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بررسي توليدات علمي پژوهشگران ايراني در 
ISI حوزه دامپزشکي در پايگاه اطالعاتي

چکید ه 
 در حال حاضر، میزان تولیدات علمي نمایه ش�ده در پایگاه هاي اطالعاتي معتبر جهان نظیر ISI از معیارهاي 
مهم ارزیابي و رتبه بندي علمي کش�ورها، پژوهش�گران، موسس�ات و دانش�گاه ها در جهان اس�ت. سهم هر 
کشوري در تولیدات علمي جهان به طور کلي و همچنین در حوزه اي خاص، بر همین اساس محاسبه مي شود. 
لذا، تعیین میزان رش�د و وضعیت مقاالت نویس�ندگان ایراني در پایگاه اطالعاتي ISI در حوزه دامپزشکي از 
جنبه هاي پراکنش و رش�د در س�ال هاي مختلف، میانگین اس�تناد به هر یک از مقاالت در مقایس�ه با ایران و 
جهان، هم تالیفي پژوهش�گران ایراني با نویسندگان سایر کش�ورها، پُراستنادترین مقاالت، تعیین پُرکارترین 
نویس�ندگان، دانشگاه  ها و موسسات ایراني، از جمله مهمترین اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش از 
روش علم سنجي و تحلیل استنادي استفاده شده است. یافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در مجموع 1778 
مقاله از نویسندگان ایراني از 1973 تا پایان سال 2010  در حوزه دامپزشکي وارد پایگاه اطالعاتي آي اس آي 
وب آو ساینس شده است. طبق نتایج به دست آمده، رشد تعداد مقاالت در سال هاي اخیر بسیار زیاد بوده و 
بیش�ترین مقاالت به زبان انگلیسي بوده اند. بیش�ترین هم تالیفي نویسندگان ایراني با همتایان خود از کشور 
انگلستان صورت گرفته است؛ مقاالت دامپزشکي بیشترین تعامل و ارتباط را با حوزه دامپروري داشته است؛ 
میانگین استناد به هر یک از مقاالت دامپزشکي ایران پایین تر از میانگین ایران و جهان است؛ دانشگاه تهران 
پُرکارترین دانش�گاه محسوب مي ش�ود. هزینه  13/5 درصد از مقاالت توسط دانشگاه ها و موسسات ایراني و 

خارجي تامین شده است.
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مقد مه
در ح��ال حاضر، مي��زان مقاالت نمایه ش��ده در پایگاه هاي اطالعاتي 
معتب��ر نظي��ر آي اس آي  از معيارهاي مهم ارزیاب��ي و رتبه بندي علمي 
کش��ورها، پژوهشگران، موسسات و دانش��گاه ها در جهان است. در برخي 
از کش��ورها ني��ز یکي از ش��اخص هاي اختصاص بودجه به دانش��گاه ها و 
موسسات، ميزان توليدات علمي در پایگاه هاي اطالعاتي معتبر بين المللي 
مي باش��د. س��هم هر کش��وري در توليدات علمي جهان به طور کلي و در 
حوزه اي خاص به طور اخص، بر همين اساس محاسبه مي شود. همچنين 
بر همين اساس، مي توان در درون هر کشوري نيز ميزان مشارکت و سهم 
دانش��گاه ها، موسسات، نویسندگان، نشریات، هم تاليفي و ميزان مشارکت 
و همکاري س��ازماني، رش��د توليدات علم��ي، ميزان اس��تناد به مقاالت، 

پراکندگي موضوعي و مانند آن را ارزیابي و رتبه بندي نمود. 
لذا، ب��ا توجه به اهميت و ضرورت روزافزون اج��راي این ارزیابي ها و 
رتبه بندي ها، رش��ته و گرایش��ي علمي تجت عنوان علم سنجي  به وجود 
آمده اس��ت. هدف علم س��نجي، ارزیابي و بررس��ي کمي و کيفي توليدات 
علمي اس��ت. در ارزیابي کمي، مس��ائلي چون ميزان رشد توليدات علمي 
در س��ال هاي مختلف، پراکنش موضوعي، س��هم و رتبه بندي دانشگاه ها و 
موسس��ات، رتبه بندي نویسندگان بر اساس تعداد توليدات علمي و مانند 
آن تجزیه و تحليل مي ش��ود. ولي در ارزیابي و رتبه بندي کيفي، مسائلي 
چون ميزان اس��تناد به مقاالت و توليدات علمي و ضریب تاثير نش��ریاتي 

که مقاالت در آن منتش��ر ش��ده است مورد ارزیابي و تجزیه و تحليل قرار 
مي گيرد.

