
 

  تحلیل و مصور سازي روابط علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن

2، سعید اسدي1*نرگس برجی زمیدانی
  

  دهیچک

پرداخته و این  استان گیالن تحقیقات علوم پزشکی هاي علمی مراکز تحلیل همکاريآن است که به  بر پژوهش حاضر :هدف

  . همکاري را بر اساس روابط علمی ارائه دهد

رویکرد علم  با کتابخانه ايهاي اسنادي و پژوهشی کاربردي و تحلیلی است و با روش حاضر تحقیق :پژوهششناسی  روش

جامعه پژوهش کلیه . مرکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن انجام شده است 10 این پژوهش در .سنجی به انجام رسیده است

تمام (در پایگاه استنادي اسکوپوس مورد مطالعه قرار گرفته  2015 -2009ي آثار محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی بین سالها

براي گردآوري اطالعات این پژوهش پایگاه استنادي اسکوپوس به عنوان ابزار تحقیق مورد . نمونه گیري انجام نشده است و) شماري

براي تجزیه و تحلیل داده  SPSSسازي روابط علمی محققان و از نرم افزار براي مصور UCINETاز نرم افزار . استفاده قرار گرفت

  .ها استفاده شد

 5171مورد، میزان همکاري هاي علمی کل مراکز  1140تحقیقاتی استان گیالن، تولیدات علمی مراکز :پژوهشي هایافته

همکاري بیشترین و مرکز تحقیقات  1608علمی و تولید  310که از این مقدار سهم مرکز تحقیقات اورولوژي با . مورد بوده است

 مرکز 10هم نویسندگی در مجموع ضریب  .همکاري کمترین همکاري را داشته اند 151تولید علمی و 157علوم دندانپزشکی با 

  . می باشد 40/0نیز

این مراکز رابطه مثبت و  تعداد نویسندگان و ضریب هم نویسندگی دهد بین تعداد انتشارات ویافته ها نشان می :گیرينتیجه

  .معنی داري وجود ندارد

  

  

 ، استان گیالنمراکز تحقیقات پزشکی، همکاري علمی، مصور سازي، ضریب همکاريروابط علمی،  :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه .1

از اشتراك توانمندي هاي همکاري علمی، یکی از نمودهاي عینی همکاري در میان نویسندگان است و پدیده پیچیده اي است که 

همکاري علمی ویژگی مهم ساختار پژوهش علمی معاصر است . آنان، حاصل و تولید دانش علمی جدید را بهبود می بخشد

یکی از . سسات پژوهشی استؤم ، به عالوه بخش اعظمی از این نوع همکاري شامل ارتباط با صنعت در دانشگاه ها و)3،2009بالنکا(

که به ) 1390نیکزاد، ؛ نقل در حریري و2007اعتماد،  حریرچی، ملین و(اي علمی، هم نویسندگی است شکل هاي همکاري ه

  .عنوان رسمی ترین جلوه همکاري فکري میان نویسندگان در تولید پژوهش هاي علمی می باشد

 "طریق ایجاد مراکز تحقیقاتگسترش تحقیقات از  "یکی از استراتژیها و سیاستهاي  کلی برنامه توسعه کشور در بخش تحقیقات 

می باشد تا از طریق افزایش فعالیتهاي پژوهشی در راستاي اولویتها و سیاستهاي نظام تحقیقات در جهت توسعه، رشد و شکوفایی 

بنابراین نظارت و ارزیابی مستمر فعالیتهاي مراکز تحقیقات به منظور تخصیص بهینه منابع، کنترل، هدایت، . کشور اقدام گردد

  . زماندهی و تشویق مراکز امري ضروري به نظر می رسدسا

تعـداد ایـن    1387تـا سـال   . مراکز تحقیقات علوم پزشکی از دستاوردهاي تشکیل دانشگاه هاي علوم پزشـکی بـه شـمار مـی آینـد     

. ده انـد فصل هاي بودجه اي وزارت بهداشـت بـو   مرکز داراي ردیف بودجه مستقل در سر 36مورد گزارش شده است که  222مراکز

مراکـز تحقیقـات علـوم    . بقیه مراکز فعالیت هاي پژوهشی خود را در قالب معاونت هاي پژوهشی دانشگاه هاي متبوع انجام داده انـد 

اً مراکز تحقیقات بـالینی عمـدت  . پزشکی کشور براساس زمینه فعالیت به دو گروه عمده بالینی و زیست پزشکی طبقه بندي شده اند

دسـتاوردهاي   ).1391جمـالی مهمـوئی،  (مراکز تحقیقـاتی مـورد نظـر را شـامل مـی شـوند       % 58قرار دارند و در دل بیمارستان ها 

بهداشتی و درمانی کسب شده در حوزه سالمت بیش از هر چیز دیگري نتیجه انجام پـژوهش هـاي هدفمنـد و کـاربردي در حـوزه      

از نظر کنترل بیمـاري هـا و افـزایش بهداشـت عمـومی       بدون انجام تحقیقات پزشکی، رسیدن به وضعیت کنونی. هاي مذکور است

در مجموع، حوزه هاي مختلف پزشکی حجم قابل توجهی از تولید علمی کشور را نیز به خود اختصاص مـی دهنـد   . دومیسر نمی ش

درصـد   615/2منتشر شده اند،  2010رکورد ثبت شده به نام ایران در پایگاه آي اس آي که در سال  20342به صورتی که از میان 

متعلق به حوزه پزشکی داخلی عمومی است و اگر تمام حوزه هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، تجمیع شود درصد قابل تـوجهی را  

سسـات  ؤدر ایران مطالعات زیادي در مورد روابط علمی، همکـاري هـاي علمـی بـین پژوهشـگران دانشـگاهها و م      . تشکیل می دهد

ي که به صورت خاص به تحلیل و مصورسازي مراکز تحقیقات پزشکی که یکـی از مراکـز علمـی    پژوهشی انجام گرفته ولی مطالعه ا

در حـالی کـه تعـداد ایـن مراکـز و نقـش مهـم آنهـا در بهبـود          . مهم در انجام پژوهش هاي کاربردي می باشد، انجام نپذیرفته است

علمـی مراکـز    روابـط  تحلیـل با هـدف   پژوهش حاضردین منظور ب. تحقیق و مطالعه عمیق تر است بهداشت و درمان کشور نیازمند

به دنبال پاسخگویی به این مسئله است کـه ارتباطـات علمـی میـان      تحقیقات پزشکی استان گیالن و مصورسازي ارتباط علمی آنها

 ؟اسـت همکاري هاي علمی این مراکز براساس روابط علمی چگونه  چگونه است و نقشه علمیتحقیقات پزشکی استان گیالن مراکز 

