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 مقاله پژوهشی                      پژوهان علمی مجله

 

مقدمه

 و پژوهش و آموزش راه از اطالعات اشاعه وظیفه ها،دانشگاه

 طرفی از دارند. عهده به را پژوهش این از حاصل نتایج انتشار

 این بخش ترینیاصل عنوان به هر دانشگاه علمی هیئت اعضای

 اهمیت و نقش به دلیل لذا را بر عهده دارند. مهم وظیفه

 علمی تولیدات یعنی علمی هیئت اعضای برونداد و هادانشگاه

 اساسی عنصری عنوان به تولیدات، این و ارزیابی ها، سنجشآن

 است داشته قرار متخصصان مورد توجه همواره سنجی، علم در

 تعداد هادانشگاه علمی توان ارزیابی یهامالک از . یکی[1]

 در آن پژوهشگران و علمی هیئت اعضای شده نمایه مقاالت

 در شده منتشر آثار که جا آن از .است جهان استنادی هاییگاهپا

 رعایت دلیل به استنادی هاییهنما و اطالعاتی هاییگاهپا این

 علمی کیفیت از المللی، بین نشر اصول و علمی یاستانداردها

 علمی هیئت اعضای آثار شدن نمایه برخوردار هستند، باالیی

 ارزیابی در دقیق و مهم عاملی عنوان به است ممکن هادانشگاه

یافتگی در  توسعه اصلی گیرد. شاخصه قرار نظر مورد دانشگاه آن

 ارزیابی که یاگونه به .باشدیم آن فنی و توان علمی کشور هر

سنجش  هاییوهاز بهترین ش یکی علمی هاییتفعال کیفی و کمی

در عرصه بین المللی تولید اطالعات  .باشدیدانش و تخصص م

معتبر نشانگر ارزش و جایگاه  یهاگاهیها در پاعلمی و چاپ آن

 استنادی یهاگاهیپا در شده نمایه مقاالتیک مرکز علمی است. 

  رد همدان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات بررسی

  آغاز از برادفورد قانون اساس بر Web of Sciences اطالعاتی پایگاه

 2015 سال پایان تا

 *،1 گیتی آناهیتا ،2 سلطانیان علیرضا ،3 کرمی سمیرا ،4 فصیحی ایلین ،5 زارعی عاطفه

 
 ایران همدان، همدان، آزاد دانشگاه رسانی، اطالع و کتابداری گروه استادیار، 1
 مدان،ه پزشکی علوم دانشگاه آوری، فن و تحقیقات معاونت انگلیسی، زبان آموزش گروه ارشد، کارشناس 2

 ایران همدان،
 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه رسانی،اطالع و کتابداری گروه کارشناس، 3
 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده دانشیار، 4
 ایران همدان، همدان، پزشکی علوم دانشگاه رسانی، اطالع و کتابداری گروه ارشد، کارشناس 5

 پزشکی ومعل دانشگاه رسانی، اطالع و کتابداری گروه ارشد، کارشناس گیتی، آناهیتا: مسئول نویسنده *

 anahitagitty@gmail.com DOI: 10.21859/psj-15036: ایمیل. ایران همدان، همدان،

 09/08/1395 تاریخ دریافت:

 19/02/1396: پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 ارزشیابی -علمی انتشارات

 اطالعاتی هایپایگاه

 همدان

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان پزشکی علوم

 چکیده

  آن پژوهشگران و علمی هیئت اعضای شده نمایه مقاالت تعداد هادانشگاه علمی توان ارزیابی اصلی هایمالک از: مقدمه

  لیعام عنوان به هاپایگاه این در هادانشگاه علمی هیئت اعضای آثار شدن نمایه. است جهان معتبر استنادی هایپایگاه در

  وردم در لوتکا و برادفورد قانون تعیین حاضر پژوهش اصلی هدف. گیرد قرار نظر مورد دانشگاه آن ارزیابی در دقیق و مهم

 .بود 2015 دسامبر پایان تا پایگاه این کاربه آغاز هایسال از همدان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران علمی تولیدات

  جامعه. گردید استفاده سنجی علم هایشاخص از آن در که بود توصیفی -پیمایشی صورتبه پژوهش این :کار روش

 Web of اطالعاتی پایگاه در نمایه همدان، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران توسط شده تولید مدارک کلیه پژوهش

Sciences افزار نرم از هاداده تحلیل برای. بود 2015 دسامبر پایان تا پایگاه این کاربه آغاز هایسال از Web of 

Sciences.exe از تحلیلی و توصیفی آمار نهایی عملیات انجام در و Excell شد استفاده. 

