقريباً تهران
 پزشكي علوم دانشگاه .است سال به خود اختصاص داده

شيراز و تربيت مدرس نيز در اين زمينه پيشتاز مي 
 ده نهاد شدة بندي رتبه فهرست در يگر،د طرف از .باشند

 يك و دانشگاه نه ، مربوطه جدول در موجود پژوهشي
  چنين شرايطيبنابراين، .دارند وجود پژوهشي مؤسسه

 بويژه علمي توليد اطالعات در ها دانشگاه اهميت بيانگر

 .باشد مي تأليفي مقاالت

 عنوان مجله را براي انتشار 177 ايراني پژوهشگران
باالترين  كه از اين ميان اند انتخاب كرده خود تقاالم

سهم اختصاص به مجالت آمريكايي دارد و تنها هشت 
 .عنوان آن مربوط به كشور ايران است

 مقاالت بيشترين  Hepatitis Monthlyمجالت
شر ساخته و به دنبال آن پژوهشگران ايراني را منت

 International Journal ofو   VOX Sanguinisمجله

Infectious Diseasesنتايج نشان از آن .  قرار دارند
دارد نويسندگان ايراني هنگام انتخاب نشريه براي انتشار 

هاي خود به ضريب تأثير اين نشريات توجه دارند  نوشته
 رتبه مجالت داراي در را خود مقاالت دارند و تمايل

 كه پژوهشگران دارد جا .سازند منتشر باال علمي بندي

 معرفي ساير و شناسايي با ايدز حوزة در كشورمان

 علمي توليدات حوزه اين مرتبط با آي.اس.آي مجالت

 مجبور تا برسانند چاپ به نيز مجالت ساير در خود را
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 يا بمانند چاپ نوبت در خود مقاالت براي چاپ نباشند

  .باشند داشته خود مقاالت براي چاپ كمتري شانس
وليدات علمي البته بايد توجه داشت سهمي از ت

متخصصان كشورمان در اين حوزه در مجالت داخلي 
رسند و همچنين بسياري از توليدات علمي   ميبه چاپ

ها  رسند كه در اينگونه پايگاه  ميدر مجالتي به چاپ
اي را به خود  اين موارد سهم عمده. نمايه نمي شوند

دهند كه بايد تحقيقي جامع براي مشخص   مياختصاص
ي توليد علم متخصصان اين رشته شدن سهم واقع

  .صورت گيرد
به لحاظ موضوعي تحقيقات ايرانيان در حوزه ايدز از 

در  ايراني تنوع خوبي برخوردار است وپژوهشگران
ي خود به ترتيب به موضوعات ها پژوهش بيشتر

 داخلي، بهداشت - هاي عفوني، پزشكي عمومي بيماري
 40كه  است توجه قابل .اند  محيط پرداخته- عمومي 

 ايدز حوزه در كشورمان پژوهشگران درصد از مقاالت

انجام  موضوع سه اين پيرامون يازده ساله دوره اين در
 كشورمان كه پژوهشگران دارد جا بنابراين .است گرفته

نيز  ايدز موضوعات حوزه ساير به علوم از حوزه اين در
 جانبه همه رشد زمينة تا با كميت بيشتري بپردازند

پيش  متوازن صورت به موضوعي  مختلفيها بخش
   .رود
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A survey of Knowledge Production of Iranian 
Researchers on AIDS: 

Evidence from the Web of Science Database

Mardani AH.1/ Mardani A.2/ Sharif Moghadam H.3

Abstract

Introduction: The main purpose of this study was to investigate the knowledge productions of 
Iranian researchers who had published papers on AIDS in journals and sources with impact 
factor indexed in the Web of Science between 2000 and 2010. 
Methods: The amount of scientific publications by Iranian researchers on AIDS in the Web of 
Science was studied with scientometric methods. 336 documents with at least one author 
affiliated to Iranian organizations were identified. 
Results: The process of science production of Iranian researchers enjoyed an increasing 
annual growth rate of 30%. Iranian researchers had scientific collaboration with 22 
international authors dominated by American authors. Tehran University of Medical Sciences 
contributed to almost one fifth of the scientific productions among national organizations. 
Most research studies conducted by Iranian researchers on AIDS were listed under the 
category of infectious diseases. 35% of the journals in which Iranian researchers published 
their papers were American journals. However, the journal, Hepatitis Monthly, published the 
highest number of papers by Iranian researchers. 
Discussion: Iran’s share of journal publications enjoyed an upward trend internationally, and 
in this regard, Iranian researchers have remarkable contribution to international joint venture 
articles.
Keywords: AIDS, Web of Science, Scientometrics, Knowledge Production 
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