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  چکیده
هاي علمی  با اهمیتی در رشد جوامع دارند. بنابراین فعالیت عنوان یکی از مراکز عمده تولیدات علمی، نقش ها به دانشگاه زمینه:

. هدف این پژوهش بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ها باید مورد بررسی قرار گیرد ن آنپژوهشگرا
  .بر اساس پایگاه استنادي علم بود 1374- 90هاي کرمانشاه در طی سال

ي تحلیل از آمار توصیفی برا یگاه استنادي علم انجام گرفت.بازیابی اطالعات از پااین پژوهش توصیفی بر اساس  :ها روش
  . ها استفاده شد داده
مدرك در پایگاه استنادي علم نمایه شده  354هاي پژوهش  از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طول سال ها: یافته
    بود. 1389بیشترین میزان تولید مدرك در سال  ه است.بود مورد 1375جمع استناد به این مدارك نیز  .است
 1389مقاله در سال  74به  1374مقاله در سال  2تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  گیري: نتیجه

ینترنت و هاي پاداش چاپ مقاالت علمی، رشد ا سیاست بهتوان  می ترین عوامل این رشد رشد داشته است. از جمله مهم
  هاي متفاوت علمی و ارتباطات علمی نام برد.  پایگاهاشتراك خدمات اینترنتی، 

  تولیدات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، پژوهشگران، علم سنجی  ها: کلیدواژه
  »30/8/1391 پذیرش:  26/4/1391 دریافت:«

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کمیته تحقیقات دانشجویی .1
  هاي تحقیقاتی، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  حد طرحوا .2
  گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازي .3
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده داروسازي،. گروه بیوشیمی4
  گاه علوم پزشکی کرمانشاهه بهداشت، دانشدي، دانشکژ. گروه آمار و اپیدمیولو5
  0831-8360014هاي تحقیقاتی، تلفن:  کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري، واحد طرح دار مکاتبات: عهده *

Email:khamzehee@kums.ac.ir 

  0831-4283910 ، تلفن:کرمانشاه، دانشگاه رازي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عرب **
Email: aforoughinia@gmail.com 

  
  مقدمه

هـاي   تـرین مراکـز فعالیـت    عنـوان مهـم   ها به دانشگاه
کننده دارند و پدیـده   پژوهشی در هر کشوري، نقش تعیین

شود تنهـا   آموزش نیز که زیربناي توسعه علم محسوب می
تواند به توسـعه مطلـوب و    از طریق تحقیق و پژوهش می

سب با نیازهاي جامعه دست یابد. اعضاي هیأت علمی متنا
هاي مختلف هر کشور، هرچه بیشتر بتوانند خدمات  حوزه

ه دهند، توسعه و پیشرفت آن یخود را با کیفیت بهتري ارا
کشور شتاب بیشتري خواهد گرفـت. یکـی از پیامـدها و    

تولید اطالعـات علمـی    ،عملکردهاي پژوهشی این اعضا
  ).  1شود ( ه مییابع اطالعاتی اراصورت من است که به

بـراي بررسـی    (scientometry)سـنجی   امروزه از علم
هاي علمـی در تولیـد و بـاروري، تـرویج و انتشـار        جنبه

ـ   شود. همچنین  میاستفاده  منظـور   هاز اطالعـات علمـی ب
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عنـوان   تر ساز و کـار پـژوهش بـه    مشارکت در فهم دقیق
. یکی از ابزارهـاي  )2گردد ( فعالیتی اجتماعی استفاده می

ـ هاي  فعالیت توان ارزیابی وسیله آن می مهم که به  یپژوهش
اسـت   (ISI)استفاده از نمایه استنادي علـوم  را انجام داد 

هاي  نخست در مقاله هجا که تولید علم، در وهل از آن .)3(
یابد و تـرویج از طریـق مجـالت علمـی      علمی تجلی می

مـی نخسـتین منـابعی    پذیرد، بنابراین مجالت عل انجام می
). با 4سازند ( هاي علمی را منعکس می هستند که پیشرفت

