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Abstract 

Background and aim: Collaboration with researchers at national and international 

level is broad form of scientific collaboration that the results of the studies in this 

area focuses on its importance and advantages. The aim of this study was to 

determine the co-authorship of researchers in Medical Science Research Centers of 

Guilan province. 
Material and methods: This applied study was conducted using descriptive and 

survey method with a scientometric approach. The authors used the participation 

coefficient formula to determine the authors' participation. The research data were 

extracted from the Scopus citation database, and the scientific cooperation was 

drawn up using UCINET software. 
Findings: The scientific outputs of the Research Centers of Guilan province were 

1140 cases, and the scientific cooperation of all centers were 5171, too. Among 

them, the Urology Center with 310 scientific productions and 1608 collaborations 

and Dental Science Research Center with 157 scientific productions and 151 

collaborations had the most and lowest levels of cooperation, respectively. This 

university has had the most co-authorship with the United States, Sweden, Spain 

and Germany, respectively. The total co-authorship coefficient was also 0.40. 

Conclusion: The results showed that international cooperation of Guilan Medical 

Sciences Research Center is relatively at low levels. 
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 Original Article                 دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجله علم سنجی کاسپین
 61-95، صفحه 59ستان زمو  پائیز، دوم، شماره سومسال 

 

 
 تحلیل هم نویسندگی علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن

 
 

 99/69/59 پذیرش مقاله:    99/8/59دریافت مقاله: 
 چکیده

همكاري پژوهشگران در سطح داخلي و بين المللي، شكل گسترده اي از مشاركت علمي است كه  :دفسابقه و ه
نتايج مطالعات در اين حيطه، بر اهميت و مزاياي آن تأكيد دارد. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان هم نويسندگي 

 پژوهشگران مراكز تحقيقات علوم پزشكي استان گيالن انجام شده است.
پژوهش حاضر از نوع كاربردي و با روشهاي اسنادي و پيمايشي با رويكرد علم سنجي انجام گرفته  ها:شمواد و رو

است. براي تعيين مشاركت پذيري نويسندگان از فرمول ضريب مشاركت استفاده شده است. داده هاي مورد نياز 
 UCINETبا استفاده از نرم افزار استخراج گرديد و نقشه همكاري هاي علمي  Scopusپژوهش از پايگاه استنادي 

 ترسيم شد.
 1414و ميزان همكاري هاي علمي كل مراكز  مورد 4411 تحقيقاتي استان گيالن، توليدات علمي مراكز ها:یافته

همكاري بيشترين و مركز  4011توليد علمي و  041مورد بوده است. كه از اين مقدار سهم مركز تحقيقات اورولوژي با 
همكاري كمترين ميزان همكاري را دارا بودند. اين دانشگاه  414توليد علمي و  411دندانپزشكي با  تحقيقات علوم

بيشترين هم نويسندگي را به ترتيب با كشورهاي آمريكا و سوئد، اسپانيا و آلمان داشته است. ضريب همكاري كلي 
 بدست آمد. 11/1نيز

 پاييني نسبتاً سطح در م پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالنمراكز تحقيقات علو بين المللي همكاري گیری:نتیجه

 دارد. قرار
نویسندگی، نویسندگی علمی، مراکز تحقیقات علوم پزشکی، ضریب همهم :ژگان کلیدیاو

 تولیدات علمی، استان گیالن
 

 مقدمه
 منابع، اثري مشترک، خلق هدف با نويسنده چند يا دو كه هنگامي

 علمي همكاري گذارندمي به اشتراک را خود تالش حاصل و استعدادها

 (.4افتد )مي اتفاق
 روند علوم هايحوزه تمامي در تأليفي هم يا نويسندگي هم پديده

 حال در علمي مجالت از تأكيد بسياري و ندكمي طي را به رشدي رو

هاي حوزه ميان متخصصان است. تعامل تأليفي هم و همكاري بر حاضر
 هايفعاليت فرايند اين در و است شده روريض كه ستا مدتها علمي

 و نوشتن يكديگر، با از قبيل گفتگوي متخصصان زيادي نسبتاً ارتباطي
 (. 2گيرد )مي صورت هانامه و مقاالت مطالعه

بر  روز است. هر تأليفي هم علمي، هاي همكارياز شيوه يكي
 زايشنيز اف آن ميزان نتيجه در و شده افزوده علمي همكاري تاهميّ

 پيچيده مشكالت براي حل هبالقوّ تواني داراي علمي يابد. همكاريمي

 (.0است ) متقابل فرهنگي درک و پايدار توسعه علمي،
 هايروش از استفاده با الگوهاي همكاري سنجي، علم در مطالعات

 در يكمّ ارگيري روشكگيرند. بهمي بررسي قرار مورد آماري يكمّ

  و مختلف مطالعات در عظيمي تحول علمي هاينوشته ارزيابي

 (. 1است ) آورده وجود به رسانياطالع
هاى شكل مستندترين و ترينملموس از يكى هم نويسندگى

 از دسته مهمي ويسندگي،نهم هاي(. شبكه1است ) علمى همكارى

 ساختار تعيين براي ايگسترده طور به و اجتماعي هستند هايشبكه

 (.0روند )مي كاربه فردي پژوهشگران يتموقع و هاي علميهمكاري
 بررسي بروندادهاي به متعددي مطالعات گذشته هايسال طي

 هايجنبه از هااين پژوهش از كدام اند. هرعلمي پژوهشگران پرداخته

 رشد، به روند ند. برخي داده بررسي قرار مورد را بروندادها اين متفاوتي

 هايشبكه بررسي به هم رخيب و علمي هايهمكاري به بررسي برخي

 علمي ساختار ترسيم هاي هم نويسندگي،شبكه استنادي،هم و استنادي

هاي شبكه تحليل زمينه در زيادي مطالعات تاكنون .اندپرداخته غيره و
 انجام هاي اجتماعيشبكه تحليل هايشاخص از استفاده با تأليفيهم

