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 یعلم داتیتول تیفیبر ک یپژوهش المللینیب هاييهمکار ریتاث
تهران یدانشگاه علوم پزشک  

 
  1منشعرفان محمدامین 

  چکیده
  

ها مزایایی به همراه داشته پژوهشگران و دانشگاهالمللی می تواند  براي در سطح بینبخصوص هاي علمی همکاريمقدمه:
پژوهش حاضر در راستاي ارزیابی کیفیت تولیدات علمی . ها گردندباشد و باعث افزایش کیفیت بروندادهاي پژوهشی آن

اله . در این مقگرفته است اند، انجاممنتشر شده المللیبین هاي پژوهشیدانشگاه علوم پزشکی تهران که از طریق همکاري
هاي پژوهشی با ترین همکاران علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مناطق مختلف جهان و اثرگزاري فعالیتهمچنین مهم

  گرفت.این کشورها و موسسات مورد مطالعه قرار 
گیرد. جامعه سنجی انجام میهاي علمو با استفاده از شاخص است پژوهش حاضر نوعی مطالعه کاربردي  روش کار:

 2015تا  2011هاي مقاله داراي وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که طی سال 17763هش شامل پژو
اي هاند. عالوه بر اسکوپوس، پایگاه سایول نیز جهت تحلیل و ترسیم نقشهمیالدي در پایگاه استنادي اسکوپوس نمایه شده

  علمی جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفت.
هاي درصد از تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق همکاري 9/16که تنها  دادنتایج پژوهش نشان  ها:یافته

المللی این دانشگاه به طور موسسه خارجی منتشر شده است. مقاالت مشارکتی بین 1281المللی با پژوهشگرانی از علمی بین
اند، از احتمال اند، در مجالت باکیفیت تر منتشر شدهمیزان بیشتري بازدید شدهاند، به میانگین استناد بیشتري دریافت کرده

در مقایسه با متوسط جهانی مقاالت اند و همچنین هاي پراستناد برخوردار بودهباالتري جهت استنادشدگی و تبدیل به مقاله
  اند.عملکرد استنادي بهتري داشته، مشابه
تی هاي تحقیقاهاي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گسترش همکاريبا توجه به جایگاه علمی و قابلیت گیري:نتیجه

لی رتبه الملهاي بینتواند در افزایش کیفیت بروندادهاي پژوهشی و ارتقاء رتبه دانشگاه در نظامبا موسسات برتر جهانی می
  بندي موثر باشد.

  دانشگاه علوم پزشکی تهرانتالیفی، همالمللی، همکاري پژوهشی، مشارکت بین :هاي کلیديواژه
 

   :04/05/96: یینها رشیپذ  06/12/95: یینها اصالح  24/08/95وصول مقاله  
  

                                                
 اصفهان، اصفهان، ایران؛ نویسنده مسئول دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم شناسی،دانشکدهودانش اطالعات علم . استادیارگروه1

)amin.erfanmanesh@gmail.com(  
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هه  کاري       در د حاصـــل از هم یدات  ــهم تول هاي  هاي اخیر سـ
ــن  ــی ــژوهشــــی ب ــی ( پ ــل ــل ــم  International Researchال

Collaboration ــه با تولیدات ــل از الگوهاي  ) در مقایس حاص
ــري در حال افزایش   در همه حوزه  تألیف  دیگر  هاي دانش بشـ
بر اساس آمار ارائه شده از سوي پایگاه اسکوپوس      بوده است.  

)Scopus  ــارکت علمی ــل از مش )، ســهم تولیدات علمی حاص
  5/19به  1996درصــد کل مدارك در ســال  1/11المللی از بین

ــال   ــد در سـ ــت. این در    2015درصـ میالدي افزایش یافته اسـ
ســـهم تولیدات  ،ســـاله مذکور 20حالیســـت که در بازه زمانی 

درصدي مواجه بوده است  9/8اي با کاهش علمی تک نویسنده
).  2015درصــد در ســال  4/15و  1996درصــد در ســال  3/24(

 هايپیچیدگی علوم و افزایش حوزهاز  ]1[ن و سیورتسن لوکون
در کنار محدودیت امکانات و منابع از جمله عواملی تخصــصــی

ــتراك گذاري دانش، مهارت و   اندبردهنام  ــرورت به اش که ض
ــطح بین      المللی را بیش از امکانات جهت انجام پژوهش در سـ

ند. پیش افزایش داده یده گلنزل     ا به عق چه   ]2[ج النو دي اگر
شارات علمی  الگوهاي  شگران   تألیف  انت و میزان گرایش پژوه

ته دیگر اي به رش از رشته  ،هاي تحقیقاتیبه مشارکت در فعالیت 
ــت، با این وجود ــارکت   متفاوت اس ــترش مش ــواهدي از گس ش

هاي مختلف علوم المللی در میان پژوهشــگران حوزه علمی بین
ست     پزشکیدر برخی از پژوهش  شده ا شین گزارش  ، 3[هاي پی

ــوص رابطه میان همکاري         ]4 ــده در خصـ . مطالعات انجام شـ
یان می    ید علم، ب که در حوزه   علمی و تول ند  هاي مختلف  کن

ــارکت علمی بین ــگرانی که از میزان مشـ ی المللدانش، پژوهشـ
به    باالتري برخوردار بوده  ند، موفق  له     تألیف ا قا عداد م اي  ه ت

هاي  . از ســوي دیگر،تاثیر همکاري] 5[اند بیشــتري نیز شــده 
پژوهشی بر افزایش کیفیت تولیدات علمی حوزه علوم پزشکی   

کلین پنیز در کشورهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.   
در مطالعه انجام گرفته در کشور اسلونی گزارش  ]6[و دیگران 

  المللی درکنند که مقاالت حاصــل از مشــارکت علمی بین  می
شار در مجالت باکیفیت و تبدیل    حوزه ع شکی جهت انت لوم پز

ستناد    شانس  )Highly Cited Papers(شدن به مقاالت پرا از 

شتری  شگران همکاري بی مللی را الهاي بینبرخوردارند. این پژوه
یت         قابل عث افزایش  یت با یدات علمی   )Visibility(رؤ تول

شگران از      و بیان میدانند می سازي پژوه شبکه  ریق طکنند که 
هاي  کشوربخصوص تعامل با همکارانی از کشورهاي مختلف (

اي هعلم)، امکان دیده شــدن فعالیتر مرکزي و توســعه یافته د
ــی آن با مطالعه   ]7[دهد.  لو و دیگران ها را افزایش میپژوهشـ

ــکی    مالزي در حوزه علوم پزشـ ــور  یدات علمی کشـ یان  ،تول  ب
صل از همکاري می ور  به ط ،المللینهاي بیکنند که مقاالت حا

ــل از           ــبت به تولیدات انفرادي و یا تولیدات حاصـ میانگین نسـ
ــارکت داخلی  ــتري دریافت می     مشـ ناد بیشـ ــت کنند.  میزان اسـ

ــارکت بین     همچنین ــگران علوم در مطالعه مشـ المللی پژوهشـ
کنند بیان می ]8[پزشــکی کشــور هندوســتان، کاور و ماهاجان 

لمللی این کشـــور در  اهاي بینکه مقاالت حاصـــل از همکاري
ت تر منتشــر شــده و اســتناد بیشــتري نیز دریافمجالت با کیفیت

