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هاي علمي حوزة مهندسي  ررسي وضعيت چندنويسندگي و شبكه همكاريب

 2022تا  2002هاي  پزشكي ايران در نمايه استنادي علوم بين سال

 
  1صديقه محمداسماعيلي ،*2سهيال باقري

 واحد علوم و تحقيقات تهران  رساني، دانشگاه آزاد اسالمي، اطالعارشد كتابداري و  كارشناس -1

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران  -2

 

 چکيده

بروندادهاي علمیي  تأليفي  اين پژوهش به تحليل هم :هدف

حوزۀ مهندسي پزشکي ايیران در نمايیه اسیتنادي علیوم از     

پرداختیه   2011-2002هیاي   بين سال آوساينس پايگاه وب

 . است

تحليلیي   -پژوهش، پيمايشي توصيفيروش  :شناسي روش

در تحليییل  1سیین ي علییم هییاي و در آن از شییاخ  اسییت

افییزار  هییاي دندنويدیینداي بییا اسییتفاده از نییرم     شییهکه

جامعییپ پییژوهش،  . اسییتفاده شییده اسییت   2ال يکسنییودا

تحقيقاتي و دانشگاهي حوزۀ مهندسي پزشیکي   هايبرونداد

كیه در نمايیه اسیتنادي علیوم ، در      است( ركورد 55)ايران 

  .نمايه شده است 2011تا  2002هاي  سال

بيشترين مدارک مهندسي پزشکي ايران مربوط به : ها يافته

درصیید و بعیید از آن  11/11اییروه موعییوعي علییم مییواد بییا 

هیاي   ميزان همکیاري . درصد بوده است 51/11بيوفيزيک با 

و ( درصید 11/81)، ملّیي (درصید  11/11) المللیي ايیران   بين

جنیوبي،   با كانادا، انگلدتان، كیره بوده و ( درصد 20)داخلي 

. يکا، مشاركت علمیي بيشیتري داشیته اسیت    سنگاپور و آمر

پیور، از   حميد ميرزاده از دانشگاه اميركهير و محمّد پرنيیان 

. بودند ترين نويدنداان كشور دانشگاه صنعتي شريف، فعّال

نويدنده، بيش از بقيه بود و ارتهاط  5و  1، 8 تعداد مدارک

معناداري بين تعیداد نويدینداان میدارک علمیي و ميیزان      

دگالي شهکه همکاري ايران با . د به دست نيامدجذب استنا

                                                                            
 shlbagheri3@gmail.com: دار مکاتهات نويدنده عهده*. 

1. Scientometrics  

2. NodeXL 

بود و ايیران در حیوزه    000/0كشورهاي جهان نيز،  برابر با 

جهیاني و رتهیپ سیوّم آسیياي      21مهندسي پزشیکي، رتهیپ   

 .جنوب غربي را، به دست آورد

با تحليل نتايج حاصل از اين پژوهش، : ارزش/ اصالت

در بين در حوزۀ مهندسي پزشکي  جايگاه ايران را  توان مي

و بیا   كیرد شناسايي  كشورهاي جهان و آسياي جنوب غربي

انداز سند بيدت ساله كشیورمان در پيشیهرد    توجّه به دشم

هاي الزم در  اذاري ها و سرمايه فناوري، به ادترش همکاري

 . ارتقاء سطح بهداشت و سالمت جامعه پرداخت راستاي

 

هیاي   شیهکه  برونیداد علمیي،  ، آي اس آي :واژگان كليدي

 .ال نودايکس مهندسي پزشکي، ليفي،تأ هم

 

 مقدّمه -2

انداز بيدیت سیالپ جمهیوري اسیالمي،      بر اساس سند دشم

يافتیه بیا جايگییاه اول    ، كشیوري اسیت توسیعه   1101ايیران  

آسییياي  اقتصییادي، علمییي و فنییاوري در سییطح منطقییه   

شییامل آسییياي ميانییه، قفقییاز، خاورميانییه و )غربییي  جنییوب

، با هويّت اسالمي و با تعامیل سیازنده و   (كشورهاي همدايه

افیزاري و   با تأكيد بر جنهش نیرم  الملل و ر در روابط بينثمؤ

يیابي بیه    هاي دسیت  بديهي است يکي از راه[. 1]توليد علم 

شهکپ علمیي ايیران در    8پذيري دنين مهمي، افزايش رؤيت

هیاي   وزهبنابراين، پرداختن به حی . سطح ملّي و فراملّي است

توانید بدیيار    ويیژه در بشیش صینعت میي     فناوري بیه  زيدت

هیاي علیوم كیه امیروزه میورد       يکي از شاخه. ارزشمند باشد

                                                                            
3. Visibility 
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ايین   .اسیت  1قرار ارفته، مهندسي پزشکيپژوهشگران توجه 