  :براي رسیدن به هدف اصلی چندین هدف فرعی براي این پژوهش تعریف شده است که عبارتند از در این راستا

  2015 - 2009تحقیقات پزشکی مورد مطالعه طی سال هاي  تعیین روند تولید مقاالت علمی مراکز -

  2015 -2009تحقیقات پزشکی مورد مطالعه طی سال هاي  تعیین روند همکاري هاي علمی مراکز -

  هاي علمی داخلی  به تفکیک همکاري گیالنتحقیقات پزشکی  تعیین روند همکاري هاي علمی مراکز -

  هاي علمی خارجی  به تفکیک همکاري گیالنتحقیقات پزشکی  تعیین روند همکاري هاي علمی مراکز -

  تحقیقات پزشکی مورد مطالعه مراکزتعیین ضریب هم نویسندگی در  -

  تحقیقات پزشکی مورد مطالعه  نقشه میزان هم نویسندگی درون سازمانی مراکز ترسیم -
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 تحقیقات پزشکی مورد مطالعه  نقشه میزان هم نویسندگی برون سازمانی مراکز ترسیم -

  

  پیشینه تحقیق .2

. رو به گسترش استگرایش به پژوهش در زمینه سنجش تولیدات علمی دانشمندان ایرانی از نزدیک به دو دهه پیش آغاز شده و 

در طول سالهاي اخیر تعداد قابل توجهی پایان نامه و طرح پژوهشی در این زمینه انجام شده است و یافته هاي آنها نشان از رشد 

). 1390؛ نقل در فتاحی، دانش، سهیلی، 9.، ص1387؛ مهرداد و مقصودي، 5.، ص1384نیاکان و غریبی،(تولید علم در ایران دارد 

اي انجام شده به دلیل نبود پیشینه مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این قسمت به بررسی پیشینه هایی با بررسی ه

  .پرداخته شده است که به لحاظ روش شناسی مرتبط با پژوهش حاضر هستند

حوزه مدیریت سازي ساختار انتشارات علمی در بررسی کمی و مصور «طی مقاله اي تحت عنوان) 1391(حمدي پور و کوکبی 

در  که ضریب همکاري نویسندگان از صفر به نتایجی رسیده اند» 2009تا  1988اطالعات در پایگاه وب آوساینس در سال هاي 

که بر همکاري . بوده است 22/0میانگین ضریب همکاري بین نویسندگان برابر با . رسیده است 2009در سال  33/0به  1988سال 

همکاري علمی و تولیدات هم تألیفی را در میان پژوهشگران ) 1392(اسدي و دیگران . داللت دارد کم نویسندگان در این حوزه

دانشگاه صنعتی شریف مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه دست یافتند که تولیدات هم تألیفی در دانشگاه صنعتی شریف در 

بیشترین همکاري ها در . شریف از سطح قابل قبولی برخوردار استحال افزایش است و همکاري در نویسندگی در دانشگاه صنعتی 

بنازاده  .حوزه هاي علوم پایه در رشته هاي شیمی، فیزیک و ریاضیات و در حوزه مهندسی در رشته عمران و مهندسی نفت است

ر حوزه بیوشیمی در پایگاه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی وضعیت همکاري علمی پژوهشگران ایران د) 1392(مغان 

پرداخته است که نتایج پژوهش بیانگر این است که کشور آمریکا همکار اصلی کشور  2012 - 1996اسکوپوس در فاصله سالهاي 

هاي مورد مطالعه است و بیشترین میزان همکاري بین المللی مؤسسات برتر با کشورهاي ایاالت متحده آمریکا، آلمان، انگلیس، 

همچنین یافته ها نشان می دهد رشد هم نویسندگی بین . ند، کانادا، هند، ژاپن و عربستان صعودي صورت گرفته استفرانسه، هل

المللی با قاره هاي اروپا، آمریکا و آسیا بیشتر بوده است و الگوي همکاري بین المللی در کشور ایران نسبت به سایر کشورها در 

درصد بوده است و بین استناد  72درصد، مالزي  76درصد، ترکیه و مصر  75هی ایران ضریب همکاري گرو. سطح پایینی بوده است

نیز در پایان نامه ) 1392(سکوتی بخشایش  .این حوزه رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد به آثار نویسنده و تولید علم در

مورد مطالعه قرار داده است و نتایج  می بین المللیکارشناسی ارشد خود ترسیم نقشه علم دانشگاه تبریز را با بررسی تولیدات عل

همچنین کشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه، روسیه و کانادا . درصدي تولیدات علمی این دانشگاه خبر می دهد 25پژوهش از رشد 

« ه خود با عنوان در پایان نام) 1392(فرعونی  .داشته اند 2012تا  2000بیشترین هم تألیفی را با دانشگاه تبریز طی سالهاي 

: که بر روي سه پژوهشگاه علوم انسانی» مصورسازي همکاري هاي علمی پژوهشگاه هاي علوم انسانی براساس روابط علمی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد 

ها منتشر شده  اثر علمی توسط کل پژوهشگاه 575به این نتایج دست یافته که طی سال هاي مورد مطالعه، دانشگاهی انجام داده 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد . مقاله بوده است 307است که سهم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

در مجموع ، طی سال هاي مورد . ات علمی کل پژوهشگاه ها داشته استمقاله، کمترین سهم را در تولید 53دانشگاهی با تولید 

 116همکاري علمی بین پژوهشگاه ها صورت گرفته است، که سهم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با  169مطالعه، 

در مجموع، طی . بوده استمورد کمترین همکاري  13مورد بیشترین همکاري بوده است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با 

همکاري علمی داخلی صورت گرفته است، که در این میان سهم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  143سال هاي مورد مطالعه، 

همکاري داخلی  36همکاري بوده است و بعد از آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با  83فرهنگی 

مورد کمترین همکاري علمی داخلی را داشته  9در این میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با . ا داشته اندبیشترین مورد ر

ضریب هم نویسندگی در مجموع . همکاري علمی خارجی صورت گرفته است 1در مجموع، طی سال هاي مورد مطالعه، فقط . است

می باشد  9/1و مطالعات اجتماعی در مجموع سال هاي مورد مطالعه  می باشد که سهم پژوهشگاه علوم انسانی 4/1سه پژوهشگاه 



 
ضریب هم نویسندگی را  1/1و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  5/1بعد از آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 

یان نامه خود به بررسی هم در پا) 1393(مالیی  آقا .بین ضریب همکاري و تعداد نویسندگان رابطه اي وجود ندارد. دارند

پرداخته است و یافته ها نشان از  1392 -1383نویسندگی پژوهشگران دانشگاه هاي دولتی تهران و حوزه علمیه قم طی سالهاي 

نشان دهنده  62/0و کتاب  55/0روند صعودي همکاري بین پژوهشگران دارد و با توجه به ضریب مشارکت گروهی در تالیف مقاله 

