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های علوم پزشکی تیپ یک کشور با دادهای پژوهشی دانشگاهبررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر استنادشدگی برون

 2000-2015های طی سال اختراع ثبت هایاستفاده از پروانه

 

 1منش، محمد امین عرفان2، مرجان فروزنده شهرکی1علی منصوری

 
 

  چكيده
آوری از طریق مطالعه میزان استنادشدگی از سوی ها در فرایند تبدیل علم به فنها، قابلیت استفاده از آندادهای پژوهشی دانشگاههای تعیین کیفیت برونیکی از شاخص مقدمه:

شی هشت دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی کشور از سوی دادهای پژوهباشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استنادشدگی برونهای ثبت اختراع میپروانه

 .انجام شد 2015تا  2000های طی بازه زمانی سال Scopusهای ثبت اختراع در پایگاه پروانه

بود.  2015تا  2000از سال  Scopusهای علوم پزشکی تیپ یک کشور نمایه شده در پایگاه استنادی دادهای علمی دانشگاهجامعه این مطالعه شامل تمامی برون :بررسيروش 

 .همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت -آوری گردید و در نهایت، به روش توصیفیجمع SciValهای پژوهش با استفاده از پایگاه داده

بود. میزان  های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفتهروانهبار از سوی پ 3145داد پژوهشی برون 998داد علمی دانشگاهای مورد بررسی، در مجموع برون 76111از مجموع  ها:يافته

مقایسه ( در سطح باالتر و در درصد 39/0های ثبت اختراع در مقایسه با میانگین ایران )دادهای پژوهشی هشت دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک کشور از سوی پروانهاستنادشدگی برون

( تعداد SCImago Journal Rank) SJR( و Source Normalized Impact per Paper) SNIP هایتری قرار داشت. همچنین، شاخص( در سطح پاییندرصد 1/1با میانگین جهانی )

  .های ثبت اختراع داشتور از سوی پروانههای مذکدادهای پژوهشی دانشگاهداری بر احتمال استنادشدگی برونکننده در مقاله تأثیر معنیهای مشارکتها و تعداد سازماننویسندگان مقاله

ها های ثبت اختراع، این امکان را نیز برای دانشگاهها در میزان استناد شدگی تولیدات علمی از سوی پروانهنتایج به دست آمده از پژوهش، ضمن تعیین وضعیت فعلی دانشگاه گيري:نتيجه

 .هدایت تولیدات علمی جهت انتشار در مجالت مناسب داشته باشند و پژوهشگران را در جهت بهبود این وضعیت هدایت نمایندریزی مناسبی برای ایجاد نمود که بتوانند برنامه

 هاهای ثبت اختراع؛ دانشگاه؛ پروانهعلمی ارتباطات هاي کليدي:واژه

 
 15/5/1397: انتشارتاریخ  24/4/1397 پذیرش مقاله: 18/9/1396 مقاله: دریافت
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 مقدمه
یافته و آوری، مستلزم رویکردی هدفمند و نظام تحقق فرایند تبدیل علم به فن

. این نظام باشدآوری و نوآوری میبستر مناسبی تحت عنوان نظام ملی علم، فن
از سه زیرنظام کلیدی با عنوان دانشگاه، صنعت و دولت تشکیل شده است. یکی 

های مهمی که مراکز پژوهشی از طریق آن به رشد اقتصادی کمک از مکانیزم
های ثبت اختراع پروانهدادهای علمی به نوآوری از طریق کنند، تبدیل برونمی

های بررسی این قابلیت، مطالعه میزان استنادشدگی از یکی از روش .(1است )
دادهای . به بیان دیگر، هرچه برونباشدمیهای ثبت اختراع پروانهسوی 

مورد استناد قرار های ثبت اختراع پروانهپژوهشی به میزان بیشتری از سوی 
تقال دانش تری در فرایند انگیرند، به احتمال زیاد از نقش و ظرفیت برجسته

