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 چکیده
هاای للمای پژوهرانرای ايرانای     ضر سطح همکاری و تحلیل سااتاار شاهکه همکااری   حاپژوهش  هدف از

باا   پاژوهش اسات   انجاام شاده    (3700 تا سال 0996سال  (حوزه للوم پايه پزشکی، درپايناه اسانادی للوم
مقالاه   0797های تحلیل شهکه انجام شد و جامعه آماری پژوهش شامل با کمک شاتص سنجی وروش للم
هاای للاوم پاياه    های بنیادی، پزشکی مولکولی و بیوانفورماتیاک از زيرشااته  در سه حوزه سلول همنارر شد

همکااری دروی   دادنراای   هاا يافااه   باود های للوم پايه در سند نقره جامع للمی کرور پزشکی و از اولويت
 70/30درصد و همکاری باین المللای    73/53درصد، همکاری بروی سازمانی  99/30سازمانی در اين حوزه 

، 700/7چناالی شاهکه لادد    هاای للمای، بارای    های پژوهش در تحلیل شاهکه همکااری  يافاه  است درصد
 9و قطار شاهکه    009/0برابار باا    ، میاننین فاصله در شهکه همکاری000/7ضريب توشه بندی شهکه معادل 

 یهاا   يافااه باود مؤلفاه محاساهه شاده     39هاای شاهکه همکااری حاوزه للاوم پاياه پزشاکی        مولفه از است و
معاادل  مرکزيت بینیت شاهکه  درصد،  096/3معادل های مرکزيت )ترد(، در مرکزيت درجه شهکه شاتص

درصاد   00/05ر ويژه شاهکه معاادل   و شاتص بردا 533/0معادل مرکزيت نزديکی درصد و شاتص  69/00
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شهکه همکاری در حوزه للوم پايه پزشاکی از انساجام کاافی برتاوردار      ناايج تحقیق نرای داد بدست آمد 
 نهوده و ارتهاط و همکاری للمی الزم بین پژوهرنرای صورت ننرفاه است 

علوو  پاهوه   بنیادی،  هایسلولپزشکی مولکولی، تحلیل شبکه، بیوانفورماتیک،  :واژگان کلیدی
 علو ، نماهه استنادی همکاری علمی، تألیفیپزشکی، هم 

 مقدمه
 کاار  کیفیات  بار  و گذاشاه اشاراک به را تود هایايده للمی هایهمکاری در پژوهرنرای
 دساااوردهای  از هام  و تخصصای  هایمهارت از هم ،ترتیب بدين و گذارندمی اثر يکدينر

 کمای  و کیفای  گساارش  موجاب  مسائله  هماین  و برناد مای  بهاره  گروهای  کاار  در دينريک
 افازايش  باا (  3700 ،0زاکاارين  و ويااال  فوک ، اسافانو،-دی) شودمی پژوهری بروندادهای
 مراارک  تولیادات  میزای سنجش وريق از کندمی سعی سنجیللم مرارک، للمی تولیدات
 بااه و کنااد شناسااايی را هاااآی میااای رايااج النوهااای يکاادينر، بااا هاااآی یمقايسااه و افااراد
 چااکلی،  ناوروزی ) يابد دست للمی هایهمکاری میزای ارزيابی و سنجش برای هايیسنجه
 للمای  همکااری  باارز  هاای نراانه  از يکای  مرارک تألیف پديده که اين به توجه با(  0097
 تاألیف   شاود  گرفااه  نظار  در همکاری للمی سنجش برای شاتصی لنوای به تواندمی است

شود )رحیمی و می هاآی بین اجامالی شهکه آمدی وجود به بالث پژوهرنرای بین مرارک
 ( 0006فااحی، 
 بارای  گساارده  واور  به که باشندیممهم  اجامالی هایشهکه ازنويسندگی هم هایشهکه
 باه  توجاه   روناد مای  کاار  به پژوهرنرای فردی موقعیت و للمی هایهمکاری ساتاار تعیین
 و رفاارهاا  بهاار  درک به تواندمی نويسندگی،هم و همکاری هایشهکه مثابه به للمی جوامع
 رفاارهاای  تراويق  و شناساايی  در را گاذارای سیاسات  و کناد  کماک  جواماع  اين در روابط

 ياا  مراارک  هاای گاره  از تصاويری  نويساندگی، هام  شاهکه  ياک   رسااند  يااری  تراثربخش
 و ناوری  قاضای  روشانی، ) اسات  پژوهرای  اجامااع  ياک  دروی نويساندگای  میاای  ارتهاوات
 شهکه هایگره از که هساند هاشهکه از نولی مرارک، تألیف هایشهکه(  0093 وهاوهائیای،

 تراکیل  دهناد، مای  نرای را هاآی میای ارتهاط که (مرارک تألیفات) تطوط و (نويسندگای)
 میازای  و اناد داده اتاصاا   تاود  باه  شاهکه  در را تاصای  جاينااه  کدام هر هاگره  اندشده

                                                      
1. De Stefano, Fuccella, Vitale, Zaccarin 
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  گاردد می مرخص کنند،می برقرار يکدينر با که هايیپیوند تعداد با نويسندگای، مرارکت
 بارد  پای  شهکه در حاضر پژوهرنرای هایويژگی به توایمی هاشهکه اين تحلیل و بررسی با
 تعاداد  مراارک،  هاای مقالاه  تعاداد  قهیال  از همکاری النوی بررسی جهت الزم او لات و