سندگان به انجام پژوهش هاي مشارکتی است اما به دلیل پراکندگی و محدود بودن تعداد تولیدات علمی می توان چنین تمایل نوی

نتیجه گرفت تنها گروه خاصی از افراد داراي بیشترین تعداد تولیدات هستند و این نشان از یک مشارکت واقعی بین حوزویان و 

ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی  "در مقاله اي با عنوان ) 1393(ریاحی و همکاران  .دانشگاهیان نمی باشد

عنوان کردند که روند تولیدات علمی از رشد مثبتی برخوردار  "2013-1992مازندران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سال هاي 

هرچند . ین دانشگاه به ثبت رسیده استمدرك علمی توسط پژوهشگران با وابستگی سازمانی به ا 1540بوده است و مجموعاً 

تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران از رشد مثبتی برخوردار بوده است، ولی بخش قابل توجهی از مقاالت در 

 علوم دانشگاه نویسندگان علمی تولیداتنیز ) 1394(رسول آبادي و همکاران . ثیر پایین به چاپ رسیده اندأمجالت با ضریب ت

را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیده اند که این  2014تا  2010 هاي سال در اسکوپوس پایگاه در کردستان پزشکی

 همکاري شاخص وضعیت حال این با. دارد قرار مطلوبی سطح در نویسندگان همکاري ضریب همچنین. تولیدات رو به افزایش است

 بین مشارکت به کردستان پزشکی علوم دانشگاه مقاالت نویسندگان ترغیب جهت در باید رسد می ظرن به%). 9(است  المللی کم بین

با  آشنایی منظور به داخلی و خارجی المللی بین همایشهاي در آنان حضور تسهیل مانند اقداماتی .شود اندیشیده المللی تمهیداتی

4يپر و دردن مقاله در .شود واقع مفید تواند می خارجی پژوهشگران
 یبررس به انتشارات، یاثربخش و یفیهم تأل عنوان با) 1995( 

 که ضریب افتندی دست جهینت نیا به آنها. پرداختند کایآمر متحده االتیا در اقتصاد حوزه ان متخصصانیم در یفیهم تأل تیوضع

5يماال و ردیو. است افتهی شیافزا درصد 38از بیش به 1992 سال از هم تألیفی کلی
 یفیهم تأل الگوي پژوهشی در) 1996( 

 پژوهش هاي مشارکتی اگرچه داد نشان یافته ها. کردند بررسی را جانورشناسی زمینه در را پژوهش هاي مشارکتی و پژوهشگران

6رویل. دارند وجود نیز انفرادي پژوهش هاي اما غالب اند،
 مشارکتی تولیدات میزان بررسی به ، نیز)2007(همکارانش  و 

 حاصل پژوهشگران این تولیدات از نیمی حدود که یافتند دست نتیجه این به و پرداختند المللی بین نشریات در چینی پژوهشگران

 آن همکاري افزایش بر مختلف کشورهاي پژوهشگران جغرافیایی نزدیکی کنند می ذکر ها آن. است المللی بین سطح در مشارکت

7انگلبرت .است داشته تأثیر ها
 یابیارز را 2004- 1979فاصله  در حسابداري حوزه در یفیهم تأل ، الگوهاي)2008( گرانید و 

 عوامل از ارتباطی یکی و فناوري هزینه هاي کاهش و است رشد حال در چشمگیري به طور همکاري که نشان داد جینتا. کردند

8مک کین عصاره و. است یفیهم تأل افزایش در مهم
از میان  2006- 1990تحقیقات شیمی ایران  ، براي ترسیم ساختار) 2008( 

با استفاده از روش نویسندگان هم استناد در پایگاه دایالوگ  اطالعات خود  مقاله شیمی نمایه شده در نمایه استنادي علوم و 7682

  .نسبت به ترسیم ساختار شیمی ایران اقدام نمودند را گردآوري کرده و

  

  تحقیق روش .3

 .با رویکرد علم سنجی به انجام رسیده است کتابخانه ايهاي اسنادي و پژوهشی کاربردي و تحلیلی است و با روش حاضر تحقیق

این پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی به ترسیم نقشه علم هم تألیفی پژوهشگران مراکز تحقیقات پزشکی گیالن و 

 .همکاري هاي علمی آنها می پردازدمشخص کردن میزان ارتباطات و 

                                                 
4
 . Durden & Perri 

5
 . Vimala & Reddy 

6
 . Royle  

7
 . Englebrecht 

8
 . Mc Cain 



 
مرکز تحقیقات پزشکی می باشد کـه   22استان گیالن داراي . جامعه تحقیق حاضر مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن است

 داراي موافقـت اصـلی و بقیـه مراکـز     مرکز 8وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و تعداد  مرکز داراي موافقت قطعی از 2از این تعداد 

فعالیت محدود بعضی از آنها جامعـه آمـاري پـژوهش     به دلیل تازه تأسیس شدن برخی مراکز و. داراي موافقت دانشگاهی می باشند

در پایگاه استنادي  مرکز تحقیقات پزشکی می شود که داراي موافقت قطعی و اصولی می باشند و 10شامل تولیدات علمی محققان 

این مراکز شامل مرکز تحقیقـات بیماریهـاي گـوارش و     .در زمینه تحقیقاتی فعال هستند اضراسکوپوس نمایه شده اند و در حال ح

کبد، اورولوژي، بهداشت و باروري، سلولی مولکولی، تروماجاده اي، علوم دندانپزشکی، بیماریهـاي التهـابی ریـه، بیماریهـاي بینـی و      

  .رشد کودکان می باشد مرکز تحقیقات اختالالت سینوس، عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و

با توجه به تعداد محدود مراکز تحقیقاتی استان گیالن در این تحقیق نمونه گیري انجام نگرفت و روش کار به صورت همه شماري 

 2015تا  2009تحقیقات پزشکی استان گیالن در طی سالهاي  در یک مطالعه توصیفی و کاربردي کلیه مدارك علمی مراکز .است

در این مطالعه به منظور جمع آوري داده ها شامل مدارك علمی محققان مراکز تحقیقات پزشکی استان از . گرفت رارمورد بررسی ق

 مقاالت اسکوپوس، کلیه اطالعاتی بانک به مراجعه با و اینترنت محیط در .اسکوپوس استفاده شد بانک هاي اطالعاتی معتبر همانند

 سالهاي اسکوپوس در استنادي بانک در) 1394در مهر ماه  مقاله 796 (گیالن علوم پزشکی دانشگاه علمی هیأت اعضاي شده نمایه

