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 ايرانراکز تحقیقاتی هماتولوژي و آنکولوژي متولیدات علمی شبکه همکاري 

 

 3امیری، سارا  2موسی یمین فیروز،  1خدیجه طهماسبی
 
 

  چكيده
باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ترسیم شبکه می مواجه سرطان است، ها کهبیماری ترینخطرناک از یکی با جهان مردم محیطی، زیست دالیل به اخیر هایسال در مقدمه:

 .انجام شدمکاری علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی خون و آنکولوژی ه

مراکز  پژوهشگرانرک تولید شده اشامل مد تحقیق. جامعه آماری ای انجام گردیدشبکه تحلیلاز  استفادهبا  و یسنجعلم یکردرو بود که با توصیفی این مطالعه از نوع :بررسيروش 

 .شده بودنمایه WoS (Web of Science )در پایگاه اطالعاتی  2019سال پایان که تا بود تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی کشور 

 ،المللی به کشورهای آمریکابیشترین همکاری را نسبت به همتایان خود داشتند. باالترین همکاری بین ،مدرک مشترک 100مازندران با تولید  -دانشگاه علوم پزشکی تهران ها:يافته

بیشتر مورد  ،(45/7طور چشمگیری نسبت به مدارک ملی )با میانگین استناد ه ب، 75/41المللی با میانگین استناد مقاالت بین ،و استرالیا اختصاص یافت. همچنین انگلستان، آلمان ،ایتالیا

 بود ین دو متغیر بین امتوسط  دار مثبت ویرابطه معنوجود حاکی از  نیز همبستگی میان تعداد استناد و تعداد کشورهای همکار بررسی(. P < 001/0)توجه و ارجاع قرار گرفتند 

(353/0  =r ،001/0 > P). 

تواند می ،اران پژوهشی و محققان به این امرذگتوجه سیاست ،. بنابراینداردثیر مطلوبی در استنادپذیری مدارک علمی أت ،المللیویژه در سطح بینه های علمی بهمکاری گيري:نتيجه

 .کننده باشدکمکانتشار مقاالت علمی در افزایش کیفیت 

 ایران هماتولوژی؛ مقاالت مجله؛ ؛های علمیهمکاری سنجی؛کتاب ؛تولیدات علمی هاي کليدي:واژه
 

 بندیتری در رتبهشود ایران از لحاظ کیفی نیز جایگاه مناسبدهد و این موضوع باعث میالمللی به طور چشمگیری میزان استناد به مقاالت را افزایش میهای بینهمکاری پيام کليدي:

 .جهانی به دست آورد

 
 15/11/1400: انتشارتاریخ  13/11/1400 پذیرش مقاله: 18/6/1400 مقاله: دریافت

 ؛ 1400مدیریت اطالعات سالمت  .ايرانراکز تحقیقاتی هماتولوژي و آنکولوژي متولیدات علمی شبکه همکاري  .سارا یری، امیموس روزیف نیمی، جهیخد یطهماسب ارجاع:

18 (6:) 278-272 
 

 مقدمه
 مشکالت با جهان سراسر در مردم محیطی، زیست دالیل به اخیر یهاسال در

 و ترینخطرناک از یکی سرطان میان، این اند. درشده مواجه متعددی سالمتی
 جهانی، بهداشت سازمان گزارش طبق. است شده شناخته هابیماری ترینکشنده
 مورد یک مرگ، شش هر از باشد ومی جهان در میر و مرگ عامل دومین سرطان

 عروقی -قلبی هایبیماری از سرطان پس در ایران نیز .(1)است  سرطان دلیل به
 رو،از این .(2) میر شناخته شده است و مرگ علت سومین حوادث، و سوانح و

های استفاده از شاخصبا  های پژوهشی این حوزهکمی و کیفی فعالیت ارزیابی
به  سنجیعلم معیارهای رود. امروزهبه شمار می مهمی بسیار سنجی، رویکردعلم
 هاارزیابی این. گیردمی قرار استفاده مورد علمی مؤسسات برای توجهی قابل طور

 این چگونگی و پژوهشگران علمی همکاری میزان علمی، تولیدات تعداد بر اساس
ری علمی دارای همکا. (3، 4)شود می انجام المللیبین و یمل به صورت هاهمکاری

