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Abstract 
Evaluation and recognition of a university's research status are essential for the university's research 
planners and policymakers. The present study aimed to assess the scientific output of the paramedical 
school, Mashhad University of Medical Sciences based on Scopus database until the end of 2012. In 
this descriptive study, scientometric method was used. The study data, including the research articles 
by the faculty member of the paramedical school, Mashhad University of Medical Sciences, were 
extracted from Scopus database in May 2013. After providing descriptive information of the faculty 
members and retrieved documents, citation analysis was used to evaluate the scientific output of the 
department and the college. H-index of the paramedical school was 13. In addition, department of 
Optometry gained the maximum H-index and citation per paper (11 and 6.67, respectively). Besides, 
most of the publications of paramedical school of Mashhad University of Medical Sciences were 
related to 2011 (27 records in Scopus). The most active authors had 42 and 39 articles in Scopus, and 
65.85% of the articles were written by these two authors. Moreover, first or corresponding authors of 
46.34% of the articles (57 records) were the faculty members of the paramedical school of Mashhad 
University of Medical Sciences. Overall, the scientific output of the paramedical school, Mashhad 
University of Medical Sciences has had an ascending trend. Additionally, the collaboration 
coefficient of the faculty members of the paramedical school was higher compared to the average 
collaboration coefficient in Iran. Increasing research budget, strengthening research structures (related 
research centers), employing new faculty members, and increasing postgraduate students’ admission 
are among the strategies which can be utilized to increase scientific output. 
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صدرا پزشکی علـــوم علمی مجــــله   

222 تا 213 صفحات ،1393 بهار ،2 شماره ،2 دوره  

04/08/92: دریافت تاریخ  20/12/92: پذیرش تاریخ   

 

  ارزیابی برونداد علمی اعضاي هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

  1391تا پایان سال  Scopusدر پایگاه استنادي 

  4، محمدرضا جمالی3، لیدا معنوي فر*2و1 جمالیجمشید 
  دانشجوي دکتري تخصصی آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران1
  کارشناس مسوول اداره علم سنجی، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران2
نک خون، عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ارشد هماتولوژي و با کارشناس3

  مشهد، ایران
  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، رئیس گروه طرح و برنامه، اداره کل بیمه سالمت استان تهران، تهران، ایران4

  چکیده

این مطالعه با هدف . کند گذاري براي آن دانشگاه را مهیا می ریزي و سیاست شی هر دانشگاه امکان برنامهارزیابی و شناخت وضعیت پژوه

 1391تا پایان سال  Scopusبررسی وضعیت تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس پایگاه اطالعاتی 

اطالعات مورد نیاز این پژوهش که شامل مقاالت  .سنجی صورت گرفته است وش علماین مطالعه بصورت توصیفی و به ر. انجام شده است

پس از ارائه اطالعات  .استخراج گردیده است Scopusاز پایگاه استنادي  1392محققین دانشکده پیراپزشکی مشهد بود در اردبیهشت 

دي براي ارزیابی برونداد علمی گروه و دانشکده استفاده توصیفی از اعضاي هیأت علمی دانشکده و مدارك بازیابی شده، از تحلیل استنا

به (سنجی  و نسبت استنادات به مقاالت مربوط به گروه بینائی H-Indexو باالترین  13دانشکده پیراپزشکی مشهد  H-Index.گردید

ترین  فعال. بود) مدرك 27( 2011بیشترین تعداد تولید علم دانشکده پیراپزشکی مشهد مربوط به سال . بود) 67/6و  11ترتیب 

مقاالت دانشکده با همکاري این دو نفر نگارش % 85/65مقاله بودند که مجموعاً  39و   42نویسندگان دانشکده پیراپزشکی مشهد داراي

ید تول. مقاالت دانشکده پیراپزشکی از اعضاي هیأت علمی خود دانشکده بودند) رکورد 57%  (34/46نویسنده اول یا مسوول .شده است

هاي علمی اعضاي هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی مشهد در تالیف  میزان همکاري. علم در دانشکده پیراپزشکی مشهد سیر صعودي دارد

فزایش بودجه پژوهشی، تقویت ساختارهاي پژوهشی  .باشد مقاالت مشترك باالتر از میانگین مشارکت در تولیدات علمی در کشور می

