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 دهیکچ

اه گدانشد  یبندد  رتبه یو حت یسنج علم یها شاخص ،یعلم داتیتول ی محاسبه در یالتکراستاندارد مشیغ یسازمان گیاز آدرس وابستاستفاده  :مقدمه

مطالعده  هدف از انجام این . دینما کمکد شده یتول کمدارسازی  پارچهیکاه را در امر گتواند دانش می غیراستاندارد کمدار ییشناسا .دینما جاد مییا

تدا   Scopusو  Web of Scienceراسدتاندارد در  یغ یسدازمان  گیوابسدت  آدرس بدا  رازیشد  کیپزشد  علوم اهگن دانشیمحقق ی شده هینما کن مدارییتع

 .بود یالدیم 1122

 ی نمایده شدده   کمددر  162 پدژوهش تعدداد   ی جامعده . دید ردگانجام  یمقطع -یفیصورت توص و بهبود  یاربردک از نوع ن پژوهشیا :روش بررسی

 .بدود  یالدیم 1122ان دسامبر یراستاندارد تا پایغ یسازمان گیوابست آدرس با Scopusو  Web of Scienceدر  رازیش کیپزش علوم اهگن دانشیمحقق

ی گبدا وابسدت   کمددار . دید ردگانه جستجو گجدا Affiliationلد یدر ف« Shiraz» ی لمهک Scopusو  Web of Science های از مجموعه کیدر هر 

بدا اسدتفاده از    زان اسدتناد و تندوع  ید و از نظدر تعدداد، سدان انتشدار، مو دوع، م      بازیدابی شدده، جددا شدد     کمددار  ی لیده کاستاندارد از بدین  ریسازمانی غ

 .دیردگبررسی  یفیو با آمار توص  Excelافزار نرم

 21ن صدفر تدا   یبد  یزان اسدتناد ید م کن تعداد مداریتر بیش. صعودی و پس از آن نزولی بود 1112و  1112های  تا سان کروند رشد این مدار :ها یافته

 «یمقداتت اصدل  »از ندوع   کن مددار ید ن تعدداد ا یتر بیش .نداستناد را به خود اختصاص داد 61تا  12 بین یزان استنادیم کن تعداد مداریتر کماستناد و 

 .بودند

 یندام سدازمان  سدازی   پارچده کی یح بدرا یق و صحیدق گزاری سیاستاز به ین غیراستاندارد یسازمان گیبا آدرس وابست کمداروجود تعداد قابل مالحظه  :یریگ نتیجه

اهش بدوده  کد ر رو بده  ید اخ یهدا  ن روند در سدان یرچه خوشبختانه اگ.سازد می انین روند را نمایا ی از ادامه یرگیشیپ یران براگق به پژوهشیدق یرسان اه و اطالعگدانش

 .ن مهم باشدیو بذن توجه به ا گزاری سیاستاز شروع  یتواند بازتاب می ن امریه همکاست 

 Scopus؛ Web of Scienceاه اطالعات؛ گ؛ پایها اهگدانش ه؛ینما استناد؛ :لیدیکهای  واژه
 

 26/21/22: اصالح نهایی   6/2/22: دریافت مقاله

 2/6/21: پذیرش مقاله

 

 نمایه مدارک. پور محمد دهقان شیرین، محمودی زلیخا، قاسم :ارجاع

 آدرس بوا  شویاا   پزشوی   علوم   محققین دانشگاه ی شده

 و Web of Scienceاسوتاندارد در  غیا سوا مان   وابستگ 

Scopus . 018-010(: 6)18؛ 1929مدیریت اطالعات سالمت. 
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 مقدمه

 های تیفعال یابیارز های ن شاخصیتر مهماز  یکید علم یتول
 اه محسوبگدانش یکا یشور، منطقه و ک یکران گپژوهش

و در  یو پژوهش یآموزش یها تیفعال یابیارز(. 1)شود  می
 های اهگن اهداف دانشیتر گهمواره از بزر یت برونداد علمینها