مراکز تحقیقات پزشکی استان با نام کلی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مورد ارزیابی  به دلیل اینکه. شدند بازیابی 2015تا  2009

guilan University of M( گیالن کیپزش علوم تایپ وابستگی سازمانی دانشگاه با قرار می گیرند، ابتدا edical Sciences (در 

سپس  .شدند استخراج بودند شده نمایه  و ثبت وابستگی با این که رکوردهایی کلیه اسکوپوس اطالعاتی بانک جعبه جستجوي

مصورسازي همکاري براي  .فراوانی مقاالت محققان مراکز تحقیقات پزشکی استان از طریق اسامی این افراد مورد بررسی قرار گرفت

علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی ابتدا همکاري هر نویسنده با نویسندگان درون سازمانی و برون سازمانی در فایل اکسل به شکل 

ابزار مورد استفاده در  .نت نقشه هم نویسندگی هر مرکز تحقیقاتی ترسیم شد. آي.سی. ماتریس نوشته شد و سپس در نرم افزار یو

. یو«پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و مصور سازي هم تألیفی اعضاي هیأت علمی نرم افزار تحلیل گر شبکه اجتماعی این 

به . ، بوده است که با داشتن الگوریتم هاي متعدد، امکان تحلیل ماتریس هم تألیفی را فراهم می سازد 237/6نسخه » نت. آي. سی

9شامل نت دراو( سازي شبکه هاي اجتماعیتن نرم افزارهاي مصوراري، با داشعالوه این بسته نرم افز
10، میج

11و پاژك 
در خود، ) 

سازي این شبکه ها را فراهم می سازد و به عنوان یکی از پرکاربردترین و البته قدیمی ترین نرم افزارهاي شبکه امکان مصور

  . اجتماعی به کار می رود

مورد تجزیه و تحلیل ) همبستگی پیرسون(و آمار استنباطی ) فراوانی و درصد(توصیفی بروندادهاي این پژوهش با استفاده از آمار 

.اس. اس. پی. نرم افزار اس قرار گرفت و از
12

هم چنین براي پاسخگویی به . براي تجزیه  تحلیل داده ها استفاده شد 19ویرایش  

  .یر استفاده شده استیکی از سواالت پژوهش به جهت تعیین ضریب همکاري نویسندگان از فرمول ز

  = 1 −     1   ∗    
 
     

J  =تعداد نویسندگان مشارکت کننده در تولید یک مدرك  

Fj  = فراوانی مدارك دارايJ  نویسنده  

N  = تعداد کل مدارك تولید شده در سالX 

K  = باالترین تعداد نویسندگان مشارکت کننده در تولید یک مدرك درسالX  

                                                 
9
 . NetDraw 

10
 . Mage 

11
 . Pajek 

12
 . SPSS 



 
  

  پژوهشیافته هاي  .4

  2015 - 2009تعیین روند تولید مقاالت علمی مراکز تحقیقات پزشکی مورد مطالعه طی سال هاي . 4-1

  

  

  تعداد تولیدات علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن به تفکیک سال. )1(نمودار

تولیدات علمی نمایه شده در نشان می دهد که مجموع تولیدات علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن  براساس ) 1(نمودار 

در طی سالهاي مورد بررسی بیشترین میزان تولیدات علمی مراکز تحقیقات علوم . مورد می باشد 1140پایگاه استنادي اسکوپوس 

مرکز   2009تولید علمی مرکز تحقیقات اورولوژي و کمترین میزان تولیدات علمی مربوط به سال  60با  2011پزشکی در سال 

مقاله مرکز تحقیقات  4با تولید  2010لوم دندانپزشکی می باشد که هیچ تولید علمی نداشته است و بعد آن در سال تحقیقات ع

   .علوم دندانپزشکی باز هم کمترین تولید علمی را دارا می باشد

  

  2015 - 2009تعیین روند همکاري هاي علمی مراکز تحقیقات پزشکی مورد مطالعه طی سال هاي . 4-2

نشان  2015تا  2009همکاري هاي علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن  را به تفکیک هر مرکز طی سال هاي  )2(نمودار 

  .مورد می باشد 5171می دهد که مجموع همکاري ها 
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  تعداد همکاري هاي علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن به تفکیک سال. )2(نمودار

  

همکاري علمی  310با  2010میزان همکاري علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال طی سالهاي مورد بررسی بیشترین 

مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی می   2010مربوط به مرکز تحقیقات اورولوژي و کمترین میزان همکاري علمی مربوط به سال 

  .همکاري علمی داشته است 13باشد که 

  

  به تفکیک همکاري هاي علمی داخلی گیالن تعیین روند همکاري هاي علمی مراکز تحقیقات پزشکی . 4-3

به تفکیک مراکز  2015تا  2009همکاري هاي علمی داخلی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن را طی سال هاي  )3(نمودار 

  . تحقیقاتی نشان می دهد

  

  

  تحقیقات علوم پزشکی گیالن به تفکیک سالهمکاري هاي علمی داخلی مراکز . )3(نمودار

  

مورد می باشد، بیشترین میزان همکاري علمی داخلی  1275طی سالهاي مورد بررسی از مجموع همکاري هاي علمی داخلی که 

همکاري علمی داخلی مربوط به مرکز تحقیقات اورولوژي و کمترین میزان  131با  2010مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 

، مرکز تحقیقات تروما جاده اي در 2009بوده که مربوط به مرکز تحقیقات بهداشت و باروري در سال  1اري علمی  داخلی همک

  .می باشد 2014،  و مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان در سال 2011و  2010سالهاي

  

  ي هاي علمی خارجی به تفکیک همکار گیالنتعیین روند همکاري هاي علمی مراکز تحقیقات پزشکی  .4-4

همکاري هاي علمی خارجی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن را به تفکیک هر مرکز تحقیقاتی طی سال هاي  )4(مودار ن

  .نشان می دهد 2015تا  2009
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  همکاري هاي علمی خارجی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن به تفکیک سال. )4(نمودار

  

در طی سالهاي مورد بررسی . مورد می باشد 3884مجموع همکاري هاي علمی خارجی مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن 

همکاري علمی خارجی مربوط به مرکز  202با  2012بیشترین میزان همکاري علمی خارجی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 

 8با  2010مکاري علمی مربوط به مرکز تحقیقات بهداشت و باروري در سال تحقیقات بیماریهاي گوارش و کبد و کمترین میزان ه

  . همکاري علمی خارجی می باشد

  

  مراکز تحقیقات پزشکی مورد مطالعهتعیین ضریب هم نویسندگی در . 5 -4
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  ضریب هم نویسندگی مراکز تحقیقات پزشکی استان گیالن). 1(جدول 

  

  نقشه میزان هم نویسندگی درون سازمانی مراکز تحقیقات پزشکی مورد مطالعه  ترسیم. 4-6

و سپس در نرم  در پاسخ به این سوال ابتدا همکاري هر نویسنده با نویسندگان درون سازمانی در اکسل به شکل ماتریس نوشته شد