در مقايدیه بیا   در بشیش صینعت و    حوزه در دو دهپ اذشته

رشد ساالنپ پاييني زيیر پینج   كالسيک صنعتي كه  هاي حوزه

 .از رشدي بالغ بر ده درصد برخوردار بوده اسیت  درصد دارند،

اهميّت مضاعف حوزۀ مهندسیي پزشیکي بیه دليیل      عالوه،ه ب

همچنين،  [.2] ارتهاط مدتقيم آن با فاكتورهاي انداني است

علوم فنّي و مهندسي، در ياري رسیاندن بیه    اين رشته كاربرد

كه  طوريها است؛ به  پزشکان براي تششي  و درمان بيماري

 [.8] دهد ادترش مي دقّت و تنوّع در تششي  را

هییا، بدییيار پيچيییده و  پییژوهش در بدییياري از زمينییه

نيازمند دانش بديار تشصّصي است و ممکن اسیت مدیتلزم   

از سوي ديگر، همکاري، . دانشي فراتر از دانش يک فرد باشد

همکیاري بیه   . وري پژوهشي دارد تأثيرات سودمندي بر بهره

دهد تا نقش يک همیراه   ن و پژوهشگران اجازه ميدانشمندا

هاي خود، دانش  اثراذار را داشته باشند و با دانش و مهارت

هیاي پژوهشیي    ایروه . هاي ديگران را كامیل كننید   و مهارت

« نيروزايیي  هیم »يیا  « افزايیي  هیم »همکار، برخي اوقات بیه  

افزايي يعني هماهنگي و توازن میؤثّر وایايف،    هم. رسند مي

صورتي كیه عملکیرد    ها و كارهاي علمي و فکري به  تفعّاليّ

فوايید كیار اروهیي    [. 1]كل اروه بيش از اجزاي آن باشید  

. شود كه با كارهاي انفیرادي مقايدیه شیود    زماني آشکار مي

آيد كه راهکارهیا و   ااهي در حين تحقيق، مدائلي پيش مي

طلهیید كییه تنهییا در  هیین     اي مییي هییاي تییازه  انديشییه

شیود و زمیاني ايین     امر تحقيق، متهادر میي  اندركاران دست

تراود كه افراد اروه به مشورت و تهادل  افکار نو به بيرون مي

هدف تحقيق  راستايپردازند و نظرات خود را در  انديشه مي

رسیند؛ از   و به يک نظريیه هماهنیم میي   ريزند  مي  روي هم

هیاي   هاي طیر  تحقيیق و روش   كاري طرف ديگر، تمام ريزه

شود و تنها  به نتايج، در نوشته نهايي منعکس نميدستيابي 

كننییده در تییيم اروهییي بییه همییه ابعییاد و    افییراد شییركت

و تمام زواياي كیار را تحیت   هدتند هاي آن، آااه  پيچيداي

از آن ا داراي اهميّت است كه  مدئلهاختيار خود دارند؛ اين 

همين اروه كودک، بعد از ان ام كارهاي مشابه و شیناخت  

 هیاي  هبیه ت ربی   توانند قيق در موعوعي خاص، ميفنون تح

                                                                            
1. Medical Engineering 

ارزشمندتري دست يابند و حتّي به دنهال شركايي در ميان 

و تعداد افیراد مطّلید در حیوزۀ    باشند هاي علمي ديگر  اروه

ترتيب به ادترش علم به اين كاري خود را افزايش دهند و 

 . ياري رسانند

تیییرين مزايیییاي  مهیییم، (1811)نیییوروزي و واليتیییي 

 :هاي علمي را اينگونه برشمردند اريهمک

ارتهیاط علمیي،   ؛ برقیراري  هاي پژوهشیي  كاهش هزينه

 ها سياسي، فرهنگي و اقتصادي بين كشورها؛ كاهش تعارض

؛ هاي تأليفي مشترک مقالهافزايش ؛ ها بين كشورها و دالش

افزايش بازده و كارايي اعضاي ؛ بههود كيفيّت توليدات علمي

شییکوفايي اسییتعدادهاي درخشییان و پويییايي اییروه  ؛ اییروه

؛ تقويّت انگيزش و دلهدتگي پژوهشگران به ایروه ؛ پژوهشي

كییاهش تعییارض ميییان ؛ شکدییتن فرهنییم سییکوت و انییزوا

 [.1]استفادۀ بهينه از امکانات موجود و  پژوهشگران

توجّه به نقش ويژۀ مهندسیي پزشیکي   بر اين اساس، با 

هیاي علمیي در ايین     همکیاري  در صنعت و اهميّت موعیوع 

سییازي  در نمايییه. آي اس عرصییه و نيییز اهميّییت پايگییاه آي

پیژوهش حاعیر بیر آن اسیت كیه، بیه       برتر دنيا، هاي  مقاله

مهندسیي پزشیکي    علمیي  2برونیدادهاي تیأليفي   تحليل هم

هیاي   شهکه و بپردازند ،2011تا  2002هاي  ايران، بين سال

همکاران علمي ايیران را  و ها  هتأليفي نويدنداان، مؤسد هم

 .  ترسيم نمايد ال افزار نودايکس با استفاده از امکانات نرم

 :توان به موارد زير اشاره كرد از اهداف فرعي پژوهش مي

تعيییين تعییداد توليییدات علمییي حییوزۀ مهندسییي    .1

تیا   2002 هیاي  در سال. آي اس پزشکي ايران در پايگاه آي

ي توليیدات  هیاي موعیوع   ، به تفکيک بر حدب حوزه2011

 ؛و وععيّت دندنويدنداي آنهاعلمي 

تعيين جايگاه ايیران، در ميیان كشیورهاي آسیياي      .2

جنوب غربي و مقايدپ روند رشد توليدات علمیي مهندسیي   

پزشکي ايران و جهان، شناخت كشورهاي همکار با ايیران و  

المللیي ايیران در    هیاي داخلیي، ملّیي و بیين     ميزان همکاري

هییاي  آي، بییين سییال اس آي مهندسییي پزشییکي در پايگییاه

 ؛2011تا  2002

                                                                            
2. Academic & Research  Outputs   
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تییرين نويدیینداان ايییران در حییوزۀ   تعيییين فعّییال .8

مهندسي پزشکي، از لحاظ تعداد توليیدات علمیي و ميیزان    

هیاي   ي،  در سیال آ اس همکاري اروهي آنان در پايگاه آي

 ؛2011تا  2002

تعيين وعیعيّت دندنويدینداي توليیدات علمیي       .1

مهندسي پزشکي ايران و ميانگين استناد به آنها، در پايگیاه  

 ؛2011تا  2002هاي  آي ، در سال اس آي

تأليفي حیوزۀ   هاي هم موقعيّت ايران در شهکهتعيين  .5

هیا، در درجیه، خیار      مششّصیات شیهکه  )مهندسي پزشکي 

کییي، مركزيّییت  درجییه، مركزيّییت بينيّییت، مركزيّییت نزدي  

بیين  .  آي.اس.، در پايگیاه آي (وكتور و عیريب خوشیه   ايگن

 .2011تا  2002هاي  سال

 

 پيشينه پژوهش -1

، كه (1811) داكلي زاده، بقايي و نوروزي نتايج پژوهش حدن

نويدنداان ايراني و اثیر آن بیر    تأليفي به بررسي وععيّت هم

آي بیين   اس آيهیاي   م لیه در ها  مقالهميزان استناد به اين 

 2/11پرداختنید، نشیان داد كیه در    2005تا  1111 هاي سال

، نويدنده همکیار وجیود داشیته و بیين وجیود      ها مقالهدرصد 

نويدیینده همکییار و ميییزان اسییتناد بییه مقییاالت، همهدییتگي 

در پییژوهش نيکییزاد   [.5]مدییتقيم و معنییادار وجییود دارد   

ايرانییي، بییراي هییاي  مقالییهتییأليفي  هییاي هییم ، شییهکه(1811)

شناسیي، میديريت و    رساني، روان هاي كتابداري و اطّالع شتهر

میورد مقايدیه   افیزار پیا،ک،    اقتصاد به وسيله مصورسازي نرم

تأليفي ايران در روانشناسي با كشیور   بيشترين هم. قرارارفت

آمريکا و كمترين آن مربوط به كتابیداري بیا كشیور انگلیيس     

زنیديان   زاده و در پژوهش خدادوسیت، حدین   [.0]بوده است 

تأليفي پژوهشیگران فنیاوري نیانوي     هاي هم ، شاخ (1811)