. بوده است یآموزش -یعنوان موسسات علم به یکعلوم پزش
 ییها افتن شاخصین موضوع سبب شده تا دانشمندان درصدد یا

 یران و موسسات علمگپژوهش یدات علمیتول یبررس یبرا
دهد  می لکیرا تش سنجی علماز دانش  ین مورد بخشیا. ندیآبر
ه ک یمک یها آن دسته از روشعبارت است از  سنجی علم .(9)

به  ،د دارندکیتأ یند اطالعاتیافر یکعنوان  هل علم بیبه تحل
 .(9)م عل یرگی ازهاند تر عبارت است از دانش ساده یریتعب

 یو پژوهش یعلم یها تیفعال یابیارز یها از روش یکی
 کمدار یها، بررس اهگو باالخص دانش یموسسات علم

. است معتبر یاستناد یاطالعات های کدر بانها  آن ی شده هینما
اه گه با نام دانشک کیمدار یتمام ین روش پس از جستجویدر ا

 یها ه شده است، از روشینما یاطالعات کمورد نظر در بان
 یابیارز تاًیو نها کمدار یفکیو  یمک یبررس یمختلف برا
ن یبر ا .( 4)شود  می اه استفادهگدانش یپژوهش -یبرونداد علم

اه گدانش یک ی د شدهیتول یعنوان اطالعات علم اساس آنچه به
عنوان  آن، خود را به ی سندهیه نوکاست  کیردد، مدرگ ی میتلق

آنچه تحت نام ) نموده باشد یاه معرفگدانش یاز اعضا یکی
 یاعضا عتاًیطب .(ف و شناخته شده استیتعر یسازمان گیوابست
 اه،گان علم هر دانشگنندکدیران و تولگ، پژوهشیعلم هیأت

 گیعنوان وابست ار، بهک/لیاه محل تحصگر دانشکست با ذیبا می
اه گد شده در دانشیتول کمدارسازی  پارچهیکخود به  یسازمان

ز در چند سال یران نیا یها اهگن راستا دانشیدر ا. ندینما کمک
عنوان  ح بهیآدرس صح ی ارایهاند تا با  ر تالش نمودهیاخ

و سازی  پارچهیک ینه را برایبه محققان، زم یسازمان گیوابست
رچه گ ند،یاه فراهم نماگمتعلق به دانش که مداریلکثبت 
 یاستناد یاطالعات های کر در بانگپژوهش ی هیاول های یبررس

Web of Science  وScopusچنان  ه همکر آن است گ انی، ب
 یسازمان های گیران با وابستیا های اهگمتعلق به دانش کمدار

ه استفاده از کواضح است . شود می ثبت غیراستانداردمتفاوت و 

ران گتوسط پژوهش غیراستاندارد یسازمان گیآدرس وابست
 داتیتول ی محاسبه در یالتکها مش اهگو دانش ها ، سازمانزکمرا
جاد یا آنان یبند رتبه یو حت سنجی علم یها شاخص، یعلم
 .(5)د ینما می
ت اصول یت رعایاهم»خود با عنوان  ی ل در مقالهگ یزلف
ه مستندات کان نموده است یب« یدر مستندات علمسازی  هینما
ن مختلف یتحت عناو یفکیو  یمکاه در بعد گهر دانش یعلم

ن امر باعث شده است تا یه شده است و ایو نما یبند دسته
، یخود را در ابعاد مل یواقع ی شور رتبهکمطرح  های اهگدانش

 .(6)ند یاحراز ننما یجهانو ای  منطقه
 یلیتحل یبررس»خود تحت عنوان  ی در مقاله زاده محمدحسن

به روش  یکعلوم پزش ی حوزه ران دریا یدات علمیتول
Web of Science (WoS ) یاه استنادیگق پایاز طر سنجی علم

ه نام کنشان داد « (میالدی 1220-9882)سال  98 یط
ونی ثبت گوناگبا اسامی  Web of Scienceاه گها در پای اهگدانش