 را همکااری  هاای الناو  تغییار  چناوننی  و شاهکه  در ماخصصاای  میاای  فاصاله  همکار، افراد
 گیاری  شاکل  باه  هاايی شهکه چنین روی بر مطالعه(  0000 واليای، و نوروزی) آورد بدست
 دينار،  لهاارت  باه   کناد کمک مای  پژوهری جوامع اجامالی ساتاار دروی در هايیننرش
 دارای شاهکه  ارتهاواات  فرآيناد  در همکار نويسندگای کدام که دهندمی نرای مطالعات اين
 بین روابط النوهای کرف برای اجامالی شهکه تحلیل فنوی  هساند مرکزیکلیدی و  نقش

 و مرارک تألیف النوهای  شودگرفاه می کار به شهکه در حاضر ماخصصای و پژوهرنرای
: 0ساازمانی  دروی همکااری   الاف : کارد  بندی دساه تواییم سطح سه در را للمی همکاری
 تألیف به منجر که است مرخص سازمای يک در پژوهرنرای للمی همکاری آی، از منظور
 از منظاور : 3ساازمانی  باروی  همکاری  ب ؛انجامدمی سازمای آی کارکنای بین مرارک مقاله
 ساهب  کاه  اسات  کراور  مخالف للمی مراکز و هاسازمای پژوهرنرای للمی همکاری آی،

 باین  للمی همکاری آی، از منظور: 0المللیبین همکاری  پ و شود؛می مرارک مقاله تألیف
ونا،،  ) را بادنهال دارد  مرارک مقاالت تألیف که است مخالف هایکرور از پژوهرنرای

 ( 3775 9وو، پای، ما و روسیو

هاا ياا   است که به بررسی بنیاادين پدياده   للومی مجمولهللوم پايه، در وهقه بندی للم، 
هاای بنیاادی،   ساه حاوزه سالول    .پاردازد می هاآیبررسی ماهیت، قوانین و روابط حاکم بین 

اناد و  در دنیاا کساب کارده    یراًاتپزشکی مولکولی و بیوانفورماتیک، با توجه به اهمیای که 
های مزمن و نیاز باه   ها در درمای بسیاری از بیماریاين توجه به تاور حضور مؤثر اين حوزه

در باه لا وه     باوده اسات  ی بسیاری از للوم دينر، ها براللت پايه و اساا بودی اين حوزه
پاياه و   هاای للام و فنااوری در للاوم    سند نقره جامع للمای کراور نیاز باه لناوای اولويات      

  در اين پژوهش نیز باه لناوای جامعاه    اندکاربردی در نظر گرفاه شدهبرتوردار از حوزه ای 
 اند از حوزه للوم پايه اناخاب و مورد بررسی واقع شده آماری

                                                      
1. Inter-Institutional Collaboration 
2. Intra- Institutional Collaboration 
3. International Collaboration 
4. Wang, Y., Wu, Y., Pan, Y., Ma, Z., & Rousseau, R. 
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حمايات   افزايش تولید للم به همکااری للمای وابسااه اسات و همکااری للمای نیاز باا        
  با توجه به اهمیای که للوم پاياه در  استپذير  )الم از دولای و تصوصی( امکایها سازمای

تااور پاياه و اسااا    ه سند نقره جامع کرور دارد، همچنین وام گیاری بسایاری از للاوم، با    
للمای باه    های دينر، نیازمند توجاه و هادايت تولیادات   بودی اين للم برای بسیاری از رشاه

يابااد  رورت ماایهااای للماای ضااباارای نیاال بااه اياان منظااور، همکاااری   اياان حااوزه اساات
صاورت گیارد  ايان     هاا شاهکه اين گوناه  تواند از وريق های للمی پژوهرنرای میمرارکت

های فردی، از سوی ازتهاوات سازمانی نیز قابل ارزياابی و تحلیال   همکاری، به جز مرارکت
توانیم به تصويری روشن از شرايط موجاود دسات   ها میباشد  با مطالعه ايننونه همکاریمی

الزم را انجاام دهایم و باا توجاه باه اولويات        هایيزیرها نیز برنامه و برای رفع کاسایيابیم 
 ديادگاه  باه  توجاه  باا و نیازهای للمی کراورمای، راه و روشای درتاور برگازينیم       هایبند

 ساطح  در پاژوهش  ارزياابی  اماروزه  للم، سیاست به آی نناه همچنین و سنجیللم ارزيابانه
 کراورهای  از برتای   اسات  شاده  تهديل سنجیللم مطالعات ينترمهم از يکی به ملی ک ی
 بارای  آی نااايج  از و پردازندمی ملی سطح در تود تحقیقات ارزيابی به مسامر وور به جهای
باا توجاه باه کااربرد للام سانجی در         کنناد مای  اساافاده  تاود  پژوهرای  راههردهای تدوين
از وريااق شناسااايی پژوهراانرای و  هااای للاام و فناااوری،گااذاری و برنامااه رياازیسیاساات
 ، درهاای للمای  همکااری  ی و ترسیم شاهکه های پژوهرهای اثرگذار، تعیین اولويتسازمای
  اسات  گرفااه  قارار  بررسی مورد های مذکورحوزه هایهمکاری شهکه ساتاار پژوهش اين

 لای الملباین  و ساازمانی  باروی  سازمانی، دروی سطح تعیین به پاسخ صدد در حاضر، پژوهش
  است فوق یهاتخصص دارای پژوهرنرای للمی همکاری

 رشاد  باا  اتیار هاای  ساال  در کاه  است موضولی تألیفی هم هایشهکه و للمی همکاری
 انجام يافااه  باره اين درنیز  زيادی هایپژوهش و گرفاه قرار توجه مورد سنجیللم مطالعات
 :کنیمیمها اشاره چند مورد از آیبه  در اينجا .است

 ايرانای  مقااالت  در تألیفی هم هایشهکه" لنوای با ایمقاله در( 0097) نیکزاد و حريری
 تاا  3777هاای  ساال  باین  ISI پاينااه  در اقاصاد و مديريت روانرناسی، کاابداری، هایرشاه
  پرداتاند هارشاه اين در ايرانی مقاالت تألیفی هم هایشهکه تطهیقی بررسی به ،"3779