درک متقابل ، سعه پایداربرای حل مشکالت پیچیده علمی، تو ایتوان بالقوه
 مراکز بین ارتباطات این هرچه و است آن (6) انتشار و دانش ایجاد ،(5) یفرهنگ

 پژوهشی دادهایبرون کیفیت افزایش با پذیرد، انجام فراتر سطحی در تحقیقاتی
 . (7)بود  خواهد همراه

همکاری علمی از موضوعات مورد توجه در چند دهه اخیر بوده است و 
نژادچمازکتی و اند. علین زمینه انجام دادهپژوهشگران مطالعات متعددی را در ای

شبکه همکاری علمی پژوهشگران  با بررسی ایمطالعهلنگرودی در  جومیرحق
این فصلنامه  به این نتیجه رسیدند که محققانفصلنامه مدیریت سالمت پژوهش 

 سسات ؤنویسندگی و مد. بررسی شبکه همرنتمایل زیادی به مشارکت گروهی دا
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همکار نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
 94 ،طور کلیه ب د.نشودانشگاه شهید بهشتی به عنوان قطب شبکه شناخته می

نتایج پژوهش  .(7) گروهی بوده است صورت مشارکته درصد از مقاالت مجله ب
درصد از تولیدات علمی دانشگاه  9/16تنها  نشان داد با وجود این کهمنش عرفان

اما  تولید شده است، المللیهای علمی بینعلوم پزشکی تهران از طریق همکاری
به میزان بیشتری مورد بازدید قرار  ،همچنینبودند. میانگین استناد بیشتری دارای 

 تحقیقات یسنجعلم . بررسی(8) اندتر منتشر شدهگرفته و در مجالت باکیفیت
 توسط هاسرطان همه مورد در انتشارات یروند صعود کنندهیانب ایران، در آنکولوژی
 یشدر حال افزا یزن یافتیاستناد در یزانم یدات،بر تول عالوه. است ایرانی محققان

کشور در  یدترینپرتول ینچ ین کها وجود نشان داد با یشبکه همکار تحلیل .است
 .(9)بود  ایران یهمکار علم ترینیاصل یکامتحده آمر ایالتاما  ،است آنکولوژیحوزه 

 یزانم تولید، روند بررسی به که همکاران و Moral-Munozنتایج مطالعه 
 WoSپایگاه اطالعاتی  در آنکولوژی تحقیقات حوزه اصلی موضوعات و همکاری

(Web of Science،پرداخت ) ایاالت چین، کشورها پرتولیدترین نشان داد که 
 یانم یزن همکاری میزان یشترینب ین،. همچنهستند جنوبی کره و متحده آمریکا

از  استرس و سینه سرطانآپوپتوز،  تحقیق آنان،. در گردیدسه کشور مشاهده  ینا
 تحلیل و انتشار الگوهای بررسی .(10) بودند آنکولوژی حوزه یموضوعات اصل

نشان داد  2015 تا 1976 سال از پرتغال در آنکولوژی همکاری تحقیقات شبکه
 مؤسسات با المللیبین هایکه رشد تحقیقات در این حوزه همراه با همکاری

های اخیر پژوهشگران پرتغالی تمایل بوده است؛ در حالی که در سال اروپایی
 .(11) اندداشته برزیل و متحده آمریکا بیشتری برای همکاری با کشورهای ایاالت

Shilpa سال از را خون سرطان تحقیقات به مربوط انتشارات رشد همکاران و 
دادند و به این نتیجه  قرار بررسی مورد WoS داده پایگاه اساس بر 2018 تا 2009

 همکاری نظر از .است داشته افزایشی روند مطالعه طول رسیدند که رشد تولیدات در
 تعداد بیشترین داشت. همچنین، قرار اول رتبه در آمریکا متحده ایاالت المللی،بین

  پژوهش. در (12)اختصاص یافت  خون به سرطان تحقیقات، در انتشارات
Eduan  وYuanqun ن شناختی، الگوهای همکاری تحقیقاتی میادر تحلیلی کتاب

. نتایج نشان داد که این مشارکت از سال گرفتآفریقا و چین مورد بررسی قرار 
 . (13) رشد صعودی داشته است 2016تا  2006

 بهتر بازدهی در مهم عوامل از یکی دهد،می نوشتار نشان مرور طور کههمان
 علمی همکاری حوزه در محققان است، اما علمی همکاری انتشارات، کیفیت