، 2011-1111هیاي   ايران در نمايه استنادي علوم، بين سیال 

درجه همکاري پژوهشگران فناوري نانوي ايیران،  . بررسي شد

تیأليفي   حاكي از ارايش بيشتر نويدنداان اين حوزه بیه هیم  

 [. 1]بود 

، نيز نمايیانگر  (2005) 1نتايج پژوهش آدامز و همکاران

هاي مالي بيشتر پژوهشیگران   جذب شهرت علمي و حمايت

                                                                            
1. Adams & et al. 

هاي بزرگ تحقيق بود و وجود رابطه معنیادار   حاعر در تيم

هاي علمي و افزايش توليدات علمیي را تأييید    همکاري بين

 اولمیدا ایومز و ديگیران    [.1]كرد 
نيیز، نزديکیي   ( 2001)2

ي را بییر رونیید جغرافيییايي و تدییهيالت سياسییي و مییديريت 

-2000هیاي   هاي اسپانيا بين سیال  همکاري علمي دانشگاه

تیأليفي از   هیم هیاي   مقالهبه نظر آنها، . مؤثّر داندتند 2001

هاي  و دانشگاهدارند بيشتري ديداري المللي، قابليّت  نوع بين

هیاي علمیي، پيشیرو     در زمينیپ همکیاري    دولتي و باسیابقه 

، رشیید (2010) پییژوهش حيییاتي و ديییدااه [. 1]هدییتند 

المللي ايران را در نمايه استنادي علیوم و   هاي بين همکاري

هیاي   مقالیه تعیداد  . نشیان داد  2001-1111هیاي   بين سال

و اسیت  المللي  بينهاي  مقالهداخلي ايران، بيش از سه برابر 

پژوهشیگران  همکیاري بیا   درصد آنهیا، بیه صیورت     22تنها 

، (2011) 8در پیژوهش آردانیوي   [.10]خارجي بیوده اسیت   

و ارنیید جییذب اسییتناد بيشییتري د تییأليفي هییمهییاي  مقالییه

پژوهشیگران  نويدندااني كه مشیاركت علمیي بيشیتري بیا     

 [.11]ديگر داشتند، داراي توليدات علمي بيشیتري بودنید   

المللیي   تأليفي بين ، سهم هم(2011) 1تئودورسکي و آندري

آنها را اروپاي شرقي وتأثير آن بر ميزان استناد به هاي  مقاله

میورد   آي اس ، در پايگیاه آي 2001-1111هیاي   بين سیال 

نتیايج نشیان داد كیه بیيش از نيمیي از      . پژوهش قرار دادند

حاصل  ،2001كشورهاي اروپاي شرقي،  در سال هاي  مقاله

، هر كشور تقريهاً بیا صید   2001در سال  ند وتأليفي بود هم

دريافییت اسییتناد . تییأليفي داشییته اسییت كشییور ديگییر، هییم

هیاي   مقالیه المللي، دو بار بيشتر از  تأليفي بين همهاي  قالهم

هاي مشترک با اياالت متّحیده، اسیتناد  هاي  مقاله. ديگر بود

بيشتري ندهت به كارهاي مشترک با اروپا دريافیت كردنید   

هاي  نيز، با بررسي همکاري( 2011)اازني و ديدااه [. 12]

انتشیارات دانشیگاه   بیه  ها علمي و تأثير آن بر ميزان استناد

تیا   2000هیاي   آوسیاينس، بیين سیال    هاروارد در پايگاه وب

هییاي  مقالییه، نشییان دادنیید كییه ميییزان اسییتناد بییه  2001

دندنويدیینده، كمییي بییيش از دو برابییر ميییزان اسییتناد بییه 

نويدنده بود و مداركي كیه حاصیل همکیاري     تک هاي همقال

                                                                            
2. Olmeda-Gomez & et al. 

3. Ardanuy 

4. Teodorescu & Andrei 
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دريافیت   بودند، استناد بيشتريها  هتعداد بيشتري از مؤسّد

هاي علمي  ، در بررسي همکاري(2012) 1دوي[. 18]كردند 

 اي او)كشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسیعه  

، در پايگاه استنادي علوم، نشان داد كیه نزديکیي   2(دي سي

جغرافيايي، زباني و اقتصیادي تیأثير معنیاداري بیر تشیکيل      

ادترش  .پيشرفته ندارد هاي تأليفي بين ملّت هاي هم شهکه

حمل و نقل، روند جهیاني شیدن را   فناوري اطّالعات و رشد 

 تیأليفي بیين كشیورها    و سهب افیزايش هیم  كند  ميتدهيل 

هاي مالي دولیت، محیرّک همکیاري بیين      و حمايتشود  مي

هییاي  هییا و صیینايد و عامییل توسییعه علییوم و رشییته دانشییگاه

8كتي لين و هوانم[. 11]مهندسي بوده است 
نيز، ( 2012) 

دندنويدنده بيش هاي  مقالهتند كه نرخ خوداستنادي درياف

نويدنده بوده و ارتهاط مششّصي بين تعداد  تکهاي  مقالهاز 

و روزآمد بودن مآخذ مقاله وجود داشت ها  مقالهنويدنداان 

، تمايل بيشتري براي استناد بیه آثیار   ها مقالهو نويدنداان 

 [.15]اخير خود داشتند 

 

 شناسي پژوهش روش -9

و اسیییت تحليلیییي  -روش پیییژوهش، پيمايشیییي توصیییيفي

هاي دندنويدنداي  سن ي در تحليل شهکه علم هاي شاخ 

هیا از ندیشپ    براي اسیتشرا  داده . مورد استفاده قرار ارفت

، (11/1/2012) 21/0/1811تییاري   در آوسییاينس وب 1/5

تحقيقیاتي و دانشیگاهي   ( ركیورد )برونداد  55. استفاده شد

در نمايیه اسیتنادي علیوم، در    حوزۀ مهندسي پزشکي ايران 

 .، جامعپ پژوهش را تشکيل دادند 2011تا  2002هاي  سال

ها به اين صورت بود كه ابتدا با استفاده  روش اردآوري داده

 :جدت وي زير از برددب
TS=biomedical* OR TS=bioinformatic* OR 

TS=biomechanic* OR TS= loiritamoib *RO 

ST=loiaiboiaamoib *RO ST=oiabai *  AND 

CU=Iran AND PY=2002-2011 

و با انتشیاب ایروه    Advanced Searchدر قدمت  

 ,Engineering)موعییییوعي مهندسییییي پزشییییکي   

Biomedical)  از قدیمت ،Web of Science Category 

                                                                            
1. Choi 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development 

3. Cathy Lin & Huang 

ميیزان همکیاري    كیه  از آن ا. ركورد به دست آمد 50تعداد 

هاي  و مقاله[ 10]ها كمتر است  ها از مقاله علمي براي كتاب

تیري   علمي براي ت زيه و تحليیل همکیاري مقولیپ مناسیب    

هیاي   ه، مقالی ها هنتايج به انواع مقال كردنبا محدود  هدتند،

، تعداد ركوردهیا  ها ها و ويرايش ها، دکيدۀ همايش كنفرانس

اطّالعات كتابشناختي . مدرک علمي، كاهش پيدا كرد 55به 

 Tab  (win)فرمیت بیه   Marked Listمدارک، از قدمت 

Delimited    بییراي شییمارش و تحليییل در اكدییل و بییراي

ايین  . ،  خيیره ارديید  ال  افزار نیودايکس  مصوّرسازي در نرم

ه، مركزيّیت  مركزيّت درجی  تواند، افزار با قابليّت خود مي نرم

وكتور و عیريب خوشیه را تعيیين و     بينيّت و مركزيّت ايگن

ها و  مؤسده  ترسيم شهکه براي. جداول مربوط را رسم نمايد

و نويدنداان كه بیه   ها هاسامي مؤسدنويدنداان، الزم بود 

در نمايیه اسیتنادي علیوم آمیده بیود، در       هاي مشتلف شکل

ايرد تیا يکنواخیت   برنامه اكدل مورد بازبيني و اصال  قرار 

افزار، جلیوايري   و از تنوّع در اسامي و ايراد در كار نرمشود 

المللیي   هاي داخلي، ملّي و بين براي شمارش همکاري. شود

 .استفاده شد( C1)نيز از فيلد آدرس 

 