 در ايرانای  پژوهرانرای  یفیتاأل  هام  میازای " لناوای  با ایمقاله در( 0090) ثقفی و اسدی
 نويساندگی  الناوی  کراف  هادف  باا  ،"3707 تاا  0997هاای  سال در مهندسی و فنی حوزه
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 از گااروه اياان میااای در گروهای  همکاااری و مرااارکت میازای  و للماای تولیاادات در غالاب 
 پرداتاند  کرور پژوهرنرای
 تحلیال  هاای شااتص  از اساافاده  ( در پژوهری باا 0093جهرمی )منش و بصیريای لرفای

 مطالعاات  در فصالنامه  شاده  منارار  مقالاه  000 تألیفیهم شهکه مطالعه به های اجامالیشهکه
  پرداتاند 0097 - 0006های سال وی سازماندهی او لات و کاابداری ملی

 و ساانجیللاام یهاااروش از اسااافاده بااا( 0093) وهاوهائیااای و نااوریقاضاای روشاانی،
 حاوزه  میاای  همکااری  الناوی  تهیاین  و بررسای  باه  اجاماالی  هایشهکه تحلیل هایشاتص
  ندپرداتا ايرای فناوری مديريت و گذاری سیاست

 اساافاده  باا  ایمقالاه  در( 0093) زادهو غ محسین جهرمیروحانی، بصیريای منش،لرفای
 و شناساایروای حااوزه پژوهراانرای مرااارکت مخالااف ابعاااد ساانجیللاام هااایروش از

 3707-3776 هاای ساال  وای  للاوم  وب پاينااه  للمای  تولیادات  در را کراور  پزشکیروای
 تمايال  حاوزه  ايان  پژوهرانرای  کاه  دهاد می نرای پژوهش ناايج  اندکرده بررسی می دی،
( 59/90) سازمانی دروی مرارکت نسهت به( 96/53) سازمانی بین مرارکت انجام به بیراری
 حاوزه  ايان  پژوهرانرای  کاه  چناد  هار  داد نراای  پاژوهش  نااايج  دينار  ساوی  از  اناد داشاه

 اناد، داده تارجیح ( درصاد  6/06) المللی بین مرارکت به را( درصد 9/00) داتلی مرارکت
 تولیادات  نساهت  باه  بیرااری  اثرگذاری از المللی بین مرارکت از حاصل للمی تولیدات اما

  اندبوده برتوردار داتلی مرارکت از حاصل للمی
بررسای ضاريب مراارکت    "ای با لنوای ( در مقاله0093مردانی، نجفی و شريف مقدم )

 یهاشاتصبا اسافاده از  "پژوهرنرای دانرناه للوم پزشکی تهرای در انارارات بین المللی
للم سنجی به بررسی همکاری پژوهرنرای اين دانرناه با همکارانرای در سااير کراورها و   

  اندپرداتاهنارارات پايناه وب للوم ها در اسازمای
ای بااه ترساایم و تحلیاال شااهکه  ( در مقالااه0090) صااراوی شاایرازی و تااادمیلصاااره، 

ها حااکی از  اند  يافاهتألیفی پژوهرنرای ايرای در حوزه داروشناسی و داروسازی پرداتاههم
بوده است و بیرارين همکاری باین المللای    0/7آی است که ضريب همکاری اين انارارات 

ژوهش نرای داد که پژوهرانرای باا     اين پباشدیمنلساای، آمريکا و کانادا با پژوهرنرای ان
 های گروهی دارند به همکاری نیز ، تمايل بیراریبیرارين تعداد مساندات
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( در پژوهری به بررسی همکاری للمی در تألیفاات مراارک   3775و همکارای ) 0وان،
پژوهرنرای در پايناه مقاالت و اساانادات للاوم و فنااوری چاین پرداتاناد و ناوع ساطو         

 للمی را تقسیم بندی کردند  مخالف همکاری
 شهکه ایمقايسه تحلیل و تجزيه" لنوای با پژوهری در( 3770) همکارای و 3گومز-المدا

 از اساافاده  باا  "مادرياد  منطقه در للمی حوزه سه در سازمانی دولای، دانرناهی، تألیفی هم
 فیزيولوژی) حوزه سه مقاالت تألیفیهم هایشهکه بررسی به آوساينس وب پايناه هایداده
 از مادرياد  منطقاه  در( ژنایاک  و مولکاولی  سالولی،  شناسی زيست و پزشکی داروشناسی، و

 افازايش  از نراای  هاا يافااه   پرداتاناد  اجاماالی  هاای شهکه تحلیل از اسافاده با 0995-3770
 باا   اسات  کام  شاهکه  تاراکم  ولای  دارند شناسی زيست و فیزيولوژی حوزه دو در ارتهاوات
 ايجااد  در اساسای  نقرای  دانراناه  گفات  توایمی دانرناه شهکه بینیت باالی درجه به توجه
 روش از تاوای مای  داد نراای  همچناین  مطالعاه  اين  دارد للمی مقاالت در تعاونی هایشهکه
 بااین ارتهاااط بررساای باارای همکاااری، هااایشااهکه ساااتاار سااازی مصااور و شااهکه تحلیاال
 کرد  اسافاده دولت و هاسازمای ها،دانرناه

 حااوزه للماای همکاااری اشااکال بررساای بااه ایمقالااه در( 3703) همکااارای و 0واناا،
 نويسانده  5777  پرداتاناد  اجاماالی  شاهکه  تحلیل رويکرد از اسافاده با اجامالی محاسهات