مطالعه انجام گرفته  کشور، هماتولوژی و آنکولوژی تحقیقات مراکز پژوهشگران
های علمی یافته اساسی نقش و سرطان بیماری اهمیت به توجه با. مشاهده نکردند

 شبکه تحلیل پژوهش حاضر با هدف کنترل و درمان، فرایند در مؤسسات این
و  کشور آنکولوژی و خون تحقیقاتی مراکز علمی هیأت اعضای علمی همکاری

 کیفیت تولیدات علمی انجام گردید.بر کمیت و  بررسی تأثیر آن
 

 روش بررسی
شامل  . جامعه آماریانجام شدسنجی بود و با رویکرد علم این مطالعه از نوع توصیفی

ت علمی مشغول أاعضای هی بود که توسط WOSنمایه شده در پایگاه  تولیدات علمی
منتشر  2019از ابتدا تا سال  به فعالیت در مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی

سنجی دانشگاه علوم پزشکی، مراکز تحقیقات ابتدا از سامانه علم ،. بدین منظورگردید
 ت علمی آن مشخص گردید.أهماتولوژی و آنکولوژی کشور شناسایی و اعضای هی

 یراز،ش یز،تهران، تبر یعلوم پزشک یهاه به دانشگاهتمراکز وابس تحقیق حاضر، در
استخراج  برای. گرفتند قرار ارزیابی مورد علمی هیأت عضو 49 با یزدمازندران و 

جستجو و با توجه  WoSپایگاه اطالعاتی  Authorsدر بخش  هر نویسندهنام  ،هاداده
. اسامی برخی از گردیدآوری جمعاطالعات مورد نیاز  ،به وابستگی سازمانی آنان

ر وابستگی با در نظر گرفتن فیلتنویسندگان به چند صورت نوشته شده بود که 
مقدم به نام علی ،عنوان مثاله . بها در بررسی لحاظ گردیدسازمانی، کلیه مقاالت آن

  مجموع، درآمده است.  Alimoghadamو  Alimoghaddamهای صورت
 منتشر نویسنده چند همکاری با که مدارکی عنوان. شد بازیابی علمی مدرک 1921

 تقلیل علمی تولید 1719 به تکراری، موارد حذف با. گردید تکرار بار چند شده بود،
با استفاده ها داده صورت گرفت. VOSviewerافزار نرمبه کمک علم  یمترس .یافت
 22نسخه  SPSS هایافزارنرم در Pearson و Independent t هایموناز آز

(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY و )Excel  تجزیه و تحلیل
 در نظر گرفته شد.داری به عنوان سطح معنی P < 05/0. گردید

در پژوهش حاضر، کلیه مالحظات اخالقی رعایت شد و طرح به شماره 
IR.MUBABOL.REC.1398.316  در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مورد تأیید قرار گرفت.
 

 هایافته
تهران با مشارکت مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی 

های آن به ترتیب دانشگاه پس ازو  در رتبه اول قرار گرفت ،عنوان 907در تولید 
و  عنوان( 189عنوان(، مازندران ) 263عنوان(، تبریز ) 480علوم پزشکی شیراز )

. با وجود پیشتاز بودن دانشگاه علوم پزشکی تهران در داشتندعنوان( قرار  82یزد )
بعد از مازندران و  یالمللاز لحاظ مشارکت در تولیدات بین ،تعداد مدارک علمی

 . (1بود )جدول درصد در رتبه چهارم  23و شیراز با تولید  داشتتبریز قرار 
مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی کشور در پایگاه  اولین مدرک ثبت شده

WoS  ر گردید.شمنت 1969المللی در سال گردد و اولین مدرک بینبرمی 1966به سال 

 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه میزان تولیدات علمی مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی: 1جدول 

تعداد  مرکز پژوهشی دانشگاه
 مدارک

تعداد مدارک 
 المللیبین

درصد مدارک 
 المللیبین

تعداد 
 استناد

میانگین 
 استناد

 54/15 14096 25 229 907 و پیوند مغز استخوان یمرکز تحقیقات هماتولوژی، آنکولوژ علوم پزشکی تهران
 01/11 5284 23 112 480 مرکز تحقیقات هماتولوژی علوم پزشکی شیراز
 23/10 2691 27 71 263 یمرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژ علوم پزشکی تبریز