  اند. کرده
اي علمی ههاي پیشین بر گسترش همکارينتایج برخی پژوهش

ــالمی ایران داللت دارد بین با  ]10، 9[المللی در جمهوري اسـ  .
ــی دقیق    یاز به انجام پژوهشـ ــوص روند   این وجود ن تر در خصـ

المللی در بروندادهاي پژوهشی علوم پزشکی   نهاي بیهمکاري
اي شد تا عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران به     کشور انگیزه 

شور در       یکی از عنوان شگاه ک سته ترین و پرتولیدترین دان برج
عه قرار گیرد.     نه حوزه مطال یت پژوهش      این زمی به اهم جه  با تو

ــالمت جامعه، تحوالت   ــت و س ــکی در بهداش حوزه علوم پزش
ســیار ســریع این حوزه از دانش و همچنین امکانات و ســرمایه ب

هاي عظیم کشورهاي پیشرو در علوم پزشکی، گسترش گذاري
سعه  تواند بر توهاي تحقیقاتی با کشورهاي مذکور می همکاري

و پیشرفت علمی کشور و افزایش سطح سالمت عمومی جامعه     
مقاالت  فمطالعه حاضــر با مطالعه الگوي تألی تاثیرگذار باشــد.

ــتنادي    ــکی تهران در پایگاه اس ــگاه علوم پزش ــده دانش نمایه ش
سکوپوس طی یک بازه زمانی پنج ساله (   سهم  2015-2011ا  ،(

ه را المللی دانشگا تولیدات علمی حاصل از مشارکت علمی بین  
ــر با بهره گیري از      تعیین خواهد نمود. همچنین پژوهش حاضـ

داد که آیا  شــش شــاخص مختلف به این ســوال پاســخ خواهد 
المللی پژوهشـــگران تولیدات علمی حاصـــل از مشـــارکت بین

 مقدمه
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 روش کار 

دانشگاه علوم پزشکی تهران از سطح کیفی باالتري در مقایسه      
با سایر تولیدات علمی این دانشگاه برخوردارند؟ از سوي دیگر 

هاي پژوهشــی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با ســایر  همکاري
ــاس موقعیت جغرا  ــورها کشــورهاي جهان بر اس فیایی این کش

عه قرار    یدات      و گیردمی مورد مطال که تول ــد  هد شـ تعیین خوا
از سطح اثرگذاري   ،علمی حاصل از همکاري با چه موسساتی    

ــت.   با     باالتري برخوردار بوده اسـ ــر  حاضـ از این رو پژوهش 
  اهداف زیر انجام گرفته است:

الگوي تألیف مقاالت دانشــگاه علوم پزشــکی تهران  مطالعه  -
  ؛2015تا  2011هاي سالطی 

  و کیفیت مقاالت حاصل از الگوهاي تألیف مختلفمطالعه  -
للی دانشـــگاه علوم پزشـــکی تهران الممشـــارکت بین مطالعه -
  .اساس مناطق جغرافیایی مختلفبر
  
  
 

ــر نوعی مطالعه    ــت که با تحلیلی و پژوهش حاض کاربردي اس
اسـت. در این  سـنجی انجام گرفته  هاي علماسـتفاده از شـاخص  

ــگران داراي   17762پژوهش تعداد  ــده از پژوهش مقاله نمایه ش
وابســتگی ســازمانی به دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در پایگاه 

سال     ستنادي اسکوپوس طی  میالدي مورد   2016تا  2011هاي ا
ــت. مقال مذکور داراي حداقل یک  هايهمطالعه قرار گرفته اسـ

ی ی به دانشگاه علوم پزشک  پدیدآورنده داراي وابستگی سازمان  
ند.  تهران بوده له    ا قا مامی این م ــر مورد     ت حاضـ ها در پژوهش 

ند و نمونه گیري انجام نگرفت.          عه قرار گرفت مع جهت ج مطال
ــکی تهران  آوري داده ــگاه علوم پزش هاي پژوهش، عنوان دانش

) پایگاه Affiliation Searchدر بخش جســتجو موســســات (
ــده و مقاالت  ــکوپوس وارد ش ــدند.    اس ــده تحلیل ش بازیابی ش

گاه ســــایول (        پای ــکوپوس،  گاه اسـ پای ) از SciValعالوه بر 
سه الزویر (     س صوالت دیگر مو ) نیز جهت تحلیل Elsevierمح

و مصورسازي داده ها مورد استفاده قرار گرفت. پایگاه سایول      
ــترده   ــکوپوس، قابلیت هاي تحلیلی گس ــاس داده هاي اس بر اس

ــگ  یار پژوهشـ ران قرار می دهد. در این پژوهش  تري را در اخت
مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس تعداد و وابستگی 

ــیم و مطالعه    ــته تقسـ ــازمانی پدیدآورندگان آن به چهاردسـ سـ
  شدند:

قاالت انفرادي (    - قاالتی کـه     Single Authorshipم ): م
س    سط تنها یک نوی شگاه      ندهتو سازمانی به دان ستگی   داراي واب

 اند.علوم پزشکی تهران تألیف شده

ــی (    - ــان ــت ســـــازم ــاالت مشـــــارک ــق  Institutionalم

Collaboration        قل دو حدا کاري  که از طریق هم قاالتی  ): م
سازمانی به گروه      ستگی  سنده داراي واب شکده نوی اي هها یا دان

 .اندمختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران تألیف شده

ــارکت ملی (      - ):  National Collaborationمقاالت مشـ
نده داراي            ــ یک نویسـ قل  حدا کاري  که از طریق هم قاالتی  م
وابســتگی ســازمانی به دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و حداقل  

شگاه        سایر دان سته به  سنده واب سات پژوهش   یک نوی س  ها و مو
 اند. کشور تألیف شده

ــیــن   - ــارکــت ب ــی ( مــقــاالت مشــ ــل ــمــل  Internationalال

Collaboration       مقاالتی که از طریق همکاري حداقل یک :(
نویســنده داراي وابســتگی ســازمانی به دانشــگاه علوم پزشــکی 

سته به   سات     دانشگاه  تهران و حداقل یک نویسنده واب س ها و مو
 اند.پژوهشی خارج از کشور تألیف شده

هایی که در پژوهش حاضــر جهت بررســی   همچنین شــاخص
یت تول  ــکی تهران مورد    کیف گاه علوم پزشـ ــ یدات علمی دانشـ

  اند عبارتند از:استفاده قرار گرفته
ــتنـادهـاي دریـافتی (     -  Citations perمیـانگین اسـ

Paper  تعداد استنادهایی که مقاالت نمایه شده دانشگاه علوم :(
تا  2011هاي ســال  پزشــکی تهران در پایگاه اســکوپوس طی  

مان گردآوري داده   2015 تا ز به طور     هاي پژ ،  ــر  حاضـ وهش 
  اند.متوسط دریافت کرده

): تعداد Views per Paperمیانگین تعداد بازدید ( -
دفعاتی که پروفایل مقاالت نمایه شــده دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــال ــکوپوس طی سـ ، تا 2015تا  2011هاي تهران در پایگاه اسـ
هاي پژوهش حاضـــر به طور متوســـط در  زمان گردآوري داده
  اند. دهاسکوپوس بازدید ش
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 Mean SJRمیانگین شاخص اس.جی.آر مجالت ( -

of Journals:(     که یانگین شــــاخص اس.جی.آر. مجالتی  م
ــکی تهران در آن مجالت منتشــر  مقاله ــگاه علوم پزش هاي دانش