معموالً رتبه بندي هاي یادش��ده در س��طح جهان و کش��ورها صورت 
مي پذیرد. ولي در این پژوهش وضعيت توليدات علمي دانش��مندان ایراني 
در ح��وزه دامپزش��کي در پایگاه اطالعاتي بين الملل��ي آي اس آي وب آو 

ساینس  بررسي و تجزیه و تحليل شده است. 
در این بررسي وضعيت، توليدات علمي پژوهشگران ایراني از جنبه هاي 
مختلف از جمله: تعداد مقاالت و پراکنش آنها در س��ال هاي مختلف، زبان 
نگارش توليدات علمي، ميانگين استناد به هر یک از مقاالت و مقایسه آن 
با ميانگين ایران و ميانگين جهاني، وضعيت هم تاليفي و ميزان مش��ارکت 
دانش��مندان ایراني با هم تایان خود در س��ایر کشورهاي جهان در نگارش 
مقاالت، پراکنش موضوعي مقاالت بين رش��ته اي دامپزش��کي، رتبه بندي 
پژوهش��گران ایراني دامپزش��کي از لحاظ تعداد مقاالت و پُراس��تنادترین 
مقاالت، وضعيت نش��ریات منتشر کننده توليدات علمي دانشمندان ایراني 
ح��وزه دامپزش��کي، رتبه بندي دانش��گاه ها و موسس��ات از لحاظ کمي و 
همچنين از جنبه تامين اعتبار و هزینه هاي تهيه و انتشار مقاالت، تجزیه 
و تحليل و ارزیابي شده است. نتایج این پژوهش براي نشان دادن وضعيت 
و جایگاه پژوهش��گران، توليدات علمي، و دانش��گاه ها و موسس��ات حوزه 
دامپزش��کي ایران در پایگاه اطالعاتي معتبر و اس��تنادي وب آو س��اینس 

صورت پذیرفته است.

Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) 95 pp: 32-40

A survey of scientific production of Iranian researchers in the field of veterinary science in the ISI database
By: Yousefi, A. (Corresponding Author; Tel: +989123201470) Member of Scientific Board of Razi Vaccine and 
Serum Research Institute, Gilvari, A., Member of Scientific Board of Agricultural Scientific Information and 
Documentation Center, Shahmirzadi, T., Member of Scientific Board of Agricultural Scientific Information and 
Documentation Center, Hemmat, M., Tehran University, Faculty of Sciences, Seied Hossien Mirshahreza, Msc 
Expert of Razi Vaccine and Serum Research Institue.
Currently, the scientific output indexed in databases such as ISI’s prestigious of the major criteria for evaluation and 
ranking of countries, researchers, institutes and universities in the world. Each country’s share in world scientific 
output in general and specifically in the area, will be calculated accordingly. Therefore, determination of the rate 
of growth and Iranian authors of articles in the ISI database in the field of veterinary aspects of distribution and 
growth in different years, the average citation per paper in comparison with the Iranian and world average, co-
authorship, the most cited papers, the most prolific authors, the most prolific Iranian universities and institutions, 
are the main objectives of the study.The study area is scientometrics and the necessity of the survey methods and 
citation analysis has been used.Findings show that a total of 1778 articles of Iranian writers from 1973 to the end 
of 2010 in the veterinary field have been entered into databases ISI Web of Science. According to the results, the 
number of articles has been high in recent years, most of the papers in English; Most collaboration of Iranian authors 
has been done with their counterparts from England; Veterinary articles has had the most interaction with the field 
animal husbandry; The average citation per paper in the field of veterinary is very lower than of the Iranian and 
global average; Tehran University is the most prolific university; The costs of 13.5% articles by Iranian  and foreign 
universities and institutes are provided. 