 ها تحليل يافته -5

بيشیترين میدارک مهندسیي    دهد كه  ، نشان مي(1) جدول

 11/11موعوعي علم مواد بیا  پزشکي ايران مربوط به اروه 

. درصید بیوده اسیت    51/11درصد و بعد از آن بيوفيزيک با 

 21/1سلولي و علم كامپيوتر نيز هر كدام بیا   شناسي زيدت

از آن یا كیه يیک ركیورد      .سوّم قیرار دارنید    درصد، در رتهه

م میوع   تواند، داراي دو يا دنید ایروه موعیوعي باشید     مي

ايین  اسیت ؛   55عیي يعنیي   تعداد ركوردها بيش از رقیم واق 

ارتهاطیات موعیوعي و تیداخل     دهندۀ تواند نشان مطلب مي

موعوع علم میواد، الگیوي   در . علوم مشتلف با يکديگر باشد

. نويدنده است 2و  1،  8همکاري به صورت بيش از دهار، 

 1و  8، 1موعوع بيوفيزيک تمايل به همکیاري بیا بیيش از    

دندان فعّیال نهیوده و همیان     ها بقيپ موعوع. نويدنده دارد

 . اند يک يا دو مدرک نيز به صورت اروهي به وجود آمده
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 توليدات علمي مهندسي پزشکي ايران و وععيّت دندنويدنداي آنها هاي موعوع :2جدول
 وععيت دندنويدنداي 

 ها زير موعوع رديف
تعداد 
 مدارک

درصد 
 ها زيرموعوع

تک 
 نويدنده

دو 
 نويدنده

سه 
 نويدنده

دهار 
 نويدنده

 1بيش از 
 نويدنده

 1 5 1 2 0 11/11 28 علم مواد 1
 1 1 8 0 0 51/11 1 بيوفيزيک 2
 1 8 0 0 0 21/1 1 شناسي سلّولي زيدت 8
 1 1 1 1 0 21/1 1 علم كامپيوتر 1
 1 0 0 1 0 08/8 2 شناسي محاسهاتي زيدت 5
 0 0 1 1 0 08/8 2 اطاّلعات پزشکي 0
 0 0 2 0 0 08/8 2 ارتوپدي 1
 0 0 1 1 0 08/8 2 علم پليمر 1
 0 0 2 0 0 08/8 2 علوم ورزشي 1
 2 0 0 0 0 08/8 2 پيوند 10
 1 0 0 0 0 11/1 1 فناوري زيدتي  11
 1 0 0 0 0 11/1 1 هماتولو،ي 12
 1 0 0 0 0 11/1 1 علوم زيدتي  18
 0 0 1 0 0 11/1 1 فيزيولو،ي 11
 0 1 0 0 0 11/1 1 بششي توان 15
 1 0 0 0 0 11/1 1 پزشکي ت ربي  10
 0 1 0 0 0 11/1 1 جرّاحي 11
 1 0 0 0 0 11/1 1 شناسي كليه و م اري ادرار زيدت 11

 51 م موع
بيش از 
100% 

0 0 11 12 28 

 

و جايگیاه ايیران در ميیان     ،2011تیا   2002هیاي   نتايج مقايدپ روند رشد توليدات علمي مهندسي پزشکي ايران و جهان در سیال 

 . كشورهاي آسياي جنوب غربي در نمودارهاي زير قابل مشاهده است

 

 
 

 مقايدپ روند رشد توليدات علمي مهندسي پزشکي ايران و جهان :2نمودار 

 

: طهق تعريف كشورهاي آسياي جنیوب غربیي عهارتنید از   

ارمندتان، آ رباي ان، بحرين، قهرس، ارجدتان، ايران، عیرا،،  

ر،يم صهيونيدیتي، مصیر، اردن، كويیت، لهنیان، عمیان، قطیر،       

عربدییتان سییعودي، سییوريه، تركيییه، امییارات متّحییدۀ عربییي،  

در بیين ايین كشیورها، ايیران در     [. 11]افغاندتان و پاكدیتان  

، موقعيّیت  (2) نمیودار . مهندسي پزشکي، رتهپ سوّم را داراست

كشورهاي آسياي جنوب غربي را در مهندسي پزشیکي ندیهت   

انید،   كشورهايي كیه در نمیودار نيامیده   . )كند به هم مقايده مي

(.انییید فاقییید ركیییورد در محیییدودۀ میییورد مطالعیییه بیییوده   

0 

10 

20 

30 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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 جهان



 رهيافت                                                      ...           هاي علمي  بررسي وضعيت چندنويسندگي و شبکه همکاري

01 

 
 

 موقعيّت ايران در ميان كشورهاي جنوب غربي آسيا در حوزه مهندسي پزشکي :1نمودار 

 

، بيشترين همکاري ايران با كشورهاي (2) مطابق با جدول

در ميیان  . جنوبي، سینگاپور و آمريکاسیت   كانادا، انگلدتان، كره

و  كشورهاي همدايه نيز، تنها با دو كشیور عربدیتان سیعودي   

 .وجیود داشیته اسیت    امارات عربیي متّحیده، همکیاري علمیي    

ترين شريک علمي ايران در قارۀ آمريکا، كشور كانیادا، در   بزرگ

در . جنیوبي اسیت   قارۀ اروپیا، انگلدیتان و در قیارۀ آسیيا، كیرۀ     

، هيچ همکیاري علمیي در مهندسیي    2012تا  2002هاي  سال

ه وجیود نداشیته   ايران و دو قارۀ آفريقا و اقيانوسيّ پزشکي، بين

هییاي داخلییي، ملّییي و   ، تعییداد همکییاري ( 8) جییدول. اسییت

در حوزۀ مهندسیي   ،2011تا  2002المللي ايران را از سال  بين

هیاي   همکیاري . دهد پزشکي، در نمايه استنادي علوم نشان مي

بیين  )هاي ملّي  ري، همکا(درصد 11/11)المللي  خارجي يا بين

هیاي داخلیي    و همکیاري  ،(درصید  11/81هاي داخلي،  سازمان

 . خود اختصاص دادند هاي اول تا سوم را به ، رتهه(درصد 20)
 

كشورهاي همکار با ايران به ترتيب تعداد توليدات  :1جدول 

 مشترک در حوزه مهندسي پزشکي

 

 كشور رتبه

تعداد 

مدارک 

 مشترک

درصد 

مدارک 

 مشترک

 10/10 0 كانادا 1

 21/1هر كدام  1هر كدام  جنوبي انگلدتان و كره 2

 15/5هر كدام  8هر كدام  سنگاپور و آمريکا 8

 08/8هر كدام  2هر كدام  فرانده و اسکاتلند 1

5 

اتییريش، ايرلنیید، ،اپیین، هلنیید، 

عربدییتان، سییوييس، تییايوان،   

 امارات

 11/1هر كدام  1هر كدام 

 11/51 82 م موع

 

 

 هاي علمي ايران در مهندسي پزشکي انواع همکاري :9جدول

 

 هاي علمي همکاري 

 ملّي داخلي سال
الملل بين

 ي
 م موع

2002 0 0 0 0 

2008 0 1 1 2 

2001 1 1 0 2 

2005 1 2 2 5 

2000 0 2 1 8 

2001 1 2 2 5 

2001 1 2 5 1 

2001 8 1 0 1 

2010 8 2 5 10 

2011 1 5 1 18 

 55 28 21 11 م موع

 %100 %11/11 %11/81 %20 درصد

 

اسامي سيزده نويدنده فعّال ايراني كیه  ، (1) در جدول

انید و وعیعيّت    داراي تعداد توليدات علمیي بيشیتري بیوده   

حميید ميیرزاده از   . همکاري اروهي آنیان در  شیده اسیت   

پور، از دانشگاه شريف، بیه   دانشگاه اميركهير و محمّد پرنيان

. وّم هدیتند هاي اوّل و د مدرک، دارندۀ رتهه 0و  1ترتيب با 

توجّه در ميزان استناد بیه توليیدات علمیي اللیه     نکتپ قابل 

هر دند تعداد . قاسمي مهاركه از دانشگاه آزاد اسالمي است

مدارک اين نويدنده بديار كمتر از دو نويدنده قهلي است، 
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، از م میوع  (110) اوامّا تعداد اسیتناد بیه میدارک علمیي     