 مطالعه معرفت به و رهعصا .شودمي اشاره آنها از تعدادي به كه شده

 ايرشتهبين و پايه علوم ايراني پژوهشگران علمي مقاالت توسعه و رشد

 و پرداختند 4011 تا 4011 هايسال طي پزشكي -شبكه مدالين در
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پايگاه اطالعاتي  در ايراني آثار پژوهشگران و مقاالت كه دريافتند
وهي گر همكاري كه طوري به داشته توجهي قابل افزايش مدالين

 .(1) است بوده نفر 1/0 طور متوسط به مقاله هر براي نويسندگان
همبستگي ميان توليد »اي با عنوان دانش و همكاران طي مقاله

رساني علم و ميزان همكاري گروهي دانشمندان علوم كتابداري و اطالع
به بررسي ميزان همكاري گروهي محققان مراكز تحقيقاتي « در جهان

طرح تحقيقاتي  401اه علوم پزشكي اصفهان در اجراي وابسته به دانشگ
پرداختند. نتايج مشخص نمود كه  4011-4011هاي طي سال

اند، محمد علي پركارترين پژوهشگران كه داراي همكاري گروهي بوده
طرح تحقيقاتي، صديقه عسگري و  22زاده با همكاري درنيلفروش

قيقاتي بيشترين طرح تح 43غالمعلي نادري هر يک با مشاركت در 
اند. نتايج حاكي از آن است كه مشاركت علمي را در بين محققان داشته

تواند راهنمايي براي ساير ها و پژوهشگران پركار، ميشناسايي رشته
محققين و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان باشد تا با 

بتوانند پژوهشگران فعال در توليد علم دانشگاه خود بيشتر آشنا شوند و 
 .(1) از طريق همكاري علمي با آنها از تجارب اين افراد استفاده كنند

 و علمي هايهمكاري عنوان با پژوهشي و ديگران در اسدي

 طول در صنعتي شريف دانشگاه توليدات علمي در هم تأليفي هايشبكه

 همكاري و تحليل الگوهاي تعيين به مبادرت 2111 -2141اي هسال

  در شريف صنعتي دانشگاه توليدات علمي أليفيهم ت هايشبكه
 بود همكاري آن از حاكي هاپرداختند. يافته 2141 – 2111اي هسال

مقابل،  در و سطح؛ باالترين در يامؤسسه بين همكاري و يامؤسسه
 است. سهم بوده برخوردار سطح تريناز پايين الملليهمكاري بين

 و سهم بوده درحال كاهش دهنويسن تک نويسندگي الگوي با توليدات

 درحال پيوسته دو نويسنده، از بيش و دو نويسنده الگوي با توليدات

 .(2) است بوده افزايش
همكاري علمي، "اي با عنوان در مقاله احمدي، عصاره و سهيلي

پور روابط هم نويسندگي مجتبي شمسي "ساز شبكه هم نويسندگيزمينه
دهد كه نشان مي دادند و نتايج در حوزه شيمي را مورد بررسي قرار

هاي استنادي كه مبتني هاي علمي و شبكهمطالعه هم نويسندگي مقاله
هاي انتشارات علمي است، راهي مؤثر براي بررسي همكاري بر پايگاه

 .(3) بين دانشمندان است
پيكر در مقاله خود با استفاده از سهيلي، چشمه سهرابي و آتش

به تحليل شبكه هم نويسندگي پژوهشگران هاي اجتماعي تحليل شبكه
 ها نشان داد مهمترينحوزه علوم پزشكي ايران پرداختند و يافته

 نقش داراي پژوهشگران ديدگاه از پژوهشي همكار انتخاب معيارهاي

 داشتن برتر، پژوهشي تيم خصص بودن،تاز: هم بودند عبارت مركزيت

چنين نتايج تحقيق علمي. هم و فرهنگي سياسي، مقبوليت الزم، علم
 داراي بررسي، مورد هايمجله نويسندگي هم آنها نشان داد شبكه

 بود. همچنين كمي برقرار ارتباط نويسندگان بين و بوده پايين مركزيت

 امكان آوردند دست به را مركزيت نمره باالترين كه نويسندگاني

 به و دارند را شبكه در حاضر منابع نويسندگان و ساير به سريع دسترسي

 .(41) هستند مطرح پرقدرت گروه نويسندگان عنوان

 اثر بخشي و هم تأليفي با عنوان Durden & Perriمقاله  در

 ميان متخصصان حوزه در هم تأليفي وضعيت بررسي به انتشارات،

 يافتند دست نتيجه اين به پرداختند. آنها آمريكا متحده اياالت در اقتصاد

 افزايش درصد 01از  به بيش 4332 الس هم تأليفي از كلي كه ضريب

 .(44) است يافته
Kim سطح  پژوهشي در هايهمكاري كه كندمي خاطر نشان

 دانش آوردن به دست در اغلب توسعه، حال در در كشورهاي الملليبين

 (.42) دارد يافته نقش كشورهاي توسعه از فنون و
Anuradha & Urs ردمو را هند انتشارات همكاري در الگوهاي 

 شيمي و پزشكي فيزيک، آنها هايبا يافته اند. مطابقداده قرار تحليل

خود  به را الملليبين همكاري سهم باالترين كه هايي هستندحوزه باليني
 كشور بريتانيا پنج و فرانسه آلمان، ايتاليا، اند. آمريكا،داده اختصاص

 .(40) دبا هندوستان برخوردارن بااليي همكاري از كه هستند برتري
 در هر چند دهدمي نشان هاپيشينه بررسي كلي، جمع بندي يک در

 حوزه در تاكنون اما انجام شده علمي همكاري ها، مطالعاتحوزه برخي

پژوهشگران مراكز تحقيقات پزشكي استان گيالن  علمي همكاري
 با توجه به هدف پژوهش كه تحليل  نگرفته است. صورت تحقيقي

ي توليدات علمي اعضاي هيات علمي مراكز هاي كتابشناختداده
شبكه  تحليل به حاضر باشد، تحقيقتحقيقات علوم پزشكي گيالن مي