جذب اعضاي هیأت علمی جدید، پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی از جمله راهکارهاي افزایش ، )مراکز تحقیقات مرتبط(

  .شود برونداد علمی دانشکده محسوب می

، دانشکده پیراپزشکیScopusعلم سنجی، برونداد علمی، : واژگان کلیدي

                                                             
: پست الکترونیکی. اندانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایرکمیته تحقیقات دانشجوئی، گروه آمارزیستی، ، جمشید جمالی: نویسنده مسئول *

j_jamali@sums.ac.ir  
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  مقدمه

ترین بسترهاي نمـود تحقیـق و پـژوهش     مقاالت علمی از مهم

باشد و رشد کمی و کیفی مقـاالت علمـی از    میدر هر جامعه 

ـازمان     ترین شاخص مهم هـا و کشـورها    هـاي ارزیـابی افـراد، س

ارزیابی وضـعیت پژوهشـی، امکـان ارزیـابی     . شود محسوب می

ــراي برنامــه  ــزان و سیاســت برونــداد پژوهشــی را ب گــذاران  ری

هـاي منتشـر    بی شک ارزیابی پـژوهش . کند پژوهشی مهیا می

ت علمی که در حوزه علـوم پزشـکی فعالیـت    شده اعضاي هیأ

نمایند از اهمیت دوچندانی برخوردار اسـت؛ زیـرا از نتـایج     می

ها و همچنـین در   ها در درمان برخی از بیماري همین پژوهش

آموزش دانشجویان پزشکی که حافظان آینده سالمت جامعـه  

از این رو تحقیقاتی متعـددي  . )1(شود هستند نیز استفاده می

د بررسی میزان تولیدات علمی در حوزه علـوم پزشـکی   در مور

  .)5-2(در ایران صورت گرفته است

انتشار نتایج تحقیقات علمی در مجالت معتبر نمایه شده در 

هاي معتبر بین المللی بیانگر کیفیت مطلوب این آثار  پایگاه

هاي معتبر علمی باعث نمود  انتشار مقاالت در پایگاه. باشد می

االت در جوامع علمی شده و به رشد علم در بیشتر این مق

تجزیه و تحلیل کمی و کیفی . کند جهان کمک شایانی می

هاي علمی واحدهاي آموزشی و پژوهشی به تشخیص  فعالیت

هاي  روند پژوهش، تولید و رشد دانش و اطالعات در زمینه

  . کند گوناگون علمی کمک می

ن میزان تـاثیر  توجه صرف به تعداد مقاالت بدون در نظر گرفت

سنجی را بـر آن داشـت    علمی این مقاالت، محققین حوزه علم

ي هماهنـگ بـین  تعـداد تولیـدات علمـی و تعـداد        تا رابطـه 

. )9-6(برقـرار کنـد   ) میزان تاثیر علمی یک مقاالت(استنادات 

بـا تعریـف    2005در سـال  ) George Hirsh(جورج هیرش

علمی و تعـداد   که نتیجه تعادل بین تعداد تولیدات hشاخص 

. استنادات به آنان بود به این خواسته تـا حـدودي پاسـخ داد   

مقالـه از    hاگـر  . را به این صورت تعریف نمود hوي شاخص 

سال کـار علمـی،     nکل مقاالت منتشر شده یک محقق، طی 

بار استناد دریافت کرده باشد، آن محقـق    hهر کدام حداقل 

 hمـثال اگـر شـاخص    . )6(اسـت   hداراي شاخصـی برابـر بـا    

عنـوان از   11باشد، بـدان معناسـت کـه بـه      11محققی برابر 

) و یـا بیشـتر  (بـار   15مقاالت این محقق، هریک دسـت کـم   

را می تـوان برحسـب هریـک از     hشاخص . استناد شده است

 ,Web Of Sciences3, Scopus4(هاي اسـتنادي   پایگاه

Google Scholar5 (ها  یگاههر یک از این پا. محاسبه نمود

هـا بـه جـز     مزایا و معایبی دارند و دسترسـی بـه ایـن پایگـاه    

Google Scholar      با پرداخت حـق اشـتراك امکـان پـذیر

میزان استنادات بیشـتر و پایگـاه    Google Scholar. است

میزان استنادات کمتري را محاسـبه  ) WOS(استنادي علوم 

در ســطح  Google Scholarکنــد و از لحــاظ دقــت  مــی

ــایین ــابراین   پ ــرار دارد، بن ــري ق  Googleدر  H-Indexت

Scholar  بیشترین مقدار و در پایگاه استنادي علوم کمترین

  .)11, 10(مقدار را خواهد داشت 