توجه به نقش و اهمیت مجالت علمـی در پیشـبرد علـم،    
) را یکـی از بسـترهاي مناسـب    ISI( نمایه استنادي علوم

جهت عرضه اطالعـات کلیـدي و کتابشـناختی مقـاالت     
جـا کـه تعـداد     آورنـد. از آن  شـمار مـی   برجسته علمی به

شده هر مؤسسه یا دانشگاه در بخـش   هیلیدات علمی اراتو
پایگاه استنادي علم مؤسسه اطالعات علمی، نشانگر توان 

المللی اسـت و   علمی آن دانشگاه یا مؤسسه در سطح بین
تعداد تولیدات علمی هر سازمان در پایگاه استنادي علـم   

استفاده از آن  ه می شودیذیل عنوان سازمان یا دانشگاه ارا
  ) .  5(راي سنجش عملکرد پژوهشی منطقی است ب

مـورد تولیـدات علمـی     هـاي گونـاگونی در   پژوهش
هاي علوم پزشـکی در قالـب مقـاالت تحقیقـی بـا       حوزه
گیري از موتورهاي جستجوگر معتبـر در کشـورها و    بهره

 ،مناطق مختلف جهان مانند اتحادیه اروپا، ایاالت متحـده 
التین، افریقا، کره  شوراي همکاري خلیج فارس، آمریکاي

  ).  6عمل آمده است ( هو ترکیه ب
نتایج تحقیقی که توسط صبوري انتشـار یافتـه اسـت    

هـاي اخیـر    دهـد رشـد علمـی ایـران در سـال      نشان می
 36ایران تنهـا داراي   1368العاده بوده است. در سال  فوق

مقاله در پایگاه مؤسسه اطالعات علمی بود، امـا در سـال   
مقالـه   7122ت ایران در این پایگاه بـه  تعداد مقاال 1385

ـ  ثیر ایـران در علـم جهـانی نیـز     أرسید. به همین نسبت ت
تر شده است. تعـداد مقـاالت ایـران در مؤسسـه      گسترده

اطالعــات علمــی در هــر دوره در حــال افــزایش اســت 
در  2007اي که ایران در دوره پنج ساله تـا ژوئیـه    گونه به

). میزان مشارکت ایران 7(جهان قرار گرفته است  37رتبه 

اي ایران در  در تولید علم جهانی، بر اساس شمارش نمایه
نسـبت بـه    2008مؤسسه اطالعات علمی آمریکا در سال 

درصـد   82بـه   62از  ودرصد افزایش یافته  20سال قبل 
  ).  8( بودرسیده 

، آثار علمی پژوهشگران علـوم پایـه و   1384در سال 
در  1976-2003هـاي   سـال  ینباي پزشکی ایران  رشته بین

. نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه      شدپژوهشی بررسی 
هـاي   دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین تمـام دانشـگاه  

شده در مـدالین در رتبـه    ایران از نظر تولید مقاالت نمایه
  ). 9( قرار دارداول 

 بر اسـاس اطالعـات موجـود در    در پژوهش دیگري 
تهـران، صـنعتی شـریف، علـوم      هاي ، دانشگاهISIپایگاه 

 2004پزشکی تهران، تربیـت مـدرس و شـیراز در سـال     
بیشترین مشارکت را در تولید علم بین مراکز دانشـگاهی  

). نـوروزي چـاکلی و همکـاران در    10اند ( کشور داشته
 wosشده ایـران در پایگـاه    تولیدات علمی نمایه ،پژوهشی

هش نشـان داده  نتایج این پژو را مورد بررسی قرار دادند.
 و بیشترین نوع مـدرك  عنوان بوده 6748که کل تولیدات 

ایـن   ).11( در قالب مقاله و به زبان انگلیسی بوده اسـت 
سسه ؤتولیدات ایران در م ،دیگريمطالعه در  انپژوهشگر

بررسـی   2003-2007هـاي   طی سـال  را اطالعات علمی
سـاله   دوره پنجدر دهد  نتایج این تحقیق نشان میند. ا کرده
ــنج  2007-2003 ــه دوره پ ــبت ب ــاله نس  ،1998-2002 س