Key words: Veterinary science, Scientific Production, Scientometrics, ISI Web of Science Databases



34   )پژوهش وسازند گی(

مواد و روش پژوهش
این پژوهش در حوزه علم سنجي است و با توجه به گستردگي سواالت 
و اهداف پژوهش, بنا به ضرورت از روش هاي پيمایشي, و تحليل استنادي 
نيز اس��تفاده  شده اس��ت. ابزار گردآوري داده ها, پایگاه اطالعاتي آي اس 
آي وب آو س��اینس متعلق با شرکت تامسون رویترز  است. براي تجزیه و 
تحليل اطالعات، رسم نمودارها و جداول از نرم افزارتجزیه و تحليل پایگاه 
اطالعاتي آي اس آي وب آو س��اینس )ISI, 2011( و ميکروسافت اکسل 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. تجزیه و تحليل داده ها با روش هاي آمار توصيفي 
صورت گرفته اس��ت. در ضمن, از جامعه آماري نمونه گيري نشده و همه 
مقاالت نویسندگان ایراني، 1778 مقاله، بررسي و تجزیه و تحليل شده اند.

در خصوص ميانگين جهاني اس��تناد به هریک از مقاالت, بر اساس پایگاه 
اطالعاتي ش��اخص هاي ض��روري عل��م )ESI ,2011(  )ESI( متعلق به 
شرکت تامس��ون رویترز ميانگين هر کشوري اس��تخراج شده و ميانگين 
جهاني نيز بر اساس ميانگين کشورها محاسبه شده است. ميانگين استناد 
به هر یک از مقاالت ایران نيز از همين پایگاه اطالعاتي استخراج گردیده 
اس��ت. براي دسترسي به مقاالت مورد نظر، از بخش جستجوي پيشرفته، 
تمامي مقاالت ایران از ابتدا تا س��ال 2010جستجو و بازیابي شده و پس 
از آن، در قس��مت حوزه موضوعي، حوزه دامپزش��کي انتخاب شده است. 
کليه تجزیه و تحليل هاي این پژوهش بر روي نتيجه این جستجو صورت 
پذیرفته اس��ت. جامعه پژوهش شامل 1778 مقاله و انواع منابع اطالعاتي 
پژوهشگران ایراني است که در پایگاه اطالعاتي آي اس آي وب آو ساینس  
درج ش��ده اند. از نظر محدوده زماني, همه مق��االت موجود در این پایگاه 
اطالعاتي از ابتدا تا پایان سال 2010 ميالدي بررسي شده اند. الزم به ذکر 
اس��ت که داده هاي این پژوهش در تاریخ 2 مرداد 1390 برابر 24 جوالي 
2011 از پایگاه اطالعاتي اس��تخراج شده است. لذا، اگر در مقاطع زماني 
پس از این اقدام به گردآوري اطالعات ش��ود ممکن اس��ت در مواردي از 
جمله تعداد مقاالت س��ال 2010 و تعداد استناد به مقاالت کمي افزایش 
دیده ش��ود که این امر طبيعي اس��ت. زیرا ممکن است برخي از نشریات 
سال 2010 با تاخير منتشر شده و وارد پایگاه اطالعاتي شوند. این افزایش 

مختصر در یافته هاي پژوهش نيز تاثير مختصري خواهد داشت.

تچزیه و تحلیل داده ها
از ابتدا تا انتهاي س��ال 2010 مجموع منابع علمي نمایه شده  ایران 
در پای��گاه اطالعاتي آي اس آي، وب آو س��اینس 114022 مدرک بوده 
است. از این تعداد 1778 مدرک )1/56 درصد( توسط پژوهشگران ایراني 

در حوزه دامپزشکي به نگارش در آمده است.

بحث
همان طور که در جدول 1 ارائه ش��ده اس��ت، تعداد مقاالت تا س��ال 
2002 رشد چنداني نداشته و حتي در برخي از سال ها شاهد کاهش تعداد 
مقاالت نيز بوده ایم. از سال 2003 به بعد، به جز سال 2009، همواره شاهد 
رش��د قابل توجهي هس��تيم و در س��ال 2010 تعداد مقاالت به اوج خود 
رس��يده اس��ت. یافته هاي پژوهش هاي )نوري، نوروزي و ميرزایي، 1385(، 
)خاصه، فخار، سوسرایي و صادقي، 1389(، )شاهبداغي و شکفته، 1388(، 
)ابراهيم��ي و جوکار، 1389( و )Makris و همکاران 2009( نيز حاکي از 

جدول 1- پراکنش منابع اطالعاتي دامپزشکی ابران بر اساس سال انتشار

درصدتعدادسال انتشارردیف
1201034619/46

2200930717/27

3200833518/84

4200722812/82

52006603/37

62005593/32

72004442/47

82003362/02

92002170/96

102001160/90

112000301/69

121999160/90

131998291/63

141997170/96

151996221/24

161995110/62

171994140/79

18199360/34

191992100/56

20199140/22

21199030/17

22198920/11

23198830/17

24198730/17

25198610/06

26198570/39

27198420/11

28198340/22

291981120/67

301980130/73

311979221/24

321978321/80

331977261/46

341976140/79

35197560/34

36197480/45

371973130/73

1778100جمعجمع

بررسی تولیدات علمی ...