محققان مراكز تحقيقات علوم  علمي همكاري ضريب و نويسندگي هم
پردازد كه به مديران و مسئوالن مراكز نسبت به مي پزشكي گيالن

هاي علمي در اريريزي براي همكهاي علمي و برنامهگسترش همكاري
 پژوهش  هايتواند كمک كند. پرسشسطح داخلي و خارجي مي

 از: عبارتند
مراكز تحقيقات علوم پزشكي استان  پژوهشگران نويسندگي هم -4
 چگونه بين المللي و درون سازماني، برون سازماني سطح سه در گيالن

 است؟
مراكز تحقيقات علوم  پژوهشگران گروهي همكاري ضريب -2

 2113هاي سال طي در پايگاه استنادي اسكوپوس كي استان گيالنپزش
 است؟ ميالدي چگونه 2141 تا

مراكز تحقيقات  با علمي را همكاري بيشترين كه كشورهايي -0
 كدامند؟ دارند، علوم پزشكي استان گيالن

با مراكز  را علمي همكاري بيشترين كه مؤسساتي و دانشگاهها -1
 دارند، كدامند؟ ان گيالنتحقيقات علوم پزشكي است

را با مراكز تحقيقات  علمي همكاري بيشترين كه پژوهشگراني -1
 دارند، كدامند؟ علوم پزشكي استان گيالن

مراكز تحقيقات علوم پزشكي  پژوهشگران نويسندگي شبكه هم -0
 به چه شكل است؟ استان گيالن

 
 هامواد و روش

و با استفاده از  ديهاي اسنابا روشاين مطالعه پژوهشي توصيفي 
سنجي انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل توليدات علمي فنون علم
شود كه مركز تحقيقات علوم پزشكي استان گيالن مي 41محققان 
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 مدارک علمي منتشر شده آنها در پايگاه استنادي اسكوپوس نمايه 
هاي گوارش و كبد، اند. اين مراكز شامل مركز تحقيقات بيماريشده

اي، علوم اورولوژي، بهداشت و باروري، سلولي مولكولي، تروماي جاده
هاي بيني و سينوس، هاي التهابي ريه، بيماريدندانپزشكي، بيماري

عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت و مركز تحقيقات اختالالت رشد 
با توجه به تعداد محدود مراكز تحقيقاتي استان گيالن  باشد.كودكان مي

گيري انجام نگرفت و روش كار به صورت يق نمونهدر اين تحق
 SCOPUSها پايگاه اطالعاتي باشد. ابزار گردآوري دادهسرشماري مي

ها، براي تجزيه و تحليل بيشتر وارد نرم افزار اكسل است. برخي از داده
 UCINETهاي علمي نيز با استفاده از نرم افزار شد. نقشه همكاري

مايه شده اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم ترسيم شد. كليه مقاالت ن
 2141تا  2113هاي پزشكي گيالن در بانک استنادي اسكوپوس در سال

بازيابي شدند. به دليل اينكه مراكز تحقيقات پزشكي استان با نام كلي 
گيرند، ابتدا با تايپ دانشگاه علوم پزشكي گيالن مورد ارزيابي قرار مي

 وم پزشكي گيالن وابستگي سازماني دانشگاه عل
(Guilan University of Medical Sciences)  در جعبه

جستجوي بانک اطالعاتي اسكوپوس كليه ركوردهايي كه با اين 
سپس فراواني مقاالت  .وابستگي ثبت و نمايه شده بودند استخراج شدند

محققان مراكز تحقيقات علوم پزشكي استان از طريق اسامي اين افراد 
ار گرفت. اطالعات مقاالت شامل تعداد مؤلف، تعداد مورد بررسي قر

 مؤلفين همكار داخلي و تعداد مؤلفين همكار خارجي بودند. 
براي محاسبه تعداد مقاالت، تعداد نويسندگان، نسبت نويسنده به 
مقاله، تعداد مؤلفين همكار داخلي و خارجي از آمار توصيفي و براي 

حاسبه ضريب هم نويسندگي محاسبه ضريب هم نويسندگي از فرمول م
 علمي استفاده شد. 

ماه  هاي الزم براي اين پژوهش در مهرالزم به ذكر است داده
چنين براي هم از پايگاه استنادي اسكوپوس استخراج شد. 4031

تعيين ضريب همكاري )پاسخگويي به يكي از سواالت پژوهش 
 (.41از فرمول زير استفاده شده است ) (نويسندگان

 

J = كننده در توليد يک مدرکعداد نويسندگان مشاركتت 
Fj = فراواني مدارک دارايJ  نويسنده 
N =  تعداد كل مدارک توليد شده در سالX 

K = كننده در توليد يک مدرک باالترين تعداد نويسندگان مشاركت
 Xدرسال 
 

 هایافته

در اين تحقيق هم نويسندگي علمي اعضاي هيأت علمي هر مركز 
هاي برون سازماني و هاي درون سازماني و همكاريهمكاري به صورت
مقاله در  4411المللي مورد ارزيابي قرار گرفت. تعداد هاي بينهمكاري

تا  2113هاي مركز تحقيقاتي علوم پزشكي گيالن در طول سال 41
سازي شده است كه از حدود در نمايه استنادي اسكوپوس نمايه 2141
نويسنده در نوشتن مقاله  1414 ن مراكز تعدادعضو هيأت علمي اي 443

با اعضاي هيأت علمي اين مراكز همكاري داشته اند. هر يک از مراكز 
عضو(،  24تحقيقات علوم پزشكي استان گيالن به ترتيب اورولوژي )

عضو(، اختالل رشد  41اي )عضو(، تروماي جاده 40التهابي ريه )
 و(، بهداشت و باروري عض 1عضو(، بيني و سينوس ) 22كودكان )

عضو(،  40عضو(، علوم دندانپزشكي ) 41) عضو(، سلولي و مولكولي 1)
عضو( و مركز تحقيقات گوارش و  1عوامل اجتماعي مؤثر برسالمت )