برخوردار هستند و جنبه کاربردی بیشتری دارند. بنابراین، ضمن شناسایی این 
های پروانهدادهایی که مورد استناد های بروندادها، لزوم شناسایی ویژگیبرون

 . رسداند، ضروری به نظر میقرار گرفتهثبت اختراع 
ها به های مرتبط با موضوع حاکی از آن است که اغلب پژوهشپیشینه

 کمتر به بررسی اند وآوری از جنبه عملی پرداختهبررسی تبدیل دانش به فن

 جمله دادهای پژوهشی توجه شده است. ازپتانسیل و ظرفیت ذاتی برون

شناسایی عوامل مؤثر در فرایند تبدیل  توان بهمطالعات می در مطرح موضوعات

(، فقدان 3ها به این موضوع )(، لزوم توجه جدی دانشگاه2آوری )دانش به فن

 این در سازیفرهنگ لزوم و (2ها در این حوزه )گذاری مناسب دانشگاهسرمایه

مقدار بودجه  ،یعلم تیأه یپژوهش تیفیکعواملی همچون . اشاره نمود حوزه

 یمال تیپژوهش انجام شده با بودجه صنعت، حما زانیدانشگاه، م پژوهشکل 

و خدمات مرکز رشد  یورآدفتر انتقال فن ،یمنابع انسان تیو کم تیفیدانشگاه، ک

شده  یتجار شتریب یدادهابرون ،یسازیتجار شتریب تیدر دانشگاه بر انجام فعال

 ی بر کیفیت تبدیل دانش به دانشگاه یسازیتجار یکنون یهاتیفعال تیو موفق
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راستایی با نیازهای جامعه و جهان، وجود قوانین حمایتی و آوری، همفن

(. برای تحلیل 4، 5های نوین تأثیرگذار است )آوریگذاری در فنسرمایه

اغلب از تحلیل محتوا، تحلیل استنادی و تحلیل های ثبت اختراع پروانه

 (.6-8های استنادی استفاده شده است )شبکه

با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان 
دادهای پژوهشی هشت دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی کشور استنادشدگی برون

طی یک بازه  Scopusبردی در دنیا( در پایگاه های کار)به عنوان یکی از حوزه
های ثبت پروانه( از طرف 2000-2015های ساله )سال 16زمانی بلند مدت 

ویژگی مقاالت استناد شده مورد بررسی قرار گرفت.  انجام شد. همچنین،اختراع 
 یافتیاستناد در زانیم»برای دستیابی به اهداف گفته شده، سؤاالتی مانند 

 یهاهای ثبت اختراع در سالپروانه یاز سوهای مورد بررسی شگاهدانمقاالت 
 یاز سو هااین دانشگاهمقاالت استناد شده و  چقدر است؟ 2015-2000

 ییهایژگیچه و یدارا 2000-2015 یهاهای ثبت اختراع در سالپروانه
 .مطرح گردید« هستند؟
 

 روش بررسی
سنجی های علمبا استفاده از شاخصهمبستگی بود که  -این مطالعه از نوع توصیف

های علوم پزشکی دادهای علمی دانشگاهانجام شد. جامعه تحقیق شامل تمامی برون

تیپ یک کشور )تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز و کرمان( 

بود. جهت  2015تا پایان سال  2000از سال  Scopusنمایه شده در پایگاه استنادی 

 استفاده گردید. SciValها از پایگاه آوری دادهعجم

، استنادات دریافتی SciValها در پس از جستجوی هر یک از دانشگاه
دادهای پژوهشی آن دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده برون

، سهم های ثبت اختراعپروانهدادهای پژوهشی استناد شده از سوی از ابزار برون
برای هر دانشگاه تعیین شد. به  های ثبت اختراعپروانهاستنادشدگی از سوی 
، های ثبت اختراعپروانههای مقاالت استناد شده از طرف منظور بررسی ویژگی

های علوم پزشکی تیپ یک شامل تعداد نویسندگان سه ویژگی مقاالت دانشگاه
ر مقاله، تعداد کشورهای کننده در ههای مشارکتهر مقاله، تعداد سازمان