شماره 95، نشریه دامپزشکي، تابستان 1391

  )پژوهش وسازند گی(35

جدول 2- پراکنش مقاالت دامپزشکي ایران بر اساس زبان نگارش

جدول 3- پراکنش مقاالت میان رشته اي   نویسندگان ایراني در حوزه دامپزشکي 
)10 موضوع نخست(

درصدتعدادزبانردیف

175198/48انگليسي1

201/12فرانسه2

20/11آلماني3

20/11ایتاليایي4

20/11مجارستاني5

10/06ولزي6

17781778100جمع

درصدتعداد مقاالتموضوعردیف

1458/16دامپروري1

784/39زیست شناسي توليدمثل2

472/64انگل شناسي3

412/31آسيب شناسي4

201/12حشره شناسي5

191/07ميکروب شناسي6

181/01داروسازي7

150/84آناتومي8

140/79ایمني شناسي9

140/79بيماري هاي عفوني10

693/88سایر موضوع ها11

48027جمع کلجمع کل

رش��د باالي تعداد مقاالت در س��ال هاي اخير است. همچنين، این پژوهش 
نشان مي دهد که در طول 30 سال یعني از سال 1973 تا 2002 فقط 363 
مقاله )20/42 درصد( و در س��ال 2010 ب��ه تنهایي با 346 مقاله )19/46 
درصد( از کل مقاالت را به خود اختصاص داده است. در کل، 1415 مقاله 
)79/58 درصد( از کل مقاالت در 8 سال اخير منتشر شده است، که نشان 

دهنده رشد سریع انتشار تعداد مقاالت در سال هاي اخير است.
همان طور که در جدول 2 مش��اهده شد 1751 مقاله )98/48 درصد( 
از مق��االت ب��ه زبان انگليس��ي، 20 مقاله به زبان فرانس��ه و مابقي مقاالت 
به س��ایر زبان ها منتش��ر ش��ده اس��ت. اّما نتایج پژوهش هایي در خصوص 
مقاالت دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي )شاهبداغي و شکفته، 1388(، 
سلول هاي بنيادي )عليجاني و ک�رمي، 1388a(، حوزه انگل شناسي )خاصه، 
فخار، سوسرایي و صادقي، 1389(، و همچنين در خصوص توليدات علمي 
جراح��ان ای��ران )عليجاني و ک�رم��ي، 1388b( نش��ان مي دهند که کليه 

مقاالت فقط به زبان انگليسي منتشر شده اند.
طبق نتایج به دس��ت آمده و همان طور که در نم��ودار 1 نمایش داده 
ش��ده است، پژوهشگران ایراني حوزه دامپزشکي براي نگارش مقاالت خود 
بيش��ترین همکاري را با همتایان خود به ترتيب از کش��ورهاي انگلس��تان، 
آمریکا، بلژیک، و استراليا داشته اند. در مجموع 277 مقاله )15/58 درصد( 
از مقاالت با مش��ارکت پژوهش��گران خارجي نگارش یافته اس��ت. اما طبق 
پژوهش��ي که در حوزه انگل شناس��ي )خاصه، فخار، سوس��رایي و صادقي، 
1389( انجام شده است، پژوهشگران ایراني بيشترین همکاري را به ترتيب 
با همتایان خود در کش��ورهاي انگلستان، آلمان، آمریکا، و اسپانيا داشتند. 
 )1388b ،در پژوهش که توليدات علمي جراحان ایران )عليجاني و ک�رمي
را بررس��ي نمودند، بيش��ت�رین مش���ارک�ت بي�ن المللي پ�ژوهش��گ�ران 
کش�ورم�ان به ترتيب با پژوهش�گران آم�ریکا،  کانادا، و انگلستان داشته اند. 
پژوهش��گراني نيز در پژوهش خود به این نتيجه رسيدند که اعضاي هيات 
علمي دانش��گاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بيشترین هم تاليفي و مشارکت 
در ن��گارش مقاالت را به ترتيب با نویس��ندگان کش��ورهاي آمریکا، کانادا، 
ژاپن، انگلس��تان، و اس��تراليا داش��ته اند )ش��اهبداغي و ش��کفته، 1388(. 
نتيجه پژوهش��ي دیگر نش��ان مي دهد که هم تاليفي مق��االت به ترتيب با 
همکاري نویسندگاني از کشورهاي انگلستان، کانادا و آمریکا تاليف شده اند 