 ی وگها باعث پیچید اهگونی اسامی دانشگوناگاین . شده است
های  اهگنمایه شدن دانش. شود می عدم بازیابی اطالعات مناسب

ون باعث گوناگبا اسامی  WOSاه گی ایران در پایکعلوم پزش
ی معتبر جهانی از جمله ها بندی رتبهها در  اهگعدم حضور این دانش

Shanghhai  وTimes Higher Education شده است .
ی کاه علوم پزشگدانش، نام 90اله با  ی بقیهکاه علوم پزشگدانش

، نام 92ی اصفهان با کاه علوم پزشگدانش، نام 94شهید بهشتی با 
 Webاه گنام مختلف در پای 91ی تهران با کاه علوم پزشگدانش

of Science  های  اهگرسد دانش می ه به نظرکنمایه شده است
لذا . ل جدی روبرو هستندکی در این زمینه با مشکپزشعلوم 

 شور در دنیا وکهای  اهگه برای مطرح شدن دانشکرسد  می نظر به
و سازی  ام مستندگاولین  ی معتبر جهانی،ها بندی رتبهدر 

 .(2) باشد می ها اهگاسامی دانشسازی  سانکی

Aminpour علوم  کیپ یت های اهگاران مقاالت دانشکو هم
 Science Citation) علوم یاه استنادیگشور در پاک یکپزش

Index)  9882تا  1206از سال  یفیتوص ی مطالعه کیرا در 
 ییران تنوع باالگقات پژوهشیج تحقینتا. نمودند یبررسمیالدی 

اه گدانش. نشان داد کدر مدار یسازمان گیرا در اعالم وابست
 یسازمان گینوع آدرس وابست 00تهران با  یکعلوم پزش



 

 سکینتبکمینست
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      ... شیراز پزشکی علوم محققین دانشگاه مدارک

ن تعداد تنوع را به خود اختصاص داده است و یتر بیشمتفاوت، 
اه گآدرس مختلف و دانش 29اصفهان با  یکاه علوم پزشگدانش

ن و یب دومیآدرس متفاوت به ترت 95ران با یا یکعلوم پزش
 (.0) اند ن تعداد تنوع آدرس بودهیتر بیشاه از نظر گن دانشیسوم

 از ابعاد مختلفها  آن لیو تحل کن مداریا ییشناسا ناًیقی
د شده در یتول کمدارسازی  پارچهیکاه را در امر گتواند دانش می

نه را یت زمیو در نها کمک یاطالعات های کن بانیاه در اگدانش
اه گآن دانش یدات علمیاز تول یواقع یریاس تصوکانع یبرا

 ی شده هینما کمدار تعیینپژوهش حاضر هدف . دیفراهم نما
 گیوابست آدرس با رازیش کیپزش علوم اهگن دانشیمحقق
 Web of Science در یالدیم 9811راستاندارد تا یغ یسازمان

 .باشد می Scopusو 
 

 روش بررسی

 یمقطعه  -یفیصهورت توصه   باشد و بهه  ی میاربردکن پژوهش یا
ن یمحقق ی نمایه شده کرمد 261پژوهش  ی جامعه. دیردگانجام 

 Scopusو  Web of Scienceدر  رازیشه  کیپزش علوم اهگدانش
بهوده   یالدیمه  9811تها   راستانداردیغ یسازمان گیوابست آدرس با

 کمهدار  ی لیهه کیری انجهام نشهده و   گ در این مطالعه نمونه. است
 .رفته استگمورد بررسی قرار 

راز یشه  یکاه علهوم پزشه  گاستاندارد دانش یسازمان گیآدرس وابست
 Shiraz University of Medicalنیمقههاالت التهه یبههرا

Sciences یسههازمان گین رو آدرس وابسههتیههاز ا. باشههد مههی 
صورت ناقص اعالم شده باشد  ا بهیه کاست  ی، آدرسغیراستاندارد

(Shiraz Medical University) ،پ آن یههدر تا یههیراد امالیهها
 Shiga University Of Medical)وجههود داشههته باشههد  