 درصد رشد داشته اسـت  276/15میزان  بهتولیدات علمی 
ـ  ).12( ـ ؤفاده از آمارهـاي م تدر پژوهشی دیگر با اس  هسس

وضعیت تولیـدات علمـی دانشـگاه آزاد     ،اطالعات علمی
ـ  1990-2007هاي  اسالمی در سال  یالدي بررسـی شـده  م

 ،نوان تولید دانشگاه آزاد اسالمیع 1961است. از مجموع 
این تحقیـق نشـان    عنوان در قالب مقاله بوده است. 1717

تولیـدات علمـی    ،هـاي مـذکور   دهد که در طی سـال  می
از شیب صـعودي برخـوردار بـوده     دانشگاه آزاد اسالمی

  ).  5( است
سنجی در سایر کشورها نیز مورد توجـه   مطالعات علم

ـ  1996 بوده اسـت. در سـال   تـرین   دات علمـی مهـم  تولی



  
 

 )551(                                                             1391، بهمن هفتمسال شانزدهم، شماره  -پزشکی کرمانشاه ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم
                                                         

 

 ،هاي علوم پزشکی چین در نمایه اسـتنادي علـوم   دانشگاه
  ). 13مورد بررسی قرار گرفته است ( CBMdisc و مدالین

مسلم آن است که ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران 
اري امـر پـژوهش   زگ ریزي و سیاست سازي برنامه در بهینه

علم و تعیـین  ثر است. ارزیابی تولید ؤم در دانشگاه کامالً
ــال ــی  فع ــگاه م ــگران دانش ــرین پژوهش ــ ت والن ئتواندمس
را جهت ایجاد انگیزه براي توسعه امر  شریزي پژوه برنامه

 شاملحمایت مالی و معنوي از پژوهشگران برتر  ،پژوهش
اختصاص کرسی پژوهشی و پاداش به ایشان، حمایـت از  

هاي پژوهشی بر  مراکز دانشگاهی فعال و تخصیص بودجه
سـازي   سهم مشارکت ایشان در تولید علـم، بهینـه   اساس

مدیریت و سازماندهی منابع مالی و انسـانی و در نهایـت   
افزایش تولیدات علمی و ارتقاي رتبه آکادمیک دانشـگاه  

  ).14( المللی یاري نماید در سطوح ملی و بین
 درتولیدات علمی دانشگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه     

ژوهشی مورد بررسی قـرار  در پ 1372-81هاي  فاصله سال
) . امـا یکـی از   15گرفته و نتایج آن انتشار یافتـه اسـت (  

مشکالت اساسی که در آن پژوهش ذکر گردیده است عدم 
منظـور بررسـی دقیـق     هاي علمی در ایران بـه  وجود نمایه

سنجی بود. ضـمن   هاي متفاوت تولیدات علمی و علم جنبه
اسـتنادي  هـاي   علـت عـدم دسترسـی بـه نمایـه      که بـه  آن
امکان بررسی اسـتنادات بـه تولیـدات علمـی      ،المللی بین

خصوص مقاالت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشـاه   هب
بررسـی  حاضر در جهان دانش مقدور نبود. هدف پژوهش 

وضعیت هفده سال تولیـد علـم دانشـگاه علـوم پزشـکی      
میالدي) بر اسـاس پایگـاه    1995 -2011کرمانشاه (ژوالي

میـزان مشـارکت    ،در ایـن مطالعـه  اسـت.  استنادي علـم  
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تفکیک سال 

میزان کل ارجاعـات   ،در تولید علم در نمایه استنادي علم
 ،به مقاالت پژوهشگران دانشگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه   

میانگین استنادات به مقاالت پژوهشـگران دانشـگاه علـوم    
دانشـگاه علـوم     H (H-Index)شاخص ، پزشکی کرمانشاه
تعداد استنادات به مقاالت پژوهشـگران  ، پزشکی کرمانشاه