. سی. دراو که ضمیمه یو. ذخیره شد و در انتها با استفاده از نرم افزار نت) d##.و  h##.(نت داده ها به فرمت . آي.سی. افزار یو

  .نت، است، نقشه هم نویسندگی هر مرکز تحقیقاتی ترسیم شد. آي

  

  ارولوژي  مرکز تحقیقات

بیماریهاي 

گوارش و 

  کبد

بهداشت 

  و باروري

سلولی و 

  مولکولی

تروما 

جاده 

  اي

علوم 

  دندانپزشکی

بیماریهاي 

التهابی 

  ریه

بیماریهاي 

بینی و 

  سینوس

عوامل 

اجتماعی 

مؤثر بر 

  سالمت

اختالالت 

رشد 

  کودکان

  مجموع

2009  

 124  22  5  11  12  0  9  11  6  12  36  تعداد مقاله

  52  9  3  5  6  0  4  6  5  4  10  کل نویسنده

  42/0  41/0  6/0  45/0  5/0  0  44/0  55/0  83/0  33/0  27/0  ضریب

2010  

  139  18 5  7  10  4  10  12  6  10  57  تعداد مقاله

  63  9  3  6  7  4  6  5  4  5  14  کل نویسنده

  45/0  5/0  6/0  86/0  7/0  1  6/0  42/0  66/0  5/0  24/0  ضریب

2011  

  167  15  8  9  7  9  12  22  6  19  60  تعداد مقاله

  68  8  2  5  5  6  7  8  6  5  16  کل نویسنده

  41/0  53/0  25/0  55/0  71/0  66/0  58/0  36/0  1  26/0  26/0  ضریب

2012  

  233  12  20  17  26  7  36  8  6  47  54  تعداد مقاله

  72  10  3  4  6  4  13  4  4  6  18  کل نویسنده

  31/0  83/0  15/0  24/0  23/0  57/0  36/0  5/0  66/0  13/0  33/0  ضریب

2013  

  201  14  16  11  18  7  27  14  7  36  51  تعداد مقاله

  70  7  3  4  6  5  11  7  4  7  16  کل نویسنده

  35/0  5/0  19/0  36/0  33/0  71/0  41/0  5/0  57/0  19/0  31/0  ضریب

2014  

  150  15 7  9  16  7  20  16  5  17  38  تعداد مقاله

  65  7  3  4  5  5  7  9  4  7  14  کل نویسنده

  43/0  47/0  43/0  44/0  31/0  71/0  58/0  56/0  8/0  41/0  37/0  ضریب

2015  

  123  14  13  14  10  8  12  11  11  16  14  تعداد مقاله

  60  10  4  5  4  5  6  7  6  6  7  کل نویسنده

  49/0  71/0  31/0  36/0  4/0  63/0  5/0  64/0  54/0  38/0  5/0  ضریب

  جمع

  1135  110  72  78  99  42  126  94  47  157  310  تعداد مقاله

  450  60  21  33  39  29  54  46  33  40  95  کل نویسنده

  40/0  55/0  29/0  42/0  39/0  69/0  43/0  49/0  70/0  25/0  31/0  ضریب



 

  

  باروريشبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات بهداشت و . )1(نقشه 

  

عضو هیأت  8این مرکز داراي . مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات بهداشت و باروري است )1(نقشه 

به عبارتی همکاري علمی داخلی این مرکز رشد خوبی . علمی می باشد که همه اعضا هیأت علمی همکاري درون سازمانی داشته اند

عضو هیأت علمی همکاري درون سازمانی  5مکاري علمی درون سازمانی مربوط به رویا فرجی با و بیشترین ه. را نشان می دهد

  .داشته است

  

  
  شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی. )2(نقشه 

 

عضو هیأت علمی 13این مرکز با . مربوط به نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی است )2(نقشه 

درصد از اعضا هیأت علمی همکاري درون سازمانی  46نفر از اعضا هیأت علمی همکاري درون سازمانی داشته اند یعنی 6تنها 

  . این تعداد هیأت علمی کم کاري در درون سازمان مشاهده می گردداین نقشه نشان دهنده این است که با . داشته اند

  



 

  

 شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان. )3(نقشه 

  

عضو  22این مرکز داراي .مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان است )3(نقشه 

درصد از  50به عبارتی . نفر از اعضا هیأت علمی همکاري درون سازمانی داشته اند 11ی باشد که از این تعداد تنها هیأت علمی م

افراد هیأت علمی همکاري درون سازمانی داشته اند و این نقشه نشان دهنده این است که با این تعداد هیأت علمی کم کاري در 

 18و  22ئی اصل و شهره ملک نژاد از اعضاي هیأت علمی این مرکز  به ترتیب با درون سازمان مشاهده می گردد و افشین صفا

  .همکاري علمی بیشترین همکاري درون سازمانی را دارا می باشند

 

 شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات اورولوژي. )4(نقشه 

  

عضو هیأت علمی می 21این مرکز داراي . مربوط به نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات اورولوژي است )4(نقشه 

و این نشان دهنده  افزایش همکاري علمی درون . باشد که از این تعداد همه اعضا هیأت علمی همکاري درون سازمانی داشته اند

همکاري علمی درون سازمانی عضو فعال در زمینه هم نویسندگی درون  158ا سیاوش فالحتکار ب. سازمانی این مرکز می باشد

  .سازمانی این مرکز بیشترین همکاري علمی را داشته است

 



 

  

 شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات تروما جاده اي. )5(نقشه 

 

عضو هیأت علمی  17این مرکز داراي . مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات تروما جاده اي است )5(نقشه 

درصد از افراد هیات علمی  5/70به عبارتی تنها . نفر از اعضا هیأت علمی درون سازمانی داشته اند 12می باشد که از این تعداد 

  .ن نقشه نشان دهنده  افزایش همکاري علمی درون سازمانی این مرکز می باشدهمکاري درون سازمانی داشته اند و ای

بعد از آن محسن . همکاري درون سازمانی بیشترین همکاري علمی درون سازمانی را دارا می باشد 27شاهرخ یوسف زاده چابک با 

  .ندهمکاري علمی بیشترین همکاري علمی را دار 26مردانی کیوي و زهرا محتشم امیري با 

  

  

  شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات بینی و سینوس. )6(نقشه 

  

عضو هیات علمی  7این مرکز داراي  .مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات بینی و سینوس است )6(نقشه 

درصد از افراد  8/42به عبارتی تنها . نفر از اعضا هیات علمی همکاري درون سازمانی داشته اند 3می باشد که از این تعداد تنها 