Sciences ) ر یه اه نظگدانشه  ی تابعهه  های از واحد یکی ا صرفاًیو
 گیعنهوان وابسهت   بهه  یقهات یز تحقکه ا مریه مارستان و یده، بکدانش

 (.Nemazee Hospital)فرد مشخص شده باشد  یسازمان
از  کیه در ههر  هها   آن یردآورگه و  کونهه مهدار  گ نین اییتع یبرا

 ی لمههههک Scopusو  Web of Science ههههای مجموعهههه
«Shiraz »لد یدر فAffiliation ی هیه لک. دیردگانه جستجو گجدا 

ی گبها وابسهت   کسهپس مهدار  . ردیدگابی شده بررسی یباز کمدار
جدا شده از نظر تعهداد،   کرمد 261. جدا شد غیراستانداردسازمانی 

افهزار   با اسهتفاده از نهرم   زان استناد و تنوعیسال انتشار، موضوع، م
Excel دیردگبررسی  یفیو با آمار توص. 

 
 ها یافته

در  «Shiraz»بها نهام    کعنهوان مهدر   996ن مطالعه تعهداد  یدر ا
ن تعهداد  یه ه اکه د یردگافت ی Web of Science یاه استنادیگپا

خهود اختصهاص    اسهتناد را بهه   1966نون کتوانسته است تا کمدر
 یاه اسهتناد یگه ه شهده در پا یه نما کتعهداد مهدار   چنهین  هم. دهد

Scopus اسهتناد   9898تعهداد   ه جمعهاً که بهوده   کمهدر  495ز ین
 .نموده استافت یدر

 کن تعهداد مهدار  یتر بیش Web of Science یاه استنادیگدر پا
بها موضهوع    غیراسهتاندارد  یسهازمان  گیشده با آدرس وابسهت  هینما
درصهد   92/19( کمهدر  48)ن تعداد یه اکبوده است   «یپاتولوژ»
« یجراحه »در موضهوعات  . ل داده اسهت یکرا تش کن مداریل اک
 92) «یمونولهوژ یا»، (کمهدر  92)« یست سلولیز»، (کمدر 92)

« انکه ودک» های و در موضوع (کمدر 96)« وند اعضایپ»، (کمدر
 .رفته استگقرار  (کمدر 99 کیهر )« یادرار یه و مجاریلک»و 

و « یولههوژیروبکیم»، «یهوشههیب» ،« یشههاورزک» هههای موضههوع
ن یتهر  کهم ههر موضهوع،    از کمهدر  9با تعداد  «یکعلوم دامپزش»

 .اند داده لیکرا تش کتعداد مدار

ه بها آدرس  که  کن تعداد مداریتر بیش Scopus یاه استنادیگدر پا
انههد، بهها موضههوع  ه شههدهیههنما غیراسههتاندارد یسههازمان گیوابسههت

 96بها  « یولکمل یولوژیو ب کیژنت، یمیوشیب». باشد می «یکپزش»
و  کمهههدر 11بههها « یولهههوژیروبکیو م یمونولهههوژیا »، کمهههدر

ب پس از موضهوع  یترت به کمدر 11با « یستیو علوم ز یشاورزک »
. انهد  خهود اختصهاص داده   را بهه  کن تعداد مدریتر بیش« یکپزش»

علهوم   »و « یمیشه  یمهندس»ز با موضوع ین کن تعداد مدریتر کم
ه یه اه نمایگه ن پایه در ا (کمهدر  کیه از هر موضوع )« ای رشته نیب

ار یبسه  Scopusاه یگه پا یموضهوع  یبنهد  میسفانه تقسأمت. اند شده
ی بنهد  میتقسه  یله کبه چند موضوع  کمدار ی هیلکباشد و  ی میلک

موضهوعات بهه    یبنهد  میو تقسه  یان بررسه کن رو امیاز ا. رددگ می
ه تعهداد  کر است کان ذیشا. تر وجود ندارد تر و خاصزیموضوعات ر