 ،در هر سالمنتشر شده تعداد مقاالت  ،دانشگاه در هر سال

پژوهشـگران  منتشرشـده توسـط    حوزه موضوعی مقـاالت 
 ،تعـداد مقـاالت تولیـدي پژوهشـگران دانشـگاه      ،دانشگاه

مؤسسات آموزشی  منتشرکننده تولیدات دانشگاه ونشریات 
    همکار مورد بررسی قرار گرفت. و پژوهشی 

  
  ها  مواد و روش

صورت مقطعی  روش این مطالعه توصیفی است که به
(cross sectional)    انجام شده است. ابتدا از طریق پایگـاه

و از طریـق چهـار نمایـه     (web of science)استنادي علم 
Social sciences citation Index (SSCI) ،  
 science citation Index expanded (SCIE) ،  

conference proceedings citation index –science و 

conference proceedings citation Index-social science humanities 
بــا اســتفاده از روش جســتجوي پیشــرفته و بــر چســب 

 1374-90 و با محدودیت زمانی براي دوره  (AD)آدرس
 عنوان مبـدأ  به 1374ز شد. علت انتخاب سال جستجو آغا

شده  آن بود که نخستین مقاالت پژوهشگران نمایه ،بررسی
در این سال بـوده   ISIدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در 

ها عبارت بود از سیاهه کنتـرل   است. ابزار گردآوري داده
اي بر اساس اهداف پژوهش که با مراجعه به  ساخته محقق

صـورت مسـتقیم    ي علم مـورد بررسـی و بـه   نمایه استناد
متفـاوت   هـاي  شـکل منظور تعمیم جستجو،  تکمیل شد. به

آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مراکز آموزشـی  
درمانی به امالء التین مورد بازیابی قرار گرفـت تـا اگـر    
رکوردي متعلق به تولیدات پژوهشـگران دانشـگاه علـوم    

ه بعد بـا اسـتفاده از   پزشکی نیست حذف گردد. در مرحل
Citation Report (ــتنادي ــزارش اس ــاالت  ،(گ ــه مق کلی

میانگین به هر استناد، شـاخص   ،شده، کلیه استنادات چاپ
H ،تعداد استنادات در هر سال، تعداد مقاالت در هر سال ،

تعـداد مقـاالت    ،نـوع مـدارك   ،حوزه موضوعی مقاالت
ـ    سسـات و دانشـگاه  ؤم و مؤلفین د هـاي همکـار در تولی

ــه داده    ــپس کلی ــد. س ــتخراج گردی ــاالت اس ــاي  مق ه
شده با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیـه و   آوري جمع

  تحلیل قرار گرفت. 
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  ها  یافته
ت علمـی و پژوهشـگران   أمیزان مشارکت اعضاي هی

ر تولیـد علـم در نمایـه    دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه د
 مـدرك  354هـاي پـژوهش جمعـاً     م در سالاستنادي عل

 1382 سـال  و 1376-79هـاي   است. پژوهشگران در سال
بـا   1389اند و بیشترین تولیدات در سـال   تولیدي نداشته

  ).1مدرك است (نمودار  74
و جمـع   مورد 1370 ،کل استنادات به مقاالت مذکور

مورد بوده اسـت. در   1166استنادات بدون خود استنادي 
ده اسـت.  استنادي به مقاالت نش  1375و  1374هاي  سال

بـا   1389بیشترین میزان استناد به مقاالت مذکور در سال 
  ). 2استناد است (نمودار  349

میانگین استنادات به مقاالت مـذکور در   ،در این زمینه
بوده اسـت. همچنـین شـاخص     87/3طول دوره پژوهش 

(H-Index) H  اسـت   16کل تولیدات علمی دانشگاه عدد
ــ 16حــداکثر  دهــد کــه نشــان مــی ــه  354ه از مقال مقال

بـار مـورد اسـتناد قـرار      16پژوهشگران دانشگاه حداقل 
  گرفته است.