  طوریکههب است، صادق همدان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران توسط شده تولید مقاالت توزیع در لوتکا قانون ها:یافته

  پزشکی علوم دانشگاه تولیدات ناشر مجالت پراکندگی توزیع و شده تولید پژوهشگران از اندکی تعداد توسط مدارک اکثر

  مؤسسات و هادانشگاه با داخلی هایهمکاری بر عالوه دانشگاه این پژوهشگران. کندمی تبعیت برادفورد قانون از همدان

 .اندداشته همکاری نیز خارجی

  دانشگاه و کندمی صدق دانشگاه این پژوهشگران مورد در لوتکا و برادفورد قانون آمده دست به نتایج طبق نتیجه گیری:

 .دارد کشور از خارج و داخل محققین با گسترده علمی هایهمکاری

http://dx.doi.org/10.21859/psj-15036
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 و دهندیم نشان دانش پیشبرد را در دانشمندان سهم معتبر،

 همکارانشان توسط آنان یهاتیفعال ارزشیابی برای مالکی

 توانیم افراد، مقاالت به شده انجام استنادات بر اساس .باشدیم

ی . بدیه[2] کرد ارزیابی علمی جامعه در را آنان مقبولیت میزان

 سازی معتبر است که چاپ مقاالت در مجالتی که مؤسسات نمایه

تنها راه مطرح کردن یک تحقیق در  شوندیجهان، نمایه م

عرصهی جهانی است و نکتهی مهم جهت چاپ مقاالت علمی در 

 ISI: Institute for) سطح نشریات بینالمللی است. پایگاه

Scientific information) تولید یهایکی از بزرگترین شرکت 

اطالعاتی در نیم قرن اخیر است که در سال  یهاکننده بانک

امروزه به عنوان بزرگترین  ISIفعالیت خود را آغاز نمود.  1958

اطالعاتی جامع، علوم چندشاخه ای و  یهاناشر بانک

 وانتی. مدیآیدر بین پژوهشگران جهان بشمار م یشناختکتاب

ISI :الیه اول را به سه الیه تقسیم نمود (WOK: Web of 

Knowledge)  که پورتالISI آن  یهاگاهیاست و همه پا

 Rank دییاست مورد تأ WOKاستنادی است ولی هر چه در 

ISI .نیست (WOS: Web of Science)  الیه دوم که بررسی

( JCR: Journal Citation Reports. )دهدیمجالت را انجام م

. در ردیگیم Impact factorبه این مرحله برسد  یااگر مجله

 نمایه شده است. JCRاست در  IFکه دارای  یاحقیقت هر مجله

Web of Science   یکی از بزرگترین پایگاه اطالعاتی چکیده و

. نوع اطالعاتی که این باشدیاستنادی جهان برای جستجو م

همراه با چکیده و همچنین  یشناختکتاب کندیپایگاه ارائه م

اجع مقاالت است. به عنوان یک ابزار تحلیلی مقبولیت اطالعات مر

جهانی پیدا کرده است. این محبوبیت به خاطر امکانات این پایگاه 

از جمله سهولت استفاده، یکپارچه بودن در ارائه اطالعات، مراجع 

مورد استناد مقاالت، پوشش گسترده موضوعات علمی، کیفیت 

 امکانات قوی جستجواستباال، اعتبار و عمق زمانی اطالعات و 

     Web of.شودی. این پایگاه به صورت هفتگی روزآمد م[3]

Science ت:سه بخش اس شامل (SCI: Science Citation 

Index)که در زمینه علوم، پزشکی،  : نمایه استنادی علوم

 Social Sciences Citation کشاورزی، فنی و مهندسی است.

Index .در زمینه علوم اجتماعی است :Arts & humanities 

Citation Indexنظر به .[4] : در زمینه هنر و علوم انسانی است 

 به زیادی توجه علوم پزشکی همدان دانشگاه مسئوالن رسدیم

 المللی بین و داخلی رتبه بندی یهانظام در دانشگاه رتبه ارتقاء

 تولید وضعیت با پیوند در زیادی دغدغه و تمرکز دارند. همچنین،

دانشمندان و انتشار تولیدات علمی  گروهی همکاری و میزان علم

رو در این  این از وجود دارد. دانشگاه این در مجالت علمی معتبر

دانشگاه  بررسی تولیدات علمی محققانمطالعه محقق با هدف 

سنجی )بررسی قانون  علم روش از استفاده علوم پزشکی همدان با

انجام  Web of Sciencesلوتکا و برادفورد( در پایگاه اطالعاتی 

 شد.