 عضو( هيأت علمي دارند. 1كبد )
مراكز تحقيقات علوم پزشكي  پژوهشگران نويسندگي هم 4جدول 

دهد. همانگونه كه در ا نشان ميدرون سازماني ر سطح در استان گيالن
هاي مورد مطالعه، نشان داده شده است در مجموع ، طي سال 4جدول 
نويسندگي درون سازماني توسط مراكز تحقيقات علوم پزشكي هم 4211

  003صورت گرفته و در اين ميان سهم مركز تحقيقات اورولوژي با 
هاي ت بيماريويسندگي درون سازماني و پس از آن مركز تحقيقانهم

نويسندگي درون سازماني را  مورد بيشترين هم 400گوارش و كبد با 
  21دارد. در اين ميان مركز تحقيقات علوم دندان پزشكي با 

نويسندگي در مجموع در سال هاي مورد مطالعه، كمترين ميزان هم
 .بوده استنويسندگي درون سازماني را دارا هم

 
 به تفکیک سال درون سازمانی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن نویسندگی میزان هم: 6جدول 

 
 سال

 مراکزتحقیقاتی
 جمع 9069 9062 9062 9069 9066 9060 9005

 003 00 11 11 440 441 404 01 اورولوژي

 400 42 41 11 04 40 0 0 هاي گوارش و كبدبيماري
 01 1 0 1 3 1 0 4 بهداشت و باروري

 11 1 42 1 0 41 1 41 سلولي مولكولي

 14 0 1 40 21 4 4 0 ياتروما جاده

 21 1 0 0 1 0 2 1 علوم دندانپزشكي

 420 41 22 21 21 44 42 42 هاي التهابي ريهبيماري

 11 3 2 1 40 0 41 0 هاي بيني و سينوسبيماري

 11 1 3 21 20 1 2 1 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت
 10 42 4 1 0 1 1 41 اختالالت رشد كودكان

 4211 441 401 211 231 430 414 421 مجموع
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مراكز تحقيقات علوم پزشكي  پژوهشگران نويسندگي هم 2جدول 
هد. همانگونه كه در دبرون سازماني را نشان مي سطح در استان گيالن

هاي مورد مطالعه، نشان داده شده است در مجموع ، طي سال 2جدول 
زماني توسط مراكز تحقيقات علوم پزشكي نويسندگي برون ساهم 0111

  314صورت گرفته و در اين ميان سهم مركز تحقيقات اورولوژي با 

ويسندگي برون سازماني و پس از آن مركز تحقيقات گوارش و كبد نهم
نويسندگي برون سازماني را دارد. در اين ميان  مورد بيشترين هم 030با 

نويسندگي در مجموع در  هم 441مركز تحقيقات علوم دندان پزشكي با 
برون سازماني را داشته  نويسندگي هاي مورد مطالعه، كمترين همسال

 است.

 به تفکیک سال سازمانی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن بروننویسندگی  میزان هم: 9جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراكز تحقيقات علوم پزشكي  پژوهشگران نويسندگي هم 0جدول 
دهد. همانگونه كه در المللي را نشان ميبين سطح در استان گيالن

هاي مورد مطالعه، نشان داده شده است در مجموع ، طي سال 0جدول 
توسط مراكز تحقيقات علوم پزشكي صورت  الملليبين نويسندگيهم 10

  40اي ت تروماي جادهگرفته است. در اين ميان سهم مركز تحقيقا
 44نويسندگي بوده و پس از آن مركز تحقيقات سلولي و مولكولي با هم

 المللي را دارا نويسندگي در سطح بينمورد همكاري بيشترين هم
مورد همكاري در مجموع در  4باشد. مركز تحقيقات اورولوژي با مي

داشته و  را الملليبين ويسندگينهاي مورد مطالعه، كمترين همسال
 مركز تحقيقات بهداشت و باروري و بيني و سينوس هيچ همكاري 

 اند.هاي مورد مطالعه نداشتهالمللي در طي سالبين
 

 
 به تفکیک سال بین المللی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن نویسندگی میزان هم :2جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مراكز  پژوهشگران گروهي همكاري وضعيت ضريب 1جدول 
 يط در پايگاه استنادي اسكوپوس تحقيقات علوم پزشكي استان گيالن

 ها نشان دهد. يافتهميالدي را نشان مي 2141 تا 2113هاي سال
 41مقاله توسط  4401هاي مورد مطالعه، دهد در مجموع، طي سالمي

نويسنده در نوشتن اين  111مركز تحقيقات علوم پزشكي نوشته شده و 
مركز  41اند كه ضريب هم نويسندگي در مجموع مقاالت نقش داشته

مقاله در  11م مركز تحقيقات بهداشت و باروري با باشد. سهمي 11/1
باشد. مي 1/1نويسندگي هاي مورد مطالعه داراي ضريب هممجموع سال

 سال

 مراکزتحقیقاتی
 جمع 9069 9062 9062 9069 9066 9060 9005

114 34 اورولوژي  411 431 401 402 13 314 

 030 10 32 411 212 10 00 11 بيماري هاي گوارش و كبد
 410 11 41 20 24 41 1 41 بهداشت و باروري

 011 12 11 01 20 14 02 21 سلولي مولكولي
 131 13 13 411 401 12 23 24 تروما جاده اي

 441 43 41 21 41 20 42 1 علوم دندانپزشكي

 241 21 03 01 12 41 24 22 هابي ريهبيماري هاي الت

 200 11 02 12 01 41 41 21 بيماري هاي بيني و سينوس
 214 01 41 10 13 24 41 04 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت

 101 10 441 14 11 20 10 00 اختالالت رشد كودكان

 0111 103 133 110 101 132 124 010 مجموع

 سال

 مراکزتحقیقاتی
9005 9060 9066 9069 9062 9062 9906  جمع 

 4 1 1 1 1 1 4 1 اورولوژي

 41 1 1 1 1 4 2 2 هاي گوارش و كبدبيماري
 1 1 1 1 1 1 1 1 بهداشت و باروري

 44 0 0 1 1 1 4 1 سلولي مولكولي

 40 2 4 1 0 0 1 1 ايتروما جاده

 1 1 1 1 1 1 1 1 علوم دندانپزشكي

 1 1 2 1 1 1 2 4 هاي التهابي ريهبيماري

 1 1 1 1 1 1 1 1 يني و سينوسهاي ببيماري
 2 1 1 4 1 1 1 4 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت

 1 4 0 1 1 1 2 4 اختالالت رشد كودكان

 10 0 3 1 44 42 1 1 مجموع
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نويسندگي مراكز از سطح پاييني ضريب هم داد كهنشان همچنين نتايج 
است. اين ضريب  4تا  1نويسندگي رقمي بين برخوردار است. ضريب هم

سطح همكاري باالست و برعكس هرچه  تر باشدهر چه به يک نزديک
تر باشد سطح همكاري گروهي بين نويسندگان پايين به صفر نزديک

نويسندگي يک مربوط به مركز تنها ضريب هم 0است. در جدول 
، و مركز تحقيقات بهداشت 2141پزشكي در سال تحقيقات علوم دندان
اد دهد نسبت تعدكه نشان مي باشدمي 2144و باروري در سال 

 باشد.نويسندگان به تعداد مقاالت توليد شده برابر يک مي
 

 به تفکیک سال نویسندگی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن ضریب هم :2جدول 

 
مراكز  با علمي را همكاري بيشترين كه كشورهايي 1جدول 

در طي دهد. نشان مياند داشتهتحقيقات علوم پزشكي استان گيالن 
نويسندگي با كشورهاي آمريكا و هاي مورد مطالعه بيشترين همالس

 .بوده استسوئد و بعد از آن اسپانيا و آلمان 
با  را علمي همكاري بيشترين كه مؤسساتي و هادانشگاه 0جدول 

دهد. به دليل دارند، نشان مي مراكز تحقيقات علوم پزشكي استان گيالن
هاي همكار در توليدات علمي در هر مركز پراكندگي مراكز و دانشگاه

اي كه بيشترين همكاري علمي را با مراكز علوم سه دانشگاه و موسسه
 اند را در جدول نشان داديم. پزشكي استان گيالن داشته

دهد بيشترين همكاري مراكز علوم پزشكي استان ها نشان مييافته
ي پاسخگويي به برا باشد.گيالن با دانشگاه علوم پزشكي تهران مي

را با مراكز  علمي همكاري بيشترين كه ، پژوهشگراني1پرسش 
دارند، ابتدا تعداد مقاالت اعضاي  تحقيقات علوم پزشكي استان گيالن

هاي پژوهش هيأت علمي وارد نرم افزار اكسل شد. بنابر يافته

هاي مورد بررسي شناسايي نويسندگان پركار هر مركز در طي سال
 شدند. 

كز تحقيقات بهداشت و باروري )رويا فرجي و زيبا ظهيري، در مر
پزشكي )زهرا دليلي توليد علمي (، مركز تحقيقات علوم دندان 11

توليد علمي(، مركز تحقيقات گوارش و كبد )فريبرز منصور  1كاجان، 
توليد علمي(، مركز تحقيقات اختالالت رشد كودكان ) طاهر  14قناعي، 

توليد علمي(، مركز تحقيقات التهابي  40صل،چراغي و افشين صفايي ا
توليد علمي(، مركز تحقيقات عوامل  41ريه )منوچهر آقاجانزاده، 

توليد علمي(، مركز تحقيقات  1اجتماعي موثر بر سالمت )ربابه سليمي،
توليد علمي(، مركز تحقيقات بيني  41) پروين بابايي،  سلولي و مولكولي

وليد علمي(، مركز تحقيقات تروماي ت 41) شادمان نعمتي،  و سينوس
توليد علمي( و مركز تحقيقات  22) محسن مرداني كيوي،  ايجاده

توليد علمي( بيشترين توليدات علمي و  14اورولوژي )سياوش فالحتكار، 
 پركارترين نويسندگان معرفي شدند.

 

 مراکز تحقیقاتی

 

 سال
گوارش  ارولوژی

 و کبد
بهداشت 
 و باروری

سلولی و 
 مولکولی

تروما 
 جاده ای

علوم 
 دندانپزشکی

التهابی 
 ریه

بینی و 
 ینوسس

عوامل اجتماعی 
 مؤثر بر سالمت

اختالالت 
 مجموع کودکانرشد

2113 
 421 22 1 44 42 1 3 44 0 42 00 مقاله

 12 3 0 1 0 1 1 0 1 1 41 نويسنده
 12/1 14/1 0/1 11/1 1/1 1 11/1 11/1 10/1 00/1 21/1 ضريب

2141 
 403 41 1 1 41 1 41 42 0 41 11 مقاله

 00 3 0 0 1 1 0 1 1 1 41 نويسنده
 11/1 1/1 0/1 10/1 1/1 4 0/1 12/1 00/1 1/1 21/1 ضريب

2144 
 401 41 1 3 1 3 42 22 0 43 01 مقاله

 01 1 2 1 1 0 1 1 0 1 40 نويسنده
 14/1 10/1 21/1 11/1 14/1 00/1 11/1 00/1 4 20/1 20/1 ضريب

2142 
 200 42 21 41 20 1 00 1 0 11 11 مقاله

 12 41 0 1 0 1 40 1 1 0 41 نويسنده
 04/1 10/1 41/1 21/1 20/1 11/1 00/1 1/1 00/1 40/1 00/1 ضريب

2140 
 214 41 40 44 41 1 21 41 1 00 14 مقاله

 11 1 0 1 0 1 44 1 1 1 40 نويسنده
 01/1 1/1 43/1 00/1 00/1 14/1 14/1 1/1 11/1 43/1 04/1 ضريب

