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  وضعيت  برونداد علمي  دانشكده هاي دندانپزشكي مستقر در شهر تهران 
 ) 2011-2015بين سال هاي (

 
  

  #2، دكتر صديقه محمد اسماعيل 1نسيم نراقيان

  

  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم  ،كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسي -١
  قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ،علم اطالعات و دانش شناسي گروه  دانشيار  -2
  

  
  

  :خالصه
وليد علم در جهان، تعداد مقاالت علمي نمايه شده در بانك هاي اطالعاتي در حال حاضر مهم ترين شاخص هاي ت سابقه و هدف:    

معتبر بين المللي است. در اين مطالعه با استفاده از شيوه علم سنجي، بروندادهاي علمي دانشكده هاي دندانپزشكي مستقر در شهر 
 ه مشخص شد.مورد بررسي قرار گرفت و مجالت هسته در اين حوز 2011-2015تهران بين سال هاي 

انجام  گرفته  يعلم سنج كرديو با رو بوده يپژوهش حاضر كه به لحاظ هدف از نوع  مطالعات كاربرد يروش شناس: ها و روش مواد
  هايگروه يعلم يمدارك و بروندادها هيو كل  يعلم ئتيه يپژوهش شامل اعضا نيا يجامعه آمارو  بود يليتحل ،يفيتوص از نوع است،
شاهد و  ،يبهشت ديمستقر در  تهران، شامل دانشگاه تهران،  شه يعلوم پزشك  هايدانشگاه يدندانپزشك هايكدهو دانش يآموزش

  بوده است. يدانشگاه آزاد اسالم يدانشكده دندانپزشك
 1137 به ترتيب دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي با ISC,ISI,Scopusبر اساس مدارك موجود در سه پايگاه  :هايافته

 553مدرك و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و شاهد با  1115مدرك، دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
  مدرك در مقام اول تا چهارم قرار گرفتند.  226و 
رشد صعودي  2015الي  2011ل برونداد علمي دانشكده هاي دندانپزشكي مستقر در شهر تهران از سا دبه نظر مي رس :يريگ جهينت

نويسنده هسته (پرتوليد) در اين زمينه  10نويسنده از  8مناسبي داشته است و دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي و آزاد اسالمي با 
  جايگاه مناسبي را به خود اختصاص داده اند.

  علم سنجي، برونداد علمي، پايگاه اطالعاتي  :يديكل كلمات
  10/6/1396پذيرش مقاله:        7/6/1396  اصالح نهايي:  3/2/1396 وصول مقاله:

 

  مقدمه:
  

امروزه نقش علم در ابعاد مختلف زندگي، بر همگان مشهود 
است و غفلت از جريان سريع توسعه علم، آثار منفي و گاه 
جبران ناپذيري بر ملت ها، تحميل خواهد كرد. در اين ميان، 

ايل استراتژيك كه پديده ي مشاركت علمي مخصوصا در مس
جهت حركت زندگي جوامع را تحت تاثير خود قرار مي  دهد، 

  )1(بسيار حائز اهميت است.

امروزه با توجه به حجم روزافزون و توليد چشمگير اطالعات 
علمي در حوزه هاي تخصصي مختلف، امكان مرور تمامي متون 

علمي توليد شده توسط مختصصان، امري دشوار به نظر مي 
نابراين به كارگيري نمايه نامه ها و پايگاه هاي اطالعاتي رسد. ب

بين المللي كه در برگيرنده بخش قابل توجهي از اطالعات 
معتبر بين المللي هستند، مي تواند سريع ترين راه دسترسي به 

  )2(اطالعات در هر حوزه علمي باشد.

  شناخت و ارزيابي وضعيت پژوهشي هر كشور براي برنامه ريزان
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ياستگذاران پژوهشي و نيز محققان آن كشور امري ضروري و س
است. امروزه بررسي كمي برونداد علمي ( به ويژه مقاالت 
پژوهشي) يكي از مهم ترين شاخص هاي پژوهش و توليد علم 

  )1،2(شناخته مي شود.