 کارروش

 برای توصیفی است و -پژوهش از نوع کاربردی و بصورت پیمایشی

 شد. جامعه پژوهشاستفاده  سنجی علم یهاشاخص از آن انجام

 پزشکی علوم پژوهشگران دانشگاه توسط تولید شده کلیه مدارک

از آغاز به  Web of Sciencesنمایه در پایگاه اطالعاتی  همدان،

 2015تا پایان دسامبر  Web of scienceکار پایگاه اطالع رسانی 

مدرک در طی دوره است. جامعه پژوهش بطور کامل  1145تعداد 

پژوهش از پایگاه  یهاگردآوری داده ار گرفت.مورد بررسی قر

و به این صورت است که با استفاده  Web of Sciencesاطالعاتی 

از صفحه جستجو، آدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

)که قبالً کلیه موارد مشابه نوشتاری آن چک گردیده بود( از ابتدای 

تجو شد. جمع آوری جس 2015پایه گذاری پایگاه تا پایان دسامبر 

در دانشگاه علوم پزشکی همدان و با  1394اطالعات در سال 

در محیط اینترنت  Web of Sciencesاستفاده از پایگاه اطالعاتی 

 Web ofها از نرم افزار انجام گرفت. برای تحلیل داده

Sciences.exe  و در انجام عملیات نهایی آمار توصیفی و تحلیلی

د. برای تعیین مجالت هسته از قانون برادفورد استفاده ش Exellاز 

علمی برای  یها، نحوه انتخاب مجلهیساز)مبنایی برای مجموعه

اطالعاتی و  یهاگاهیها توسط پاها، میزان پوشش مجلهکتابخانه

غیره( و برای آزمایش قانون لوتکا از فرمول زیر استفاده خواهد شد: 

 X(، در موضوعی معین که هر یک Yتعداد کل پدیدآوردندگان )

نسبت معکوس  n ، به توانX انتشار داشته باشند، با تعداد انتشار

، تعداد پدیدآورندگان X، تعداد انتشارات=Xn.Y = Cدارد. یعنی 

. در مورد موضوعات = C، عدد ثابت n  =، عدد ثابت= Yانتشار  Xبا 

)تعداد  X2Y = C.است، یعنی 2بطور تقریبی برابر با عدد  nعلمی، 

تا حدودی برابر تعداد کل پدیدآورندگانی  یامقاله Xپدیدآورندگان 

. این قانون کنندیمقاله تهیه م Xاست که یک تقسیم بر مجذور 

به مجذور معکوس باروری علمی مشهور است. به عنوان مثال اگر 

 = X2Yباشد،  100(X -1تعداد پدیدآورندگان دارای یک مقاله )

Cتعداد پدید ،( 2آورندگان دارای دو مقاله  = X ،)25  است. مقادیر

 برای به طریق گفته شده جایگزین نمود(. توانیرا م Xبعدی 

 زیاد از استناد میزان ترتیب به مجالت ابتدا هسته مجالت تعیین

 بدین شد. انجام استنادها یبندگروه سپس و مرتب گردید کم به

 یک کدام هر که مجالتی نصف از گروه هر مجالت تعداد که صورت

 استنادها ترتیب این به باشد. بیشتر اند،واقع شده استناد مورد بار

 فرمول، در برادفورد ضریب کاربرد با و شده تقسیم گروه به چند

فرمول  این در bR(n) = anشد.  مشخص هسته مجالت تعداد

R(n) استنادها،  کل تعدادa پر به متعلق استنادهای بیشترین 

 برادفورد ضریب bو  هسته مجالت تعداد nمجالت،  استنادترین

بزرگ و  یها. دانشگاه علوم پزشکی همدان از دانشگاه[5] است
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مطرح در زمینه تحقیقات علمی است از آغاز به کار پایگاه اطالع 

مدرک  1145تعداد  2015تا دسامبر  Web of scienceرسانی 

 یهااهگیکه از معتبرترین پاتولید و در این پایگاه اطالع رسانی 

استنادی جهان است، ایندکس شده و از این تعداد تنها  -اطالعاتی

 یک مورد به زبان عربی است.