2141 
 411 41 1 3 40 1 21 40 1 41 01 مقاله

 01 1 0 1 1 1 1 3 1 1 41 نويسنده
 10/1 11/1 10/1 11/1 04/1 14/1 11/1 10/1 1/1 14/1 01/1 ضريب

2141 
 420 41 40 41 41 1 42 44 44 40 41 مقاله

 01 41 1 1 1 1 0 1 0 0 1 نويسنده
 13/1 14/1 04/1 00/1 1/1 00/1 1/1 01/1 11/1 01/1 1/1 ضريب

 جمع
 4401 441 12 11 33 12 420 31 11 411 041 مقاله

 111 01 24 00 03 23 11 10 00 11 31 نويسنده
 11/1 11/1 23/1 12/1 03/1 03/1 10/1 13/1 11/1 21/1 04/1 ضريب
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 گیالن در تولیدات علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان : کشورهای همکار9جدول 
 

 مراکز تحقیقاتی
گوارش  ارولوژی کشورهای همکار

 و کبد
سلولی و 
 مولکولی

ترومای 
 جاده ای

علوم 
 دندانپزشکی

التهابی 
 ریه

عوامل اجتماعی 
 مؤثر بر سالمت

اختالالت رشد 
 جمع کودکان

 0 - - - - - - 0 - فنالند
 1 4 - 4 - 1 - 2 4 آمريكا

 2 - - - - - - 2 - نروژ
 1 0 - - - 0 - 2 - سوئد

 0 - - - - 2 - 4 - كانادا
 1 - 2 - - 2 - - - استراليا

 0 - - - - - 0 - - ايرلند
 1 - - - - - 1 - - اسپانيا

 4 - - - - - 4 - - فرانسه
 1 2 - - - 2 4 - - آلمان

 4 - - - - - 4 - - مكزيک
 2 - - - 2 - - - - روماني

 4 - - - 4 - - - - ايتاليا
نانگلستا  - - - - 4 2 - - 0 

 0 4 - 4 - 4 - - - ژاپن
 2 - - - - 2 - - - اروگوئه

 4 - - 4 - - - - - برزيل
 

 ها و مؤسسات همکار با مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیالن: دانشگاه1جدول 
 

 فراوانی دانشگاه مراکز تحقیقاتی

 مركز تحقيقات اورولوژي
 0 دانشگاه گيالن

وم پزشكي شهيد بهشتيدانشگاه عل  1 
 41 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مركز تحقيقات گوارش و كبد
 44 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 42 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 04 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
 1 دانشگاه آزاد اسالمي

 44 دانشگاه علوم پزشكي تهران
نشگاه گيالندا  40 

 مركز تحقيقات تروماي جاده اي
 3 بيمارستان عمومي شهيد بهشتي

 42 بيمارستان پورسينا
 40 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي
 2 مركز فني اقبال

 2 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 1 دانشگاه آزاد اسالمي

 مركز تحقيقات التهابي ريه
گاه گيالندانش  0 

 1 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد الهيجان
 0 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
 1 دانشگاه تربيت مدرس

 2 دانشگاه نيوكاسل، استراليا
 0 بيمارستان شفا، رشت

 مركز تحقيقات اختالالت رشد كودكان
تيدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهش  1 
 0 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 41 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 مركز تحقيقات بهداشت و باروري
 2 دانشگاه خوارزمي

 2 موسسه درمان ناباروري مهر
 1 دانشگاه گيالن

 مركز تحقيقات بيني و سينوس
 2 بيمارستان الزهرا

 2 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
لمومنين، رشتبيمارستان اميرا  1 
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مراكز تحقيقات  پژوهشگران نويسندگي شبكه هم 41تا  4شكل 
دهد. شبكه هم نويسندگي هر را نشان مي علوم پزشكي استان گيالن

مركز به تفكيک نمايش داده شده است. در پاسخ به اين سوال ابتدا 
همكاري هر نويسنده با نويسندگان برون سازماني در اكسل به شكل 

داده ها به فرمت  UCINETنوشته شد و سپس در نرم افزار ماتريس 
(.##h  و.##d ذخيره شد و در انتها با استفاده از نرم افزار )

NetDraw  كه ضميمهUCINET  است، نقشه هم نويسندگي هر
 .مركز تحقيقاتي ترسيم شد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و باروری: شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات بهداشت 6کل ش
، مربوط به، نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز 4شكل 

تحقيقات بهداشت و باروري است. مربع هاي رنگي اعضاي هيأت علمي 
باشند. بيشترين همكاري و دايره هاي رنگي همكار برون سازماني مي

همكاري علمي برون  01علمي برون سازماني مربوط به زيبا ظهيري با 
ين همكاري برون سازماني مربوط به فروزان ميالني و سازماني و كمتر

 باشد.همكاري برون سازماني مي 4فريبا ميربلوک با 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی :9شکل 

 
مربوط به، نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز  2شكل 

ست. مربع هاي آبي اعضاي هيات علمي و تحقيقات علوم دندانپزشكي ا
باشند. احسان كاظم نژاد ليلي دايره هاي قرمز همكار برون سازماني مي

همكاري  02از اعضاي هيأت علمي مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي با 

باشد. برون سازماني بيشترين همكاري علمي برون سازماني را دارا مي
همكاري بيشترين  24علمي با فاطمه شهسواري نيز از اعضاي هيأت 

 همكاري را داشتند.
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 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات اختالالت رشد کودکان :2شکل 
 

مربوط به، نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز  0شكل 
تحقيقات اختالالت رشد كودكان است. مربع هاي آبي اعضاي هيات 

باشند. طاهر چراغي ي قرمز همكار برون سازماني ميعلمي و دايره ها
يكي از اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات اختالالت رشد كودكان با 

همكاري علمي برون سازماني بيشترين همكاري را داشته است و  430
همكاري علمي برون سازماني كمترين ميزان همكاري  0رضا شرفي با 
 علمي را دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات اورولوژی :2شکل 
نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز  مربوط به 1شكل 