)حسن زاده، بقایي و نوروزي چاکلي، 1387(.
با توجه به گس��ترش روزافزون مطاالعات بين رش��ته اي و چند رشته اي، 
مقاالت بين رشته اي نيز افزایش یافته اند. یعني بسياري از مقاالت در تعامل 
با س��ایر رش��ته هاي مرتبط و همگن مي باش��ند. همان طور که در جدول 3 
مشاهده مي نمائيد مقاالت منتشر ش��ده حوزه دامپزشکي بيشترین تعامل 
و ارتب��اط را به ترتيب ب��ا حوزه هاي دامپروري، زیست شناس��ي توليدمثل، 
و انگل شناس��ي دارد. همچنين، با حوزه هاي رادیولوژي، پزشکي هسته اي، 
و تصویربرداري پزش��کي و پزش��کي گرمس��يري هر کدام فقط با 1 مقاله 
)0/06 درصد( کمترین تعامل و ارتباط را داش��ته اس��ت. در مجموع، 480 
مقاله )27 درصد( در تعامل با رش��ته ها و حوزه هاي موضوعي مرتبط است. 
این امر نش��ان دهنده افزایش بيش از پيش مطالعات بين رشته اي در حوزه 

دامپزشکي است.
یک��ي از مهمترین ش��اخص هاي کيفي ارزیاب��ي و رتبه بندي مقاالت، 
حوزه ه��اي موضوعي، و کش��ورها، ميانگين اس��تناد به هر ی��ک از مقاالت 
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است. با مقایس��ه وضعيت ميانگين استناد به هر یک از مقاالت دامپزشکي 
پژوهش��گران ایراني و مقایسه آن با ميانگين ایران و جهان، مي توان ارزیابي 
کيفي نموده و جایگاه خود را نسبت به ایران و جهان سنجيد. در خصوص, 
ميانگين جهاني اس��تناد به هری��ک از مقاالت, بر اس��اس پایگاه اطالعاتي 
ش��اخص هاي ضروري عل��م )ESI( متعلق به پای��گاه اطالعاتی آی اس آی 
ميانگين هر کشوري استخراج شده و ميانگين جهاني نيز بر اساس ميانگين 
کشورها محاسبه شده است. ميانگين استناد به هر یک از مقاالت ایران نيز 
از همين پایگاه اطالعاتي اس��تخراج گردیده است. همان طور که در نمودار 
2 مشاهده مي نمایيد ميانگين استناد به هر یک از مقاالت دامپزشکي ایران 
1/89 مقاله مي باش��د که بس��يار پایين تر از ميانگين ایران )21/ 4 مقاله( و 
کمتر از یک چهارم ميانگين جهاني )8/47 مقاله( اس��ت. این امر در حالي 
است که نتيجه پژوهش در خصوص مقاالت سلول هاي بنيادي ایران نشان 
مي دهد که ميانگين اس��تناد به هر ی��ک از 91/ 6 مقاله ، باالتر از ميانگين 
 .)1388a ،ای��ران و نزدیک به ميانگين جهاني اس��ت )عليجان��ي و ک�رمي
پژوهش��ي دیگر نش��ان مي دهد که ميانگين اس��تناد به هر یک از مقاالت 
حوزه انگل شناس��ي ای��ران 3/48 مقاله، یعني پایين ت��ر از ميانگين ایران و 
باالتر از ميانگين دامپزشکي ایران است )خاصه، فخار، سوسرایي و صادقي، 

 .)1389
پژوهش��ي در حوزه زیست پزش��کي به این نتيجه رس��يد که ميانگين 
اس��تناد به هر مقاله در س��ال هاي 1996-2002, 2/4 مقاله و در سال هاي 
2002-2006, 3/9 مقال��ه بوده اس��ت )Makris و همکاران 2009(، که 
در ه��ر 2 مح��دوده زماني باالتر از ميانگين اس��تناد به ه��ر یک از مقاالت 
دامپزش��کي ایران است. پژوهشی دیگر در زمينه جانوران سمی ایران نشان 
داد که ميانگين استناد به هر مقاله 4/15 است که باالتر از ميانگين ایران و 