 44/14 2729 39 74 189 مرکز تحقیقات تاالسمی علوم پزشکی مازندران
 83/5 478 12 10 82 یمرکز تحقیقات خون و آنکولوژ علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 37/14 24695 22 382 1719  کل
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  روند انتشار مدارک علمی و استناد دریافتی مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی: 1کل ش

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه

 
 1966های المللی در طی سالانتشار تولید مدارک علمی و مدارک علمی بین

اد تولیدات رشد قابل توجهی در تعد 2004و از سال  هروند صعودی داشت 2019 تا
 )با  2017بیشترین تعداد انتشارات مربوط به سال ایجاد شده است و علمی 

ا از روند ام ،. میزان استناد دریافتی در حال افزایش استباشدمیعنوان(  175
 1719 ،. با حذف مدارک مشترک بین مراکز پژوهشیبرخوردار نیستمنظمی 

 .(1)شکل  دست آمده ب غیر مشترک مدرک
 داد کهن ارزیابی همکاری میان مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی نشا

ت. های علوم پزشکی تهران باالترین همکاری را با سایر مراکز داشته اسدانشگاه
 100های علوم پزشکی تهران و مازندران با تولید بیشترین همکاری بین دانشگاه

 مقاله بود 1ا مقاله مشترک و کمترین آن بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و یزد ب
 .(2و شکل  2)جدول 

 

 
 شبکه همکاری میان مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی :2شکل 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه

المللی بین مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی بررسی شبکه همکاری بین
با کشور  را دانشگاه علوم پزشکی شیراز که بیشترین همکاری ءجز داد که بهنشان 
. در اندداشتهبا کشور آمریکا رین همکاری را بیشتسایر مراکز داشته است، ایتالیا 

یک از مراکز تحقیقات  کشورهایی که باالترین میزان همکاری را با هر 3جدول 
 شود.مشاهده می ،اندهماتولوژی و آنکولوژی داشته

المللی صورت بینه عنوان( ب 382درصد آن ) 22 ،مدرک مورد بررسی 1719از 
لیف أبا ت گرفت. بیشترین همکاری با کشور آمریکاکشور صورت  83و با همکاری 

مدرک(،  138مدرک(، انگلستان ) 153ایتالیا ) هایبا کشور پس از آنمدرک و 196
 (.3شکل ) مدرک( بوده است 118مدرک( و استرالیا ) 132آلمان )

 

 
ی میان مراکز تحقیقات هماتولوژی و لالملشبکه همکاری بین :3شکل 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه آنکولوژی

 

 های علوم پزشکی کشوردانشگاه میزان تولیدات علمی مشترک میان مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی: 2جدول 

 علوم پزشکی مازندران علوم پزشکی تبريز علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی تهران دانشگاه
    96 شیرازعلوم پزشکی 

   15 45 علوم پزشکی تبریز
  15 19 100 علوم پزشکی مازندران

 2 1 8 31 علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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 های علوم پزشکی کشوردانشگاه المللی مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژیمیزان مشارکت بین: 3جدول 

 علوم دانشگاه

 تهران پزشکی

 علوم دانشگاه

 شیراز پزشکی

 پزشکی علوم دانشگاه

 تبريز

 علوم دانشگاه

 مازندران پزشکی

 علوم دانشگاه

 يزد پزشکی
 کل

 تعداد کشور تعداد کشور تعداد کشور تعداد کشور تعداد کشور تعداد کشور

 171 آمریکا 3 آمریکا 67 آمریکا 29 آمریکا 64 ایتالیا 141 آمریکا

 21 استرالیا 38 آمریکا 122 آلمان
 اتیوپی، هند،

 استرالیا
66 

 چین، اسپانیا،
 اتریش استرالیا،

 148 ایتالیا 2

 118 انگلستان
 انگلستان،

 مصر
 1 کانادا آلمان، 65 انگلستان آلمان، 19 کانادا 31

 انگلستان،
 آلمان

142 

 18 سودان آلمان، 35 هند 104 استرالیا
 کانادا، پاکستان،
 مصر نیجریه،

 115 استرالیا   64

 113 کانادا   63 جنوبی کره 17 آذربایجان انگلستان، 24 هلند کانادا، 103 ایتالیا

 
توسط دو گروه مدارک  دریافتیبررسی اختالف آماری در میزان کل استنادات 

داری وجود یبین این دو گروه تفاوت معن که دهدالمللی نشان میعلمی ملی و بین
طور قابل ه الملی بمقاالت بین، 4جدول  هایداده بر اساس(. P < 001/0) شتدا