های منتشرکننده کننده در هر مقاله و سه شاخص ارزیابی کیفیت مجلهمشارکت

SNIP (Source Normalized Impact per Paper )مقاالت شامل نمره استناد، 
بینی کنندگی دریافت ( جهت مطالعه میزان پیشSCImago Journal Rank) SJRو 

مورد بررسی قرار گرفت. جهت مطالعه عوامل  ت اختراعهای ثبپروانهاستناد از سوی 
، های ثبت اختراعپروانهدادهای پژوهشی از سوی مؤثر در احتمال دریافت استناد برون

  Multiple linear regressionو  Pearsonهای همبستگی از آزمون
  23نسخه  SPSSافزار ها در نرماستفاده گردید. در نهایت، داده

(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY مورد تجزیه و تحلیل ) 
 .قرار گرفت

 

 هايافته
داد برون 7611های مطالعه نشان داد که در بازه زمانی مورد بررسی، تحلیل داده

های مورد نظر تولید و منتشر شده بود که پژوهشی از طرف نویسندگان دانشگاه
وهشی منتشر شده از سوی مؤسسات داد پژبرون 998از این تعداد، در مجموع 

مورد استناد قرار گرفته  های ثبت اختراعپروانهبار از سوی  3145مورد بررسی، 
درصد از کل استنادهای دریافتی مقاالت منتشر شده  44/0بود. این رقم معادل 

تا  2015تا انتهای  2000های های علوم پزشکی تیپ یک طی سالدانشگاه
( بود. مقایسه این میزان با 2017های پژوهش )جوالی سال آوری دادهزمان جمع

های موضوعی های پژوهشی کشور در همه حوزهدادنرخ کلی استنادشدگی برون
که برابر با  SciValهای پایگاه بر اساس داده های ثبت اختراعپروانهاز سوی 

از مجموع  های ثبت اختراعپروانهاستناد از سوی  10487درصد بود ) 35/0
های مورد ( نشان داد که دانشگاه2017استناد کشور تا جوالی سال  3038617

د بهتری در مقایسه با میانگین کلی کشور داشتند؛ در حالی که بررسی عملکر
 برابر با  های ثبت اختراعپروانهمتوسط جهانی نرخ استنادشدگی از سوی 

از  های ثبت اختراعپروانهاستناد از سوی  5485912درصد برآورد گردید ) 11/1
دادهای پژوهشی استناد جهان( که بیانگر ضعف برون 492828213مجموع 

دادهای منتشر شده، سهم میزان کل برون 1باشد. جدول کشور در این زمینه می
های ثبت اختراع، تعداد کل استنادهای دادهای استناد شده از سوی پروانهبرون

را برای  های ثبت اختراعپروانهدریافتی و سهم استنادهای دریافتی از سوی 
 .دهدهشت دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک نشان می

 

 2000-2015های های ثبت اختراع در بازه زمانی سال: میزان مقاالت استناد شده کشور از سوی پروانه1جدول 

 نام دانشگاه
دادهاي پژوهشي کل برون

 ]تعداد )درصد([ 

دادهاي تعداد برون

 استناد شده 

کل استنادهاي 

 دريافتي

هاي ثبت اختراع پروانهتعداد استناد از سوي 

 ]تعداد )درصد([

 1454( 45/0) 324309 465( 53/1) 30416 تهران

 423( 43/0) 97936 129( 16/1) 11119 شهید بهشتی

 305( 45/0)  68396 108( 32/1) 8167 شیراز

 297( 45/0) 66415 74( 96/0) 7690 اصفهان

 325( 58/0)  56271 98( 49/1) 6554 تبریز

 232( 41/0)  57192 83( 27/1) 6550 مشهد

 50( 26/0) 19299 24( 78/0) 3067 جندی شاپور اهواز

 59( 27/0) 22232 17( 67/0) 2548 کرمان
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 المللی ثبت اختراعاختراع ثبت شده در پنج دفتر بین ثبت هایهای علوم پزشکی از پروانه: سهم استنادات دريافتی دانشگاه2جدول 