=  11+12)ميزان استناد به مدارک نويدینداان اوّل و دوّم  

دهید كیه افیزايش     ايین نکتیه نشیان میي    . بيشتر است( 18

به تنهايي تأثيري بیر   تواند ، نميپژوهشگرانتوليدات علمي 

ميزان مورد توجّه و استفاده قرار ارفتن مدارک آنان داشته 

همچنين، دقّت در رونید دندنويدینداي افیراد برتیر     . باشد

دهید كیه افیراد فعّیال، ميیل بيشیتري بیه         جدول نشان مي

 .دارند پژوهشگرانهمکاري با ديگر 

، تعداد مدارک مهندسي پزشکي ايران را در (5) جدول

هر سال، برحدب وععيّت دند نويدنداي و ميزان اسیتناد  

كه ايران هیيچ توليید    ،2002غير از سال ه ب. دهد نشان مي

 هیا،  بقيه سیال در علمي در زمينه مهندسي پزشکي نداشته، 

بيشیترين  . و نه نويدنده، صفر بوده است  تعداد مدارک تک

نويدنده بیوده و تنهیا    5و  1، 8مدارک  توليدات، مربوط به

بيشیترين  . يک مدرک با ده نويدینده وجیود داشیته اسیت    

نويدینده بیوده    2و 1، 5، 8استناد نيز، مربوط بیه میدارک   

 .است

 

 نويدنداان برتر ايران، وععيّت همکاري و استنادات دريافتي آنان در حوزۀ مهندسي پزشکي: 5ولجد

 مدارک نويدنده رتهه

 وععيّت دندنويدنداي

 مؤسده يا دانشگاه استناد
1 2 8 1 

بيش از 

1 

 دانشگاه اميركهير 11 1 1 2 2 0 1 حميد ميرزاده، 1

 دانشگاه شريف 12 8 1 2 0 0 0 محمد پور، پرنيان 2

 دانشگاه سهند تهريز 18 0 1 1 1 0 8 ف عهّاسي، 8

 1 2 0 1 0 0 8 ارجمند، نويد 8
مؤسده تحقيقات و ايمني سفر 

1مونترال كانادا
 

 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 00 2 0 1 0 0 8 عطايي، محمد 8

 دانشگاه شهركرد 1 0 8 0 0 0 8 .س. غم، ا بي 8

 دانشگاه شيراز 1 0 8 0 0 0 8 .ن .س دهقاني، 8

  دانشگاه آزاد اسالمي 110 2 1 0 0 0 8 مهاركه، الله قاسمي 8

 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 21 8 0 0 0 0 8 ايماني، محمد 8

 دانشگاه اميركهير 8 0 1 2 0 0 8 ن ّاريان، سيامک 8

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1 0 8 0 0 0 8 .نژاد،س ترابي 8

 دانشگاه شيراز 1 0 8 0 0 0 8 .شفيعي، ز 8

 دانشگاه مونترال كانادا 1 2 0 1 0 0 8 .عدل، الف شيرازي 8

 

  

                                                                                                                                                                  
1. Inst Rech Robert Sauve Santé & Secur Travail Montreal Canada 
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 سال هاي مدارک ايران به تفکيک تعداد مدارک و استنادهاي مربوط به هر يک از انواع دندنويدنداي :4جدول

  وععيّت دندنويدنداي 

 

 سال
تعداد مدارک و 

 استنادها
2 8 1 5 0 1 1 10 

2008
 

 مدارک

 استنادها
0 

1 

11 

1 

1 
0 0 0 0 0 

2001
 

 مدارک

 استنادها

2 

21 
0 0 0 0 0 0 0 

2005
 

 مدارک

 استنادها

1 

12 

2 

18 

1 

2 
0 

1 

1 
0 0 0 

2000
 

 مدارک

 استنادها
0 

1 

5 
0 

1 

1 
0 0 

1 

1 
0 

2001
 

 مدارک

 استنادها
0 

1 

01 

1 

0 
0 0 0 0 0 

2001
 

 مدارک

 استنادها

1 

1 

1 

10 

1 

8 

2 

121 
0 0 0 0 

2001
 

 مدارک

 استنادها
0 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

2 

0 
0 0 0 

2010
 

 مدارک

 استنادها
0 

1 

5 

0 

20 

8 

1 
0 0 0 0 

2011
 

 مدارک

 استنادها
0 

1 

8 

2 

1 

1 

8 

1 

1 

8 

1 

1 

2 

1 

0 

 م موع تعداد مدارک

 م موع تعداد استنادها

1 

81 

15 

151 

15 

18 

11 

112 

1 

11 

8 

1 

2 

1 

1 

0 

 0 021/0 021/0 088/0 811/0 101/0 818/0 011/0 ميانگين استنادها

 0 1/2 1/2 8/8 1/81 1/10 8/81 1/1 درصد ميانگين استنادها

 

تأليفي ايران را با ساير كشورها نشیان   ، شهکه هم(1) شکل

شیود و تعیداد    تلقیي میي   1نام كشورها به منزلیه ایره   .دهد مي

كیه   كند ايران را مششّ  مي  درجه اره ،اطراف ايران  هاي يال

شهکه  2دگالي. دهنده تعداد همکاري با ديگر كشورهاست نشان

. بیوده اسیت   0001/0همکاري ايران با كشورهاي جهیان نيیز،   

هاي مربوط به كشورهاي اطیراف ايیران متناسیب بیا      اندازۀ اره

صورتي كه ميزان توليدات مشترک آنها با ايران ترسيم شد، در 

كیه  ... تعداد ركوردهاي كشورهايي مانند كره، آمريکا، كانیادا و  

                                                                            
1. Node 

2. Density 

در شهکه . شوند، بديار بيشتر از ايران است ديده مي 1در شکل

كانادا، فرانده، انگلدتان، آمريکا و )هم تأليفي ايران، پنج كشور 

، ايران را در توليدات علمي خیود، بیه عنیوان همکیار     (سنگاپور

و  اسیت  1ايران نيز،  1درجه  اندازۀ خار. 8(درجه در)اند  برازيده

 1به اين معناست كه ايیران بیراي توليیدات علمیي خیود، بیه       

جنیوبي، اسیکاتلند،    ،اپن، اتريش، انگلدتان، آمريکا، كره: كشور

                                                                            
8. Indegree دهید   میي   شود، و  نشان هايي است كه به يک اره وارد مي تعداد يال

 [.  11]به اين اره در شهکه دقدر ارجاع شده است  

1.  Outdegree :دهید،   شود و نشیان میي   كه از يک اره خار  مي هايي تعداد يال

 [.11]يک اره به دند اره ديگر ارجاع داشته است  
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. امارات متّحدۀ عربي، سوئيس و تايوان، مراجعیه داشیته اسیت   

 (.كند ، اين مطلب را تأييد مي1ها در شکل جهت فلش)

 

 

 
 

تأليفي ايران با كشورهاي جهان در حوزۀ  شهکه هم :2 شکل

 مهندسي پزشکي

 