ن یه ل ایه دل. است تر بیش کل مدارکن جدول از تعداد یدر ا کمدار
 .باشد می موضوع کیش از یدر ب کمدر کیرفتن گامر قرار 
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 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ی شده مدارك نمایه ی روند رشد سالیانه ی مقایسه: 1 نمودار

 Scopusو   Web Of Scienceهای استنادی با آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد در پایگاه

 

ی کاه علهوم پزشه  گدانشه ه شهده  ینما کروند انتشار مدار 1نمودار 
ههای   اهیگه را در پا غیراسهتاندارد  یسازمان گیبا آدرس وابستشیراز 
 های داده. دهد می نشان Scopus و Web of Science یاستناد

در  کونهه مههدار گ نیه ه رونههد رشهد ا که آن اسهت   یایه وگنمهودار  
در سهال   ولهی  نبوده، یتابع روند خاص  Web of Scienceاهگپای

ده و پهس از آن رونهد   یرسه  ثر تعداد خهود کبه حدامیالدی  9880
نمهودار   یبررس نیز Scopusاه استنادی گدر پای .داشته است ینزول

 Web of یاه اسهتناد یگه چهون پا  ه ههم که سهازد   مهی  مشهخص 

Scienceبهه  مهیالدی   9882ست و در سال ین ی، تابع روند خاص
 .افته استیاهش کده و پس از آن یثر تعداد خود رسکحدا

 ی توزیع فراوانی میزان استنادات به مهدارک نمایهه شهده    9نمودار 
دانشههگاه علههوم پزشههکی شههیراز بهها آدرس وابسههتگی سههازمانی   

 و Web of Scienceههای اسهتنادی    غیراسهتاندارد را در پایگهاه  
Scopus جهدول نیهز   ههای   گونهه کهه داده   همهان . دهد نشان می

گونهه   ترین تعداد این بیش Web of Science گویاست، در پایگاه
انهد و   گرفتهه  اسهتناد را  18ن صهفر تها   مدارک میزان استنادی بهی 

اسهتناد را   68تها   51ان ترین تعداد مدارک میزان اسهتنادی میه   کم
نیهز    Scopusدر پایگهاه اسهتنادی   .خود اختصهاص داده اسهت   به

ترین استناد بین صهفر تها    از مدارک کم ترین تعداد این دسته بیش
ترین میزان اسهتناد را   ترین تعداد مدارک بیش اند و کم را گرفته 18

 .اند به خود اختصاص داده
نسبت مدارک دانشگاه علهوم پزشهکی شهیراز بها آدرس      9نمودار 

شهده در   وابستگی سازمانی غیراسهتاندارد بهه کهل مهدارک نمایهه     
Scopus  وWeb of Science ههای ایهن    داده. دهد نشان می را

آن است که ایهن نسهبت در ههر یهک از دو      ی دهنده نمودار نشان
ههای اخیهر    در سهال  ولیپایگاه استنادی در گذشته باال بوده است 

 . کاهش پیدا کرده است
دانشهگاه علهوم پزشهکی     ی شده در نهایت بررسی نوع مدارک نمایه
پایگهاه اسهتنادی    غیراسهتاندارد  شیراز با آدرس وابستگی سهازمانی 

Web of Science تهرین تعهداد    آن است که بهیش  ی دهنده نشان
باشهد و   مهدرک مهی   108بها تعهداد   « مقاله اصهلی »مدارک از نوع 

بها تعهداد یهک    « تصهحیح »و « بیهوگرافی »ترین تعداد از نهوع   کم
شایان ذکر است که تعداد کهل مهدارک   . باشد مدرک از هر نوع می

از تعداد کل مهدارک بازیهابی شهده از    ( مدرک 941) در این جدول
( مهدرک  996)این پایگاه با آدرس وابستگی سازمانی غیراسهتاندارد  

بنهدی مهدارک    تقسهیم  ی دلیل این تفهاوت شهیوه  . باشد تر می بیش
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باشهد کهه یهک     برحسب نوع مدرک در این پایگهاه اسهتنادی مهی   
 .قهرار گیهرد  تواند در بهیش از یهک گهروه     حسب مورد میبر مدرک