 مقالاه،  0009 باا  للمای  تولیادات  9969 شاامل  هاداده  شدند اناخاب شهکه تحلیل برای برتر
 نراای  کاه  باود  جهاای  کراور  09 از موسساه  3905 و نويسنده 07506 از مروری مقاله 3595
 05 امريکاا  ماحاده  ايالات  هاا يافاه اساا بر  است مقاله هر برای نويسنده 9/3 میاننین دهنده
باا    اسات  داده اتاصا  تود به را اسانادات نصف نزديک و کرده تولید را مقاالت درصد

های همکاری در سطح ساازمانی و باین   هتوای ماوجه شد که مطالعه شهکها میبررسی پیرینه
هاا در ساطح باین المللای کماار ماورد توجاه قارار گرفااه و هناوز در           سازمانی و مقايسه آی

ها و موضولات مورد توجه در نقره سند جامع کراور  در رشاه ويژههای مخالف و به حوزه
گاام  جای مطالعه و بررسی وجود دارد  پژوهش حاضار در جهات رسایدی باه اهاداف زيار       

 دارد:برمی

                                                      
1. Wang 
2. Olmeda-Gomez 
3. Wang 
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حاوزه   در ايرانای  پژوهرانرای  للمای  هایهمکاری شهکه تعیین سطو  و تحلیل ساتاار
کاه بارای رسایدی     3700 تا 0996 زمانی بازه در للوم، اسانادی پايناه للوم پايه پزشکی در

 های زير ضروری است:به اين اهداف پاسخ به پرسش
للوم پاياه پزشاکی در ساطو     میزای همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه  .1

چنوناه باوده    3700تاا   0996سازمانی، بروی سازمانی و بین المللی در بازه زماانی  دروی
 است؟

ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للاوم پاياه پزشاکی در     .2
 های ک ی و ترد به چه صورت است؟بر اساا شاتص فوقبازه زمانی 

 روش شناسی پژوهش
کاربردی محسوب شاده و در انجاام آی از روش   ه به هدف، اين پژوهش از نظر نوع، جبا تو

های اجامالی اسافاده شده است  جامعه آماری در ايان پاژوهش،   للم سنجی و تحلیل شهکه
هاای بنیاادی،   های موضولی سالول تولیدات للمی پژوهرنرای ايرانی از نوع مقاله در حوزه

هاای للاوم پاياه در ساند نقراه جاامع للمای        از اولويات  پزشکی مولکولی و بیوانفورماتیک
 ( نماياه شاده  3700تاا   0996باازه زماانی   )پايناه نمايه اسانادی للوم  که در باشدیم( کرور

لنوای مقاله توساط پژوهرانرای ايرانای     0709انجام شده تعداد  یجساجوهااست  بر اساا 
نارم   05/0در اين پايناه نمايه شده است  ترسیم شهکه همکاری للمی پژوهرنرای با نساخه  

انجاام شاد  همچناین بارای ترسایم چناالی و توشاه بنادی شاهکه همکااری            0افزار پااژک 
بارای تعیاین ساطح همکااری      و ،"3ويوئر اا وی او "افزار نرم 7/6/0پژوهرنرای از نسخه 

 0آی اگازه االلمی پژوهرنرای )ساازمانی، باین ساازمانی و باین المللای( از نارم افازار آی       
برای تحلیال شاهکه همکااری پژوهرانرای از نساخه      نیز و  9وراحی شده توسط لیدسدورف

 اسافاده شده است  5نرم افزار يو سی آی نت 503/6
 تحلیال  همچناین  و گاذار  تاأثیر  و مرکازی  ندگاینويسا  موقعیات  تحلیل و شناسايی برای
هاای  ننر که با شااتص کل رويکرد: دارد وجود لمده رويکرد دو نويسندگیهم هایشهکه

                                                      
1. PAJEK 
2. VOS Viewer 
3. ISI.exe 
4. Leydesdorff, Loet 
5. UCINET 

mailto:loet@leydesdorff.net
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هاايی همچاوی قطار شاهکه، میااننین      گیرند، برای مثاال شااتص  ک ی مورد تحلیل قرار می
رويکرد جزءننر کاه   و ها و ساتاار اجامالات،ها، توشهه، دساهامؤلفهها، تعداد فاصله گره

هااای فااردی ويژگاای هااای مرکزياات،هااای تاارد يااا همااای شاااتصبااا اسااافاده از شاااتص
دهاد، بارای مثاال موقعیات لملنرهاا، درجاه و       لملنرهای شهکه را مورد تحلیال قارار مای   

( بررسای  3775 ،0ساوملل  ید  وی و نلساوی  باولن،  ،لئاو )نزديکی هر لملنار و باردار وياژه    
  شودیم

کاه نراای    3شااتص چناالی  ی مورد بررسی در اين پژوهش لهارتناداز:  های ک شاتص
 0بنادی شااتص ضاريب توشاه   های شهکه تا چه حدی به يکدينر ماصل هساند، دهد گرهمی

های شهکه برای برقراری ارتهاط باا يکادينر و تراکیل    که نرای دهنده تمايل و گرايش گره
که نرای دهناده زيرگروهای از شاهکه اسات کاه      های شهکه 9مؤلفههای مخالف است، توشه

شاتص های موجود در آی به وور مساقیم يا غیر مساقیم به يکدينر ماصل هساند، تمام گره

اوا ق   باین هار دو گاره موجاود در شاهکه      مسیرها ينترکوتاهکه به میاننین  5میاننین فاصله
اسات   اصلی شهکه  مؤلفههای موجود در که معرف فاصله دورترين گرهشهکه  6، قطرشودمی

 ياک  ارتهاواات  که میزای 0شاتص مرکزيت درجههای ترد مورد بررسی لهارتنداز: شاتص
 کاه تعاداد   0شااتص مرکزيات بینیات   دهد، می نرای را شهکه در موجود هایگره ساير با گره