درون هیات علمی همکاري درون سازمانی داشته اند و این نقشه نشان دهنده این است که با این تعداد هیات علمی کم کاري در 

  . سازمان مشاهده می گردد

  



 

  

  شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی. )7(نقشه 

 

عضو هیات علمی  14این مرکز داراي .مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی است )7(نقشه 

درصد از افراد هیات علمی  2/64به عبارتی . نفر از اعضا هیات علمی همکاري درون سازمانی داشته اند 9می باشد که از این تعداد 

اعضاي هیأت .ن نقشه نشان دهنده افزایش میزان همکاري علمی درون سازمانی می باشدهمکاري درون سازمانی داشته اند و ای

علمی این مرکز همکاري علمی به نسبت باالیی دارند و کمترین همکاري علمی درون سازمانی مربوط به ابراهیم نصیري و محمد 

  .دعلی جوافشانی با یک همکاري علمی کمترین همکاري علمی درون سازمانی را دارن

 

  

  شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت . )8(نقشه 

  

 8این مرکز داراي  .مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت است) 8(نقشه 

 25به عبارتی تنها . نفر از اعضا هیات علمی همکاري درون سازمانی داشته اند 2عضو هیات علمی می باشد که از این تعداد تنها 

ازمانی داشته اند و این نقشه نشان دهنده این است که با این تعداد هیات علمی کم درصد از افراد هیات علمی همکاري درون س

البته بیشتر اعضاي هیات علمی این مرکز محققانی از حوزه هاي موضوعی دیگر می . کاري در درون سازمان مشاهده می گردد

  . باشند که این موضوع سبب همکاري کم درون سازمانی این مرکز می باشد



 

  

 شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات التهابی ریه. )9(نقشه 

  

عضو هیات علمی می 13این مرکز داراي. استمرکز تحقیقات التهابی ریه مربوط به  نقشه هم نویسندگی درون سازمانی ) 9(نقشه 

درصد از افراد هیات علمی  38عبارتی تنها به . نفر از اعضا هیات علمی همکاري درون سازمانی داشته اند 5باشد که از این تعداد 

همکاري درون سازمانی داشته اند و این نقشه نشان دهنده این است که با این تعداد هیات علمی کم کاري در درون سازمان 

همکاري علمی داخلی بیشترین همکاري علمی درون  19منوچهر آقاجان زاده عضو هیأت علمی این مرکز با .مشاهده می گردد

  .زمانی را داشته استسا

  

  

 شبکه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات گوارش و کبد. )10( نقشه

  

عضو هیأت علمی  8این مرکز داراي. مربوط به نقشه هم نویسندگی درون سازمانی مرکز تحقیقات گوارش و کبد است) 10(نقشه 

این نقشه نشان دهنده افزایش همکاري علمی . زمانی داشته اندمی باشد که از این تعداد همه اعضا هیات علمی همکاري درون سا

همکاري علمی  105فریبرز منصور قناعی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات گوارش و کبد با  .درون سازمان مشاهده می گردد

زمانی را دارا می درون ساهمکاري علمی کمترین همکاري عل 4بیشترین همکاري علمی درون سازمانی و عبدالرسول سبحانی با 

  .می باشد



 
  

  نقشه میزان هم نویسندگی برون سازمانی مراکز تحقیقات پزشکی مورد مطالعه  ترسیم. 4-7

در پاسخ به این سوال ابتدا همکاري هر نویسنده با نویسندگان برون سازمانی در اکسل به شکل ماتریس نوشته شد و سپس در نرم 

. سی. دراو که ضمیمه یو. ذخیره شد و در انتها با استفاده از نرم افزار نت) d##.و  h##.(نت داده ها به فرمت . آي.سی. افزار یو

  .نت، است، نقشه هم نویسندگی هر مرکز تحقیقاتی ترسیم شد. آي

  

  

 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات بهداشت و باروري. )11(نقشه 

  

مربع هاي رنگی اعضاي هیأت . سازمانی مرکز تحقیقات بهداشت و باروري استمربوط به نقشه هم نویسندگی برون ) 11(نقشه 

 35بیشترین همکاري علمی برون سازمانی مربوط به زیبا ظهیري با . علمی و دایره هاي رنگی همکار برون سازمانی می باشند

همکاري برون  1فریبا میربلوك  با علمی برون سازمانی و کمترین همکاري برون سازمانی مربوط به فروزان میالنی و  همکاري

  .باشدسازمانی می 

 

  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی. )12(نقشه 



 
مربع هاي آبی اعضاي هیات . مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی است) 12(نقشه 

احسان کاظم نژاد لیلی از اعضاي هیأت علمی مرکز تحقیقات علوم . برون سازمانی می باشند علمی و دایره هاي قرمز همکار

فاطمه شهسواري نیز از اعضاي . همکاري برون سازمانی بیشترین همکاري علمی برون سازمانی را دارا می باشد 62دندانپزشکی با 

 .همکاري بیشترین همکاري را داشتند 21هیأت علمی با 

 

 

  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان. ) 13(نقشه 

  

مربع هاي آبی اعضاي هیات . مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان است) 13(نقشه 

ات علمی مرکز تحقیقات اختالالت رشد طاهر چراغی یکی از اعضاي هی.علمی و دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

همکاري علمی برون سازمانی  3همکاري علمی برون سازمانی بیشترین همکاري را داشته است و رضا شرفی با  193کودکان با 

  .کمترین میزان همکاري علمی را دارد

 

   



 
  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات اورولوژي. ) 14(نقشه 

  

مربع هاي آبی اعضاي هیات علمی و  .مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات اورولوژي است ) 14(نقشه 

همکاري علمی برون سازمانی بیشترین همکاري علمی را  166سیاوش فالحتکار با . دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

همکاري علمی برون سازمانی بیشترین همکاري  145مرکز تحقیقات اورولوژي با داشته و بعد از آن مریم شکیبا عضو هیأت علمی 

  .علمی را داشته است

  

  

  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات تروما جاده اي. ) 15(نقشه 

اعضاي هیات علمی مربع هاي آبی . استمرکز تحقیقات تروما جاده اي مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی  ) 15(نقشه 

همکاري علمی برون سازمانی  91زهرا محتشم امیري و محسن مردانی کیوي با . و دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

  .همکاري علمی کمترین همکاري علمی برون سازمانی را دارد 11و پیمان اسدي با . بیشترین همکاري علمی را دارند

  

  

  نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات بینی و سینوسشبکه هم . ) 16( نقشه



 
مربع هاي آبی اعضاي هیات علمی . استمرکز تحقیقات بینی و سینوس مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی ) 16(نقشه 

همکاري علمی را  همکاري علمی برون سازمانی بیشترین 60شادمان نعمتی  با . و دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