 هاافتهی

تعداد مدارک تولید شده پژوهشگران و تعداد استناد به  1جدول 

این  .مورد پژوهش به ترتیب آورده است یهاها را در طی سالآن

 ها روندی رو به رشد داشته است.تولیدات در فاصله این سال

به معرفی ده پژوهشگر برتر دانشگاه، تعداد مقاالت،  2جدول در 

پژوهشگران پرداخته است. به دلیل  H indexاستنادات، شاخص 

ها و مؤسسات آموزش عالی و زیاد بین دانشگاه یهایهمکار

بسیاری بصورت فراسازمانی  یهاها و پژوهشتحقیقاتی، طرح

 های. در دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز این همکارشودیانجام م

وجود دارد و بیشترین همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اند. همچنین در بین کشورهای و ایران، کرمانشاه اصفهان داشته

 مشترک با دانشگاه علوم پزشکی یهاها و پژوهشهمکار در طرح

 25مورد همکاری در رتبه اول، انگلستان  43همدان آمریکا با 

 قرار دارند. مورد همکاری 23مورد و استرالیا 

 

 مختلف یهابررسی تعداد مدارک چاپ شده در سال :5جدول 

 درصد H index تعداد استناد تعداد مدرک سال نشر

5114-4222 6 31 3 546/0 

4224 3 30 2 233/0 

4223 4 81 3 364/0 

4222 11 115 5 001/1 

4221 13 149 4 183/1 

4226 31 319 11 821/2 

4222 52 425 12 823/4 

4222 83 386 15 915/6 

4221 82 693 13 330/3 

4252 39 486 12 188/3 

4255 130 656 12 829/11 

4254 126 463 13 465/11 

4253 149 481 11 463/13 

4252 164 256 6 923/14 

4251 212 145 5 832/14 

 100 30 5336 1145 مجموع

 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان تعیین تعداد پژوهشگران برتر :4جدول 

 H index تعداد استناد تعداد مدرک نویسندگان ردیف
 10 323 59 دکتر سیامک شهیدی 5

 13 399 49 طویالنیدکتر حیدر  4

 9 248 48 دکتر مهرداد حاجیلویی 3

 6 150 43 دکتر جالل پورالعجل 2

 9 204 43 دکتر علیرضاکمکی 1

 5 146 42 دکتر محمدیوسف علیخانی 6

 8 186 34 دکتر محمد تقی گودرزی 2

 6 133 32 دکتر عبدالرحمان صریحی 2

 5 59 28 دکتر ایرج امیری 1

 5 256 26 دکتر سعیدی جم 52
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 عناوین مجالت دارای بیشترین تعداد مقاالت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان :3جدول 

NO درصد تعداد مدرک عناوین مجالت 

1 Iranian Journal Of Public Health 45 095/4 

2 Clinical Biochemistry 20 820/1 

3 Iranian Journal Of Pediatrics 20 820/1 

4 International Journal Of Infectious Diseases 18 638/1 

5 Archives Of Iranian Medicine 13 543/1 

6 Jundishapur Journal Of Microbiology 16 456/1 

7 Iranian Journal Of Basic Medical Sciences 15 365/1 

8 Iranian Journal Of Reproductive Medicine 15 365/1 

9 Iranian Red Crescent Medical Journal 15 365/1 

10 Iranian Journal Of Environmental Health Science Engineering 13 183/1 

11 Saudi Medical Journal 13 183/1 

12 Desalination And Water Treatment 12 092/1 

13 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention 11 001/1 

14 Allergy 10 910/0 

15 Tropical Medicine International Health 10 910/0 

 
 

 مجالت هسته طبق قانون برادفورد در دانشگاه علوم پزشکی همدان :2جدول 

 Field: Source Titles تعداد رکوردها استناد ردیف
5 141 13 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention 
4 138 13 Iranian Journal Of Environmental Health Science Engineering 
3 121 5 Mycopathologia 
2 105 20 Clinical Biochemistry 
1 82 6 Plos One 
6 38 6 Journal Of Psychiatric Research 
2 34 12 Desalination And Water Treatment 
2 33 9 Brain Research 
1 32 18 International Journal Of Infectious Diseases 

52 68 13 Archives Of Iranian Medicine 
55 49 45 Iranian Journal Of Public Health 
54 39 16 Iranian Journal Of Basic Medical Sciences 
53 34 15 Iranian Red Crescent Medical Journal 
52 32 8 Urology Journal 
51 30 15 Iranian Journal Of Reproductive Medicine 

 

، پانزده عنوان از مجالتی که دارای بیشترین انتشارات 3جدول در 

مدارک علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند، 

 45با  Iranian Journal Of Public Healthآورده شده است. 