 سازمان جهاني آمريکا انگلستان ژاپن اروپا نام دانشگاه 

 418 695 8 115 218 تهران

 121 204 2 37 59 شهید بهشتی

 95 131 1 29 49 شیراز

 71 153 3 21 49 اصفهان

 91 160 0 27 47 تبریز

 81 95 0 22 34 مشهد

 22 15 0 4 9 جندی شاپور اهواز

 17 18 1 10 13 کرمان

 

پا، بت اروهای ثبت اختراع جهانی )دفتر ثبررسی پنج دفتر اصلی ثبت پروانه
 77/46ه د کآمریکا، ژاپن، انگلستان، سازمان جهانی مالکیت معنوی( نشان دا

متعلق به  های ثبت اختراع،درصد از کل استنادهای دریافت شده از سوی پروانه
وی د. در ساع آمریکا بوده در دفتر عالیم تجاری و ثبت اخترهای ثبت شپروانه

ر دبت شده ثهای ثبت اختراع مقابل، کمترین سهم استنادهای دریافتی به پروانه
تنادهای درصد( اختصاص داشت. سهم اس 48/0دفتر مالکیت معنوی انگلستان )

های ثبت هگانه اصلی ثبت پروانها از هر یک از دفاتر پنجدریافت شده دانشگاه
 ارایه شده است. 2اختراع جهانی در جدول 

زشکی دادهای پژوهشی هشت دانشگاه علوم پروند زمانی استنادشدگی برون

به طور  قابل مشاهده است. 1های ثبت اختراع در شکل تیپ یک از سوی پروانه

علق داشت ت 2008و  2007های کلی، بیشترین تعداد استنادهای دریافتی به سال

داد پژوهشی هشت دانشگاه تیپ یک، از سوی برون 111و  110ترتیب  که به

اد امر جایی که استنهای ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته بود. از آنپروانه

دادهای پژوهشی باشد و ممکن است چند سال طول بکشد تا برونبری میزمان

فتی، ی دریاهاستنادمورد استناد قرار گیرند، شاید یکی از دالیل روند کاهشی ا

 (.1تواند باشد )شکل این موضوع می

ادیر )به دلیل توزیع نرمال مق Pearsonنتایج آزمون ضریب همبستگی 
شدگی استناد دار و مستقیمی بین میزانمتغیرها( نشان داد که رابطه آماری معنی

های ثبت اختراع و های علوم پزشکی تیپ یک از سوی پروانهمقاالت دانشگاه
های فوق (. بنابراین، با توجه به یافته3مقاالت وجود داشت )جدول  ویژگیشش 

دن شهای مقاالت با احتمال مورد استناد واقع توان یک رابطه خطی بین ویژگیمی
 Multiple linear regressionمقاالت برقرار نمود که در ادامه با استفاده از آزمون 

 به بیان آن پرداخته شد.

 
دادهای پژوهشی هشت دانشگاه استنادشدگی برون : روند1شکل 

 های ثبت اختراععلوم پزشکی تیپ يک از سوی پروانه

 

 وضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده 

ها در خصوص های مقاالت با میزان استنادشدگی آنویژگی fضریب 

و  701/0، 703/0، 839/0های علوم پزشکی تیپ یک به ترتیب دانشگاه

ت از مقاال ها، احتمال مورد استناد واقع شدنبه دست آمد. بر اساس داده 89/264

های مقاالت حدود های ثبت اختراع در حوزه پزشکی توسط ویژگیطرف پروانه

شده در  مشاهده fدرصد تبیین گردید. همچنین، با توجه به اینکه ضریب  70

از  ت که رگرسیون خطی برآورده شدهتوان گفدار بود، میمعنی P < 05/0سطح 

 باشد.کفایت الزم برخوردار است و مورد قبول می

داری تأثیر برای بررسی معنی Multiple linear regressionضرایب مدل 

های علوم پزشکی تیپ یک بر احتمال های مقاالت دانشگاههر یک از ویژگی

 ارایه شده است. 4جدول های ثبت اختراع در ها از طرف پروانهاستنادشدگی آن

 