 اند.کردهتوجهی بیشتر از مقاالت ملی استناد دریافت 
 

 المللیمیانگین استنادات دو گروه مدارک علمی ملی و بین: 4جدول 

اختالف  میانگین گروه

 یانگینم

مقدار 
T 

درجه 

 آزادي

 *Pمقدار 

مدارک علمی 
 داخلی

45/7 3/34 66/3 91/345 001/0 > 

مدارک علمی 
 المللیبین

75/41 

  Independent t (05/0  >P)آزمون *

 

 بحث
مدرک  1719تعداد ، 2019تا  1966از سال  داد کهنشان  نتایج پژوهش حاضر

نمایه شده  WoSدر پایگاه  مورد بررسی علمی توسط پژوهشگران مراکز تحقیقاتی
منش به نگارش درآمده است. عرفان 1969المللی در سال است. اولین مدرک بین

المللی پژوهشگران ایرانی را در تولید علم سال و همکاران نیز شروع مشارکت بین
حاضر همخوانی دارد. روند رشد تولید  نتایج مطالعهبا که  (14)ند اعالم کرد 1969

رو به افزایش  (9، 13، 15، 16)پیشین  تحقیقاتعلم در طی این دوره همچون 
زمان . همباشدمیالمللی نیز درحال گسترش لیفات بینأت ،این بر و عالوهاست بوده 

زایش یافته است که میزان استناد دریافتی نیز اف ،المللیبا رشد تولیدات ملی و بین
 اتشود. بررسی استنادمی مشاهدهنیز  (9، 16)های گذشته این نتیجه در پژوهش

ه در مراکز تحقیقات هماتولوژی و مدارک علمی تولید شدکه دهد نشان می
استناد از مقاالت همین پایگاه  37/14طور میانگین موفق به کسب ه آنکولوژی ب

و  (15) شناسیدر صورتی که میانگین استناد مقاالت حوزه ایمنی اند؛شده
 حاضر است.به دست آمده در بررسی تر از نتایج پایین (17)شناسی انگل

مقاالت دانشگاه  که غفاری و همکاران نشان داد مطالعهنتایج  ،از سوی دیگر
، بیشتر از تولیدات مراکز تحقیقات 64/50علوم پزشکی مشهد با میانگین استناد 

. مقایسه تولیدات علمی (16) اندهماتولوژی و آنکولوژی مورد توجه قرار گرفته

در  گرفته صورت تحقیقاتراستا با هم که دهدمراکز مورد بررسی نشان می
مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی (، 7، 15، 17، 18) های مختلف پزشکیحوزه

 ،عنوان از مدارک علمی 907ید دانشگاه علوم پزشکی تهران با مشارکت در تول
ترتیب مراکز تحقیقات هماتولوژی و ه از آن ب پسو  است ترین مرکز بودهفعال

دانشگاه  ،. همچنینشتآنکولوژی دانشگاه علوم شیراز، تبریز، مازندران و یزد قرار دا
 .(19) تهران در رتبه دوم جای دارد پس ازشناسی علوم پزشکی شیراز در حوزه ایمنی

میزان مشارکت علمی پژوهشگران مراکز مورد بررسی حاکی از گرایش آنان 
تالیفی در همکاری ملی ن همالمللی بود. بیشتریبه هر دو نوع همکاری ملی و بین

آمریکا، میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مازندران مشاهده شد. کشورهای 
المللی کنندگان بینترین مشارکتا اصلیاسترالیو  ایتالیا، انگلستان، آلمان

پژوهشگران بودند. نتایج مقایسه میانگین استناد نشان داد که مشارکت در 
است. این نکته در  ستناد بیشتر مقاالت را به همراه داشتهالمللی، اهای بینپژوهش

المللی روند رشد ساالنه استناد نیز مشاهده گردید؛ به این معنی که هرچه تولید بین
یابد؛ هرچند وری پژوهشی نیز افزایش میدر یک سال افزایش یابد، میزان بهره