، در پایگههاه Web of Scienceدرسهت مشههابه پایگههاه اسههتنادی  

 ی مقالهه »از نهوع   ترین تعهداد مهدرک   نیز بیش Scopusاستنادی 
ن تعهداد آن از نهوع   تری کم چنین هم. باشد می( مدرک 992)« اصلی

 .بوده است( از هر نوع یک مدرک)« بررسی کوتاه»و « یادداشت»
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز  ی شده توزیع فراوانی میزان استناد به مدارک نمایه ی مقایسه :2 نمودار

 Scopusو   Web Of Scienceهای استنادی با آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد در پایگاه
 

 
 نسبت مدارک دانشگاه علوم پزشکی شیراز با آدرس وابستگی سازمانی غیراستاندارد  ی مقایسه :3 نمودار

  Web of Scienceو Scopusشده در  به كل مدارک نمایه
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 بحث

 کد، مداریردگانجام  سنجی علم های لیه با تحلکن مطالعه یدر ا
 گیراز با آدرس وابستیش یکاه علوم پزشگدانش ی شده هینما

 Web of Science یاستناد های اهیگدر پا غیراستاندارد یسازمان
 996در مجموع تعداد . رفتگقرار  یمورد بررس Scopusو 
 Web of Science یاه استنادیگدر پا گیژین ویبا ا کمدر
ن یا. اند دادهخود اختصاص  استناد را به 1966 ه جمعاًک شده هینما

 9898ل کبا جمع  کمدر Scopus ،495 یاه استنادیگتعداد در پا
 ی ن تعداد قابل مالحظهیه اکاست  یهیبد. استناد بوده است

راز ثبت نشده یش یکاه علوم پزشگسفانه به نام دانشأه متک کمدار
اه حذف گن دانشیران اگپژوهش یدات علمیتول ی حوزه است، از

د یتول کدر مدار کن دسته از مداریعدم حضور ا. شده است
رفتن تعداد قابل گراز و با در نظر یش یکاه علوم پزشگدانش ی شده

 (Visibility) یانیش نماید در افزایترد یه بک –مالحظه استنادات
ل کاس مشکضمن انع –خواهد داشت ییسزا اه نقش بهگن دانشیا

سازی  پارچهکی یح برایق و صحیدق گزاری سیاستاز به یموجود، ن
 یران براگق به پژوهشیدق یرسان اه و اطالعگدانش ینام سازمان

 و Charon. سازد می انین روند را نمایا ی از ادامه یرگیشیپ
Waueters  ابزاری : ها اهگدانش بندی رتبه»در تحقیقی با عنوان

بررسی وضعیت  با «نوین برای ارزیابی آموزش عالی در اروپا
در  ها اهگاروپا، به تعیین موقعیت این دانشی ها اهگآموزش در دانش

ه کی این مطالعه نشان داد ها یافته. پرداختند بندی رتبهی ها نظام
های  در نظام ها اهگاه دانشگبر تقلیل جای مؤثری از عوامل کی

در  غیراستانداردی سازمانی نادرست و گ، اعالم وابستبندی رتبه
اه، گشی از نام دانشتواند شامل حذف بخ می هکباشد  می مقاالت

ی گعنوان وابست اه بهگی دانشها مجموعهی از زیرکاعالم نام ی
اه گدانش/ر نام سازمانکسازمانی و یا اشتباه تایپی و امالیی در ذ

  .(2)باشد 
 ی آینه در ایران علمی تولید »ه با عنوان کای  ز در مطالعهین یریوز

جه یانجام داد، به این نتخورشیدی  1902در سال « سنجی علم
 یها سازمان اطالعات در بازیابی یمستندساز ه فرایندکرسید 
 رانگهرچند پژوهش است، رفتهگن قرار توجه مورد چندان ایرانی