هـاي اسـتنادي    ترین پایگاه ، از مهمScopusپایگاه استنادي 

ي علمـی را   مجله 20500گردد که حدود  جهان محسوب می

به بعد پوشــــش   1996ال هاي مختلف دانش، از س در حوزه

جامعیت پوشش این پایگاه به حـــــدي اسـت کـه    . دهد می

 Times Institute (Times(هـم اکنـون موسسـه تـایمز    

Higher Education World University 

Rankings)(   ـاگو ــاي مــــــــ ــه ســـــــ ، موسســـــــ

)SCImago Institutions Rankings ( در رتبــه بنــدي

 Scopusات از پایگـاه  ها براي بررسی میـزان اسـتناد   دانشگاه

عنـوان نشـریات    20500حضـور  بـیش از   . )12(بـرد  بهره می

میلیـون مقالـه منتشـر     49ناشر بین المللـی،   5000علمی از 

ــده در مجــالت،   میلیــون مقالــه منتشــر شــده در     3/5ش

میلیون  435میلیون پروانه اختراع و  23هاي علمی،  کنفرانس

ــی و همراهـــی آن از طریـــق مو    تـــور صـــفحه  وب علمـ

                                                             
3- www.webofKnowledge.com  
4
 - www.scopus.com 

5 - www.googlescholar.com 
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پایگــاه % 100در محــیط وب و پوشــش ) Scirus(ســایروس

، امکانات منحصـر بـه فـردي را بـراي ایـن      Medlineمعتبر 

  .)13(پایگاه بوجود آورده است

بررسی کمی و تحلیل کیفـی تولیـدات علمـی از مهـم تـرین      

گردد؛ در ایـن   شاخص هاي تولید علم و پژوهش محسوب می

ا بـودن دانشـکده   پژوهش تالش شده است بـا توجـه بـه نوپـ    

پیراپزشکی مشهد و تفکیک آن از دانشکده علـوم پیراپزشـکی   

و عـدم اطـالع دقیـق از وضـعیت      1387و بهداشت در سـال  

پژوهشی دانشکده، برونـداد پژوهشـی اعضـاي هیـأت علمـی      

 Scopusدانشکده پیراپزشـکی مشـهد در پایگـاه اسـتنادي     

  .بررسی گردد

  

   مواد و روش

ــیف   ــورت توصـــ ــه بصـــ ــن مطالعـــ ــه روش ایـــ ی و بـــ

صـورت گرفتـه   ) scientometrics method(سـنجی  علـم 

هـاي نمایـه شـده     جامعه آماري این پژوهش کلیه مقاله. است

اعضــاي هیــأت علمــی دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه علــوم 

اطالعـات  . اسـت  Scopusپزشکی مشهد در پایگاه استنادي 

) May 2013( 1392مورد نیاز این پژوهش در اردیبهشـت  

علـت انتخـاب   . استخراج گردیـد  Scopusگاه استنادي از پای

Scopus هاي مشابه، دقت باالي ایـن پایگـاه    نسبت به پایگاه

در تحلیل استنادي، تحت پوشش قرار دادن مقاالت فارسـی و  

بـا توجـه بـه تنـوع     . )14(اعتبار علمی باالي این سـایت بـود   

 ها و دانشـکده و عـدم درج نـام گـروه و     اشکال نوشتاري گروه

دانشکده در برخی از مقاالت، براي اسـتخراج تولیـدات علمـی    

دانشکده از اسامی اعضاي هیات دانشکده استفاده گردید و در 

محاسبه تولیدات علمی دانشکده مقاالت تکـراري حـذف و در   

نتیجه براي ارزیـابی برونـداد علمـی گـروه و دانشـکده یکبـار       

ز اعضـاي  پس از ارائه اطالعـات توصـیفی ا  . محسوب گردیدند

هیــأت علمــی دانشــکده و مــدارك بازیــابی شــده از تحلیــل  

استنادي براي ارزیابی برونداد علمی گروه و دانشکده اسـتفاده  

هــاي میــزان مشــارکت در تولیــدات علمــی  شــاخص. گردیــد

و میـزان اسـتناد بـه     H-Indexهاي آموزشـی،   براساس گروه

 مقاالت و بررسـی تولیـدات علمـی براسـاس نویسـنده اول یـا      

هـاي بودنـد کـه در پـژوهش      مسئول بودن از جملـه شـاخص  

اطالعـات ایـن پـژوهش بـا     . حاضر مـورد توجـه قـرار گرفتنـد    

مـورد تجزیـه و     Microsoft Excelاسـتفاده از نـرم افـزار    

  .تحلیل قرار گرفت

  