ــایمگو       شــــده له ســ به مج یا رت ند. شــــاخص اس.جی.آر.    ا
)Scimago Journal Rank(  توســط گونزالز  2010در ســال

یا آنگون    ته و مو به     ]11[پریرا، گوئررو بو ئه و پس از آن  ارا
ــه الزویر جهت ارزیابی عملکرد مجالت علمی   ــس ــط موس توس
ــاخص دو عامل تعداد         ــتفاده قرار گرفت. در این شـ مورد اسـ
نده، جهت            نادکن ــت نادهاي دریافتی و کیفیت مجالت اسـ ــت اسـ

 گیرد.ه قرار میارزیابی کیفی مجالت مورد توج

ــدگی  - : درصــد   )Citedness Rate( نرخ اســتنادش
ــکی تهران در پایگاه   ــگاه علوم پزشـ ــده دانشـ مقاالت نمایه شـ

، که تا زمان گردآوري  2015تا  2011هاي اسکوپوس طی سال  
ــتناد در این پایگاه           داده ــر حداقل یک اسـ هاي پژوهش حاضـ

 دریافت کرده باشند.

 Percentage of Highlyدرصد مقاالت پراستناد ( -

Cited Papers   درصــد مقاالت نمایه شــده دانشــگاه علوم :(
تا  2011هاي پزشـــکی تهران در پایگاه اســـکوپوس طی ســـال

ستناد حوزه 2015 ضوعی خود  ، که در جمع مقاالت پرا هاي مو
ــنجی از آســتانه اند. در مطالعات مختلف علمقرار گرفته اي  هس
ــتنادي  ــی    متفاوت ) Citation Threshold( اسـ جهت بررسـ

  شود. منظور از مقاالت پراستناد در  مقاالت پراستناد استفاده می  
درصد مقاالت داراي بیشترین میزان استناد     10پژوهش حاضر،  

 هاي موضوعی مختلف هستند.در حوزه

ــده در     - ــتنادي وزن دهی ش ــاخص تاثیرگذاري اس ش
ــته  ــطح رش این  :)Field-Weighted Citation Impact( س

تعداد اســتنادهاي دریافتی تولیدات علمی  شــاخص از تقســیم 
ــال  ــکی تهران طی س ــگاه علوم پزش بر  2015تا  2011هاي دانش

شته         ستنادي ر ساس میانگین ا ستنادهاي مورد انتظار بر ا تعداد ا
سبه می    سکوپوس محا شاخص   مورد نظر در کل پایگاه ا  شود. 

تاثرگذاري اســتنادي وزن دهی شــده در ســطح رشــته باالتر از  
ه هاي آن دانشـگا دهنده عملکرد اسـتنادي بهتر مقاله  یک نشـان 

در مقایسه با متوسط جهانی مقاالت مشابه و شاخص پایین تر از 

در مقایسه  هاي آن دانشگاهیک نشان دهنده عملکرد بدتر مقاله
 با متوسط جهانی مقاالت مشابه است. 

ته      یاف یل  ــیفی و نرم افزار    ها از روش جهت تحل هاي آمار توصـ
اي هشایان ذکر است که داده  مایکروسافت اکسل استفاده شد.     
میالدي گردآوري شده   2016پژوهش حاضر در ماه اکتبر سال 

است و اطالعات استنادي مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران     
 شود. در پایگاه اسکوپوس را تا این تاریخ شامل می

 
 

  

الگوي تألیف مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران طی   در ابتدا 
ــال عه قرار گرفت.     2015تا   2011هاي  سـ ته  مورد مطال هاي  یاف

شماره     شده در جدول  شان می  یکپژوهش ارائه  دهد که در  ن
عداد         ــی در این پژوهش، ت له مورد بررسـ مانی پنج ســـا بازه ز

دانشگاه   انالمللی تألیف شده توسط پژوهشگر   مقاله بین 17763
سکوپوس      ستنادي ا شکی تهران در پایگاه ا شده   علوم پز نمایه 

سهم از مدارك مذکور به مقاله     شترین  ست. بی صل از  ا هاي حا
ــته به دانشـــگاه علوم  مشـــارکت حداقل یک پژوهشـــگر وابسـ
ــایر         ــته به سـ ــگر وابسـ ــکی تهران و حداقل یک پژوهشـ پزشـ

ــگاه ــل از   دانش ــور (مقاله حاص ــی کش ــات پژوهش ــس  ها و موس
درصد). از سوي دیگر    5/51مشارکت ملی) تعلق داشته است (   

درصد) به واسطه همکاري حداقل دو    3/29مقاله ( 5196تعداد 
ــگاه علوم       ــکده مختلف دانشـ یا دانشـ ــگر از دو گروه  پژوهشـ

ــازمانی     ــارکت س ــکی تهران و یا به بیان دیگر از طریق مش پزش
علمی  هاياند.  ســهم مقاالت حاصــل از همکاريتألیف  شــده

المللی پژوهشــگران دانشــگاه علوم پزشــکی تهران برابر با    بین
ست (      9/16 شگاه بوده ا صد از تولیدات علمی این دان   3009در

مقاله دانشــگاه علوم پزشــکی به صــورت   416مقاله). نهایتا تنها 
درصد).تصویر     3/2اند (اي منتشر شده  انفرادي یا تک نویسنده 

ماره  ــ ت    یک   شـ هاي  ند تغییر الگو بازه  رو ألیف مختلف را در 
ــان می   ــی در این پژوهش نش ــاله مورد بررس دهد. زمانی پنج س

ست، تولیدات علمی     شاهده ا همانطور که در این نمودار قابل م
انفرادي و تولیدات حاصل از مشارکت سازمانی در طول زمان     
با روند کاهشی و در سوي مقابل تولیدات حاصل از مشارکت       

  اند.افزایشی برخوردار بودهند المللی از روملی و بین

 یافته ها
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هاي مختلفالگوي تألیف مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال :1 دولج  
  2011 2012 2013 2014 2015 کل

416 
)درصد3/2(  

)درصد7/1( 63 )درصد1/2( 78   78  
)درصد2(  

)درصد2/3( 119  78  
)درصد 7/2(  

 انفرادي

5196 
)درصد3/29(  

861 
)درصد5/23(  

945 
)درصد7/25(  

1157 
)درصد3/30(  

1195 
)درصد6/32(  

1038 
درصد)4/35(  

 مشارکت سازمانی

9142 
)درصد5/51(  

2069 
)درصد3/56(  

1984 
)درصد8/53(  

1949 
)درصد2/51(  

1777 
)درصد4/48(  

1363 
)درصد4/46(  

 مشارکت ملی

3009 
)درصد9/16(  

678 
)درصد5/18(  

676 
)درصد4/18(  

622 
)درصد3/16(  

)درصد8/15( 580 )درصد5/15( 453  المللیمشارکت بین   

 

 
تا  2011هاي روند تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران حاصل از الگوهاي  تألیف  مختلف طی سال :1تصویر 

2015

کیفیت مقاالت دانشگاه  تحقق دومین هدف پژوهش،جهت 
علوم پزشکی تهران که به صورت انفرادي، مشارکت سازمانی، 

فاده از اند، با استالملی منتشر شدهمشارکت ملی و مشارکت بین
 هاي ارائهشش شاخص مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده

نشان دهنده این مطالب است که در دو  شده در جدول شماره
ی شده، مقاالت حاصل از همکاري هاي بررستمامی شاخص

طالعه اند. مالمللی از سطح کیفی باالتري برخوردار بودهبین
شاخص اثرگذاري استنادي یا میانگین استنادهاي دریافتی به 

دهد که مقاالت حاصل از مشارکت ازاي هر مدرك نشان می
 3/11المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران به طور میانگین بین

برابر بیشتر از  6/6اند که این میزان افت کردهاستناد دری
برابر مقاالت مشارکتی  1/3استنادهاي دریافتی مقاالت انفرادي، 

برابر مقاالت مشارکتی ملی بوده است. میانگین  8/2سازمانی و 
 المللی درتعداد دفعاتی که مقاالت حاصل از مشارکت بین

یشتر از میزان ) نیز ب62/39اند (پایگاه اسکوپوس مشاهده شده
مشاهده مقاالت حاصل از الگوهاي تألیف دیگر بوده است. 
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دهند که مقاالت حاصل از هاي پژوهش نشان میهمچنین یافته
ند. االمللی در مجالت باکیفیت تر منتشر شدهمشارکت بین

میانگین شاخص اس.جی.آر. مجالت منتشر کننده مقاالت 
ر بیشتر از مقاالت ) بسیا3/1حاصل از مشارکت بین المللی (

) و مشارکت ملی 53/0)، مشارکت سازمانی (72/0انفرادي (
) بوده است. مطالعه شاخص درصد مدارك استناد شده 55/0(

هاي این گویاي این مساله است که تا زمان گردآوري داده
المللی درصد مقاالت حاصل از مشارکت بین 77پژوهش، 

ند که ایافت کردهحداقل یک استناد در پایگاه اسکوپوس در
این میزان براي مقاالت انفرادي، مشارکت سازمانی و ملی به 

هاي دیگر درصد بوده است. از یافته 66و  63، 38ترتیب برابر با 

-توان به سهم بیشتر مقاالت حاصل از مشارکت بینپژوهش می

المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان مقاالت پراستناد 
درصد از  17توان بیان نمود که این اساس میاشاره نمود. بر 

المللی، در میان مقاالت پراستناد مقاالت حاصل از مشارکت بین
اند که این میزان براي مقاالت پایگاه اسکوپوس قرار داشته

درصد و  6/4سازمانیدرصد، مقاالت مشارکت  1/2انفرادي 
درصد بوده است. نهایتا مقاالت  1/6مقاالت مشارکت ملی 

 اصل از مشارکت با پژوهشگران سایر کشورها از شاخصح
تاثیرگذاري استنادي وزن دهی شده در سطح رشته باالتري 

ول جداند (نسبت به الگوهاي  تألیف  دیگر برخوردار بوده
شماره دو).

  
 کیفیت مقاالت حاصل از الگوهاي تألیف مختلف پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران :2جدول 

تاثیرگذاري استنادي 
وزندهی شده در سطح 

 رشته

درصد مقاالت 
 پراستناد

نرخ 
 استنادشدگی

میانگین شاخص 
اس.جی.آر 

 مجالت

میانگین 
 بازدید

میانگین 
  استناد

56/0  2 38 72/0  2/14  7/1  انفرادي 
53/0  4 63 53/0  15/20  6/3  مشارکت سازمانی 
62/0  6 66 55/0  3/28  مشارکت ملی 4 
75/1  17 77 3/1  62/39  3/11 المللیمشارکت بین   

 
ــارکت بیندر ادامه  ــکی تهران مش ــگاه علوم پزش ا ب المللی دانش

ــات مختلف  ــس ــاس مناطق جغرافیایی موس  مختلف هاآن بر اس
. پایگاه سـایول کشـورهاي جهان را بر   مورد مطالعه قرار گرفت

ــاس منطقه جغرافیایی آن ــته بندي می ها بدین گونهاس ند: کدس
ــیه، آمریکاي جنوبی،  ــیا اقیانوسـ ــمالی، اروپا، آسـ آمریکاي شـ

ته          یاف مه  نه. در ادا یا خاورم قا و  یک از     آفری به هر  هاي مربوط 
  گردد. مناطق جغرافیایی ارائه می

شان می یافته شگاه علوم    هاي پژوهش ن شگران دان دهد که پژوه
ــکی تهران تعد مقاله را از طریق همکاري علمی با  1323اد پزش

موســـســـه علمی از ســـه کشـــور منطقه  294پژوهشـــگرانی از 
ــر           ــمالی (ایاالت متحده، کانادا و مکزیک) منتشـ آمریکاي شـ

کا مهم       کرده حده آمری یاالت مت یان ا ند. در این م کار  ا ترین هم
 گران دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب شدهعلمی پژوهش

ــت ــل اس ــگاه با همکاري و ماحص ــه    245هاي این دانش ــس موس

شار   ست.    1074آمریکایی، انت شارکتی بوده ا حضور دو  مقاله م
ــته هاروارد ( ــگاه برجسـ   Harvard University) (134دانشـ

ــارکتی) و جــانزهــاپکینز (             ــه مشــ  Johns Hopkinsمقــال

University) (90    شارکت شارکتی) به عنوان پرم رین تمقاله م
شگاه  شکی      هاي منطقه دان شگاه علوم پز شمالی با دان آمریکاي 

یافته   ــت. مقاله       تهران از  هاي  هاي جالب توجه این پژوهش اسـ
شگاه به طور میانگین       شارکت این دو دان شده با م   3/92تألیف 

اند، در حالی که میانگین کلی اســتنادهاي اســتناد دریافت کرده
با          ــکوپوس برابر  ــگاه در پایگاه اسـ  1/5دریافتی مقاالت دانشـ

ست. دانشگاه هاروارد با انتشار       ستناد بوده ا و دانشگاه   86192ا
  2015تا  2011هاي مقاله طی سال 40529جانز هاپکینز با انتشار 

اي ههاي اول و ســوم برترین دانشــگاهمیالدي به ترتیب در رتبه
ــکی جهان از لحاظ  تولید علم بوده    اند. در رتبه دوم    علوم پزشـ

ــگــاه    ــت جهــانی نیز دانشـ  University ofتورنتو ( فهرســ
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Toronto مقاله وجود دارد که این دانشــگاه  43916) با انتشــار
شار   شکی تهران،       65نیز با انت شگاه علوم پز شترك با دان مقاله م

شمالی        سه همکار در منطقه آمریکاي  س در جایگاه پنجمین مو
شود. همچنین از میان موسساتی که داراي حداقل    محسوب می 

با  10 ــکی تهران بوده   همکاري علمی  ــگاه علوم پزشـ ، اند دانشـ
سالمت کانادا (      شارکت با مرکز  صل از م  Healthمقاالت حا

Canada) (10  مقاله مشـــارکتی) از بیشـــترین میزان شـــاخص
ستنادي وز  شته برخوردار       نتاثیرگذاري ا سطح ر شده در  دهی 

برابر بیشـتر از میانگین   172) که این میزان 76/146بوده اسـت ( 
ــا ــگاه علوم کلی این شـ خص براي تمامی تولیدات علمی دانشـ

ست (      سکوپوس ا شکی تهران در پایگاه ا ). پراکندگی 85/0پز
اي ههاي علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاههمکاري

ــماره      ــویر شـ ــه  دومختلف ایاالت متحده در تصـ بر روي نقشـ
جغرافیایی مصورسازي شده است. در این نقشه شماره هر گره        

رك آن دانشگاه با دانشگاه علوم  تنده تعداد مقاالت مشنشان ده
پزشکی تهران است.