ــ   ــاي هی ــدرك اعض ــوع م ــترین ن ــی و أبیش ت علم
مـدرك و   296بـا   (article) پژوهشگران در قالب مقاالت

بـا یـک مـدرك بـوده       (correction)ترین نوع مدرك  کم
  ).1است (جدول

  ،محتـواي تولیـدات علمـی    واز نظر حوزه موضوعی 
 ده حوزه  که بیشترین مقاالت در دهد  میها نشان  یافته
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  )1374-90( ژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میزان فراوانی تولیدات علمی پ - 1نمودار 
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 )1374- 90( تنادات به تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمیزان فراوانی تعداد اس - 2نمودار 
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برحسـب   )1374-90(میزان فراوانی تولیدات علمی اعضاي هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در دوره زمانی  -1جدول 
  نوع مدرك

  مقاله اصیل ها گزارش کنگره سرمقاله تصحیح مقاله نامه به سردبیر اه خالصه مقاالت همایش مقاالت مروري جمع
354  
100% 

42  
86/11% 

42  
86/11% 

7  
97/1%  

1  
28/0%  

5  
41/1% 

8  
25/2% 

296  
83/0% 

  
 ،انتشار یافته است. بیشـترین حـوزه موضـوعی   موضوعی 
  ).  2مدرك بوده است (جدول  58شیمی با 

در  پژوهشگر برتـر  20تعداد مقاالت و تعداد استنادات به 
دهـد کـه بیشـترین تعـداد      نمایه استنادي علم نشـان مـی  

و اسـت  مقالـه   58مقاالت متعلق به دکتر زهره رحیمی با 
به مقاالت دکتر غالمرضا بهرامی بـا  ارجاع  بیشترین تعداد

است. باالترین میانگین استناد به مقـاالت   بودهاستناد  272
  ).3بار استناد است (جدول  2/11جواد زرگوشی با  دکتر
کـه   (source title)ز نظر انتخـاب عنـاوین مجـالت    ا

  انـد   پژوهشگران نتایج خـود را در آن بـه چـاپ رسـانده    
  

میــزان فراوانــی ده حــوزه موضــوعی تولیــدات علمــی  -2جــدول 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طول دوره پـژوهش  

)90-1374(  
  درصد  تعداد  حوزه موضوعی  ردیف

  38/16  58 شیمی  1
  12/14  50 بیولوژي سلولی، بیوشیمی  2
  14/12  43  علوم دارویی  3
  88/9  35 پزشکی داخلی عمومی  4
  34/7  26 شناسی خون  5
  06/7  25 ارولوژي، نفرولوژي  6
  84/5  20 تحقیقات پزشکی عملی  7
  80/4  17 تکنولوژي پزشکی آزمایشگاهی  8
9  

10  
11  

  بیولوژي سلولی
  شناسی ایمنی

  دیگر مو ضوعات

14  
14  
50  

95/3  
95/3  
12/14  

 20و اسـتنادات بـه مقـاالت     ISI فراوانی تعداد مقـاالت  -3جدول 
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طول دوره پژوهش 

)90-1374(  

  استناد  تعداد مقاله  نام و نام خانوادگی  ردیف

  176  58  زهره رحیمی  1

  272  38  غالمرضا بهرامی  2

  187  35  اسد ویسی رایگانی  3

  76  28  علی مصطفایی  4

  269  24  جواد زرگوشی  5

  85  20  فرهاد احمدي  6

  37  20  منصور رضایی  7

  24  19  هادي مظفري  8

  33  17  کامران منصوري  9

  125  16  امیر کیانی  10

  75  13  هادي ادیبی  11

  115  13  بهاره محمدي  12

  85  13  علی پورمتعبد   13

  55  13  علیرضا احمدي  14

  23  11  خدارحمی رضا  15

  39  10  قباد محمدي  16

  14  10  محسن شهالیی  17

  39  10  یداله شکیبا  18

  18  9  رضا اکرمی پور  19

  12  8  فرید نجفی  20
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  اند در آن به چاپ رسانده) 1374-90(عنوان مجالتی که اعضاي هیأت علمی بیشترین مقاالت را در طول دوره پژوهش  10فراوانی  -4 جدول
  درصد  تعداد  مجله عنوان  ردیف