يكي از كارآمدترين شيوه هاي بررسي برونداد پژوهشي و بالطبع 
از مطالعات علم سنجي با وضعيت كلي پژوهشي، استفاده 

  )3(بررسي مقاالت پژوهشي منتشر شده در نشريات علمي است.

همچنين اهميت پايگاه نمايه استنادي علوم در نمايه سازي 
، محققين اين مطالعه را  Scopusمقاالت برتر دنيا، همچنين 

بر آن داشت تا به بررسي بروندادهاي تحقيقاتي و دانشگاهي 
ميالدي  2015تا  2011هاي سال حوزه دندانپزشكي در

  پرداخته  و نويسندگان فعال اين حوزه را مشخص نمايند.
Didegah تاليفات مشترك ايران و جنوب شرق و همكاران ،

مورد بررسي قرار دادند.   Web of Scienceآسيا را در پايگاه 
سال گذشته، روند همكاري ايران در  34نتايج نشان داد كه در 

ت كشور واقع در جنوب شرق آسيا، پيشرفت اين مدت، باهش
داشته و رابطه معناداري بين توليدات علمي اين كشورها و 

  )4(ميزان همكاري علمي ايران با آنها به دست آمد.
Mohammad Esmaeil در مطالعه اي تحت عنوان  و همكاران

مطالعه تطبيقي بروندادها و همكاري علمي كشورهاي جهان در 
 ، دريافتندكي در نمايه استنادي علومحوزه مهندسي پزش

كشورهاي آمريكا، چين ، آلمان، كانادا، انگلستان به ترتيب 
مجموع  در بيشترين برونداد مهندسي پزشكي را دارا بودند و

همكاري هاي گروهي در جهان رو به افزايش است و تحقق 
آرمان هاي علمي كشورمان حمايت و برنامه هاي جدي تر 

  )5(را مي طلبد. متخصصان و دولت

Hayati همكاري هاي علمي بين المللي  ديدگاه ،و همكاران
ميالدي در  2007تا  1998محققان ايراني را در سال هاي 

نتايج نشان داد  .دادندنمايه استنادي علوم، مورد پژوهش قرار 
كشور همكاري داشته اند و اين  115كه دانشمندان ايران با 

دي داشته و تعداد مقاالت همكاري در اين مدت سير صعو
برابر تعداد مقاالت بين المللي آن و تنها،  2-5/3داخلي ايران 

درصد مقاالت ايران به صورت همكاري با محققان خارجي  22
 )6(بوده است. 

Ghazi Mirsaeid   در مقاله اي تحت عنوان تعيين و همكاران
در  مجالت هسته با استفاده از ميزان توليد و استناد به آنها

عنوان مجله منتخب با  341و نمايه استنادي علوم، از مدالين 
انجام محاسبات و تجزيه و تحليل آماري از قانون بردفورد تعداد 

مجله با بيشترين استناد به عنوان مجله هسته را مشخص   5
  )7(.ندكرد

Ardanuy   هم تاليفي مقاالت علوم كتابداري و و همكاران ،
. براساس ندپانيا مورد تحقيق قرار داداطالع رساني را در اس

نتايج حاصل از اين پژوهش، مقاالت داراي چند نويسنده، 
استناد بيشتري به خود جذب كردند و نويسندگاني كه 
مشاركت علمي بيشتري با محققان ديگر داشتند، بيشترين 
تعداد مقاالت را  نيز توليد نمودند. از سوي ديگر، مجالت 

همكاري  وان شناسي، بيشترين شاخصپزشكي،داروسازي و ر
  )8(. هاي علمي را به دست آوردند

اين پژوهش با هدف تعيين و بررسي بروندادهاي علمي در  
، صورت ISI  ،Scopus ISCحوزه دندانپزشكي در سه پايگاه 

گرفته است و نتايج آن در معرفي دانشكده هاي برتر مستقر در 
اين  درمجالت هسته و  نويسندگان هستهشهر تهران و معرفي 

  حوزه به كار خواهد رفت
  مواد و روش ها:.