 نظر به اما ،اند داشته اشاره مسأله این به یموارد رد اخیراً ایرانی

 مربوطه نمسؤوال یجد توجه مورد هنوز مسأله این که رسد می

 یها سازمان و ها اهگدانشی   شده  نمایه یها نام  .است رفتهگن قرار
 برخوردار یزیاد از تنوع Web of Scienceاه گپای در پژوهشی

 ها اهگدقیق دانش اهگجای مشخص نمودن انکام امر این و باشد می

 .(18)ند ک می مواجه لکمش با را ها سازمان و
رشد قابل  ،سازد می چندان ن مهم را دویآنچه توجه به ا

 یشورمان در طک یکپزش ی حوزه یدات علمیتول ی مالحظه
ه توسط کاست  یقیته تحقکن نید ایمؤ. باشد می ریاخ یها سال

 یدات علمیزان تولیم یبررس»اران با عنوان کعبدخدا و هم
 یشده از مجالت علم هینما کمدار یمبناران بریا یکپزش ی حوزه
-9882 یها منتخب در فاصله سال یاطالعات های اهیگدر پا
ج ینتا. رفتگصورت خورشیدی  1902در سال « میالدی 9885

اطالعات  ی دربردارنده های ه محملکدهد  یق نشان مین تحقیا
چه از نظر  یمورد بررس یها شور در سالک یکپزش ی حوزه

داشته است  یرگیرشد چشم یانیزان نمایت و چه از نظر میمک
ر گیام رشد چشمگو در هن ین مقطع زمانیلذا چنانچه در ا .(11)

ن خصوص یدر اسازی  و استانداردسازی  پارچهکی، یدات علمیتول
اه در گاه دانشیگجا یارتقا یر برایگد یها رد، تالشیانجام نپذ
رشد  یرچه بررسگ. ثمر خواهد بود یب یالملل نیو ب یسطح مل

ه خوشبختانه کاه مشخص ساخت یگدر هر دو پا کونه مدارگ نیا
 ن امریه همکاهش بوده است کر رو به یاخ یها ن روند در سالیا

ن مهم یو بذل توجه به ا گزاری سیاستاز شروع  یتواند بازتاب می
میالدی  9882و  9880 یها در سال کن مداریاد ایرشد ز. باشد
ه به تبع آن باعث کن امر دانست یا ی جهیتوان نت می زیرا ن
 یسازمان گید شده با آدرس وابستیتول کش مداریافزا

 .شده است غیراستاندارد
 کزان استنادات به مداریم یع فراوانیتوز ی توجه به نحوه

ز نشان ین غیراستاندارد یسازمان گیشده با آدرس وابست هینما
 یادید شده استنادات زیتول که قسمت اعظم مدارکدهد  یم

اه داشت گاز نظر دور ن یستین موضوع را نبایرچه اگ. اند نداشته
ز در یاستناد ن 48از  شیبا استناد ب کمدار اندک  وجود یه حتک

ن یچنانچه هم ناًیقی. باشد می زگیان ت و بحثیخود قابل اهم یجا
ن یح در ایصح یسازمان گیز با آدرس وابستین کچند مدر
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اه گدانش یانیش نمایتوانستند به افزا می ثبت شده بودند، ها اهیگپا
 .ندینما یمؤثر کمک

ه کدهد  ینشان م کنوع مدار یکیکتف یاجمال یت بررسیدر نها
ی از نوع مقاالت اصل کن مدارین تعداد ایتر بیشه ک رغم آن یعل

و  ها نفرانسکاز نوع خالصه مقاالت  کباشند، تعداد مدار می
ه مقاالت ک نیبا توجه به ا. است یز تعداد قابل توجهین ها ناریسم

طرح  یناب برا یفرصت یالملل نیب های شیشده در هما ارایه
توانند  می خود دارند و یسازمان علم/اهگبرآمده از دانش های دهیا

فراهم  یسازمان علم/اهگمطرح ساختن آن دانش یرا براای  نهیزم
 یرانگپژوهش یسازمان گیق آدرس وابستیسازند، توجه به درج دق