 های ثبت اختراعها از طرف پروانههای علوم پزشکی تیپ يک و میزان استنادشدگی آنهای مقاالت دانشگاه: ضريب همبستگی بین ويژگی3جدول 

 کشورهاتعداد  هاتعداد سازمان تعداد نويسندگان SJR نمره استناد SNIP ماتريس همبستگي

  احتمال مورد استناد واقع شدن

 ضریب همبستگی

 Pearsonضریب همبستگی 

621/0 335/0 529/0 299/0 768/0 636/0 

 < P 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0 > 001/0مقدار 
SNIP: Source Normalized Impact per Paper; SJR: SCImago Journal Rank 
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 هاهای آناحتمال مورد استناد قرار گرفتن مقاالت بر اساس ويژگی Multiple linear regression: ضرايب تحلیل 4جدول 

 مدل رگرسيوني
 ضرايب غير استاندارد

 Pمقدار  Tضريب  ضريب استاندارد بتا
 خطاي معيار بتا

 < 001/0 508/4 - 309/7 951/32 ثابت

SNIP 705/48 607/4 478/0 573/10 001/0 > 
 948/0 066/0 003/0 655/3 240/0 نمره استناد

SJR 964/22 366/5 299/0 279/4 001/0 > 
 < 001/0 253/8 427/0 328/0 707/2 تعداد نویسندگان

 < 001/0 619/15 168/1 801/1 137/28 هاتعداد سازمان
 082/0 739/1 107/0 087/3 371/5 تعداد کشورها

SNIP: Source Normalized Impact per Paper; SJR: SCImago Journal Rank 
 

، تعداد SNIP ،SJR هایداری بدست آمده، ویژگیبا توجه به سطوح معنی
داری کننده در مقاله، تأثیر معنیهای مشارکتنویسندگان مقاالت و تعداد سازمان

های دگی مقاالت در حوزه پزشکی داشت، اما تأثیر شاخصبر احتمال استنادش
نمره استناد و تعداد کشور بر احتمال مورد استناد واقع شدن مقاالت از سوی 

 داری قرار نداشت.های ثبت اختراع در سطح معنیپروانه
 

 بحث
دادهای های مختلف نشان داده است که میزان رشد و تولید بروننتایج پژوهش
 (.8-10حوزه پزشکی نسبت به سایر موضوعات در ایران بیشتر است )پژوهشی در 
کند که هرچه نسبت دریافت استناد به ای این انتظار را ایجاد میچنین یافته

های ثبت اختراع هر کشور نیز و پروانه تناسب بیشتر باشد، تعداد تولیدات علمی
های این، تعداد پروانه (. عالوه بر11شود و رابطه مستقیمی وجود دارد )بیشتر می

ثبت اختراع حوزه پزشکی نسبت به سایر موضوعات نیز بیشتر است. همه این 
کند که تعداد استنادات دریافتی نسبت به عوامل این احتمال را بیشتر می

 باشد.های موضوعی بیشتر میدادهای دیگر حوزهبرون
ختراع به های ثبت اآنچه مشخص است این که اغلب استنادهای پروانه

ها است و بیشترین استناد از طرف دلیل ماهیت اطالعات مورد نیاز به آن
موضوع خود است. بنابراین، اولین های همهای ثبت اختراع به سایر پروانهپروانه

های ثبت اختراع کمتر مورد دادهای پژوهشی از طرف پروانهدلیل این که برون
داهای گردد. آن بخش از برونرمیشان بگیرند، به ماهیتاستناد قرار می

های ثبت اختراع مورد استناد قرار پژوهشی به ویژه مقاالت که در پروانه
ها است و از این لحاظ باید آوری آنگیرند، نشان دهنده اهمیت و پتانسیل فنمی

 دادهای پژوهشی دادد.اهمیت بیشتری را به این نوع مقاالت و برون
ها و مراکز پژوهشی داد که در بین دانشگاه نتایج مطالعه سهیلی نشان