 Iranian Journalمورد، 20با  Clinical Biochemistryمورد، 

Of Pediatrics  مورد جز سه مجله برتر ناشر هستند. در  20با

موضوعی که به چاپ مقاالت پژوهشگران  یهاتعیین حوزه

. در آنالیز باشدیاند، مدانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخته

موضوعی، برتری با  یهاهیناحاطالعات بدست آمده در مورد 

Public Environmental Occupational Health  115با 

مورد بدست آمد. به  93با  Neurosciences Neurologyمورد، 

 . از میانشودیدلیل زیاد بودن موضوعات تنها به دو فوق اشاره م

مدارک تولید شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی 

 ( مورد سپس865اد مربوط به مقاالت )همدان بیشترین تعد

Meeting Abstract  مورد و 159با Review  مورد وجود  26با

دارند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان در تعداد زیادی 

اند. کنفرانس شرکت نموده و ارائه مقاله و کار پژوهشی نموده

کتاب توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی همدان  12تعداد 

در این پایگاه منتشر شده است که عبارتند از، چهار مورد 

Procedia Social And Behavioral Sciences سه مورد ،

Inted Proceedings دو مورد ،Procedia Engineering و ،

 International Congressو  Ifmbe Proceedingsیک مورد 

Series  وProceedings Of The International 
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Conference On Environmental Science And 

Technology باشدیم. 

در مجالت هسته و اصلی تعداد مقاالت چاپ  4جدول مطابق 

ها در هر عنوان مجله مشخص گردیده شده و میزان استناد به آن

است. برای تعیین مجالت هسته ابتدا مجالت به ترتیب میزان 

استنادها انجام  یبنداستناد از کم به زیاد مرتب و سپس گروه

 مجالتیگردید. به این صورت که تعداد مجالت هر گروه از نصف 

 اند بیشتر باشد. به اینکه هر کدام یکبار مورد استناد واقع شده

طبقه  28ترتیب استنادها در دانشگاه علوم پزشکی همدان به 

تفکیک گردید که از بین این تعداد طبقات بیشترین استنادات 

 ضریب کاربرد بابدست آمد.  181/1بدست آمد. ضریب برادفورد 

 R(n)گردید.  مشخص هسته مجالت تعداد فرمول، در برادفورد

b= an فرمول  این درR(n) استنادها،  کل تعدادa بیشترین 

 مجالت تعداد nمجالت،  به پراستنادترین متعلق استنادهای

 است. برادفورد ضریب bو  هسته
1363 = 10*n1.18 

N1.18 = 1363/141 = 9.66 = 10 

مجله شد. ده  66/9=  10 ضریب برادفورد برای تعداد مجالت

که در  هسته برای انتشارات پژوهشگران دانشگاه تعیین گردید.

 این جدول مجالت هسته معرفی شدند.

 

پژوهشگران و تعداد مدارک چاپ شده پژوهشگران  1 تصویر در

دانشگاه علوم پزشکی همدان در فرمول لوتکا قرار داده شد و 

 دید.نتیجه به صورت نمودار فوق مشخص گر

 بررسی قانون لوتکا در دانشگاه علوم پزشکی همدان :5 تصویر

 

 بحث

چاپ مقاالت در مجالتی که در مؤسسات نمایهسازی معتبر جهان 

تنها راه مطرح کردن یک تحقیق در عرصهی  شوندینمایه م

 معتبر، استنادی یهاگاهیپا در شده نمایه جهانی است. مقاالت

 مالکی و دهندیم نشان دانش پیشبرد را در سهم دانشمندان

 بر .باشدیم همکارانشان توسط آنان های یفعال برای ارزشیابی

میزان  توانیم افراد، مقاالت به شده انجام استنادات اساس

دانشگاه علوم  .[6]کرد  ارزیابی علمی جامعه در را آنان مقبولیت

 Web ofمدان از آغاز به کار پایگاه اطالع رسانی پزشکی ه

science  مدرک تولید و در این  1145، تعداد 2015تا دسامبر

 -یاطالعات یهاگاهیکه از معتبرترین پاپایگاه اطالع رسانی 

استنادی جهان است ایندکس شده است. این تولیدات در فاصله 

سهیلی و همکاران  ها روندی رو به رشد داشته است.این سال

 علمی تولیدات مورد در پدیدآور باروری ( در قانون1390)