تأليفي نويدنداان ايراني را نشیان   ، شهکه هم(2)شکل 

، مششّصیات شیهکه همکییاري   0هیاي جییدول  داده. دهید  میي 

 1دار نیوع شیهکه جهیت   . دهد نويدنداان ايراني را نشان مي

تعیداد  . هیا در شیهکه مشیشّ  اسیت     است؛ زيرا جهت فلش

دهنیدۀ تعیداد نويدینداان موجیود در      ، نشان(110)ها  اره

ويدنداان شهکه، ممکن است نويدنده اوّل يا ن .شهکه است

اار مورد ارجاع واقد شده باشیند، جهیت   . دوّم به بعد باشند

هیا،   منظیور از تکیراري بیودن يیال    . فلش به سمت آنهاسیت 

بیه دفعیات، در دنید مقالیه      همکاري جفت نويدنده با هیم 

دگالي شهکه نويدنداان ايران با همکیاران داخلیي و   . است

هیر دقیدر انیدازۀ شیهکه     . اسیت  0051/0 خارجي آنها نيز،

در اين ا نيز، اندازه [. 0]تر باشد، دگالي كمتري دارد  بزرگ

شهکه نويدنداان ايران، بزراتر از شهکه كشورهاي همکیار  

 .لي كمتر استايران بوده، بنابراين، دگا

 

                                                                            
1. Directed Networks 

 
 

 هاي ايران تأليفي نويدنده شهکه هم :1 شکل

 

 تأليفي نويدنداان ايران مششّصات شهکه هم :6جدول

 نوع يا مقدار مشخّصات شبکه رديف

 دار جهت نوع شهکه 1

 110 ها تعداد اره 2

 150 هاي واحد يال 8

 81 هاي تکرار شده يال 1

 111 (تکراري+ واحد )ها  كل يال 5

 0051/0 دگالي شهکه 0

 

، نويدندااني كیه همکیاري   «در درجه»، قدمت (1) در جدول

و توجّه ديگران را در اين امر  استبا آنان براي ديگر افراد مهم 

حميید ميیرزاده، محمّید    : عهارتنید از انید   كیرده به خود جلیب  

. الپايگییانينییژاد و محمدرعییا هاشییمي  ترابییي. پییور، س پرنيییان

اي خیاص از سیاير    درخواست همکاري نويدندهدرجه، به  خار 

نراس زارع : اسامي آنان عهارت است از. نويدنداان اشاره دارد

. مهاركییه، م محمییدي، اللییه قاسییمي مهرجییردي، علییي دوسییت

، بود و نهود يک اره مهم است و 2در مركزيّت بينيّت .زاده اُرازي

اي ه اي از شهکه حذف شود، ارتهاط بدياري از اره دنانچه اره

وجییود [. 1]رود  ديگییر بییه واسییطه حییذف آن، از بییين مییي    

نويدیینداان زيییر، بییه ترتيییب بيشییترين اهميّییت را در شییهکه 

حميد ميرزاده، نراس زارع مهرجیردي،  : تأليفي داشته است هم

در مركزيّییت  .پییور اللییه قاسییمي مهاركییه و محمّیید پرنيییان   

                                                                            
2.  Betweenness  Centrality  
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ال در هیاي فعّی   يا ایره   اي برتر است كه با اره ، اره1وكتور ايگن

تیأليفي ايین اصیطال  بیراي      هیاي هیم   در شیهکه . ارتهاط باشید 

تأليفي  فعّال، هم( اان)رود كه با نويدنده اي به كار مي نويدنده

مهرجییردي، علییي   حميیید ميییرزاده، نییراس زارع  [.  1]دارد 

بيشیترين  محمدي، عهّاس شیفيعي و شیهريار شیريفي،     دوست

مییورد عییريب  در. انیید ارتهییاط را بییا نويدیینداان فعّییال داشییته

اي برتر است كه توانايي اي اد اروه مدیتقلّي   نويدنده، 2خوشه

. سبییا توجّییه بییه جییدول،  . را در اطییراف خییود داشییته باشیید 

شیفيعي، داراي  . غیم و ز  بیي . س.دهقاني، الف. ن. نژاد، س ترابي

  .اند بيشترين عريب خوشه بوده

 

 نويدنداان برتر به لحاظ انواع موقعيت در شهکه :7جدول 
 برتر از نظر دردرجه هاي اره درجه در

6 Mirzadeh, Hamid 

5 Parnianpour, M. 

3 Nezhad, S. Torabi 

3 Golpayegani, MRH 

 برتر از نظر خار  درجه هاي اره خار  درجه

9 Zare-Mehrjardi, Narges 

9 Doostmohammadi, Ali 

7 Ghasemi-Mobarakeh, Laleh 

7 Orazizadeh, M. 

 برتر از نظر مركزيّت بينيّت هاي اره مركزيّت بينيّت

956 Mirzadeh, Hamid 

769 Zare-Mehrjardi, Narges 

385 Ghasemi-Mobarakeh, Laleh 

378 Parnianpour, M. 

 وكتور برتر از نظر مركزيّت ايگن هاي اره وكتور مركزيّت ايگن

0.080087 Mirzadeh, Hamid 

0.063482 Zare-Mehrjardi, Narges 

0.054697 Doostmohammadi, Ali 

0.045332 Shafiee, Abbas 

 برتر از نظر عريب خوشه هاي اره عريب خوشه

1 Nezhad, S. Torabi 

0.666666667 Dehghani, S. N. 

0.666666667 Bigham, A. S. 

0.666666667 Shafiei, Z. 

 

هاي ايران  و دانشگاه ها هتأليفي مؤسد ، شهکه هم(8) شکل

. دهید  هیاي خیارجي نمیايش میي     را با هم و بیا ديگیر سیازمان   

هیا و   ، مششّصات شهکه همکیاري دانشیگاه  (1) هاي جدول داده

. دار اسیت  نیوع شیهکه جهیت   . دهد ايران را نشان ميها  همؤسّد

دهندۀ تعداد مراكز تحقيقیاتي موجیود    ، نشان(02)ها  تعداد اره

ها، دفعیات همکیاري بیين دو     دن يالتکراري بو. در شهکه است

                                                                            
1.  Eigen Vector Centrality 

2.  Clustering Coefficient 

. دهید  را نشیان میي  مركز تحقيقاتي اعم از دانشیگاه و مؤسدیه   

در مقايده بیا دگیالي   . است 0111/0دگالي شهکه نيز، برابر با 

تر است؛ زيرا هر دقدر  شهکه نويدنداان ايراني، اين رقم بزرگ

 [.0]تر باشد دگالي آن بيشتر است  اي كودک شهکه

 

 
 

 ايران هاي و دانشگاهها  هتأليفي مؤسد شهکپ هم :9 شکل

 

 ايران هاي هتأليفي مؤسّد مششّصات شهکه هم :8 جدول

 نوع يا مقدار مششّصات شهکه رديف

 دار جهت نوع شهکه 1

 02 ها تعداد اره 2

 51 هاي واحد يال 8

 11 هاي تکرار شده يال 1

 11 (تکراري+ واحد )ها  كل يال 5

 0111/0 دگالي شهکه 0

 

هاي برتر را از لحاظ انیواع   ها و مؤسّده دانشگاه، (1) جدول

هیاي نیامهرده در    دانشیگاه . دهید  موقعيّت در شهکه نشیان میي  

جدول در درجیه، بیه ترتيیب داراي اولويّیت انتشیاب از سیوي       

  دانشیگاه . ديگر، براي همکاري هدتند هاي هها و مؤسّد دانشگاه

هیاي بنيیادي    صنعتي شريف، صنعتي اميركهير، مؤسده سلول

هیاي   هاي بهتري بیراي همکیاري   تهران ازينه رويان و دانشگاه

طهق جدول خار  . اند علمي، از نظر ديگر مراكز تحقيقاتي بوده

هاي اميركهير، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه  درجه، دانشگاه