را دارند،  یعلم یالملل نیب یها شیمقاله در هما ی ارایهه قصد ک
 .رسد می نظر مهم به

 
 یریگ نتیجه

راز در یش یکاه علوم پزشگدانش ی شده هینما کرمد 261وجود 
با آدرس  Scopusو  Web of Science یاستناد های اهیگپا

استناد را به خود  9906 ه جمعاًک غیراستاندارد یسازمان گیوابست
سازی  سانکی ی ه در زمینهکدهد  می ، نشاناند اختصاص داده

 ی کاه علوم پزشگدانشی سازمانی تولیدات علمی گآدرس وابست
 

. دقیق و همه جانبه صورت پذیرد گزاری سیاستشیراز بایستی 
اه گدانش یعلم هیأت یران و اعضاگق به پژوهشیدق یرسان اطالع

ق یاز طر یسازمان گیح وابستیارش صحگن ی وهیدر خصوص ش
 های دهکاه و دانشگت دانشی، درج در وب سایاتبات ادارکم

ران را از گپژوهش یاهگتواند آ ی میآموزش های تابچهکمربوطه و 
و  ها توان در دوره می چنین هم. ش دهدین موضوع افزایا
ز به درج ین.. . ارش مقاله وگق، نیروش تحق یآموزش های اهگارک

 های استیجاد سیا. اشاره نمود یسازمان گیح آدرس وابستیصح
عنوان  به. باشد مؤثرتواند  می نهین زمیز در این یهیو تنب یقیتشو

ه ک یارش مقاله به افرادگن ی زهیمثال عدم اختصاص جا
ق یا تشویو  اند ح اعالم ننمودهیخود را صح یسازمان گیوابست

خود  ی ارش شدهگمقاالت ن ی هیلکه در ک یافراد یا معنوی یمال
مدت و  تواند اثرات دراز می ،اند ت نمودهیرا به دقت رعا مسألهن یا

 .داشته باشد یمؤثر
ت یت و حساسه یه بها توجهه بهه اهم   کهه  ردد گ می پیشنهاد چنین هم

عنهوان سهردمدار    اه بهه گدانشه  آوری فنقات و یموضوع، معاونت تحق
ارتبههاب بهها   یضههمن برقههرار  ،اهگدانشهه یپژوهشهه هههای تیههفعال

 ی ارایهه و  یاسهتناد  ههای  اهیگه ن پایه ا ی دهنهده  ارایهه  های مؤسسه
 .دیاقدام نما کن مداریح ایو مستندات الزم نسبت به تصح کمدار
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Abstract  
Introduction: Scientific documents indexed in citation indices could show the scientific production of an 

academic institution if the author introduces him/her as a member of that institution. Researchers and 

faculty members should know about their standard and correct affiliation to declare it in their articles. 

Nonstandard affiliation could make problems in counting scientific production which can lead to 

unrealistic wrong place in universities ranking. Identifying scientific documents with wrong affiliation 

could help the university to correct them in order to reflect more realistic view of scientific production. 

Methods: This study has been done in a cross-sectional descriptive survey. Research community was 761 

documents produces by researchers of Shiraz University of Medical Sciences which is indexed with 

nonstandard affiliation in Scopus and Web of Science till 2011. As a keyword, "Shiraz" was searched in 

"affiliation" field in both citation indices. All the documents with nonstandard affiliation were assessed 

according to their number of citation, subject and type of documents. The results were analyzed with 

descriptive statistic methods and Excel software. 

Results: Publication trend of documents were ascending till 2008 and 2009 and then descending. Most of 

these documents have been cited between zero to 10 times, the least one has a number of 51 to 60 

citations. The highest numbers of these documents are original articles.  

Conclusion: Presence of significant number of documents with nonstandard affiliation shows importance 

of establishing of accurate policies for the integration of the organization's name and detailed information 

to investigators to prevent the continuation of this trend. Fortunately however, this trend has been 

declining in recent years, which may reflect establishment of such a policy and pay attention to this 

matter. 
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