پژوهش حاضر كه به لحاظ هدف از نوع  مطالعات  يروش شناس
 بود يليتحل-يفيتوص و از نوع  يعلم سنج كرديو با رو يكاربرد

 يحوزه يبرونداد علم ليو تحل يبررس ف،يو به  توص
شبكه در  ليپرداخته و با استفاده از فنون تحل يدندانپزشك

 يحوزه دندانپزشكي رهاساختا ميو ترس يبه بررس يسنج علم
مستقر در  شهر  يدندانپزشك يدر دانشكده ها و مراكز آموزش

 هايگاهيپا استخراج شده از يها تهران با استفاده از داده
ابزار  پرداخته است.  ISCو  ISI (WOS)، Scopus ياطالعات

ا استفاده از  جستجو در در پژوهش حاضر بگرد آوري داده ها 
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صورت گرفته است. به منظور مذكور،  ياطالعات  هايگاهيپا
ماه  آبانپژوهش حاضر، تالش شد در   يداده ها يگردآور
مزبور، اطالعات  ياطالعات يها  گاهيبا مراجعه به  پا 1395

 ليقابل تحل يها مربوطه  استخراج  و در چند مرحله به داده
  .گردد ليتبد  يم سنجعل يتوسط نرم افزارها

 مورد ياطالعات هايگاهيپا يمنظور، از قسمت جستجو نيا يبرا

 ياستراتژ ينظر جامعه مورد مطالعه، تالش شد با طراح
 تمام مدارك مرتبط با حوزه  ريز نديجستجو در قالب فرا

جستجو  نديآن  استخراج و  فرا يهارحوزهيو ز يدندانپزشك
  باشد. يتر و واقع ينيع
  

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ته ها:ياف
برونداد علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، 
آزاد اسالمي و شاهد به تفكيك دانشگاه و در بازه زماني سال  

 1و به تفكيك پايگاه اطالعاتي در جدول شماره 2015تا  2011
ارائه شده است. دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با مجموع 

بيشترين  ISCو  Scopus  ،ISIمدرك در سه پايگاه  1137
داشته است.  2015تا  2011برونداد علمي را در بازه زماني 

، دانشگاه Scopusو  ISIهاي پايگاه اطالعاتي براساس داده
علوم پزشكي تهران بيشترين برونداد علمي را به خود اختصاص 

، برونداد ISCداده است ولي براساس داده هاي پايگاه اطالعاتي 
علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بيشتر از بقيه 

  دانشگاه هاست.

  فراواني مقاله
  

  سال انتشار

دانشكده دندانپزشكي
علوم پزشكي شهيد 

 بهشتي

دانشكده دندانپزشكي علوم 
دانشگاه تهرانپزشكي   

  دانشگاه آزاد اسالمي
 (واحد دندانپزشكي)

 دانشكده دندانپزشكي  شاهد

 مجموع
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2011  45  25 107 79 39 95 15 18  55  3  4  27  512  
2012  65  22 121 69 37 98 22 20  62  5  1  24  546  
2013  94  30 125 70 47 105 24 23  60  6  2  36  622  
2014  62  20 148 72 48 112 27 21  71  6  1  43  631  
2015  82  33 158 80 48 116 35 27  75  6  2  42  704  
  3031  172  10  44  321  109 123 526 219 370 659 130  348  مجموع

  1137 1115 553  226  

  2015- 2011ها در حوزه دندانپزشكي به تفكيك دانشگاه از سال برونداد علمي دانشگاه  - 1جدول
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م پزشكي تهران، روند رشد برونداد علمي دانشگاه هاي علو
تا  2011و شاهد در بازه زماني شهيد بهشتي، آزاد اسالمي 

روند صعودي داشته است و محاسبه ميانگين هندسي  2015
نشان مي دهد كه بطور متوسط  برونداد علمي بازه زماني فوق

 برونداد علمي 
 

دانشگاه هاي مذكور در بازه زماني مورد نظر و در حوزه 
مدرك براي هر سال داشته  29دندانپزشكي رشدي معادل 

  )1(نمودار  است.
  