همکیاري بیا ديگیر    آزاد اسالمي و شريف، تمايیل بيشیتري بیه    

مقايده ميان دو اروه در درجیه و خیار    . مراكز تحقيقي دارند
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شريف و اميركهير، در هیر دو    دهد كه دانشگاه درجه، نشان مي

اروه مشترک هدیتند يعنیي بيشیترين همکیاري را بیا سیاير       

هیاي نیامهرده در جیدول مركزيّیت      دانشیگاه . دارنید هیا   مؤسده

هییا و  رتهییاط بییين دانشییگاهبينيّییت، مهییره اصییلي در برقییراري ا

اميركهيیر، دانشیگاه آزاد     دانشیگاه . ديگیر هدیتند  هاي  مؤسده

هاي بنيادي رويان، در  اسالمي، دانشگاه شريف و مؤسدپ سلول

وكتیور،   در جیدول ايگین  . انید  تیري داشیته   اين ميان، نقش مهم

هیاي   اميركهير، دانشگاه آزاد اسیالمي، مؤسدیه سیلول     دانشگاه

 دانشگاه بنيادي رويان و  

ها و مؤسّدیات   تهران، بيش از بقيّپ مراكز علمي، با دانشگاه

بیا توجّیه بیه جیدول عیريب خوشیه،       . فعّال در ارتهاط هدتند

هاي علوم پزشکي شيراز، شيراز، و شهركرد، بیا داشیتن    دانشگاه

هیاي   عريب خوشپ بيشتر، آماداي بیاالتري در تشیکيل ایروه   

 .مدتقل علمي دارند

 

 ها يا دانشگاه برتر به لحاظ انواع موقعيت در شهکه مؤسده :3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيري نتيجه -4

بين  هاي پژوهش نشان داد كه در حوزه مهندسي پزشکي يافته

مربیوط بیه علیم    هاي  موعوعبيشتر ، 2011تا  2002هاي  سال

 .سلولي و كامپيوتر بیوده اسیت   شناسي مواد، بيوفيزيک، زيدت
روند رشد توليدات مهندسي پزشکي ايیران، در راسیتاي رشید    

و  2000، 2001هیاي   و تنها در سالدارد جهاني سير صعودي 

در مهندسیي  كه ايیران   در حالي. استكرده ، كمي افت 2001

پزشکي، بیين كشیورهاي آسیياي جنیوب غربیي بعید از ر،يیم        

 21صهيونيدتي و تركيه، رتهپ سوّم را داراست امیا، در جايگیاه   

بيشیترين همکیاري علمیي ايیران بیا كانیادا،       . جهاني قرار دارد

 .جنوبي بوده است انگلدتان و كره

و محمّیید ( دانشییگاه صیینعتي اميركهيییر)حميیید ميییرزاده 

، پرتوليیدترين نويدینداان   (نعتي شريفدانشگاه ص)پور  پرنيان

تیأليفي   نويدنداان فعّال، تمايل بيشتري به هیم بودند و  كشور

 هاي برتر از نظر دردرجه اره دردرجه

5 sharif univ technol 

4 amir kabir univ technol 

4 ACECR, Royan Inst Stem Cell Biol & Technol 

3 univ Tehran 

 برتر از نظر خار  درجه هاي اره خار  درجه

7 amir kabir univ technol 

5 isfahan univ technol 

4 islamic azad univ 

4 sharif univ technol 

 برتر از نظر مركزيّت بينيّت هاي اره مركزيّت بينيّت

1501.733333 amir kabir univ technol 

941.933333 islamic azad univ 

768 sharif univ technol 

579.666667 ACECR, Royan Inst Stem Cell Biol & Technol 

 وكتور برتر از نظر مركزيّت ايگن هاي اره وكتور مركزيّت ايگن

0.101863 amir kabir univ technol 

0.06188 islamic azad univ 

0.059201 ACECR, Royan Inst Stem Cell Biol & Technol 

0.051922 univ tehran 

 برتر از نظر عريب خوشه هاي اره عريب خوشه

1 Univ Med Sci, Coll Med, Shiraz 

0.5 shiraz univ 

0.5 shahrekord univ 
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نويدینده   5و  1، 8مدارک مهندسیي پزشیکي   بيشتر . داشتند

نويدینده در توليیدات علمیي     حتّي يک مدرک تکنهود بوده و 

بیه  تیأليفي،   هیم  ايران، حاكي از اشتيا، نويدنداان ايرانیي بیه  

هیاي   طوريکه همکاريه خارجي است؛ بپژوهشگران با خصوص 

هاي ملّي و داخلیي آن بیوده    المللي ايران، بيش از همکاري بين

 .است

مقايدپ نتايج اين پیژوهش بیا پیژوهش حيیاتي و ديیدااه      

المللیي   هیاي علمیي و بیين    ، كه بیه بررسیي همکیاري   (1811)

 در پايگیاه آي  ،2001-1111هیاي   سالطي ايراني  پژوهشگران

المللیي   بينهاي  مقالهدهد كه تعداد  ي پرداخت، نشان ميآ اس

درصید در پیژوهش قهیل بیه      22و از دارد ايران سير صیعودي  

در پیژوهش  . درصد در پژوهش حاعر رسیيده اسیت   12حدود 

برابییر  5/8-2داخلییي، هییاي  مقالییهحيییاتي و ديییدااه، ندییهت 

كه اين ندهت در پژوهش حاعیر بیه    حالي ؛ دراستالمللي  بين

دهندۀ  افزايش تمايیل پژوهشیگران    كه نشانيافت تقليل  ،1/0

ايراني به مشاركت در كار اروهي با  پژوهشگران خارجي، براي 

 5، 8بيشترين استناد نيز، مربوط به مدارک  .توليد دانش است

تعداد بيشتر نويدنده، لزوماً به  و در نتي ه،است نويدنده   1و 

اين مطلب برخالف نتیايج   معناي جذب بيشتر استناد نيدت و

است كه ارتهاط معناداري [ 5،11،12،18]هاي پيشين  پژوهش

  .كردندبين تعدّد نويدنداان و جذب بيشتر استناد را عنوان 

هیاي   صنعتي شريف، اميركهير، مؤسّدیه سیلول    دانشگاه  

تهران با بيشترين دردرجیه، بيشیترين    بنيادي رويان و دانشگاه

بيشیترين   .انید  تحقيقیي ديگیر داشیته    رجوع را از سوي مراكیز 

اميركهيیر، صینعتي     هیاي  دانشیگاه درجه نيیز مربیوط بیه     خار 

اصفهان، آزاد اسالمي و شريف بود كه ارايش بيشتري به ياري 

هاي اميركهير،   دانشگاه. اند جدتن از ديگر مراكز تحقيقي داشته

هیاي بنيیادي رويیان، بیا      آزاد اسالمي، شريف و مؤسدپ سیلول 

 هییا و ت بينيّییت بییاالتر، پییل ارتهییاطي بییين دانشییگاه   مركزيّیی

اميركهيیر، آزاد اسیالمي،     دانشیگاه  .انید  ديگر بیوده هاي  مؤسده

ي بنيیادي رويیان و دانشیگاه تهیران، بیيش از        اه مؤسده سلول

بقيّییپ، بییا مراكییز تحقيقییي فعّییال در ارتهییاط بییود و مركزيّییت   

کي شیيراز،  هاي علوم پزش دانشگاه. وكتور بيشتري داشتند ايگن

شيراز و شهركرد، با داشتن عريب خوشپ بيشتر، سهب تشکيل 

اي ماننید   سابقه هاي قديمي و پر دانشگاه. هاي علمي بودند اروه

هیا در   يین سیازمان  تیر  شريف، از فعّال اميركهير، تهران و صنعتي

به افته اولمدا اومز و ديگران . هاي علمي بودند زمينپ همکاري

هیاي   تیر در همکیاري   هیاي دولتیي و قیديمي    دانشگاه، (2001)