  

  
نقشه موسسات همکار دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور ایاالت متحده :2تصویر   

 
ــال طی ــگاه    2015تا  2011هاي س میالدي پژوهشــگران دانش

ــکی  تألیف  علوم پزشـ کارانی از        1271تهران در  با هم له  قا م
ــه در   516 ــسـ ــته  31موسـ ــور اروپایی همکاري داشـ اند.  کشـ

ستان (    شورهاي انگل شارکتی با   392ک سه)،       107مقاله م س مو
مقاله   217موسسه) و سوئد ( 66مقاله مشارکتی با  234آلمان (

ــارکتی با  ــگاه علوم      17مش ــلی دانش ــه) همکاران اص ــس موس
ــکی تهران در ــوب می پزش ــوي   قاره اروپا محس ــوند. در س ش

ساتی از          س شکی تهران با مو شگاه علوم پز مقابل همکاري دان
ــورهاي آذربایجان و اوکراین تنها محدود به تألیف یک    کشـ
ــکــا      ــگــاه کــارولینسـ ــت. دانشـ ــترك بوده اســ مقــالــه مشـ

)Karolinska University  از کشور سوئد با اختالف زیاد (
سه اروپایی همکا    س شگاه علوم     مهمترین مو شگران دان ر پژوه

مقاله مشارکتی    151و  است  پزشکی تهران در تولید علم بوده 
اســتناد دریافت کرده و   4/52این موســســات به طور میانگین 

ــت. تعداد    4/85 ــده اس ــکوپوس بازدید ش بار نیز در پایگاه اس
شگاه علوم پزشکی تهران و        244 سته به دان شگر واب   132پژوه

ــته به د اي  هانشــگاه کارولینســکا در همکاريپژوهشــگر وابس
شار   اند. این دانشگاه با انت تحقیقاتی این دو موسسه سهیم بوده    

به       23500 له در رت قا ید علم حوزه علوم      19م هانی در تول ج
قرار داشته است.اگرچه      2015تا  2011هاي پزشکی طی سال  

) از کشور سوئیس و    University of Baselدانشگاه بازل ( 
ــلطنتی   ندن (  کالج سـ ) از  Imperial College Londonل

ــتــان هر کــدام بــا  همکــاري علمی در رتبــه دوم   60انگلسـ
موســســات پرمشــارکت با دانشــگاه علوم پزشــکی تهران قرار  
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دارند، اما مقاالت حاصل از همکاري با کالج سلطنتی لندن به    
ــگاه بازل     7/5میزان  ــارکتی با دانش ــتر از مقاالت مش برابر بیش

  4/27استناد در مقابل   8/157اند (متوسط  کرده استناد دریافت 
ته      یاف ناد). یکی از  ــت جه پژوهش، افزایش         اسـ بل تو قا هاي 

ــکی تهران با کالج        همکاري  ــگاه علوم پزشـ هاي علمی دانشـ
مورد در سال   14به  2011سلطنتی لندن از چهار مورد در سال   

جه دیگر می        2015 بل تو قا تایج  به میالدي اســـت. از ن   توان 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با دانشــگاه بریســتول   همکاري 

)University of Bristol  ــتان در تألیف ــور انگلس   14) کش
  8984مقاله مشـــترك اشـــاره نمود که این مقاالت با دریافت 

مان گردآوري داده      تا ز ناد ( ــت ــر) از     اسـ حاضـ هاي پژوهش 
ستنادي وز شاخص   شته       نتاثیرگذاري ا سطح ر شده در  دهی 

شاخص   ب 72/122معادل  رخوردار بوده که باالترین میزان این 
سوب        در مقاالت حاصل از همکاري با موسسات اروپایی مح

شه پراکندگی همکاري   می شگاه علوم    شود. نق هاي علمی دان
  هســپزشــکی تهران با کشــورهاي مختلف اروپایی در تصــویر 

شان دهنده           شماره هر گره ن شه  ست. در این نق شاهده ا قابل م
هاي آن کشور است که حداقل در تألیف یک    تعداد دانشگاه 

ــکی تهران همکاري           ــگاه علوم پزشـ ــترك با دانشـ مقاله مشـ
اند.  داشته

  

  
نقشه کشورهاي اروپایی همکار با دانشگاه علوم پزشکی تهران :3تصویر  

 
در منطقه آســیا اقیانوســیه کشــورهاي اســترالیا، مالزي، ژاپن،   

ستان و   تألیف   59و  74، 81، 116، 195چین به ترتیب با هندو
مشــترك، همکاران اصــلی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران در   

سوب می  شور مالزي در حوزه     تولید علم مح شوند. اگر چه ک
سوب        شتاز دنیا مح شورهاي پی شکی جزء ک  شود    نمیعلوم پز

  2015تا  2011هاي و بر اسـاس تعداد تولیدات علمی در سـال  
تاثیرگذاري  شاخصمقاله) و بر اساس  17826دنیا ( 41در رتبه 

شته در این بازه زمانی در         سطح ر شده در  ستنادي وزن دهی  ا
) دنیا قرار دارد، اما در سالیان اخیر به دلیل   95/0( 171جایگاه 

به یکی از           یل  بد ــور ت عامالت علمی، این کشـ ــترش ت گسـ
صلی علمی کشور د   شده      همکاران ا سیه  ر منطقه آسیا و اقیانو

  146459است. در سوي مقابل کشور استرالیا با انتشار بیش از      
مقاله در همین بازه زمانی در رتبه نهم پرتولیدترین کشورهاي   

به طور کلی  جهان در حوزه علوم پزشـکی قرار داشـته اسـت.    
ــکی   توان بیان نمود که پژوهشمی ــگاه علوم پزشـ گران دانشـ

  20موسسه از    258مقاله، با پژوهشگران   532یف تهران در تأل
کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه همکاري داشته اند. در این میان      

  University Putra Malaysia) (48دانشگاه پوترا مالزي ( 
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ــد (   ــارکــتــی)، کــوئــیــنــزلــن ــه مشــ  University ofمــقــال

Queensland ) نی ــد )  University of Sydney) و ســــی
ــترالیا ( ــارکتی) و ماالیا مالزي (مقاله  41اس  Universityمش

of Malaya) (40        ــهم ــترین سـ ــارکتی) از بیشـ له مشــ قا م
ند.  اها با دانشگاه علوم پزشکی تهران برخوردار بوده  همکاري

شده از طریق همکاري با      شر  با این وجود، کیفیت مقاالت منت
شگاه  سه با        دان سیار باالتري در مقای سطح ب سترالیایی در  هاي ا
ــگاه ــاس مقاالت   دانش ــور مالزي قرار دارد. بر این اس هاي کش

ند و  هاي کوئینزلمنتشر شده با همکاري پژوهشگران دانشگاه     
شـاخص تاثیرگذاري اسـتنادي وزن دهی    سـیدنی به ترتیب از  

برخوردار بوده،   6/215و  1/237شـده در سـطح رشـته معادل    
ــارکتی بـا        ــاخص براي مقـاالت مشــ در حـالی کـه این شــ