دامپزشکی ایران است )یوسفی، گيلوری، شهميرزادی و هّمت، 1390(.
تعداد اس��تناد به مقاالتي که در این پایگاه اطالعاتي وارد شده اند فقط 
بر اساس استنادهایي محاس��به مي شوند که خوِد مقاالت استنادکننده نيز 

وارد این پایگاه اطالعاتي شده باشند. 
یعني ممکن است مقاالت بيشتري به مقاالت دامپزشکي ایران استناد 
کرده باش��ند، ولي به س��بب این ک��ه آن مقاالت داراي رتب��ه آی اس آی 
نيس��تند، در تعداد استنادها محسوب نمي شوند. معموالً قاعده بر این است 
که حداقل باید 2 س��ال از انتش��ار مقاله گذشته باش��د تا تعداد استنادها و 
ضریب تاثير نشریاتي که مقاالت در آن ها منتشر شده اند محاسبه شود. زیرا 
مقاالت باید فرصت رویت پذیري  و مورد اس��تناد قرار گرفتن توس��ط سایر 
نویس��ندگان را داش��ته باشند. به همين س��بب، همان طور که در جدول 4 
مشاهده مي کنيد، پُراستنادترین مقاالت مربوط به سال هاي 2008 و پيش 

از آن است.
نش��ریاتي که بيش��ترین مقاالت دامپزش��کي ایران را منتشر نموده اند 
در جدول 5 نش��ان داده ش��ده اند. همان طور که مش��اهده مي کنيد نشریه  
Journal of Animal and Veterinary Advances با 350 مقاله 
)19/69درص��د( و Iranian Journal of Veterinary Research با 
227 مقال��ه )12/77 درصد( از مقاالت منتش��ر ش��ده را به خود اختصاص 
داده اند. در 10 نش��ریه نخس��ت 291 مقاله منتشر ش��ده است که خود به 

تنهایي 60/12 درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص داده اند. 
در کل، همه مقااالت وب آو س��اینس نویسندگان دامپزشکي ایران در 

100 نش��ریه منتش��ر شده اند. به طور متوس��ط 17/78 مقاله در هر نشریه 
منتشر شده است.

همان طور که در نمودار 3  نمایش داده ش��ده اس��ت، دانش��گاه تهران 
با 393 مقاله )22/10 درصد( رتبه نخس��ت، دانش��گاه شيراز با 350 مقاله 
)19/69 درص��د( رتب��ه دّوم، و دانش��گاه هاي آزاد اس��المي ب��ا 232 مقاله 
)13/05 درصد( با کس��ب رتبه س��ّوم، پُرکارترین دانش��گاه ها و موسسات 

محسوب مي شوند. 
این 3 دانش��گاه ب��ه تنهایي 975 مقال��ه )54/84 درص��د( از مقاالت 
دامپزشکي ایران را به خود اختصاص داده اند در صورتي که طبق پژوهشي 
در حوزه انگل شناس��ي دانش��گاه علوم پزش��کي تهران، دانش��گاه تهران، و 
لنستيتو پاس��تور ایران به ترتيب پُرکارترین دانش��گاه ها و موسسات بودند 
)خاصه، فخار، سوسرایي و صادقي، 1389(. در پژوهشي دیگر که در زمينه 
س��لول هاي بنيادي انجام شده است، مؤسسه رویان، دانشگاه علوم پزشکی 
ته��ران و دانش��گاه تربيت مدرس ب��ه ترتيب 3 جایگاه نخس��ت را به خود 
اختص��اص داده اند )عليجاني و ک�رمي، 1388a(. همچنين، پژوهش��ي که 
توليدات علمي جراحان ایران را بررس��ي نموده است حاکي از آن است که 
دانشگاه علوم پزشک�ي ته�ران و دانش�گاه عل�وم پزشک�ي شي�راز به ترتيب 