 را گیارد مای  قارار  شاهکه  در دينار  گره دو هر میای فاصله ينترکوتاه در گره هر که دفعاتی
 میااننین ) فاصله ينترکوتاه وول مجموع که شامل 9شاتص مرکزيت نزديکیشود، می شامل
 کاه میازای   07شااتص باردار وياژه   اسات، و   شهکه در موجود هایگره ساير با گره هر( فاصله
 کند می محاسهه را شهکه در قدرتمند و مرکزی هایگره ساير با گره اتصال

رشد تولیدات للمی پژوهرنرای ايرانای وای    در اين پژوهش برای بررسی نرخهمچنین 
است  معادله مدل رگرسیوی  هدوره زمانی مورد بررسی از مدل رگرسیوی نمايی اسافاده شد

                                                      
1. Liu, Bollen, Nelson, Van de Sompel 
2. density 
3. clustering coefficient 
4. component 
5. geodesic distances 
6. diameter 
7. degree 
8. betweenness 
9. closeness 
10. eigenvector 
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زمای يا همای نرخ  ضريهی از 1b فراوانی تولیدات، Y که در آی، نمايی به صورت زير است
 مقداری ثابت است: 0b و ماغیر مساقل )سال انارار(، t رشد،

.t
1

b.e0Y=b 

 های پژوهشیافته
میزای همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للوم پايه پزشکی در سطو   .1

 چنونه بوده است؟ 3700تا  0996سازمانی، بروی سازمانی و بین المللی در بازه زمانی دروی

همکاری در سطح دروی سازمانی، لهارت اسات از همکااری دو ياا چناد پژوهرانر از      
هاايی  حاصل اين همکاری تولید يک مقاله است  در اين پژوهش تنهاا مقالاه  يک سازمای و 

باشند، همکااری در ساطح دروی ساازمانی در     که تمام نويسندگای آی از يک سازمای مرابه
مقالاه   399تعاداد   3700-0996هاای  هاا، در وای ساال   نظر گرفاه شده است  براسااا يافااه  

پاياه پزشاکی از ساوی پژوهرانرای ايرانای      حاصل همکاری دروی سازمانی در حوزه للوم 
درصاد کال    99/30تولید شده و در پايناه اسانادی للوم نماياه شاده اسات کاه ايان تعاداد       

لنوای مقاله در سال  0شود  با توجه به رشد تعداد مقاالت از تولیدات اين حوزه را شامل می
هاا  مانی در اين ساال های دروی سازدر کل تعداد همکاری 3700لنوای در سال  60به  0999

 60، باا تولیاد   3700سیر صعودی داشاه و بیرارين همکاری دروی سازمانی مرباوط باه ساال    
درصاد در تولیاد مقااالت حاصاال     0/07لناوای مقالاه باوده اسات  و شااهد رشاادی معاادل       

 همکاری دروی سازمانی هسایم 
پژوهرانر از  همکاری در سطح باین ساازمانی، لهاارت اسات از همکااری دو ياا چناد        

های غیر يکسای و حاصل ايان همکااری تولیاد ياک مقالاه اسات  در ايان پاژوهش         سازمای
ها به بیش از يک سازمای وابساه بودند، همکاری در سطح باین  هايی که نويسندگای آیمقاله

هاای تولیاد شاده در    ها، از تعداد کال مقالاه  سازمانی در نظر گرفاه شده است  براساا يافاه
 590مورد بررسی، تعداد زمانی م پايه پزشکی از سوی پژوهرنرای ايرانی در بازه حوزه للو

لنوای مقاله حاصل همکاری بین ساازمانی پژوهرانرای ايرانای باوده اسات کاه ايان تعاداد         
شود  تعداد مقاالت تولید درصد از کل مقاالت تولید شده در اين حوزه را شامل می 73/53

 3700لناوای در ساال    050باه   0990لنوای مقالاه در ساال    0شده در اين سطح همکاری از 
هاای  های ماورد بررسای، بجاز ساال    الرسیده است  تعداد همکاری بین سازمانی در وول س

)به تاور تعداد کم تولیدات( روند صعودی داشاه و بیراارين تعاداد همکااری باین      نخساین
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ده اسات و نارخ رشادی معاادل     لنوای مقالاه باو   050، با تولید 3700سازمانی مربوط به سال 
 شود درصد در تولید مقاالت حاصل همکاری بین سازمانی ديده می 0/00

همکاااری در سااطح بااین المللاای، لهااارت اساات از همکاااری پژوهراانرای ايراناای بااا    
پژوهرنرای تارج از ايرای و حاصل اين همکاری تولید يک مقاله اسات  در ايان پاژوهش    

يک پژوهرنر تارجی همکاری داشااه اسات، همکااری در     ها حداقلهايی که در آیمقاله
هاای تولیاد   هاا، از تعاداد کال مقالاه    سطح بین المللی در نظر گرفاه شده است  براساا يافاه

شده در حوزه للوم پايه پزشکی از سوی پژوهرنرای ايرانی و نمايه شده در پايناه اسانادی 
مقاله حاصل همکاری بین المللای باوده   لنوای  397، تعداد 3700-0996للوم در بازه زمانی 
شاود   درصد از کل مقاالت تولید شده در اين حوزه را شامل می 70/30است که اين تعداد 

لنوای  50به  0996لنوای مقاله در سال  0تعداد مقاالت تولید شده در اين سطح همکاری از 
ازه زماانی ماورد   هاای باین المللای در با    رسیده است  در کل تعداد همکااری  3700در سال 

 50، با تولیاد  3700بررسی سیر صعودی داشاه و بیرارين همکاری بین المللی مربوط به سال 
درصاد در تولیاد    0/07هاا نراای دهناده نارخ رشادی معاادل       لنوای مقاله بوده است  و يافاه