  ها یافته 

مـرد و  ) نفـر  10% (5/62عضو هیأت علمـی دانشـکده،    16از 

اعضــاي هیــأت ) نفــر 2(%  5/12. زن بودنــد) نفــر %6 (5/37

دانشـیار،  ) نفـر  2%  (5/12علمی در مرتبـه علمـی اسـتادي،    

. مربـی بودنـد  ) نفر 7%  (75/43استادیار و ) نفر %5  (25/31

سـنجی و   باالترین سن و سابقه کاري مربوط بـه گـروه بینـائی   

 H-Index. کمتــرین مربــوط بــه گــروه گفتــار درمــانی بــود 

نسـبت اسـتنادات بـه     و H-Indexو بـاالترین   13دانشـکده  

  . سنجی بود مقاالت مربوط به گروه بینائی

ــئول   ــا مس ــه  57نویســنده اول ی ــاالت %) 34/46(مقال از  مق

دانشکده پیراپزشکی از اعضاي هیـأت علمـی خـود دانشـکده     

، %)12/62(مقالـه   41سـنجی   بودند؛ این عدد در گروه بینائی

لـوم  ، در گـروه ع %)3/33(مقالـه   3در گروه مـدارك پزشـکی   

. و در سایر گروهها صفر بود%) 95/30(مقاله  13آزمایشگاهی 

اطالعــات تفضــیلی در مــورد وضــعیت تولیــد علــم  1جــدول 

هاي دانشـکده پیراپزشـکی مشـهد در پایگـاه اسـتنادي       گروه

Scopus کند ارائه می.  
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  Scopusهاي دانشکده پیراپزشکی مشهد در پایگاه استنادي  وضعیت تولید علم گروه .1جدول

 نام گروه

تعداد 

  اعضاي

هیأت 

 علمی

میانگین 

سن 

اعضاي 

  گروه

میانگین 

  سنوات

خدمت اعضاي 

  گروه

تعداد 

  مقاالت

درصد (

 )مشارکت

تعداد 

مقاالت 

مشترك با 

  ها سایر گروه

تعداد 

استنادا

 ت

نسبت 

استنادا

  ت

به 

  مقاالت

H 
index 

 11 67/6 440  25 66) 66/53( 58/20 53/52 5 سنجی گروه بینائی 

 9 48/5 230  29 42) 15/34( .13/3 21/36 3 گروه علوم آزمایشگاهی 

 2 67/0 6  6 9) 32/7( .61/8 36/38 3 مدارك پزشکی 

گروه تکنولوژي  

 پرتوشناسی
2 42/41 92/5. )07/4 (5 5  10 2/2 1 

 0 00/0 0  1 1) 81/0( 22/17 61/48 2 گروه فیزیوتراپی 

 0 00/0 0  0 0) 00/0( 2/2 67/26 1 گروه گفتار درمانی 

 13 58/5 686  66 123 53/12 09/44 16  کل دانشکده

  

وند تولید علم دانشـکده پیراپزشـکی مشـهد تـا پایـان سـال       ر

دهــد کــه بیشــترین میــزان انتشــار مقالــه  نشــان مــی 2012

تولید علـم در  . باشد مورد می 27با  2012به سال %) 95/21(

یر صـعودي را  سـ  2011دانشکده پیراپزشکی مشهد تـا سـال   

با افتـی   2012دهد لیکن این روند صعودي در سال  نشان می

رونـد تولیـد علـم     1نمـودار   .شـود  قابل مالحظه مواجهه مـی 

را  Scopusدانشکده پیراپزشکی مشهد در پایگـاه اسـتنادي   

  .دهد نشان می 2005-2012در بازه زمانی 

  