  .همکاري علمی بیشترین همکاري علمی برون سازمانی را دارد 24و هوشنگ گرامی متین با . دارند

  

  

  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی. )17(نقشه 

مربع هاي آبی اعضاي هیات علمی و . استمرکز تحقیقات سلولی مولکولی مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی  17نقشه 

همکاري علمی برون سازمانی بیشترین همکاري علمی را  51کیوان اشرفی با . دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

  .همکاري علمی کمترین همکاري علمی برون سازمانی را دارد 5و پروانه کشاورز با. دارند

  

 

  برون سازمانی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتشبکه هم نویسندگی . ) 18( نقشه

  

مربع هاي آبی . استمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی  )18(نقشه 

اله فرمانبر عضو هیات  در این مرکز ربابه سلیمانی و ربیع.اعضاي هیات علمی و دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

  .می باشد 10و  31علمی فعال می باشند که همکاري علمی برون سازمانی انها به ترتیب 



 
  

  

  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات  التهابی ریه. ) 19(نقشه 

  

هاي آبی اعضاي هیات علمی و  مربع. استمرکز تحقیقات  التهابی ریه مربوط به نقشه هم نویسندگی برون سازمانی  )19(نقشه 

همکاري برون سازمانی  79ایرج نیکوکار عضو فعال از اعضاي هیات علمی با . دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

  .بیشترین همکاري علمی را دارد

  

  

  شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات بیماریهاي گوارش و کبد. ) 20(نقشه 

 

مربع هاي آبی اعضاي . استمرکز تحقیقات بیماریهاي گوارش و کبد مربوط به  نقشه هم نویسندگی برون سازمانی ) 20(نقشه 

و آبتین حیدر  125، فرحناز جوکار با 246فریبرز منصور قناعی با . هیات علمی و دایره هاي قرمز همکار برون سازمانی می باشند

بیشترین تعداد همکاري هاي علمی برون سازمانی را در مرکز تحقیقات بیماریهاي  همکاري علمی برون سازمانی 118زاده با 

  .گوارش و کبد دارا می باشند



 
  

  و نتیجه گیري بحث .5

مطالعات مربوط به همکاري علمی روز به روز از ابعاد گسترده تر در علم سنجی بهره مند می شود و این نوع همکاري ها از 

در دوره اي که بیش از پیش بر ضرورت ارتباط میان دانشگاه با صنعت تاکید می . مطالعه قرار می گیردجنبه هاي گوناگون مورد 

شود، لزوم انجام چنین تحقیقاتی به طور روز افزون افزایش می یابد؛ چرا که نتیجه این نوع تحقیقات می تواند به نوعی، پیوند میان 

امروزه دولت ها، سازمان ها، گروه هاي پژوهشی، اشخاص و به عبارتی، همه بخش . علم و فناوري را تجزیه و تحلیل و موشکافی کند

آنها به منظور شناسایی، . هاي مرتبط با تحقیق و توسعه، بیش از پیش انتظارهاي خود را از علم مصور سازي گسترش داده اند

نشمندان، مؤسسه ها، امتیازات پژوهشی، استنادها، سازماندهی و درك مؤثرتر روابط موجود میان عوامل تولید و اشاعه علم نظیر دا

   .مقاله ها، کتاب ها، مجله ها، پروانه هاي ثبت اختراعات و مانند آنها به استفاده از این نقشه ها عالقه مندند

پژوهشی خود این پژوهش گویاي این مطلب می تواند باشد که پژوهشگران سعی کنند به منظور ارزیابی و تحلیل صحیح تر جامعه 

من باب مصور سازي را از جامعه پژوهشی انتخاب نمایند که داراي زیر مجموعه هاي بیشتري باشد تا پژوهش با کیفیت بسیاري 

بهتر است که پژوهشگران با توجه به اهداف علم سنجی، که شامل ارزشیابی عملکردهاي علمی، پژوهشی و فناورانه افراد،  .اراده شود

ها، کشورها و غیره در سطوح ملی و بین المللی و تعیین معیارها و شاخص ها می باشد، به پژوهش هاي علم گروه ها، سازمان 

سنجی خود جامه عمل پوشانده و با ارتباط زنجیره اي علمی به منظور تعالی بخشیدن فرآیند پیشرفت علمی در کشور کوشا باشند 

نتایج این پژوهش به  .وهشی و فناورانه مورد نیاز کشور کمک شایانی نمایندپژ -تا بتوانند به برنامه ریزي و سیاست گذاري علمی

پژوهشگران مراکز تحقیقات پزشکی کمک می کند تا برنامه ریزي هدف مندتر و سازمان یافته تري را به منظور باالبردن سطح 

ین پژوهش نشان می دهد که فعالیت نتیجه ا. صورت دهند) خارجی -داخلی( کیفی و کمی در تولیدات علمی و همکاري هاي شان

هاي علمی اعضاي هیأت علمی مراکز تحقیقات پزشکی استان هریک تحت تأثیر عواملی همچون مسایل سیاسی، انگیزشی، 

اقتصادي، قرار داشته که درآنها ممکن است نرخ رشد همکاري هاي علمی مراکز تحقیقات پزشکی با توجه به یکی از این عوامل به 

  .یا کاهش داشته باشد شدت افزایش

مورد مرکز تحقیقات  1140نتایج پژوهش حاکی از آن است از بین مراکز تحقیقات علوم پزشکی،  در کل سال هاي مورد بررسی با 

تولید  157تولید علمی بیشترین تولید علمی و بعد از آن مرکز تحقیقات بیماري هاي گوارش و کبد با تولید   310اورولوژي با 

مرکز . این نشان دهنده رشد خوب تولیدات علمی در این مراکز می باشد. رین تولیدات علمی را ازآن خود کرده اندعلمی بیشت

میزان همکاري هاي علمی مراکز نیز حاکی از آن است . تولید علمی کمترین تولیدات را داشتند 42تحقیقات علوم دندانپزشکی با 

در کل  .ن سازمانی و برون سازمانی خوبی دارند و از رشد خوبی برخوردار استکه بعضی از این مراکز همکاري هاي علمی درو

همکاري  1608همکاري علمی بوده است که مرکز تحقیقات اورولوژي با  5171همکاري هاي علمی در طی سال هاي مورد بررسی 

بین مراکز  کاري علمی را درهمکاري کمترین هم 151علمی بیشترین همکاري علمی و مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی با 

همکاري علمی داخل سازمانی بوده که  1275همکاري علمی داخل سازمانی نیز با مجموع کل سال هاي مورد بررسی  .داشتند

همکاري علمی بیشترین همکاري علمی درون سازمانی را داشتند و این نشان دهنده عالقه  639سهم مرکز تحقیقات اورولوژي با 