  
  روند رشد برونداد علمي حوزه دندانپزشكي- 1نمودار 

  در دانشكده هاي دندانپزشكي مستقر در شهر تهران 

  
-سال نيب يشده در حوزه دندانپزشك ديتول يلب مدارك علمقا

حوزه  يعلم برونداداين صورت است كه به  2015-2011 هاي
 ،يبهشت ديتهران، شه يعلوم پزشك يدانشگاه ها يدندانپزشك

ارائه  يدر شش نوع قالب علم اسالمي شاهد و دانشگاه آزاد
 ياتمحفل اطالع نيعمده تر يشده است. كه قالب مقاله علم

 زين يشود. نقد و بررس يرا شامل م يدندانپزشك يبرونداد علم
حوزه  يبرونداد علم انيمدرك را در م نيشتريبعد از مقاله ب

  .دارد يدندانپزشك
 
 
 
 

 قالب هاي علمي برونداد پژوهشي حوزه دندانپزشكي - 2جدول 

 
 تعداد مدرك  قالب مدرك  شماره

690   مقاله 1 

59   نقد  و بررسي 2 

24   ه به سردبيرنام 3 

9   بخش كتاب 4 

8   مقاله در دست انتشار 5 

4   يادداشت 6 

ارائه شده  5ترين نويسندگان حوزه در جدول انتشارده نفر از پر
مقاله،  266اين نويسندگان در مجموع با انتشار است. 

نويسندگان مهم حوزه دندانپزشكي در دانشگاه هاي مذكور 
  ) 3(جدول هستند. 

 دانشكده ها ي دندانپزشكي )پرتوليد هسته( ندگاننويس - 3جدول 
 مستقر در شهر تهران

تعداد  نويسنده
  ركورد

  محل پژوهش

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  62  سعيد عسگري

  دانشگاه آزاد اسالمي  36  وحيد رخشان
  دانشگاه علوم پزشكي تهران 28  نسيم چيني فروش

  د بهشتيدانشگاه علوم پزشكي شهي 22  حامد مرتضوي

  دانشگاه آزاد اسالمي 21  عبدالرضا جميليان
  دانشگاه علوم پزشكي شيراز 21  مهدي كدخدازاده

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 20  زاهد محمدي

  دانشگاه آزاد اسالمي 19  بهنام بهلولي
  دانشگاه آزاد اسالمي 19  محمد علي صغيري

  هشتيدانشگاه علوم پزشكي شهيد ب  18  مريم بهاروند

از ميان مقاالت حوزه دندانپزشكي در اين بازه زماني در 
مقاله به  4مقاله به زبان انگليسي،  799پايگاههاي مورد بررسي 

زبان فارسي و يك مقاله به زبان آلماني و يك مقاله به زبان كره 
از ميان ده نويسنده پرتوليد چهار  اي انتشار يافته است.

علوم پزشكي شهيد بهشتي هستند نويسنده وابسته به دانشگاه 
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و همچنين چهار نويسنده نيز از دانشگاه آزاد اسالمي هستند. 
مهدي كدخدايي زاده از دانشگاه علوم پزشكي شيراز با انتشار 

مدرك علمي با همكاري پژوهشگران دانشگاه هاي علوم  21
پزشكي تهران، شهيد بهشتي، شاهد و دانشگاه آزاد اسالمي، 

نده در توليد برونداد علمي اين دانشگاه ها از مهم ترين نويس
فهرست ده مجله پرانتشار و خارج از اين دانشگاه ها مي باشد. 