د در همکاری علمی به ها ثابت نیست. بنابراین، آنچه بایاین نسبت در همه سال
آن توجه نمود، تعداد تألیفات نیست، بلکه کیفیت آن است. به طور قطع هرچه 
شاخص تأثیر همکار منتخب بیشتر باشد، تأثیر استنادی مقاله هم بیشتر است. در 

المللی دانشگاه مازندران اشاره کرد. توان به میزان تعداد مقاالت بیناین باره می
تر گفته شد، با وجود این که این مرکز باالترین درصد تولیدات گونه که پیشهمان

المللی را به خود اختصاص داده، اما در میانگین استنادی در جایگاه دوم و بعد بین
از دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است. همچنین، دانشگاه علوم پزشکی 

تبه چهارم در میانگین استنادی المللی، به رتبریز از رتبه دوم در درصد تولیدات بین
تألیفان هم انتخاب علمی، هایهمکاری در که دهدمی نشان تنزل یافت. این یافته

 است.  مهم بسیار بانفوذ
تواند تأثیر یافته دیگر مطالعه حاضر نشان داد که تعداد کشورهای همکار نمی

بسزایی در استناد دریافتی داشته باشد که به این موضوع در تحقیقات دیگر نیز اشاره 
ثیر بسزایی أالمللی تتوان گفت هرچند مشارکت بینمی ،این اساس بر(. 20، 21شد )

سسات ؤیافتگی یک کشور و یا م اما میزان توسعه ،در کیفیت انتشارات علمی دارد
نشان داد  و همکاران Chen پژوهشنتایج در این زمینه دارد.  همکار نیز نقش مهمی

تنها همکاری با کشورهای  ،مورد بررسی مطالعاتکشور همکار در  84وجود  باکه 
 .(22) است ثیر را در افزایش استناد داشتهأآمریکا و انگلستان بیشترین ت
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 گیرینتیجه
های علوم مراکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی دانشگاهارزیابی شبکه همکاری 

المللی عامل مهمی در افزایش کیفیت نشان داد که هرچند همکاری بین کشور
دادهای علمی است، اما برای موفقیت بیشتر باید عوامل دیگری همچون برون

یافتگی کشورهای همکار و مؤسسات برتر و میزان موفقیت آنان در زمینه توسعه 
پژوهشی در نظر گرفته شود. بنابراین، الزم است به جای گسترش ناآگاهانه 

 انتخاب گردد. المللی، همکارانی با خروجی علمی تأثیرگذارتر همکارهای بین
 

 پیشنهادها
 شود که مراکز تحقیقاتی کشور ابتدا همکاری پژوهشی خود را با پیشنهاد می

های موجود در کشور، همدیگر تقویت نمایند تا بتوانند با استفاده از تمامی ظرفیت
 زمینه را برای همکاری با مراکز تحقیقاتی معتبر جهان فراهم نمایند.

 

 تشکر و قدردانی
اخذ شده از  IR.MUBABOL.REC.1398.316 حاضر با کد اخالق پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی بابل و  های زیست پزشکیپژوهشکمیته ملی اخالق در 
 تحت حمایت مالی این دانشگاه انجام شد.
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Abstract 
Introduction: Recently, cancer has become one of the most dangerous diseases in the world due to environmental reasons. This 

study endeavored to analyze and map the scientific cooperation network of researchers in blood and oncology research centers. 

Methods: This descriptive study was performed with a scientometric approach using network analysis. The population of the 

research included documents produced by researchers of hematology and oncology research centers in Iran, which were indexed in 

the Web of Science (WoS) database until the end of the academic year 2019. 

Results: Tehran and Mazandaran Universities of Medical Sciences had the most cooperation compared with their counterparts by 

producing 100 joint documents. The highest international cooperation was allocated to the United States (US), Italy, the United 

Kingdom (UK), Germany, and Australia. Besides, international articles with an average citation of 41.75 were significantly more 

considered and referred than national documents (with an average citation of 7.45) (P < 0.001). The study of the correlation between 

the number of citations and the number of partner countries also showed a significant positive and moderate relationship between 

these two variables (r = 0.353, P < 0.001). 

Conclusion: Academic collaborations, especially at the international level, have a positive effect on the citation of scientific 

documents. Therefore, the attention of research policymakers and researchers to this issue can help increase the publication quality 

of scientific articles. 
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