و براي   3/4و  5/4پوترا و ماالیا به ترتیب معادل هاي دانشــگاه
شگاه علوم پزشکی تهران معادل       85/0کل تولیدات علمی دان

ــت.  ــگاهبوده اس ــیه با   از میان دانش ــیا و اقیانوس هاي منطقه آس
همکاري علمی با دانشــگاه علوم پزشــکی تهران،     10حداقل 

  يمقاالت تألیف شده با همکاري دانشگاه جیائوتونگ شانگها
پن       Shanghai Jiaotong Universityچین (   ) و توکیوژا

)University of Tokyo(         فت یا با در یب  و   7/782به ترت
ــترین تاثیرگذاري         4/687 ــتناد به ازاي هر مدرك، از بیشـ اسـ

  اند.  استنادي برخوردار بوده
ست که   شگ   یافته هاي پژوهش گویاي این ا شگران دان اه  پژوه

شار    عل شگرانی از   55وم پزشکی تهران در انت   49مقاله با پژوه
ــه متعلق به   ــسـ ــت  موسـ ــور منطقه آمریکاي جنوبی    هشـ کشـ

ــته ــترین همکاريهمکاري داشـ   هاياند که در این میان، بیشـ
شور برزیل (  ست.       45علمی با ک شده ا شارکتی) انجام  مقاله م

ه  زتوان بیان نمود که برزیل در تولید علم حو    به طور کلی می 
با ســـایر            قابل توجهی در مقایســـه  به میزان  ــکی  علوم پزشـ

ــار   کشـــورهاي این منطقه در ســـطح باالتري قرار دارد. انتشـ
تا   2011هاي مقاله در حوزه علوم پزشـکی طی سـال   101253

پرتولیدترین کشورهاي جهان    13این کشور را در رتبه   2015
قرار داده است. این در حالی است که کشور بعدي این منطقه  

ــار  جهان بر   38مقاله در جایگاه  18509یعنی آرژانتین، با انتش
ــت. از میان        ــاس تعداد تولیدات علمی قرار گرفته اسـ   49اسـ

ــ     ــگاه علوم پزشـ ــه همکار دانشـ ــسـ کی تهران در منطقه   موسـ
شار       26آمریکاي جنوبی، همکاري با  سه تنها در قالب انت س مو

اي  هیک مقاله مشــترك بوده اســت. بیشــترین تعداد همکاري
سائوپائولو           شگاه  شکی تهران با دان شگاه علوم پز شی دان پژوه

)University of Sao Paulo    ــار مقاله     18) در قالب انتشـ
ــارکتی  ــده اســـت مشـ االت به طور میانگین  و این مقانجام شـ

ــتناد دریافت کرده و  5/166تعداد  بار نیز در پایگاه   8/331اس
واند  تاي که میاند. به طور کلی نکتهاســکوپوس بازدید شــده

هاي این پژوهش و ســایر آثار مشــابه را تحت تاثیر قرار    یافته
ــیار زیاد یا نویســـندگی   ــندگان بسـ دهد، مقاالت داراي نویسـ

ــألیف  چنین        Mega-authorshipکالن (  ) اســــت. در  ت
صدها پژوهشگر از کشورهاي مختلف دنیا در قالب       ،مقاالتی

هاي پژوهشــی مختلف ســهیم هســتند. نگاهی به مقاالت  گروه
ــکی تهران و       گاه علوم پزشـ ــ ــگران دانشـ ــترك پژوهشـ مشـ

ــگاه ــان میدانش دهد که حدود یک  هاي آمریکاي جنوبی نش
ــوم این مقاالت داراي بیش از   نده بوده و این    نوی 100سـ ــ سـ

به خود           نادهاي دریافتی را نیز  ــت ــترین میزان اسـ مقاالت بیشـ
گویاي این مساله است   چهاراند. تصویر شماره اختصاص داده

ــترك               ناد مشـ ــت له پراسـ قا تألیف چهارم به طور نمونه در  که 
شگاه      شکی تهران و دان شگاه علوم پز   هاي منطقه آمریکايدان

سال      سکوپوس طی  ، به  2015تا  2011هاي شمالی در پایگاه ا
نویسنده از کشورهاي مختلف     140و  361، 359، 207ترتیب 

سیر کرد ک اند. این نکته را میسهیم بوده  ه  توان بدین گونه تف
احتماال در موارد زیادي پژوهشـگران دانشـگاه علوم پزشـکی     

هاي تحقیقاتی بزرگ و چند  تهران به واسطه شرکت در پروژه
ــگرانی  ــارکت   ملیتی با پژوهشـ از منطقه آمریکاي جنوبی مشـ

ــنایی و تعامالت   اند و این همکاريکرده ــل آش ها لزوما حاص
شگاه      شگران و دان ستقیم با پژوه ده  هاي این منطقه نبوعلمی م

است.  
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چهار مقاله پراستناد حاصل از مشارکت علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگرانی از منطقه  :4تصویر 

  آمریکاي جنوبی
  

شان می هاي پژوهش یافته شگاه علوم     دهدن شگران دان که پژوه
 75مقاله مشــترك با پژوهشــگرانی از  92پزشــکی تهران تعداد 

ست      سه واب س شر نموده    22ه به مو شور آفریقایی منت اند. در این ک
مقاله مشارکتی،  37هشت دانشگاه همکار و میان کشور مصر با 
ــگاه همکار و  13آفریقاي جنوبی با  ــارکتی و  33دانش مقاله مش

مقاله مشــارکتی از بیشــترین  18دانشــگاه همکار و  12نیجریه با 
دگی نویسناند. توضیحاتی که در خصوص سهم برخوردار بوده

ــگاه ــد، کالن در مورد دانش هاي منطقه آمریکاي جنوبی بیان ش
هاي همکار در قاره آفریقا نیز صـــادق در خصـــوص دانشـــگاه

ست. در  تألیف   شگاه علوم     92مقاله از  41ا شارکتی دان مقاله م
ــنده    ــات آفریقایی، حداقل یک نویس ــس ــکی تهران با موس پزش

ستگی  داراي  سات     واب س  ایاالت متحده آمریکا وسازمانی به مو
سازمانی        36در  ستگی  سنده داراي واب مقاله نیز حداقل یک نوی

تنادهاي اند. بنابراین اس به موسسات کشور انگلستان حاضر بوده     
زیاد دریافت شده از سوي مقاالت حاصل از مشارکت علمی با 

سات آفریقایی را نمی    س سطح علمی و کیفیت  مو توان الزاما به 
شی باالي   ضور          پژوه سلما ح سبت داد، بلکه م سات ن س این مو

پژوهشــگران دیگري از کشــورها و موســســات برتر اروپایی یا 
شدن این مقاالت تاثیرگذار بوده       ستناد شمالی در پرا آمریکاي 

به طور کلی می   ــت.  ــر      اسـ قاهره مصـ هاي  گاه  ــ توان از دانشـ
)Cairo University) (24     شوراي پژوهش شارکتی)،  مقاله م

ــکی آفریقــاي        South African Medicalجنوبی (     پزشـ

Research Council) (17     شگاه کیپ شارکتی) و دان مقاله م
  University of Cape Town) (15آفریقاي جنوبی ( تاون

ــترین همکاري        ــات دراراي بیشـ ــسـ ــارکتی) به موسـ مقاله مشـ
 پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی تهران در قاره آفریقا نام برد. 