 Web ofپایگاه  اساس اصفهان بر پزشکی علوم دانشگاه محققان

science شده تولید مقاالت به این نتیجه رسیدند که توزیع 

 لوتکا قانون از اصفهان پزشکی علوم دانشگاه محققان توسط

در دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز این اصل  .[5] کندیم تبعیت

 (،2010همکاران ) و Lun. در نتایج کندیاز قانون لوتکا صدق م

 مدل و منطقی عمل و نظریه حوزه در علمی تولیدات که بررسی

بود،  SSCI و SCI-Expandedپایگاه  دو در فنآوری پذیرش

 یک ادرصد، تنه 48/82نویسندگان  از زیادی تعداد داد که نشان

 درصد نویسندگان 60 از بیشتر درصد این که اندکرده تولید مقاله

تولیدات  توزیع-K آزمون . طبقباشدیم لوتکا اصلی یهاداده

گیتی و همکاران  .[3] است هماهنگ لوتکا قانون با نویسندگان

بررسی قانون باروری بررسی قانون باروری پدیدآور  ( در1394)

)لوتکا( و برادفورد در مورد تولیدات علمی پدیدآورندگان دانشگاه 

به این  Scopusعلوم پزشکی همدان بر اساس پایگاه اطالعاتی 

همدان تولید مدارک  پزشکی علوم نتیجه رسیدند که در دانشگاه

 معتبر علمی رو به افزایش است یهاگاهیعلمی و انتشار آن در پا

y = 5.1021x-1.771

R² = 0.8614
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بود.  66/9=  10 ضریب برادفورد برای تعداد مجالت هسته .[8]

ده مجله هسته برای انتشارات پژوهشگران دانشگاه تعیین گردید. 

با  Asian Pacific Journal Of Cancer Preventionمجله 

 Iranian Journal Ofاستناد، 131 مقاله و 13

Environmental Health Science Engineering  13با 

 121مقاله و  5با  Mycopathologiaاستناد،  138مقاله و 

استناد،  130مقاله و  20با  Clinical Biochemistryاستناد، 

اول تا چهارم در انتشار مدارک دانشگاه علوم  یهادارای رتبه

موضوعی، با برتری  یهاهیستند. در مورد ناحپزشکی همدان ه

 Public Environmental Occupational Health یهارشته

Neurosciences Neurology (93 ،)( مورد، 115)

Engineering (84 ،)General Internal Medicine (39 ،)

Pharmacology Pharmacy (31 ،)Dentistry Oral 

Surgery Medicine (61مورد بدس ).ت آمد 

 نتیجه گیری

همدان تولید مدارک علمی و انتشار آن  پزشکی علوم در دانشگاه

معتبر علمی رو به افزایش است. پایگاه اطالع رسانی  یهاگاهیدر پا

Web of science  مدرک تولید  1145تعداد  2016تا آغاز سال

 باًی. تقردهدیبرابر را نشان م 30نموده است که رشدی بیش از 

مجله هسته وجود دارد که تولیدات علمی پژوهشگران  10

در انتشار این مدارک از قانون لوتکا  کندیدانشگاه را چاپ م

بیشترین همکاری را با دانشگاه علوم پزشکی . کندیپیروی م

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه آزاد داشته 

مورد و  29، انگلستان مورد 39بیشترین همکاری با آمریکا  است.

 مورد داشته است. 24استرالیا 

 تضاد منافع

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته 

است.
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Abstract 

Introduction: One of the main criteria for evaluation of universities is the number of 

indexed articles of faculty members and researchers in international scientific databases. 

The aim of this study was to investigate the scientific productions of researchers at 

Hamadan University of Medical Sciences to assess the scientific collaboration among 

researchers at this university using indicators such as Lotka’s law and Bradford's 

scattering law from the beginning to the end of 2016. 

Methods: This descriptive study was conducted using scientometric indicators. All 

documents produced by the university researchers, indexed in the database of "Web of 

Sciences", were gathered from the beginning to the end of 2016 by the Web of 

Science.exe. Finally, to analyze the data, Microsoft Excel for Windows was used. 

Results: Distribution of the articles produced by the researchers at Hamadan University 

of Medical Sciences followed the Lotka's law, which means few researchers produced a 

large portion of the scientific products. Distribution of journals which were published by 

the researchers of this university followed the Bradford's law. 

Conclusions: According to our results, distribution of the articles produced by the 

researchers of Hamadan University of Medical Sciences followed the Lotka's and 

Bradford's laws. Also, researchers of this university had a fairly good cooperation with 

foreign and domestic researchers. 
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