 يدانشكده ها يكه برونداد علم يهسته در حوزه دندانپزشك
 ،يبهشت ديتهران، شه يعلوم پزشك يدانشگاه ها يدندانپزشك

 4ل را پوشش داده اند در جدو اسالمي شاهد و دانشگاه آزاد
با  Iranian Endodontic Journalارائه شده است. مجله 

 يدر حوزه ها 2015تا  2011 يزمان همدرك در باز 106انتشار 
و در انتشار  نهيزم نيمجله در ا نيپرانتشارتر ،يدندانپزشك

باشد. مجله  يفوق م يدندانپزشك يدانشكده ها يبرونداد علم
Journal of Lasers in Medical Sciences با  زين

مقاله از مجالت هسته و مهم انتشار دهنده برونداد  91انتشار 
(جدول باشد. يمذكور م يدندانپزشك يها شكدهدان يعلم يها
4 (  

 

مجالت هسته منتشر كننده برونداد علمي حوزه  - 4جدول 
  ) 2011- 2015مستقر در شهر تهران ( دندانپزشكي

تعداد 
  ركورد

 نام مجله

106  Iranian Endodontic Journal 

91 Journal of Lasers in Medical 
Sciences  

35 Journal of Oral and Maxillofacial 
surgery 

22 Dental Research Journal 
22 Fluoride Journal  
18 Journal of contemporary Dental 
17 Journal of Conservative Dentistry 
17 Journal of Oral Implantology 

16 Dental Hypotheses 

16 Journal of Endodontics 

 

  بحث:
نگاهي به نتايج پژوهش نشان مي دهد كه رشد توليدات علمي 

 بوده و از شيب قابل توجهيتا كنون صعودي  2011از سال 
و  ISIهاي پايگاه اطالعاتي براساس داده برخوردار بوده است. 

Scopus ن برونداد علمي ، دانشگاه علوم پزشكي تهران بيشتري
كه اين امر به جهت دارا بودن را به خود اختصاص داده است 

اساتيد نيرومند علمي، و سابقه طوالني اين دانشكده مي باشد. 
، برونداد علمي ISCهاي پايگاه اطالعاتي لي براساس دادهو

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بيشتر از بقيه دانشگاه 
  هاست.

دندانپزشكي در شش نوع قالب علمي ارائه برونداد علمي حوزه 
شده است كه قالب مقاله و سپس نقد و بررسي از قالب هاي 

  عمده در انتشار برونداد علمي حوزه مي باشند
بيشترين مدارك علمي جهان به زبان انگليسي منتشر شده اند، 

به گزينش  Scopusو  ISIدليل اصلي آن، گرايش پايگاه 
است. به نظر مي رسد يادگيري و فهم توليدات انگليسي زبان 

زبان انگليسي براي اكثر افراد آسان تر بوده و به دليل رايج 
بودن آن در جهان به عنوان زبان علمي و بين المللي، حاميان 
بيشتري دارد. پرتوليدترين دانشگاه ها نيز آنهايي بودند كه 
 مشاركت يا همكاري علمي بيشتري با ديگر كشورها داشته اند.
بنابراين بين ميزان توليدات و همكاري هاي علمي كشورها، 

  ) 7،4، 9( رابطه مستقيم وجود دارد .

 Journal ofو  Iranian Endodontic Journalمجالت 

Lasers in Medical Sciences  پرانتشارترين مجالت در
هر انتشار برونداد علمي دانشكده هاي دندانپزشكي مي باشد كه 

 هستند. مجالت ايرانيدو 

عسگري از دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
وحيد رخشان از دانشگاه آزاد اسالمي بيشترين  بهشتي و

همكاري علمي  .انتشارات را در ميان پژوهشگران داشتند
هاي دندانپزشكي پژوهشگران حوزه دندانپزشكي دانشكده
اد اسالمي انشگاه آزدانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي،شاهد و د



          
  185  نسيم نراقيان و همكار               
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درصد از  73وده است بطوري كه بيش از در سطح عالي ب
  بروندادها با همكاري پژوهشگران انتشار يافته اند.

 
 

  نتيجه گيري:
برونداد علمي دانشكده هاي دندانپزشكي  به نظر مي رسد

رشد صعودي  2015الي  2011مستقر در شهر تهران از سال 
كي شهيد بهشتي و مناسبي داشته است و دانشكده دندانپزش

نويسنده هسته (پرتوليد) در  10نويسنده از  8آزاد اسالمي با 
  اين زمينه جايگاه مناسبي را به خود اختصاص داده اند.
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