از این میان سهم مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی . ن مرکز تحقیقات اورولوژي به داشتن مشارکت علمی می باشدخوب  نویسندگا

همکاري علمی داخلی کمترین میزان همکاري علمی داخل سازمانی بوده است که گویا احتمال می رود نویسندگان این مرکز  28با 

همکاري هاي علمی خارج از سازمان نیز در مجموع سال هاي . سازمان دارندسعی در نوشتن تولیدات علمی با همکاران خارج از 

همکاري علمی خارج از سازمان بیشترین  971همکاري علمی می باشد که سهم مرکز تحقیقات اورولوژي با  3884مورد بررسی 

ر نوشتن مقاالت خود اهمیت می همکاري را داشته و این نشان دهنده این است که این مرکز به هم نویسندگی و مشارکت علمی د

ضریب هم نویسندگی  .دهد و نویسندگان این مرکز از همکاري هاي علمی درون سازمانی و برون سازمانی باالیی برخوردار هستند

روند روبه رشدي را نشان نمی دهد و در مجموع کل سال هاي  )1(محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان براساس جدول 

. درصد را نشان می دهد که ضریب هم نویسندگی پایینی را نشان می دهد 40/0مقاله  1135نویسنده و  450ی با مورد بررس



 
هرچه ضریب هم نویسندگی به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده همکاري خوب نویسندگان را نشان می دهد و بالعکس هرچه 

در مجموع ضریب هم  )1(و طبق جدول . ی را نشان می دهدضریب هم نویسندگی به صفر نزدیک تر باشد همکاري علمی پایین

نویسندگی محققان مراکز تحقیقات علوم پزشکی گیالن رقم پایینی را نشان می دهد که این احتماال نشان از همکاري و مشارکت 

 نظر پزشکی استان ازدر مراکز تحقیقات  ها يهمکار قبول قابل سطح باتوجه به .کم نویسندگان در تولیدات علمی مشترك دارد

 اریاخت در قاتیتحق انجام يبرا را بودجه مناسب و التیتسه دانشگاه، یپژوهش نیمسئول رود یم انتظار ،یعلم مقاالت دیتول

  . دهند قرار نامحقق

لمی میزان همکاري ع. پیشنهاد می شود  به کل مراکز تحقیقات پزشکی استان که به فکر همکاري علمی با خارج از کشور باشند

به مسئولین مربوطه پیشنهاد می شود که برنامه جامع تر و سازمان یافته تري را  .محققان مراکز تحقیقات با خارج از کشور کم است

حول محور برنامه هاي علمی و پژوهشی خود قرار دهند و سعی کنند که همکاري هاي علمی درون سازمانی و برون سازمانی خود 

  .را افزایش دهند

 

  منابع  .6

پایان نامه  ،1392-1383بررسی هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاههاي دولتی تهران و حوزه علمیه قم طی سالهاي  ،)1393( ،آقا مالیی، فائزه

  .دانشگاه شاهد :دانشکده علوم انسانی ،کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی

 طول در دانشگاه صنعتی شریف یعلم در تولیدات یفیهم تأل يشبکه ها و یعلم يها يهمکار ،)1392( ،مریم و دیگران اسدي،

  .186- 166): 1(24 ،تاطالعا وسازماندهی کتابداري ملی مطالعات فصلنامه. 2010-2005سالهاي

بررسی وضعیت همکاري علمی پژوهشگران ایران در حوزه بیوشیمی در پایگاه اسکوپوس در فاصله سالهاي  ،)1392( ،بنازاده مغان، سمیه

  .دانشگاه شاهد :دانشکده علوم انسانی ،پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع رسانی ،2012 -1996

الگوها و روش ها، تهران، : هشی در علوم پزشکی؛ سنجش اثر پژو)1391(، حمیدرضا؛ اسدي، سعید و صدیقی، شهرام جمالی مهموئی

  .فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران

مدیریت واقتصاد ، روانشناسی ،شبکه هاي هم تألیفی در مقاالت ایرانی رشته هاي کتابداري واطالع رسانی). 1390( ،حریري، نجال؛ نیکزاد، مهسا

  . 844-825،  4صص 260 ، فصلنامه علوم وفناوري اطالعات ،2009تا  2000آي  بین سال هاي .اس.در پایگاه آي

بررسی کمی و مصور سازي ساختار انتشارات علمی در حوزه مدیریت اطالعات در پایگاه وب آو  ،)1391( ،حمدي پور، افشین؛ کوکبی، مرتضی

  ).1(28 ،پژوهشنامه پژوهش و مدیریت اطالعات ،2009تا  1988ساینس در سالهاي 

الگوي همکاري علمی در مقاالت نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بانک استنادي  ،)1394( ،ادي، مسعود و همکارانرسول آب

  .112-105: 20 ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،2014تا  2010اسکوپوس از سال 

ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سال هاي  ،)1393( ،ریاحی، عارف و همکاران

  .400-395، )122(24 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،1992-2013

پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداري و  ،ترسیم نقشه علم دانشگاه تبریز با بررسی تولیدات علمی بین المللی ،)1392( ،سکوتی بخشایش، اکرم

  .دانشگاه شاهد :دانشکده علوم انسانی ،اطالع رسانی

پایان نامه کارشناسی  ،مصورسازي همکاري هاي علمی پژوهشگاه هاي علوم انسانی براساس روابط علمی ،)1392(، فرعونی شمیلی، نازنین

  .واحد تنکابن -دانشگاه آزاد اسالمی ،ارشد
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Abstract 
 

Purpose : The Purpose of this study is Analysis of Scientific Cooperation Research Center of Medical Sciences, 

Gilan Province by the scientific relations. 

Research methodology: This research is Practical and analysis with a library of methods has been carried out a 

Scientometric approach. This study was conducted in 10 Gilan Medical Sciences Research Center. Population is all 

the work of researchers between 2009- 2015 Research in Medical Sciences in Scopus citation studied (census) and 

sampling have been carried out. This information is collected citation database Scopus. UCINET software for 

visualization of scientific relations researchers and SPSS software was used for data analysis. 

Research findings: Scientific research centers Gilan province, case 1140, case 5171 centers was of the scientific 

cooperation. Of which the share of Urology Research Center in 1608 with 310 scientific productivity and 

collaboration Most of Dental Research Centre 157 scientific productivity and collaboration least 151 have 

cooperation. 

Co-Authorship factor in 10 of the 40/0 is.  

Result:  The findings show that between number of publications and number of authors and Co-Authorship factor 

  These centers there is no significant positive relationship. 

 

 

Keywords: Scientific relations, Cooperation factor, Visualization, scientific cooperation, Medical Research Center, 

Guilan 

 

 

 

 

 