 مقاالت حاصل همکاری بین المللی است 
 نی در حوزه للوم پايه پزشکیپژوهرنرای ايرا  نوع سطح همکاری للمی 0نمودار در 

 نرای داده شده است  3700تا  0996در بازه زمانی 

 
  . نوع سطح همکاری علمی پژوهشگران اهرانی حوزه علو  پاهه پزشکی1نمودار 

 3112تا  1991بازه زمانی  در
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ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی در حوزه للاوم پاياه پزشاکی در     .2
 های ک ی و ترد به چه صورت است؟بر اساا شاتص 3700تا  0996بازه زمانی 

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، ابادا شاهکه همکااری للمای پژوهرانرای ايرانای ايان       
هاای تارد )مرکزيات(    های ک ی و سلس با اساافاده از شااتص  حوزه با اسافاده از شاتص

 شود می انه گزارشر شاتص به وور جداگگیرد و ناايج در ذيل همورد بررسی قرار می
 است: يرک ی از قرار ز یهاپژوهرنرای از نظر شاتص یللم یساتاار شهکه همکار

 يکادينر باه   یشهکه تا چاه حاد   یهاکه گره دهدینرای م یشاتص چنال .یشاخص چگال
کاه   دهاد ینرای م 0معادل  یاست  چنال 0صفر و  ینب یهمواره لدد یماصل هساند  چنال

 دهاد یمعادل صفر نرای م یماصل هساند و چنال يکدينرموجود در شهکه به  یهاتمام گره
ها در شاهکه وجاود   گره یایم یوندیپ یچبوده و ه نزویموجود در شهکه، م یهاکه همه گره
حاوزه للاوم    يرانای پژوهرانرای ا  یللما  یشهکه همکار یبدست آوردی چنال یندارد  برا

 یللماا یشااهکه همکااار یافاده شااد  چنااال نت اساای آی ساايواز ناارم افاازار  یپزشااک يااهپا
 بوده است  700/7، 3700-0996 یدر بازه زمان یپزشک يهحوزه للوم پا يرانیپژوهرنرای ا

 یشاهکه بارا   یهاا گاره  يشو گارا  يلتما ی،توشه بند يبضر .یبندخوشه یبشاخص ضر
 يب  شااتص ضار  دهاد یمخالف را نرای م یهاتوشه یلو ترک يکدينرارتهاط با  یبرقرار

 یراار ب يال بااالتر نراای دهناده تما    يباست و ضار  0صفر و  ینب یمقدار یدارا یتوشه بند
پژوهرنرای  یشهکه همکار یبندتوشه يب  ضرستا يکدينرارتهاط با  یبرقرار یافراد برا

بااا اسااافاده از ناارم افاازار  یمااورد بررساا یدر بااازه زمااان یپزشااک يااهحااوزه للااوم پا يراناایا
 ، محاسهه شد 000/7معادل  یقرار گرفت و لدد یل نت مورد تحلی آی سيو

 یهاا کاه تماام گاره    شاود یما از شاهکه گفااه    يرگروهیشهکه به ز یمؤلفه شبکه. یهامؤلفه
از  یا یاره زنج ياق )از ور یممسااق  یار غ يا( یوندپ يک يق)از ور یمموجود در آی به وور مساق

 یمؤلفااه اصاال يااکاز  معمااوالً یاجامااال یهاااماصاال هساااند  شااهکه يکاادينر( بااه یوناادهاپ
موجاود   یهاا اکثر گاره  معموالً  شوندیم یلترک یمؤلفه فرل یمؤلفه( و تعداد ينتربزرگ)

حاوزه للاوم    يرانای پژوهرنرای ا یللم یتعلق دارند  شهکه همکار یدر شهکه به مؤلفه اصل
 9/06گاره )  606مؤلفاه بازرگ باا تعاداد      يکشده است   یلمؤلفه ترک 39از  ی،پزشک يهپا

 یگرها  0(، دو مؤلفه درصد 0/0) یگره 07مؤلفه  يکمؤلفه کوچک که از  30درصد(، و 
 9مؤلفاه   0درصاد(،   6/7) یگرها  5مؤلفاه   9درصاد(،   0/7) یگرها  6مؤلفاه   5درصد(،  0)
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درصااد(  0/7) یگرهاا 3مؤلفااه  9درصااد(،  9/7) یگرهاا 0مؤلفااه  9درصااد(،  5/7) یگرهاا
 شده است  یلترک

بین هر دو گره موجود  مسیرها نيترکوتاهمیاننین فاصله، به میاننین . شاخص میانگین فاصله
تر او لات را در شهکه شود  میاننین فاصله کمار امکای اناقال سريعگفاه می در شهکه
 رای ايرانی حوزه للوم پايهآورد  میاننین فاصله در شهکه همکاری للمی پژوهرنفراهم می
 بدست آمد  009/0 لدد مورد بررسی،زمانی در بازه  پزشکی

شاهکه اسات  قطار     اصالی  مؤلفاه های موجود در قطر شهکه، فاصله دورترين گره قطر شبکه.
زياد شهکه بیاننر اين است که محاوا برای اين که از يک گره به گره دينر مناقل شود باياد  

امر اناقال محاوا ات ل ايجاد شود وجود  مسیر ووالنی تری را وی کند و احامال اين که در
هرچه قطر شهکه کمار باشد، انسجام شهکه بیرار بوده و اناقال محاوا با سرلت بیراری   دارد

شود  قطر شهکه همکااری للمای پژوهرانرای ايرانای حاوزه للاوم پاياه        در شهکه انجام می
د در شاهکه حاداکثر از   باشد يعنی دو گاره موجاو  می 9پزشکی در بازه زمانی مورد بررسی، 

 توانند با يکدينر ارتهاط برقرار کنند واسطه می 9وريق 
 های خردهشگران از نظر شاخصوساختار شبکه همکاری علمی پژ