داد پژوهشی های تهران و علوم پزشکی تهران بیشتر تعداد برونایران، دانشگاه
 همسو حاضر بررسی نتایج با که (12اند )در حوزه پزشکی و غیر پزشکی را داشته

 ابوالقاسمی فخری پژوهش هاییافته با حاضر تحقیق نتایج این که ضمن. بود
 سایر بین در شیراز تهران و پزشکی علوم هایدانشگاه که مبنی بر این

 .(، مشابهت داشت9دارند ) علم تولید نظر از بهتری رتبه 1 تیپ هایدانشگاه

 شدن واقع استناد مورد احتمال که داد نشان همبستگی ضرایب آزمون نتایج
 هایویژگی توسط پزشکی حوزه در های ثبت اختراعپروانه طرف از مقاالت

اوری این امر شاید به دلیل ماهیت و نوع نیاز فن. بود درصد 70 حدود مقاالت
دادهای پژوهشی حوزه پزشکی ماهیتی کاربردی حوزه پزشکی است. بیشتر برون

باشد. همین ( و برخواسته از نیازهای کاربردی حوزه پزشکی و سالمت می9دارد )
ی با ماهیت کاربردی، شانس بیشتری دادهای پژوهششود که برونامر باعث می

 اساس بر داشته باشند. های ثبت اختراعبرای مورد استناد قرار گرفتن در پروانه
 شدن واقع استناد مورد احتمال کننده بینیپیش بهترین آمده، به دست نتایج

 هایویژگی ترتیب به پزشکی حوزه در های ثبت اختراعپروانه طرف از مقاالت
 در. است بوده SJR و نویسندگان تعداد ،SNIP مقاله، در حاضر هایسازمان تعداد
 استناد مورد احتمال بر کشور تعداد و نمره استناد هایشاخص تأثیر مقابل، سوی
 سطح در Pمقدار  به توجه با های ثبت اختراعپروانه سوی از مقاالت شدن واقع

 ،(13) همکاران و Falagas زمینه، مطالعات این در. نداشت قرار داریمعنی
Lariviere و( 14) همکاران و Waltman  وvan Eck (15 )به این نتیجه  نیز

 نرخ و مقاالت در سهیم مؤسسات و نویسندگان تعداد میان که رسیدند
 بر اساس نتایج تحقیق. دارد وجود دارمعنی و مستقیم رابطه هاآن استنادشدگی

Abramo و DAngelo، تعداد و نویسندگان تعداد میان داریمعنی و خطی رابطه 
 پژوهش نتایج همچنین،. (16مقاالت مشاهده گردید ) دریافتی استنادهای
 مقاالت به استناد میزان با چندنویسندگی بین که نشان داد همکاران و ابراهیمی

 کننده بینیپیش چندنویسندگی شاخص و دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه
اگر ضریب تأثیر مجله، یکی از  است، مشخص آنچه. (17) است استناددهی

هد که های تعیین کیفیت مجله مشخص شود، نتایج مطالعات نشان میشاخص
(، این موضوع در 18گیرند )مقاالت این نوع مجالت بیشتر مورد استناد قرار می

به  های ثبت اختراعهای تحقیق حاضر نیز مورد تأکید قرار گرفت که پروانهیافته
دهند که در مجالت با دادهای پژوهشی استناد بیشتری میآن دسته از برون

 ضریب تأثیر باالتر منتشر شده باشند.
در مجموع، نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که به دلیل ماهیت 

های پژوهشی کاربردی جهانی دارد و با المللی بودن آن، یافتهعلم پزشکی و بین

المللی بسیار معمول های گروهی و بینشترک، امکان مشارکتتوجه به نیاز م

دادها از طرف باشد و همین امر منجر به افزایش فرصت استناد به برونمی

گردد. ضمن این که اعتبار مجالت منتشرکننده های ثبت اختراع میپروانه

شوند که در نتایج مطالعات دادهای پژوهشی نیز عامل مؤثری محسوب میبرون

 (.19-22یز مورد تأکید و تصدیق قرار گرفته است )ن
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 پایگاه های تحقیق عبارت بود از این که اطالعاتاز جمله محدودیت
SciVal پایگاه،  و با مراجعات بعدی به این شدمی روزامد هفتگی به طور