1  Journal of chromatography B  17  80/4  
2  Clinical Biochemistry 10  82/2  
3  Journal Urology  9  54/2  
4  Molecular Biology reports 9  54/2  
5  Archives of Iranian Medicine 8  25/2  
6  
7  
8  
9  

10  
11  

Analytical letters  
Haematologica the Heamatology Journal  

Iranian Journal of Basic Science  
Burns  

Iranian Journal of Pharmaceutical Research  
Other journals 

7  
6  
5  
5  
5  

280  

97/1  
69/1  
41/1  
41/1  
41/1  
79  

 

دهد در میان مجالتی که بیشترین مقاالت   ها نشان می یافته
 Journal ofهــا بــه چــاپ رســیده اســت مجلــه  در آن

Chromatography B     بیشترین عناوین چـاپی را پوشـش
دهـد کـه    نتایج این پژوهش نشان می ).4(جدول  دهد می

مدرك)، دانشگاه علوم پزشکی تهـران   43دانشگاه رازي (
مدرك)،  20مدرك)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( 43(

ــوم  19دانشــگاه آزاد اســالمی ( مــدرك) و دانشــگاه عل
ی هســتند کــه دانشــگاه 5مــدرك)  19پزشــکی تبریــز (
را با پژوهشگران دانشگاه در تولید علم بیشترین همکاري 

  اند. علوم پزشکی کرمانشاه داشته
  

  بحث 
دهد که تولیدات علمی  آمده نشان می دست ههاي ب یافته

اعضاي هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه در طول دوره پژوهش در نمایه استنادي علم از 

  گیري برخوردار بوده است.   رشد چشم
مـدرك   2مقایسه تولیدات اولین سال مورد بررسی با 

دهد. قابـل   برابر رشد را نشان می 34حداقل  1389با سال 
 1390ذکر است این پژوهش بررسی خـود را تـا مـرداد    

نتـایج   1390پایـان سـال    محدود کرده اسـت و احتمـاالً  

دیگر نشان هاي مشابه  وهشژبهتري را نشان خواهد داد. پ
هاي  تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در سالکه دهد  می

 )13 و 12 ،5اخیر در جهان با رشد با شتابی همراه بـوده ( 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز با دیگر و 

انـد. از دالیـل ایـن رشـد      پژوهشگران ایرانی همگام بوده
ـ  توان تغییر سیاست می ـ   ههاي پژوهشی ب اداش خصـوص پ

تعیـین شـرط چـاپ مقالـه بـراي       ،چاپ مقاالت علمـی 
س واحـد رشـد بـراي    سـی أت ،هاي تحقیقاتی مصوب طرح

گسترش تفویض اختیـار  ، وهشیژنت پمشاوره اعطاي گر
هاي پژوهشی به مراکز تحقیقاتی مصـوب و   تصویب طرح

هاي  افزایش سقف اعتبارات پژوهشی در دانشگاه در سال
بسیار مؤثر در تولیـدات   پژوهش دانست. از دیگر عوامل

رشد اینترنت و خـدمات اینترنتـی در دانشـگاه و     ،علمی
هـاي   آشنایی اعضاي هیأت علمی و پژوهشگران با پایگـاه 

  . استمتفاوت علمی و ارتباطات علمی 
که ایـن پژوهشـگران در جهـان دانـش      یاز نظر نقش

معیار خـوبی اسـت.    ،اند میزان استنادات به مقاالت داشته
دهد که رشـد میـزان اسـتنادات از رشـد      نشان می ها یافته

  میزان مقاالت بیشتر است. 
  اعضاي هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه بیشترین  
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تولیدات علمی خـود را در قالـب مقـاالت پژوهشـی در     
ـ مجـالت علمـی ارا   ایـن نتـایج بـا نتـایج      .دهنـد  ه مـی ی