  
  به تفکیک سال انتشار Scopusم دانشکده پیراپزشکی مشهد در پایگاه استنادي روند تولید عل .1نمودار
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ترین نویسندگان دانشکده پیراپزشکی مشـهد بـه ترتیـب     فعال

مقــاالت % 85/65مقالـه بودنــد کـه مجموعــاً    39و  42داراي 

  . دانشکده با همکاري این دو نویسنده نگارش شده است

 

  بحث

هـاي تحقیـق و    تـرین شـاخص   میزان انتشـار مقـاالت از مهـم   

پژوهش در هر جامعـه بـوده و تولیـد اطالعـات علمـی نقـش       

اي در توسعه کشور و تحقق بخشیدن بـه اصـل دانـایی     عمده

سنجش وضـعیت پژوهشـی هـر ارگـان امکـان      . محوري دارد

گذاري را براي مدیران ارشد آن سازمان  ریزي و سیاست برنامه

اده از ابزارهاي مختلـف  در پژوهش حاضر با استف. کند مهیا می

ــم ــکده      عل ــی دانش ــداد علم ــی از برون ــویري کل ــنجی تص س

  .پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه شد

دانشکده پیراپزشـکی   H-Indexنتایج این مطالعه نشان داد 

با توجه به تعداد کم عضـو هیـأت علمـی    . باشد می 13مشهد 

دانی و این دانشـکده و نسـبت زیـاد دانشـجویان مقـاطع کـار      

کارشناسی نسبت به تحصیالت تکمیلی، وضعیت این شاخص 

در قیاس با سایر موسسات علمی با همین تعداد هیأت علمـی  

در پایگاه استنادي  H-Indexمقدار . شود ارزیابی می مطلوب

ISI        براي دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان و شـهرکرد بـه

ر چهـا  H-Indexمقـدار  . )16, 15(باشـد   مـی  9و  8ترتیب 

عضـو هیـأت علمـی دانشــکده پیراپزشـکی مشـهد در پایگــاه      

بود این در حالیست کـه هـیچ    5بیش از   Scopusاستنادي 

-Hیک نویسـندگان دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان مقـدار       

Index  17(نداشتند  5بیشتر از( .H-Index  تابعی از تعداد

استنادات بوده و افزایش میزان اسـتنادات و قلمـرو موضـوعی    

در . )20-18(اثرگذار اسـت   H-Indexها در افزایش  شپژوه

سـنجی بـاالترین    هاي آموزشی دانشکده، گروه بینائی بین گروه

-Hرا داشت که با توجه به وجود اساتید با  H-Indexمیزان 

Index باال این امر قابل توجیه است .  

نتایج این تحقیق نشان داد کـه نسـبت تعـداد اسـتنادات بـه      

یـأت علمـی دانشـکده پیراپزشـکی مشـهد      مقاالت اعضـاي ه 

باالتر بـود کـه نشـانگر    ) 1/4(از میانگین کشوري آن ) 58/5(

میانگین . )21(کیفیت مطلوب برونداد علمی این دانشکده بود

استناد به هر مقالـه بـراي دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه،       