.)1388b ،در رتبه نخست و دوم ق�رار دارند )عليجاني و ک�رمي
در صورتي که نویس��نده مقاله در ابتدا یا بخش تقدیر و تش��کر مقاله 
صراحتاً نام دانش��گاه یا موسس��ه اي را که هزینه پژوه��ش را  تامين نموده 
اس��ت را ذک��ر نماید، پایگاه اطالعاتي آي اس آي ني��ز آن مقاله را در زمره 
پژوهش ها و مقاالتي که از طریق آن دانش��گاه یا موسسه تامين شده است 

محسوب مي نماید. 
متاسفانه، بسياري از نویسندگان ایراني نسبت به این امر بي توجه بوده 
و نام دانش��گاه یا موسسه اي که هزینه پژوهش را تامين نموده است را ذکر 

نمي کنند. 
همان طور که در جدول 6 مشاهده مي شود، دانشگاه فردوسي مشهد با 
تامين هزینه 40 مقاله جایگاه نخس��ت، دانشگاه شيراز با تامين هزینه 25 
مقاله جایگاه دّوم، و دانشگاه تهران با تامين هزینه 24 مقاله جایگاه سّوم را 
کس��ب نموده اند.  در مجموع هزینه 240 مقاله )13/5 درصد( پژوهشگران 
ایراني در حوزه دامپزش��کي که در پایگاه اطالعاتي وب آو س��اینس منتشر 
ش��ده اند از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه ها و موسسات ایراني و خارجي 
تامين شده اند. هزینه 227 مقاله )12/77 درصد( را دانشگاه ها و موسسات 
ایران��ي و هزین��ه 13 مقاله )0/73 درصد( را نيز موسس��ات خارجي تامين 

کرده اند.
نتیجه گیري

یافته هاي این پژوهش نش��ان مي دهد که در س��ال هاي اخير، باالخص 
از س��ال 2004 به بعد، تعداد مقاالت رش��د بسيار چشمگيري داشته است 
و در س��ال 2010 به اوج خود رسيده است. افزایش مقاالت ایرانيان در آي 
اس آي هم در سایر موضوع ها و هم در کل در سال هاي اخير کامال مشهود 
اس��ت و رشد بسيار باالیي دارد. به نظر نگارندگان، عوامل که باعث افزایش 
تعداد مقاالت ایرانيان در س��ال هاي اخير شده است عبارتند از: 1. اجباري 
کردن و اختصاص امتياز باال به مقاالت منتشر شده در نشریات داراي رتبه 
آي اس آي در آیين نامه  ه��اي عضویت، ترفيع و ارتقاء اعضاي هيات علمي، 
2. اختصاص پاداش به مقاالت آي اس آي، 3. اهميت یافتن انتشار مقاالت 

بررسی تولیدات علمی ...
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نمودار 1- هم تالیفي نویسندگان ایراني حوزه دامپزشکي با نویسندگان سایر کشورها

نمودار 2- میانگین استناد به هر یک از مقاالت دامپزشکي در مقایسه با میانگین ایران و جهان

جدول 4- پراستنادترین مقاالت دامپزشکي ایران بر اساس پایگاه وب آو ساینس تا پایان سال 2010 میالدي

ف
مشخصات مقاالتردی

تعداد 
استنادها

1
 .Echinococcosis/hydatidosis in western Iran. Veterinary Parasitology,  Vol .)2002(  .Dalimi A; Motamedi G; Hosseini M; et al
.171-161 .pp .)2( 105

54

2
 Epidemiological aspects of canine visceral leishmaniosis in the Islamic .)2005( .Mohebali M; Hajjaran H; Hamzavi Y; et al
.251-243 .pp .)4-3( 129 .Republic of Iran.  Veterinary Parasitology,  Vol

50

3
 avian influenza in commercial broiler chickens of Natural cases and an experimental study of H9N2 )2002( .Nili H; Asasi K
.252-247 .pp .)3( 31 .Iran. Avian Pathology, Vol

45

4
 Multi-country field trials comparing wash-resistance of PermaNet )TM( and .)2005( .Graham K; Kayedi MH; Maxwell C; et al
 .conventional insecticide-treated nets against anopheline and culicine mosquitoes. Medical and Veterinary Entomology, Vol
.83-72 .pp .)1( 19

38

5
 Prevalence of Echinococcus granulosus infection in stray dogs and herbivores in .)1999( .Mehrabani D; Oryan A; Sadjjadi SM
.220-217 .pp .)3( 86 .Shiraz, Iran. Veterinary Parasitology, Vol