) و نشــان 11و  5( هــاي دیگــر همخــوانی دارد پــژوهش
بیشـترین تولیـد را در قالـب مقالـه      ،هشگراندهد پژو می

هـا و   کنند. اخیراً توجه بـه شـرکت در همـایش    منتشر می
ها قرار گرفته است کـه   المللی موردنظر آن ارهاي بیننسمی

هـا و تشـویق پژوهشـگران در     تغییر سیاست هبازهم نتیج
 المللی است.  همایش و سمینارهاي بیندر شرکت 

درصـد   90ه تقریباً بیش از ست کا یافته قابل توجه آن
تولیدات این پژوهشگران در نمایه اسـتنادي چـه از نظـر    

درصـد   10استنادات، توسـط  از نظر تعداد مقاالت و چه 
و بیشترین این تولیـدات،   شدهاعضاي هیأت علمی تولید 

پژوهشگران مستقر در مرکز تحقیقـات بیولـوژي    متعلق به
دیگـر   ،اساس . بر اینپزشکی و دانشکده داروسازي است

ها نقش چنـدانی در تولیـد    هاي آموزشی و دانشکده گروه
انـد، ایـن موضـوع در     علم در نمایه استنادي علم نداشته

عنوان مشکل پژوهشگران دانشگاه علوم  پژوهش دیگري به
). بررسی حـوزه موضـوعی   15( مطرح شده استپزشکی 
ها در شیمی، بیوشـیمی   دهنده تمرکز این پژوهش نیز نشان

دهنـده نقـش ایـن     داروشناسی است که باز هـم نشـان  و 
وهشگران در تولید علم است. قابـل ذکـر اسـت چنـد     ژپ

ترین آن تحقیقـات   استثنا در این مورد وجود دارد که مهم
در حوزه ارولوژي است که یکی از پژوهشگران این رشته 

اي از تولیـدات دانشـگاه در نمایـه     تنهایی سهم عمـده  به
  خود اختصاص داده است.  هاستنادي علم را ب

  ها و تولیـدات بایـد شـرایطی را     با توجه به این یافته 
  

 هـا نیـز   و دانشـکده  مهیا کرد که دیگر مراکـز تحقیقـاتی  
 ،و دانشـکده داروسـازي   همچون مرکز تحقیقات بیولوژي

انگیزه پژوهش داشته و به تولید علم بپردازنـد. تولیـدات   
سـت و طبعـاً   هاي علمـی ا  مقاالت علمی حاصل پژوهش

هرچه شرایط براي پژوهش و تشویق پژوهشـگران فـراهم   
. بیشتر خواهد شـد در تولیدات علمی  ها آن گردد خروجی

نویسـی بـه زبـان     هاي مقاله که برگزاري کارگاه ضمن این
انگلیسی، چگـونگی انتشـار مقـاالت در مجـالت معتبـر      

ــه  المللــی و تأســیس مراکــز مشــاوره بــین ــراي کلی اي ب
. خواهـد بـود  پژوهشی در ایـن زمینـه مـؤثر     هاي فعالیت

یکی از عوامل عنوان  بهتولیدات علمی الزم است همچنین 
مؤثر در هرگونه ارتقاء و ارزشیابی اعضاي هیـأت علمـی   

  مورد توجه قرار گیرد. 
  

  گیري  نتیجه
تولیدات علمی دانشگاه علـوم   ،در طول دوره پژوهش

بـوده   گیـري برخـوردار   پزشکی کرمانشاه از رشد چشـم 
هـاي علمـی    است. اما کماکان این رشد حاصـل فعالیـت  

ـ    ت علمـی ایـن   أپژوهشی حدود ده درصـد اعضـاي هی
اي در  جانبـه  گردد مطالعه همـه  دانشگاه است. پیشنهاد می

مورد عدم تمایل اکثریت اعضا به تولید علم صورت گیرد 
  اندیشی شود. ن چارهآتا با استخراج نتایج 

  
  یدانرتشکر و قد

ها اکرم  ان مراتب سپاسگزاري خود را از خانمنگارندگ
  دارند. سلیمانی و مهوش غالمی اعالم می
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