بـود کـه    91/1و  48/2، 87/3شهرکرد و کردستان به ترتیب 

نسبت به مقاالت دانشکده پیراپزشـکی مشـهد    مقادیر کمتري

هـاي دانشـکده    در بـین گـروه  . )22, 16, 15(داد را نشان مـی 

پیراپزشکی مشهد، مقاالت نگارش شده توسط اعضـاي هیـأت   

سنجی بیشترین میزان استناد بـه ازاي هـر    علمی گروه بینائی

را دریافت نموده بودند که این امر بیـانگر توجـه   ) 67/6(مقاله 

  .باشد یفیت مقاالت، عالوه بر کمیت آن در این گروه میبه ک

سنجی نسبت به سـایر   علت ازدیاد تولیدات علمی گروه بینائی

توان در داشتن اساتید نیرومنـد علمـی، داشـتن     ها را می گروه

دانشجو در مقطع تحصـیالت تکمیلـی و دایـر نمـودن مرکـز      

م هرچنـد گـروه علـو    . تحقیقات عیوب انکساري جستجو نمود

هـاي   مقالـه در جایگـاه دوم گـروه    42آزمایشگاهی بـا انتشـار   

دانشکده قرار دارد، اما نکته قابل تامـل در مـورد گـروه علـوم     

آزمایشگاهی اینکه عمده تولیدات علمی این گروه توسط یـک  

گیرد و دیگر اعضاي گروه  صورت می%) 86/92رکورد؛  39(نفر

بـه اسـتاد از    نسبت دانشـجو . فعالیت پژوهشی چندانی ندارند

باشـد، گـروه علـوم     عوامل مؤثر بر میزان تولیـدات علمـی مـی   

% 94/27آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی مشهد بـا داشـتن   

اعضــاي هیـأت علمـی دانشــکده   % 75/18کـل دانشـجویان ،   

این درحالیست که گـروه  . پیراپزشکی مشهد را در اختیار دارد

% 60/26کـل دانشـجویان ،   % 24/14سنجی با داشـتن   بینائی

اعضاي هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی مشـهد را در اختیـار   

  .دارد

تالیفات مشترك بـین پژوهشـگران موسسـات علمـی یکـی از      

مصادیق بارز همکاري علمی بوده و نشـانگر قـدرت موسسـات    

رابطـه نزدیـک و   . )23(باشـد  در برقراري ارتباطات علمـی مـی  
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. )24(مکاري علمـی وجـود دارد  مستقیمی بین تولید علم و ه

هاي علمـی   نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین همکاري

گـروه   هاي دانشگاه یا سایر موسسـات متعلـق بـه     با سایر گروه

باشـد کـه اکثـراً در حـوزه داروشناسـی       علوم آزمایشگاهی می

) دانشـگاه فردوسـی  (و شـیمی  ) اساتید دانشکده داروسـازي (

گـروه علـوم آزمایشـگاهی     سنجی بعد از  گروه بینائی. باشند می

را ) دانشگاه تهران(بیشترین مشارکت علمی با سایر موسسات 

هاي علمی اعضاي هیـأت علمـی    در کل میزان همکاري. دارد

دانشکده پیراپزشـکی مشـهد بـاالتر از میـانگین مشـارکت در      

هرچنـد شـاید در   . )27-25(باشد تولیدات علمی در کشور می

باالي اساتید دانشکده پیراپزشکی مشهد بـا   نگاه اول مشارکت

هـاي دانشـگاه یـا موسسـات علمـی دیگـر نشـانگر         سایر گروه

توانائی باالي اساتید این دانشکده در برقراري ارتباط علمی بـا  

ها و موسسات علمی باشد لیکن با جسـتاري کوتـاه    سایر گروه

در عناوین مقاالت منتشر شده خواهیم یافـت کـه غالبـاً ایـن     

باشد بعبـارت   هاي دانشکده می تباط یکسویه و از طرف گروهار

دیگر در اغلب مقاالت منتشر شده طرح تحقیقـاتی منـتج بـه    

هـاي دانشـگاه یـا موسسـات علمـی       مقاله از اساتید سایر گروه

بوده و اساتید دانشکده پیراپزشـکی مشـهد تنهـا مشـاور ایـن      

و علـوم   مدارك پزشـکی  باشند که این امر در گروه  ها می طرح

  .آزمایشگاهی نمود بیشتري دارد

هاي پژوهش نشـان داد کـه تعـداد مقـاالت نویسـندگان       یافته

 Scopusدانشکده پیراپزشـکی مشـهد در پایگـاه اسـتنادي     

سـیر صـعودي   ) داشـته اسـت   2012بجز افتی که در سـال  (

 2005در سـال   1چنانچه تعداد مقاالت از عـدد  . داشته است

رسـیده اسـت کـه درصـد رشـد       2011در سـال   27به رقـم  

ــد؛  ســالیانه بیشــتري از میــانگین کشــوري را نشــان مــی  ده

میانگین رشد سالیانه تولیدات علمـی ایـران و دانشـگاه علـوم     

در پایگـاه   2005-2012هـاي   پزشکی مشهد در فاصله سـال 

ــتنادي  ــب   Scopusاس ــه ترتی ــوده % 43/37و % 13/28ب ب

  .)29, 28, 15(است

ان داد که چهار عضو هیـات علمـی   هاي این پژوهش نش یافته

) هرویـان شـاندیز   صـادقیان، یکتـا و    استادي مقدم،  (دانشکده 

کنند  برونداد علمی دانشکده پیراپزشکی را تولید می% 22/77

تولیـدات  % 78/22و دوازده عضو دیگر هیات علمی دانشکده، 

هـاي ایـن مطالعـه بـا      یافتـه . کند علمی دانشکده را منتشر می

مبنـی بـر اینکـه تعـداد کمـی      ) Lotka's law( انظریه لوتک

ـارات در یـک حـوزه شـرکت        نویسنده در افـزایش تعـداد انتش

دارنــد و نیــز مطالعــات دیگــر صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه 