تحقيقات اورولوژي است. مربع هاي آبي اعضاي هيأت علمي و دايره 
 400هاي قرمز همكار برون سازماني مي باشند. سياوش فالحتكار با 

بيشترين همكاري علمي را داشته و بعد از همكاري علمي برون سازماني 
 411آن مريم شكيبا عضو هيأت علمي مركز تحقيقات اورولوژي با 

 همكاري علمي برون سازماني بيشترين همكاري علمي را داشته است.
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 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات تروما جاده ای :9شکل 

 
هم نويسندگي برون سازماني مركز  نقشه مربوط به 1شكل 

تحقيقات تروما جاده اي است. مربع هاي آبي اعضاي هيات علمي و 
دايره هاي قرمز همكار برون سازماني مي باشند. زهرا محتشم اميري و 

همكاري علمي برون سازماني بيشترين  34محسن مرداني كيوي با 
علمي كمترين همكاري  44همكاري علمي را دارند. و پيمان اسدي با 

 همكاري علمي برون سازماني را دارد.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات بینی و سینوس :1شکل 
 

نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز  مربوط به 0شكل 
هاي آبي اعضاي هيات علمي و تحقيقات بيني و سينوس است. مربع

 01باشند. شادمان نعمتي با ر برون سازماني ميقرمز همكا هايدايره

همكاري علمي برون سازماني بيشترين همكاري علمي را دارند. و 
همكاري علمي بيشترين همكاري علمي  21هوشنگ گرامي متين با 

 برون سازماني را دارد.
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 کولیشبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات سلولی مول :7شکل 

 
نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز  مربوط به 1شكل 

هاي آبي اعضاي هيات علمي و تحقيقات سلولي مولكولي است. مربع
 14باشند. كيوان اشرفي با هاي قرمز همكار برون سازماني ميدايره

همكاري علمي برون سازماني بيشترين همكاري علمي را دارند. و پروانه 
اري علمي كمترين همكاري علمي برون سازماني را همك 1كشاورز با 

  دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت :8شکل 
 

مربوط به نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز  1شكل 
 هاي آبي اعضايتحقيقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت است. مربع

باشند. در اين هاي قرمز همكار برون سازماني ميمي و دايرههيات عل

باشند مركز ربابه سليماني و ربيع اله فرمانبر عضو هيات علمي فعال مي
 باشد.مي 41و  04نها به ترتيب آكه همكاري علمي برون سازماني 
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 ت التهابی ریهشبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقا :5شکل 

 
نقشه هم نويسندگي برون سازماني مركز مربوط به  3شكل 

 هاي آبي اعضاي هيات علمي و تحقيقات التهابي ريه است. مربع
باشند. ايرج نيكوكار عضو فعال هاي قرمز همكار برون سازماني ميدايره

همكاري برون سازماني بيشترين همكاري  13از اعضاي هيات علمي با 
نقشه هم نويسندگي برون سازماني  مربوط به 41 شكل دارد. علمي را

هاي آبي اعضاي هاي گوارش و كبد است. مربعمركز تحقيقات بيماري
فريبرز  باشند.هاي قرمز همكار برون سازماني ميهيات علمي و دايره

 441و آبتين حيدر زاده با  421، فرحناز جوكار با 210منصور قناعي با 
هاي علمي برون ن سازماني بيشترين تعداد همكاريهمكاري علمي برو

 باشند.سازماني را در مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد دارا مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبکه هم نویسندگی برون سازمانی مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد :60شکل 
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 گیرینتیجهبحث و 
مقاله از ايران در  4411مركز تحقيقاتي علوم پزشكي، تعداد  41در 

سازي در نمايه استنادي اسكوپوس نمايه 2141تا  2113هاي طول سال
 1414 عضو هيأت علمي اين مراكز تعداد 443شده است كه از حدود 

نويسنده در نوشتن مقاله با اعضاي هيأت علمي اين مراكز همكاري 
ت اعضاي هيأ كه دهدمي نشان همچنين حاضر پژوهش اند. نتايجداشته
به  را همكاري بيشترين گيالن پزشكي مراكز تحقيقات علوم علمي
در مقاله  Kimاند. آمريكا و سوئد داشته كشورهاي محققان با ترتيب

 حال در در كشورهاي الملليسطح بين پژوهشي در هايهمكاري خود

 كشورهاي توسعه از فنون و دانش آوردن به دست در اغلب را توسعه

 با شده مقاالت نوشته فراواني به توزيع نگاهي با طرفي داند. ازيافته مي

 خاصي كشورهاي با هاتمركز همكاري توان گفتهمكار مي كشورهاي

 هايزمينه در مزبور كشورهاي بودن قويتر دليل به تواندكه مي است
 و يا باشد مراكز تحقيقات علوم پزشكي گيالن محققان مورد نظر علمي

 يا كه تمايل دارند كشورهايي با همكاري به محققين احتماالً  كه اين

 آنجا به فرصت مطالعاتي براي كه اين يا و بوده هاآن تحصيل محل

هاي پژوهش با نتايج پژوهش دانش و همكاران كه يافته .(42اند )رفته
همبستگي ميان توليد علم و ميزان همكاري گروهي دانشمندان علوم 

كه نشان داد  د مطابقت دارد چرارساني در جهان بوكتابداري و اطالع
هاي يافته (.1اند )پركارترين پژوهشگران داراي همكاري گروهي بوده

مراكز تحقيقات علوم پزشكي  الملليبين پژوهش نشان داد همكاري
 به توانمي را آن علت كه دارد قرار نسبتاً پاييني سطح در استان گيالن

 پايين با وجود .داد نسبت الملليبين سطح در ضعيف ارتباط و تعامل

از  ملي سطح در همكاري المللي،بين سطح در علمي بودن همكاري
 بين همكاري علمي ضريب است. ميانگين برخوردار بهتري وضعيت