 سااير  باا  گاره  ياک  ارتهاواات  ياا  فعالیات  میازای  درجاه  مرکزيات  شاخص مرکزیت درجه.
هرچه میزای ارتهاوات گره در شهکه بیرار باشاد،    دهدمی نرای را شهکه در موجود هایگره

هاای دارای  از اهمیت بیرار و جايناه مرکزی تری در شهکه برتوردار اسات  گاره  آی گره 
 افراد حاضر در شهکه هساند  ينترفعالو  ينترمرارکتدرجه زياد پر 

تألیفی هر يک از پژوهرانرای ايرانای، در   ای يا تعداد هممطالعه شاتص مرکزيت درجه
(، مسعود سالیمانی  009حسین بهاروند )دهد که حوزه موضولی للوم پايه پزشکی نرای می

(، 030ده )(، قاسام حساینی ساالک   059مقادم ) (، کامرای للی503زاده )(، اردشیر قوام077)
تااألیفی و ( دارای بیرااارين هاام339د حسااین نصراصاافهانی )( و محماا359حمیااد گااورابی )

شاوند   تارين پژوهرانرای ايان حاوزه موضاولی محساوب مای       پاذيرترين و فعاال  مرارکت
ای شاهکه معاادل   باشد و شاتص مرکزيت درجاه می 070/7میاننین شاتص درجه نزديکی 

 است  درصد 096/3
کاه هار گاره در     اسات  یتعاداد دفعاات  شاامل  مرکزيات بینیات،    شاخص مرکزیتت بینیتت.  

  مرکزيات بینیات میازای    گیارد میای هر دو گره دينار در شاهکه قارار مای     فاصله ينترکوتاه
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 دارای هاای کند  گاره بر جريای اناقال محاوا در شهکه را بررسی می هاگرهکنارل هر يک از 
 ینقرا  محاوا اناقال در و کرده ايفا را شهکه در ،0پل يا ،3گر میانجی ،0واسطه نقش باال بینیت
 در محااوا  اناقاال  جهات  بیرااری  گر میانجی يا گر واسطه نقش گره يک دارند  هرچه بسزا
شااتص    است برتوردار شهکه در تری مرکزی جايناه و بیرار اهمیت از باشد داشاه شهکه

هاايی اسات کاه    بینیت نرای دهنده قادرت ياک گاره در تاثیرگاذاری و کناارل سااير گاره       
 ها ماصل نیست به آی یماًمساق

مطالعه شاتص مرکزيت بینیت هر يک از پژوهرنرای ايرانی، در حوزه موضولی للوم 
(، کااامرای 0/30(، حسااین بهارونااد )75/03پايااه پزشااکی نرااای داد کااه مسااعود ساالیمانی ) 

( باا دارا باودی بیراارين    06/9زاده )( و اردشیر قوام9/6(، سید جواد موال )95/00مقدم )للی
گر در کنارل و اناقال او لات در شهکه ايفاا  نقش را به لنوای میانجی ينترمهمی بینیت میزا
کنند  در شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانای حاوزه للاوم پاياه پزشاکی شااتص       می

 درصد است  69/00مرکزيت بینیت شهکه معادل 
فاصاله   ينترکوتاهشاتص مرکزيت نزديکی شامل مجموع وول  .یکینزد یتشاخص مرکز

های موجود در شهکه اسات  مرکزيات نزديکای میازای     )میاننین فاصله( هر گره با ساير گره
  هرچه ياک گاره باه    کندیمهای موجود در شهکه را بررسی نزديکی يک گره به ساير گره

های موجود در شهکه نزديک تر باشد از اهمیت بیرار و جايناه مرکازی تاری در   ساير گره
توانناد باه سااير    های دارای شاتص نزديکی کام باه راحاای مای    ست  گرهشهکه برتوردار ا

براسااا  دريافات کنناد     هاا آیهاای موجاود در شاهکه دسارسای داشااه و محااوا را از       گره
ها، میاننین شاتص مرکزيت نزديکی شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانای حاوزه   يافاه

(، حساین  069/0مسعود سلیمانی ) ،زيتاست و از لحاظ مرک 533/0للوم پايه پزشکی برابر 
( و سایدجواد ماوال   075/0(، محماد واساعی )  035/0مقادم ) (، کامرای للای 059/0بهاروند )

 اند های اول تا پنجم را به تود اتاصا  داده( رتهه095/0)
و قدرتمناد در   هاای مرکازی  بردار ويژه میزای اتصال گره با سااير گاره   .یژهشاخص بردار و

هاای مجااور آی   کند، يعنی مرکزيت يک گره وابساه به مرکزيات گاره  شهکه را محاسهه می
هاای  است  بدين صورت که هرچه يک گره ارتهاوات بیرار و مساحکم تری باا سااير گاره   

                                                      
1. broker 
2. mediator 
3. bridge 
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مرکزی و قدرتمند در شهکه داشاه باشد از اهمیت بیرار و جاينااه مرکازی تاری در شاهکه     
هاا  هايی ماصل است کاه تاود آی گاره   گرهره دارای بردار ويژه زياد، به برتوردار است  گ

برتوردارناد    راههاردی دارای درجه، مرکزيت و بینیت بااليی بوده و در شاهکه از موقعیات   
و تمرکاز شاهکه بار اسااا      باشاد یما  09/3ها، میااننین شااتص باردار وياژه،     براساا يافاه

است  از لحاظ شاتص بردار وياژه، حساین   درصد گزارش شده  00/05شاتص بردار ويژه 
(، 70/00حساین نصراصافهانی )  (، محماد  00/09ده )(، قاسم حسینی سالک00/00بهاروند )

 اند های يک تا پنج را کسب کرده( رتهه9/03( و لادله وائی )00/00ناصر اقدمی )