یان   ــگران        10714از م کاري پژوهشـ که از طریق هم له از  قا م
کشور منطقه   16موسسه از    181دانشگاه علوم پزشکی تهران با   

مقاله)   10624درصد (  99خاورمیانه تألیف  شده است، بیش از   
و در واقع نوعی  اسـت  دانشـگاه داخلی  92متعلق به همکاري با 

ــارکت ملی مح ــوب میمش ــگاهس ــوند. در این میان دانش هاي ش
مقاله مشــارکتی)، آزاد   1885علوم پزشــکی شــهید بهشــتی (   

  1147مقاله مشـارکتی) و علوم پزشـکی ایران (   1487اسـالمی ( 
ــهم از همکاري  ــترین س ــارکتی) داراي بیش هاي علمی مقاله مش

هاي علمی دانشـگاه علوم پزشـکی   اند. نقشـه همکاري ملی بوده
ــا ــگاهتهران با س ــماره  یر دانش ــویر ش ــور در تص قابل  5هاي کش

مشــاهده اســت. اعداد هر گره در این نقشــه نشــان دهنده تعداد 
شکی تهران         شگاه علوم پز شگاه با دان شارکتی آن دان مقاالت م
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سال  سایر       2015تا  2011هاي طی  صوص  ست. در خ میالدي ا
ــترین میزان همکاري         نه، بیشـ یا خاورم ــورهاي منطقه  با  کشـ  ها 

شوره  سه   36مقاله مشارکتی با   64اي ترکیه (ک ستان  موس )، عرب
ــعودي ( ــارکتی با  47س ــه  8مقاله مش ــس مقاله   31) و لبنان (موس

) انجام گرفته است. اگرچه کشور ترکیه   موسسه   5مشارکتی با  
هاي  مقاله در حوزه علوم پزشــکی طی ســال  82436با انتشــار 

ــا  2011 یگــاه        2015ت یران در جــا تر از ا ــاال ــه ب نج پل پ  ، 15  
پرتولیدترین کشورهاي جهان قرار دارد، اما بررسی دو شاخص 

ایران) و شاخص   8/3ترکیه و  3/3میانگین استنادهاي دریافتی ( 
ــته (   ــطح رش ــده در س ــتنادي وزن دهی ش   61/0تاثیرگذاري اس

یدات علمی        73/0ترکیه و   باالتر تول ایران) حکایت از کیفیت 
ــه با رقیب منطقه ــوي مقابل، اي خود ایران در مقایس دارد. در س

ستان سعودي در سالیان اخیر با سرمایه گذاري گسترده در         عرب
ته غربی،         ــ ــگران برجسـ جذب پژوهشـ عالی و  نه آموزش  زمی

شار تنها   سال  18272علیرغم انت و  2015تا  2011هاي مقاله طی 
ــاخص      40جایگاه    ــاس تعداد تولیدات علمی، از شـ یا بر اسـ دن

و شاخص تاثیرگذاري استنادي هفت  اثرگذاري استنادي معادل
برخوردار بوده  36/1وزن دهی شـــده در ســـطح رشـــته معادل 

شگاه آمریکایی بیروت (    ست. دان  American Universityا

of Beirut) (28   مقاله مشــارکتی)، دانشــگاه فیصــل عربســتان
ــعودي ( ــارکتی) و    Alfaisal University) (21سـ مقاله مشـ

ــگاه حاجت تپه ترکیه (   Hacettepe University) (19دانشـ
شکی تهران        شگاه علوم پز صلی دان شارکتی) همکاران ا مقاله م

اند. در منطقه خاورمیانه بوده
  

  
  هاي کشورهاي علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با سایر دانشگاهنقشه همکاري:5تصویر 

  
  
  

شان داد   صل از    نتایج پژوهش ن سهم تولیدات علمی حا اگرچه 
هاي پژوهشــی دانشــگاه علوم   المللی در فعالیتمشــارکت بین 

پزشکی تهران در پنج سال اخیر رو به افزایش بوده است، با این 
با ســـایر          کت  جام مشـــار به ان ــتري  وجود هنوز گرایش بیشـ
شورهاي        شگران دیگر ک سه با پژوه شگران ایرانی در مقای پژوه

هان وجود دارد.  ها      ج یان دیگر تن یدات علمی   9/16به ب از تول

 بحث و نتیجه گیري
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المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران حاصل مشارکت علمی بین     
که این میزان در خصوص تولیدات علمی حاصل از    است  بوده

ــارکت داخلی  ــد می 8/80مشـ ــد. یافتهدرصـ هاي پژوهش باشـ
ــل از همکاري   ــت که مقاالت حاص ــاله اس هاي  گویاي این مس

در هر شش شاخص مورد بررسی در مقایسه با      المللیعلمی بین
ــکی تهران  ــگاه علوم پزش ــایر تولیدات علمی دانش ــطح  س از س

ــاالتري برخوردار بوده         ــان دیگر مقــاالت      کیفی ب ــه بی ــد. ب ان
المللی این دانشگاه به طور میانگین استناد بیشتري    مشارکتی بین 
شده   دریافت کرده شتري بازدید  ت اند، در مجالاند، به میزان بی

ــده بــاکیفیــت ــر شــ انــد، از احتمــال بــاالتري جهــت تر منتشـ
اند و هاي پراستناد برخوردار بوده استنادشدگی و تبدیل به مقاله  

عملکرد اســتنادي بهتري در مقایســه با متوســط جهانی همچنین 
ــته     ــابه داشـ هاي لو و  اند. این یافته با نتایج پژوهش     مقاالت مشـ

ــوبرت ]7[دیگران    ]13[و ابریزه و دیگران  ]12[، گلنزل و شـ
در خصــوص اثرگذاري اســتنادي باالي مقاالت مشــارکتی بین

ــترین میزان همکاري المللی هاي بینالمللی همخوانی دارد. بیشـ
ــورهاي ایاالت متحده         ــکی تهران با کشـ ــگاه علوم پزشـ دانشـ

ستان ( 1074( سوئد  234)، آلمان (318)، کانادا (392)، انگل ) و 
. کشورهاي مذکور در بازه زمانی مورد   ) انجام شده است  217(

شاخص تعداد بروندادهاي      ساس  ضر بر ا مطالعه در پژوهش حا
ــکی به ترتیب در رتبه هاي اول، پژوهشـــی در حوزه علوم پزشـ

ــوم، هفتم، چهارم و هفدهم جهانی قرار      و همگی از دارند  سـ
. از شوندجمله کشورهاي توسعه یافته علمی جهان محسوب می

ــور  10میان   ــکی، کمترین  کشـ برتر جهان در حوزه علوم پزشـ
ــا          میزان همکــاري      ــکی تهران ب ــگــاه علوم پزشـ هــاي دانشـ

). اگرچه 59پژوهشگرانی از کشور چین به موقع پیوسته است (     
ــال  ــاس تعداد بروندادهاي علمی طی س ــور چین بر اس هاي  کش

)، اما  383323در جایگاه دوم جهانی قرار دارد (    2015تا   2011
اســتنادي وزن دهی شــده در ســطح رشــته    شــاخص اثرگذاري

ــور برتر جهان در      94/0معادل   ــور را در میان ده کشـ این کشـ
دهد. مطالعه کشــورها و موســســات همکار  جایگاه نهم قرار می