 نيم، كه به چون كه است 1/1 تحقيق، دوره سال 1 طول در نويسندگان

نزديک  هست، نويسندگان گروهي بين همكاري ميانگين و متوسط
 متوسط حد در نويسندگان بين علمي همكاري گفت توانمي پس است،

 هاي( كه همكاري2و ديگران ) قرار دارد. نتايج تحقيق با تحقيق اسدي

 صنعتي شريف دانشگاه توليدات علمي در هم تأليفي هايشبكه و علمي
 تک نويسندگي الگوي با توليدات را بررسي نمودند مطابقت دارد. سهم

 و دو نويسنده الگوي با توليدات و سهم بوده هشدرحال كا نويسنده
 به لحاظ است. بوده افزايش درحال پيوسته دو نويسنده، از بيش

 مقاالت بيشتر كه دهدمي نشان هايافته پر توليد، موسسات و هادانشگاه

 در ايران در علمي رتبه نظر از است كه مؤسساتي و اهدانشگاه مربوط به

تهران، تربيت مدرس، شهيد  هايدانشگاه .دارند قرار بااليي سطح
بهشتي بيشترين همكاري علمي را با محققان مراكز تحقيقات علوم 

 و توليد همكاري ميان نزديكي اند. رابطهپزشكي استان گيالن داشته

 ( نيز گوياي اين موضوع 41دارد. نتايج تحقيق سهيلي ) وجود علم
 آوردند دست به را ركزيتم نمره باالترين كه باشد كه نويسندگانيمي

 را شبكه در حاضر منابع نويسندگان و ساير به سريع دسترسي امكان

 .هستند مطرح پرقدرت گروه نويسندگان عنوان به و دارند
 همكاري مشترک يا تاليف پديده علمي همكاري مصاديق از يكي

 بحث و پژوهشي هايمحيط تاليفي است. در هم همان يا تاليف در

 دسترس و پذيرترين رؤيت تأليفي هم هاي علمي،اريهمك پيرامون

 گيري ميزاناندازه و سنجش راستاي در كه است پذيرترين شاخصي

 در عوامل همه اين رسدمي نظر رود. بهمي كار به علمي هايهمكاري

 كار علمي يک نتيجه و باشند گذار تاثير اثر علمي يک كيفيت بردن باال

 تک نويسنده آثار به نسبت ثير بيشتريتا و نفوذ ميزان از مشاركتي

 بين علمي تبادل امكان توليد علمي، افزايش براي (.41برخوردار باشد )

 يكديگر، برگزاري تجربيات از استفاده براي خارج و داخل هايدانشگاه

  با آشنايي و علمي مقاالت نگارش هايشيوه آموزشي هايدوره
 افزايش براي امكاناتي كردن همفرا منظم، اطالعاتي به طور هايپايگاه

 هايپژوهش مستمر خارجي، انجام هايزبان با محققان آشنايي
دانشگاه،  در علمي توليدات روند از بيشتر شناخت براي علم سنجي 

 شود.مي پيشنهاد



 

Caspian Journal of Scientometrics. 2017; 3(2): 16-29 

Borji zemeidani N, Asadi S 

01 

 

References 

1. Rasolabadi M, et al. Scientific collaboration model articles indexed in Scopus Kurdistan University of 

Medical Sciences from 2010 to 2014. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2015; 20(3): 105-12. 

2. Asadi M, et al. Scientific cooperation and networking co-authorship in scientific publications over the years 

2005-2010 Sharif University of Technology. National studies on librarianship and organize information 2013; 

24(1): 166-186. 

3. Sonnenwald DH. Scientific collaboration. Ann. Rev. Info. Sci. Tech. 2007; 41(?): 643-81. 

4. Persson O, Glanzel Danell R. Inflationary bibliometric values: The role of scientific collaboration and the 

need for relative indicators in evaluative studies. Scientometrics 2004; 60(3): 421-32. 

5. Glänzel W. “Co-authorship patterns and trends in the sciences (1980–1998): A bibliometric study with 

implications for database indexing and search strategies”. Library Trends 2002; 50(3): 461-73. 

6. Liu X, Bollen J, Nelson ML, Van de Sompel H. “Co-authorship networks in the digital library research 

community”. Information Processing and Management 2005. 41(6): 1462-80. 

7. Osareh F, Marefat R. The growth of scientific productivity of Iranian researchers in Medline. Rahyaft 2006; 

35(10): 39-44. [In Persian] 

8. Danesh F, Abdulmajid A, Rahimi A, Babaie F. Collaboration rate among researchers in research center of 

IUMS in carrying out research projects. Health Information Management 2009; 6(1): 52. [In Persian] 

9. Ahmadi H, Osareh F, Soheili F. Scientific cooperation, areas of co-authorship networks: a case study, co-

authorship relations Mojtaba Shamsipur in the field of chemistry. Approach 2013; 54: 81-8. 
10. Soheili F, Cheshme Sohrabi M, Atashpaykar S. Co-authorship network analysis of Iranian medical science 

researchers: A social network analysis. Caspian Journal of Scientometrics 2015; 2(1): 24-32. 

11. Durden G, Perri TJ. "Co-authorship and publication efficiency". Atlantic Economic Journal 1995; 23(1): 

69–76. 

12. Kim M. Korean science and international collaboration, 1995‐2000. Scientometrics 2006; 63(2): 321‐39. 

13. Anuradha K, Urs S. Bibliometric indicators of Indian research collaboration patterns: a correspondence 

analysis. Scientometrics 2007; 71(2): 179‐89. 

14. Ajiferuke I, Burell Q, Tague J. Collaborative coefficient: a sin7gle measure of the degree of collaboration 

in research. Scientometrics 1988; 14 (5-6). 

15. Erfanmanesh M, Basirian Jahromi R. The co-authorship network of the articles published in the national 

studies on librarianship and information organization journal using social networks analysis indexes. National 

Studies on Librarianship and Information Organization 2013; 94 (2): 76-96. 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=3302037123908246853&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=3302037123908246853&hl=en&oi=scholarr