  .)34-30(همخوانی دارد

به دلیل عـدم ثبـت آدرس دانشـکده پیراپزشـکی مشـهد در      

تولیدات علمی اعضاي هیأت علمی، در پـژوهش حاضـر بـراي    

ــتنادات و  م ــاالت، اس ــداد مق ــبه تع ــامی H-Indexحاس ، اس

چنانچـه در  . پژوهشگران دانشکده مورد جستجو قـرار گرفـت  

مطالعه حاضر صـرفاً مقـاالت بـا آدرس دانشـکده پیراپزشـکی      

 75مقالـه بـا    50گرفـت تنهـا    مشهد مورد جستجو قـرار مـی  

 5دانشـکده   H-Indexگـردد کـه مقـدار     استناد بازیابی مـی 

 835مقالـه بـا   180(گردید که از مقدار واقعی آن  محاسبه می

در ایـن  . فاصله زیادي داشت) H-Index 13استناد و مقدار 

پژوهش، اعضاي هیأت علمی مورد بررسی قرار گرفتند کـه بـا   

دانشگاه علوم پزشکی مشهد رابطه اسـتخدامی دارنـد ایـن در    

ــدات علمــی دانشــکده توســط    ــه برخــی از تولی حالیســت ک

حققــین و اســاتید غیــر هیــأت علمــی نوشــته  دانشــجویان، م

  .شود می

  

  گیرينتیجه

بـا توجـه بــه تعـداد کــم عضـو هیـأت علمــی و نسـبت زیــاد       

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی نسبت به تحصـیالت  

تکمیلی وضعیت برونداد پژوهشی دانشکده پیراپزشکی مشهد 

در قیاس با سایر موسسات علمی با همین تعداد هیأت علمـی  

متکـی بـودن برونـداد پژوهشـی بـه      . شود طلوب ارزیابی میم

تعداد محدود عضو هیأت علمی و عدم مشارکت همه اعضـاي  
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ــرین دلیــل عــدم پیشــتازي دانشــکده   هیــات علمــی مهــم ت

هـاي پیراپزشـکی    پیراپزشکی مشهد در بـین سـایر دانشـکده   

  .باشد ایران می

یـت  هاي تشـویقی، تقو  افزایش بودجه پژوهشی و اعمال برنامه

، جذب اعضـاي  )مراکز تحقیقات مرتبط(ساختارهاي پژوهشی 

هیأت علمی جدید، پـذیرش دانشـجو در مقـاطع تحصـیالت     

ـاتی بـراي اعضـاي هیـات       تکمیلی، تسهیل فرصت هـاي مطالع

ـارکت  هـاي ملـی و بـین المللـی،      علمی، جذب همکاري و مش

هـاي مقالـه نویسـی و روش     هاي آموزشی شـیوه  برگزاري دوره

اساتید و دانشجویان و ارائه مشاوره بـه محققـین    تحقیق براي

تحقیقـاتی، تسـهیل روابـط و    هاي  دانشکده، تجهیز آزمایشگاه

هــاي آموزشــی دانشــکده و  مشــارکت و همکــاري بــین گــروه

خصوصاً در زمینه استاد راهنما و مشاور پایـان نامـه   (دانشگاه 

از جملــه راهکارهــاي افــزایش برونــداد علمــی دانشــکده ) هــا

  .شود می محسوب

  

  تقدیر و تشکر

داننـد از زحمـات بـی     نویسندگان این مقاله برخـود الزم مـی  

سنجی و اداره آمـار دانشـگاه علـوم     دریغ کارشناسان اداره علم

پزشکی مشهد که بخشی از اطالعات مورد نیـاز ایـن مقالـه را    

  .در اختیار نویسندگان مقاله قرار دادند تشکر ویژه نمایند
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