35

6
 Molecular evidence for a kdr-like pyrethroid resistance mechanism in .)2003( .Enayati AA; Vatandoost H; Ladonni H; et al
.144-138 .pp .)2( 17 .the malaria vector mosquito Anopheles stephensi. Medical and Veterinary Entomology, Vol

34
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جدول 5- نشریاتي که بیشترین مقاالت دامپزشکي پژوهشگران ایراني را منتشر کرده اند

ف
درصدتعداد مقاالتعنوان نشریهردی

1Journal and Anical and Veterinary Advances35019/69

2Iranian Journal of Veterinary Research22712/77

3Ndian Veterinary Journal1166/52

4Asian Journal of Animal and Veterinary Advances673/77

5veterinary Record623/49

6Reproduction In Domestic Animals573/21

7Tropical Animal Health And Production522/92

8Journal Of Camel Practice And Research512/87

9Veterinary Parasitology472/64

10Revue De Medecine Veterinaire402/25

نمودار 3- رتبه بندي وابستگي سازماني نویسندگان حوزه دامپزشکي ایران در پایگاه وب آو ساینس

بررسی تولیدات علمی ...
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جدول 6- سازمان هاي تامین کننده هزینه پژوهش هایي که منجر به انتشار مقاله در پایگاه اطالعاتي وب آو ساینس در حوزه دامپزشکي شده اند

درصدتعداد مقالهسازمان/دانشگاهردیف

402/25دانشگاه فردوسي مشهد1

251/41دانشگاه شيراز2

241/35دانشگاه تهران3

170/96دانشگاه آزاد اسالمي شبستر4

160/90دانشگاه شهيد چمران اهواز5

150/84دانشگاه شهيد باهنر کرمان6

905/06سایر دانشگاهها و موسسات ایراني7

130/73دانشگاهها و موسسات خارجي 8

24013/5جمع کل

آي اس آي به عنوان یکي از ش��اخص ها و معياره��اي ارزیابي و رتبه بندي 
علمي پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشگاه ها و موسسات، و کشورها، 4. 
رقابت بين دانش��گاه ها، موسسات و پژوهشگران به منظور کسب رتبه بهتر. 
البته براي شناسایي و بررسي دقيق عوامل موثر در رشد روزافزون توليدات 
علمي ایرانيان و مش��خبص نمودن ميزان س��هم هری��ک از عوامل، نياز به 

پژوهشي مستقل است.
اغلب مقاالت به زبان انگليس��ي نگارش یافته اند؛ دانشمندان ایراني در 
نگارش مقاالت آي اس آي وب آو س��اینس بيشترین هم تاليفي و همکاري 
را ب��ا همتایان خود به ترتيب از کش��ورهاي انگلس��تان، آمری��کا، و بلژیک 
داشته اند. به جزء کشور بلژیک، هم تاليفی ایرانيان با همتایان خود در سایر 
کشورها در کل و در سایر حوزه های موضوعی روندی مشابه با هم تاليفی در 
حوزه دامپزشکی داشته است؛ بيش��ترین مقاالت ميان رشته اي دامپزشکي 
ای��ران در تعامل با دامپروري و زیست شناس��ي توليد مثل اس��ت؛ ميانگين 
اس��تناد به هر یک از مقاالت دامپزشکي ایران بسيار کمتر از ميانگين ایران 

و جهان است.
 Journal Of Animal And Veterinary Advances نشریه
بيش��ترین تعداد مقاالت پژوهش��گران ایراني در حوزه دامپزشکي را منتشر 
نموده اس��ت؛ پُرکارترین دانشگاه ها و موسس��ات به ترتيب دانشگاه تهران، 
دانش��گاه ش��يراز، و دانش��گاه هاي آزاد اسالمي هس��تند؛ دانشگاه فردوسي 
مش��هد، دانشگاه ش��يراز، و دانش��گاه تهران به ترتيب بيشترین سهم را در 
تامي��ن هزینه ن��گارش مقاالت آي اس آي وب آو س��اینس پژوهش��گران 

ایراني حوزه دامپزشکي داشته اند؛ در مجموع، فقط 12/77 درصد از هزینه 
پژوهش هایي که منجر به انتشار مقاله از سوي دانشمندان ایراني شده است 
را دانش��گاه ها و موسس��ات داخلي و 0/73 درصد را دانشگاه ها و موسسات 

خارجي تامين نموده اند. 
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