بیا   تادانه نظیر او، وجیود اسی   بی . از بقيّه هدیتند  تر علمي، فعّال

اند،  ها درآمده ت ربه كه به عضويّت و استشدام دائم اين سازمان

؛ الهتّه وجیود دانشیگاه   [1]يکي از داليل اين امر باشد  تواند مي

فعّال و ايین كیه ندیهت بیه      هاي هآزاد اسالمي در ميان مؤسّد

بقيّه مراكز قدمت كمتري دارد، نکتپ قهل را نقض نشواهد كیرد  

هیاي خصوصیي نيیز در رقابیت بیا       زيرا، به تدريج همپ سازمان

تري در توسعپ دانش به خیود   رنم هاي دولتي، نقش پر سازمان

 . خواهند ديد

و بهداشیت، مهندسیي    هاي علم پزشکي همگام با پيشرفت

و كارشناسان اين علیم هماننید    استيز، رو به توسعه پزشکي ن

انديشیي   ديگر پژوهشگران براي حل مدائل نياز به كمک و هیم 

بیه تیدريج تمايیل بیه     . هیا دارنید   همکاران و حتّي ديگر رشیته 

اروهي در جهان و از جمله ايران، ادترش يافتیه   هاي پژوهش

ش از و همين امر، تعیداد توليیدات و اعتهیار علمیي آنهیا را بیي      

هیاي صیورت    هر دند با تمام پيشیرفت . دهد پيش، افزايش مي

هیاي   ارفته در اين حوزه، هنوز هیم نیاهمواري مدیير، تیالش    

پزشیکي  بيشتري را براي شکوفايي و بالنداي حوزه مهندسیي  

هیاي اروهییي و   بییه وسیيله پییرو،ه طلهیید تیا   در كشیورمان میي  

. دّل سازدرتهه جهاني ايران را به عددي تک رقمي مهتر،  پرمايه

اميد است در پرتو تالش پژوهشگران اروه مهندسي پزشیکي و  

توسعه ارتهاط علمي آنان با ديگر متشصصان، بیيش از اذشیته   

از واردات انیواع   هاي پزشیکي و خودكفیايي    شاهد رشد فناوري

 . وسايل پزشکي در كشور باشيم

 

 منابع 
صنعتي در ارزيابي استراتژي توسعه (. 1815)زاده، ميثم  جمال [1]

با تأكيید بیر دسیتيابي بیه فنیاوري      )ساله  20قالب سند دشم انداز 

 .01-11، (28)فصلنامه انديشه صاد، (.  پيشرفته

كتیاب میاه علیوم و    (. 1810)قطب علمي مهندسیي پزشیکي    [2]

 .12-81، (1)فنون، سال اول

 از 1811تيیییر  1بازيیییابي.  مهندسیییي پزشیییکي مشیییهد   [8]
http://mbme.ir/   

همکیاري علمیي   (. 1811)نوروزي، عليرعیا؛ واليتیي، خاليید     [1]

 .داپار: تهران. شناسي همکاري علمي جامعه: پژوهشي

http://mbme.ir/
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دیاكلي، عهدالرعیا    زاده، محمد؛ بقايي، سولماز؛ نیوروزي  حدن [5]

هیاي   در طول سال ISIتأليفي در مقاالت ايراني م لّات  هم(. 1811)

فصیلنامه  . و رابطه آن با ميزان استناد به آن مقاالت 2005تا  1111

 . 11-11، (1)سياست علم و فنّاوري، سال اول 

تأليفي  هاي هم بررسي تطهيقي شهکه»(. 1811)نيکزاد، مهدا  [0]

رسیاني، روانشناسیي،    هاي كتابداري و اطّیالع  در مقاالت ايراني رشته

تیا   2000هیاي   بیين سیال  . آي.اس.مديريت و اقتصاد در پايگیاه آي 

دانشگاه . رساني نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطّالع پايان. «2001

 .آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، تهران

(. 1811)زاده، محمد؛ خدادوست، رعا؛ زنديان، فاطمیه   حدن [1]

هاي ساختاري  تأليفي، مركزيّت بينيّت و داله هاي هم بررسي شاخ 

پژوهشگران نانوفناوري ايران، نمايه شیده در نمايیپ اسیتنادي علیوم     

پژوهشنامپ پردازش و میديريّت اطّالعیات، سیال    (. 2011تا  1111)

 .211-228، (1)بيدت و هشتم 
[8] Adams, JD ; Black GC; Clemmons JR; [et al]. 

(2005). Scientific teams and institutional 

collaborations: Evidence from US Universities,1981-

1999. Research policy, 34 (3), 259-285. 
[9] Olmeda-Gomez, Carlos; Perianes-Rodriguez, 

Antonio; Ovalle-Perandones, M
a
Antonia; Guerrero-

Bote, Vicente P.; De MoyaAnegon, Felix (2009). 

Visualization of scientific co-authorship in Spanish 

universities: From regionalization to 

internationalization. Aslib proceedings: New 

information perspectives, 61 (1), 83-100. 

[10] Hayati, Zouhayr; Didegah, Fereshteh (2010). 

International scientific collaboration among Iranian 

researches during 1998-2007. Library Hi Tech, 28 (3), 

433-446. 

[11] Ardanuy, Jordi (2011). Scientific collaboration in 

library and information science viewed through the 

web of knowledge: the Spanish case. Scientometrics, 

Online First™. 
[12] Teodorescu, Daniel; Andrei, Tudorel (2011). The 

growth of international collaboration in East European 

scholarly communities: A bibliometric analysis of 

journal articles published between 1989 and 2009. 

Scientometrics, 89, 711-722. 

[13] Gazni, Ali; Didegah, Fereshteh (2011). 

Investigating different types of research collaboration 

& citation impact: A casestudy of Harvard University
, 
s 

publications. Scientometrics, 87, 251-265. 

[14] Choi, Sujin (2012). Core- periphery, new clusters, 

or rising stars?: International scientific collaboration 

among advanced countries in the era of globalization. 

Scientometrics, 90, 25-41. 

[15] Cathy Lin, Wen-Yau; Huang, Mu-Hsuan (2012). 

The relationship between co-authorship, currency of 

references and author self- citations. Scientometrics, 

90, 343-360. 

[16] Moody, J. (2004). The structure of a social 

science collaboration network: Disciplinary cohesion 

from 1963-1999. American Sociological Review, 

69(2), 213-238. 

 ، از1811آ ر   80بازيییابي . غربیي  كشیورهاي آسیياي جنیوب    [11]
fa.wikipedia.org/wiki   

[18] Hansen, Derek; Shneiderman, Ben; Smith, Marc 

(2009). Analyzing Social Media Networks: Learning 

by doing with Nodexl.  At: www. 

Codeplex.com/nodexl. 
 