یایی مختلف       ناطق جغراف ــکی تهران در م گاه علوم پزشـ ــ دانشـ
نیزگویاي این اسـت که پژوهشـگران این دانشـگاه، موسـسـات      

یت را     باکیف کاري    برتر و  جام هم هت ان خاب    ج هاي علمی انت

ــگاه  می ــوئد، هاروارد و جانز        کنند. دانشـ ــکا سـ هاي کارولینسـ
هاپکینز داراي بیشترین تعداد مقاالت مشارکتی با دانشگاه علوم 

  اند. پزشکی تهران بوده
د درص توان بیان نمود که اگرچه در جمع بندي مقاله حاضر می 

ــارکت بین  ــل از مش ــگاه علوم اتولیدات علمی حاص لمللی دانش
درصــد) نســبت به میزان متوســط کل     9/16پزشــکی تهران ( 

  25/15المللی علوم پزشــکی کشــور (  تولیدات مشــارکتی بین 
درصد) در سطح باالتري قرار دارد، اما با توجه به وجهه جهانی 

شگاه   و قابلیت شی این دان اي هتوان میزان فعالیتمی ،هاي پژوه
سیاري ا  المللی آن را پژوهشی بین  شتري ارتقا داد. ب ز به میزان بی

ــعه یافتگی یک        پژوهش ــین عواملی مانند میزان توسـ هاي پیشـ
شابهات تاریخی،         صادي، ت سی و اقت سیا شور در علم، عوامل  ک
کل گیري و       ــ یایی را در شـ بانی و نزدیکی جغراف فرهنگی، ز

ــطح بین تقویت همکاري   المللی حائز اهمیت   هاي علمی در سـ
هاي پژوهشــی  ســوي دیگر برقراري همکاري  .از]14[دانندمی
ها و با همه کشـورها و موسـسـات از    المللی در تمامی رشـته بین

ــتفاده از  هزینه و ســـودمندي یکســـان برخوردار نیســـت. با اسـ
ضر، یافته ستگذاران     هاي پژوهش حا شی قادر خواهند  سیا پژوه

بود تا ســودمندي تعامالت پژوهشــی انجام گرفته با کشــورها و 
گا   ــ عه       دانشـ طال هان را م هاي مختلف ج ند  ه  خاب    کن با انت و 

هاي علمی برنامه موســســات هدف، براي گســترش همکاري   
ژوهشی پ سیاستگذاران ریزان و برنامه ریزي نمایند. به طور کلی

توانند از طریق فرآهم نمودن دانشــگاه علوم پزشــکی تهران می
ــرایط همکاري ــتر شـ ــاي هاي بینهر چه بیشـ المللی براي اعضـ

یات علمی و دانشــجویان تحصــیالت تکمیلی خود، در دراز   ه
شگاه را بیش از پیش ارتقا   مدت کیفیت تولیدات علمی این دان

ب  بندي جهانی کس هاي رتبهو جایگاه بهتري را در نظام بخشند 
ــتر براي مقاله       ــی بیشـ اي ه نمایند. در نظر گرفتن امتیاز پژوهشـ

شارکت بین    صل از م شگرانی  حا شگاه المللی با پژوه هاي از دان
ر هاي معتببرتر دنیا، تســـهیل حضـــور پژوهشـــگران در همایش

فاده از فرصــــت     بین ــت نه اسـ جاد زمی هاي  المللی و همچنین ای
شتر ارتباطات    می ،مطالعاتی ستاي برقراري هر چه بی تواند در را

شد.    علمی بین شگاه تاثیرگذاربا اي پژوهش هیافتهالمللی این دان
شان داد که پژوهشگران داراي تجربه   ن ]15[جونکرز و تیجسن  
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ین      ب  International Scientificالمللی علمی (        جــابجــایی 

Mobility    سایر شکل گیري و تقویت ارتباطات علمی با  ) در 
ــورهاي جهان از نقش مهم و تاثیرگذاري برخوردارند. در        کشـ
این راستا پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران که از تجربه 

یل، تدریس   ــ ــت     تحصـ یا گذراندن فرصـ هاي مطالعاتی در     و 
ــرو علمی برخوردار بوده   هاي پیشـ ــور ند، می کشـ ند در   ا توان

اي هبرقراري ارتباطات علمی و گسترش هر چه بیشتر همکاري  
پژوهشی با همتایان خارجی خود پیشگام باشند. از سوي دیگر      
ایجاد ارتباطات علمی با پژوهشــگران ایرانی ســاکن در ســایر   

ــورها و ت  ــویق آنکشـ هاي علمی نیز  ها به برقراري همکاري   شـ
باشــــد.        می یات این افراد موثر  قال دانش و تجرب ند در انت توا

نده می   پژوهش ته     هاي آی یاف ند  ــر در        توان حاضـ عه  طال هاي م
شگاه        سایر دان شکی تهران را با  شگاه علوم پز صوص دان اي هخ

علوم پزشــکی کشــور و موســســات برتر جهان مقایســه نمایند.  
ــی کاري        بررسـ نده در هم بازدار مل موثر و  هاي   تحلیلی عوا

ه را تواند زمینپژوهشی اعضاي هیات علمی این دانشگاه نیز می    
ــتر این همکاري  ــترش هر چه بیش ها در آینده فرآهم جهت گس

کاري        عه میزان هم طال ید. همچنین م ما هاي علمی بین المللی  ن
کی ش هاي مختلف علوم پزها و گرایشدانشگاه بر اساس رشته    

تري از مشــارکت آن در علم جهانی را  تواند تصــویر جامع می
  فرآهم آورد. 

  
  

ــت. از داوران            ــده اسـ مالی انجام شـ قاله بدون حمایت  این م
ــهم      ــمند خود در بهبود این اثر سـ محترمی که با نظرات ارزشـ

 داشتند سپاسگزارم.
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The Impact of International Research Collaboration on 
the Quality of Scholarly Output of Tehran University of 

Medical Sciences 
 
 
 
 

  
Erfanmanesh MA1 

 Abstract 
 
Introduction: International collaboration is beneficial for both researchers and institutions and 
enhances the quality of research output. The present study therefore sought to: 1- investigate the 
quality of scientific outputs of Tehran University of Medical Sciences produced through 
international collaboration, and 2- ascertain the most collaborative countries and institutions of the 
same university.  
Methods: This applied study was conducted using scientometric indicators. A total of 17763 
papers published by researchers affiliated with Tehran University of Medical Sciences and indexed 
in the Scopus database from 2011 to 2015 were selected. In addition to Scopus, SciVal was also 
utilized for the analysis and geographic visualization of data.  
Results: According to the findings only 16.9% of the total scientific output of Tehran University 
of Medical Sciences was co-authored with researchers from 1281 foreign institutions. However, 
multi-country publications on average, have received more citations per paper, have been viewed 
more, and published in top journals, in fact they have higher chance to get citations and become 
highly cited papers. These papers had higher field-weighted citation impact compared with other 
publications with the same subjects. 
Conclusion: Considering the scientific position and research capabilities of Tehran University of 
Medical Sciences, the expansion of research collaboration with leading universities in the world 
would be effective in increasing the quality and impact of scientific output and promoting the status 
of the university in international university ranking systems.   
Keywords: Research Collaboration, International Collaboration, Tehran University of Medical 
Sciences 
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