 .گردیدآمارهای استخراج شده قبلی مخدوش می
 

 گیرینتیجه
کی دادهای پژوهشی هشت دانشگاه علوم پزشبروناگرچه میزان استنادشدگی 

ر دایران  های ثبت اختراع در مقایسه با میانگینتیپ یک کشور از سوی پروانه
عالوه بر  رد.سطح باالتری قرار داشت، اما با میانگین جهانی فاصله زیادی دا

د های بررسی حاضر نشان دادادهای علمی، یافتهموضوع و ماهیت کاربردی برون
های باکیفیت، بر احتمال های علمی و انتشار مقاله در مجلههمکاری که

ن، های ثبت اختراع تأثیرگذار است. بنابرایها از سوی پروانهاستنادشدگی آن
یی توانند ضمن شناسامتولیان حوزه پژوهش و صنعت حوزه پزشکی کشور می

یق مخترعان آوری حوزه پزشکی، به تشوهای پژوهشی و فنها و ظرفیتپتانسیل
های یافته ونام اقدام نمایند و محققان این حوزه در مشارکت با کشورهای صاحب

 .علمی و پژوهشی خود را در مجالت با کیفیت مناسب منتشر نمایند
 

 پیشنهادها
 شود کهبا توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، پیشنهاد می

کی به بط با حوزه پزشپژوهشی مرتها و مراکز سیاستگذاران پژوهشی دانشگاه

آوری، به ه فندادها در تجاری شدن و تبدیل بمنظور افزایش پتانسیل بالقوه برون

المللی مقاالت تأکید نمایند و به های ملی و بینکیفیت و میزان همکاری

های ثبت هشناسایی و معرفی مجالتی که احتمال استناد بیشتر از طرف پروان

 .ت مختلف دارند، اقدام شوداختراع در موضوعا

 

 تشکر و قدردانی
های ایتبدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان به جهت حم

 . آیدمادی و معنوی در انجام این مطالعه، تشکر و قدردانی به عمل می
 

 تضاد منافع
 اند.گونه تضاد منافعی نداشتهانجام مطالعه حاضر، نویسندگان هیچدر 
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Abstract 
Introduction: One of the indicators of research outputs of universities is assessment of the capability to of transferring knowledge 

to technology via assessment of citedness of scholarly outputs by patents. Current research aimed to investigate the status and 

factors associated with the citedness of scholarly outputs by patents in Scopus for the type 1 medical science universities of Iran 

during 2000-2015 period. 

Methods: Research population comprised of all scholarly output published by eight type 1 Iranian medical science universities 

(Tehran, Shahid Beheshti, Shiraz, Isfahan, Tabriz, Mashhad, Ahwaz, and Kerman) in Scopus database during 2000-2015 period. 

Data were collected from Elsevier’s SciVal. Moreover, data analysis was conducted using descriptive correlation statistics. 

Results: Of 76111 studied publications, 998 scientific outputs were cited 3145 times from patents. Citedness rate of medical 

science universities’ scholarly output were found to be higher than the average rate of Iran (0.39%), but lower than the 

international average rate (1.1%). The highest and lowest shares of cited publications by patents were seen in the Tehran 

University of Medical Sciences (1.53%) and Tabriz University of Medical Sciences (0.58%), respectively. Results of running a 

series of multiple linear regression tests showed that four indicators, namely Source Normalized Impact per Paper (SNIP), 

SCImago Journal Rank (SJR), total number of publication’s authors, and total number of publication’s contributing institutions 

had statistically significant impacts on possibility of citedness of scholarly outputs by patents. 

Conclusion: In addition to the topic and practical nature of the scholarly output, results of the study showed that research 

collaboration, as well as publishing in high quality journals, has an impact on getting cited by patents. 
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