 
 . نقشه شبکه همکاری علمی پژوهشگران حوزه علو  پاهه پزشکی اهران 1تصوهر 

 3112-1991در بازه زمانی 

  نقره شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی حوزه للوم پايه پزشاکی در  0 يرتصودر 
 مورد بررسی نرای داده شده است  زمانی بازه
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 نوهسنده برتر اهرانی حوزه موضوعی علو  پاهه پزشکی  01. نقشه همکاری علمی 3 هرتصو 

 3112-1991بازه زمانی 

نقراه   توجاه باه مرکزيات درجاه شاهکه بارای هار ياک از پژوهرانرای         باا   3 يرتصودر 
 تألیفی در شهکه همکاری للمای پژوهرانرای  نويسنده پرتولید و با بیرارين هم 57همکاری 

 مورد بررسی، نرای داده شده است زمانی در بازه ايرانی حوزه للوم پايه پزشکی 

 گیریبحث و نتیجه
همکاری پژوهرنرای حوزه للوم پاياه پزشاکی نراای داد    های حاصل از تحلیل سطو  يافاه

درصد تولیدات( ساطح   73/53لنوای مقاله ) 590همکاری بروی سازمانی، با تعداد که سطح
همکاری غالب در حوزه مورد بررسای اسات  بیراارين همکااری باین ساازمانی مرباوط باه         

ه باه لازوم همکااری    های للوم پزشکی تهرای، تربیت مدرا و تهرای است  با توجا دانرناه
للماای در حااوزه للااوم پايااه و ضاارورت اسااافاده از امکانااات آزمايرااناهی و تحقیقاااتی    

 تاوای یما ها در اين حاوزه،  های مخالف برای انجام تحقیقات و پژوهشها و دانرناهسازمای
هاای  ها همساو باا پاژوهش   درصد بیرار سطح همکاری بین سازمانی را توجیه کرد  اين يافاه

هاا ساطح باین    ( که در هماه آی 0093منش و همکارای )( و لرفای0093و همکارای )مردانی 
بیرارين مقدار باوده اسات؛ و ناهمساو باا پاژوهش وانا، و همکاارای         هایهمکارسازمانی 

هاا ساطح دروی ساازمانی بیراارين ساطح      ( است که در آی0090( و اسدی و ثقفی )3775)
کرور  59های حوزه للوم پايه پزشکی ايرای تعداد   در تولید مقالهدهدیمرا نرای همکاری 
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همکاری داشاه است که اياالت ماحده امريکا، کانادا، اسارالیا، اننلسااای و آلماای بیراارين    
اناد  بیراارين همکااری باین المللای      همکاری را در اين حوزه با پژوهرانرای ايرانای داشااه   
( نیز در پژوهش 0093و همکارای ) منشمربوط به دانرناه للوم پزشکی تهرای است  لرفای

تود بیرارين همکاری را با کرورهای اياالت ماحده امريکا، اسارالیا و اننلساای، مردانای و  
ها را با کراورهای امريکاا و اننلسااای، اسادی و ثقفای      ( بیرارين همکاری0093همکارای )

دا، اننلیس و اساارالیا  بین المللی را با کرورهای آمريکا، کانا هاییهمکار( بیرارين 0090)
 اند گزارش کرده

ناايج حاصل از تحلیل چنالی شهکه همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشاکی نراای داد   
درصد از کل روابط ممکن  0/0بوده است  يعنی تنها  700/7که چنالی شهکه مورد بررسی 

شاهکه اسات و   ايان حااکی از انساجام بسایار پاايین       و انجام شده استو بالقوه در اين شهکه 
نرای دهنده آی است که پژوهرنرای ارتهاط کافی با يکادينر ندارناد  لصااره و همکاارای     

تألیفی پژوهرنرای ايرای در حوزه داروشناسای  ( در تحقیق تود در بررسی شهکه هم0090)
اناد  براسااا نااايج    را محاسهه کارده  709/7و داروسازی در پايناه وب آو ساينس چنالی 

تحلیل شاتص ضريب توشه بندی شهکه همکاری للمی حاوزه للاوم پاياه     بدست آمده از
باوده کاه نراای دهناده تمايال بااالی        000/7پزشکی، ضريب توشه بندی اين شهکه معادل 

توای گفت در ايان شاهکه   های مخالف است، يا به تعهیری میالضای شهکه به ترکیل توشه
با نويسنده )پ( همکاری داشاه باشاند،   اگر نويسنده )الف( و نويسنده )ب( به وور جداگانه

درصد وجود دارد که نويسنده )الف( و )ب( نیز در آينده باا يکادينر    0/00احامالی معادل 
تااألیفی مقاااالت ايراناای هااای هام ( شااهکه0097حرياری و نیکاازاد ) همکااری داشاااه باشااند   

رد بررسای قارار   رساانی، ماديريت و اقاصااد را ماو    های روانرناسی، کاابداری و او عرشاه
 5/7و  60/7، 06/7، 00/7مورد بررسی را باه ترتیاب    هایدادند و ضريب توشه بندی شهکه

تألیفی مقاالت شهکه هم ( در بررسی0093) یجهرممنش و بصیريای لرفایاند  محاسهه کرده
منارر شده در فصلنامه مطالعات ملی کاابداری و سازماندهی او لات، ضريب توشه بندی 

نويساندگی پژوهرانرای حاوزه    ( در بررسای شاهکه هام   0093و روشنی و همکاارای )  63/7
را در پژوهش تاود   056/7بندی گذاری و مديريت فناوری در ايرای، ضريب توشهسیاست

اند  ناايج حاصل از بررسی شااتص میااننین فاصاله شاهکه همکااری للمای       گزارش کرده
داد که میاننین فاصله شهکه مورد بررسای  حوزه للوم پايه پزشکی پژوهرنرای ايرانی نرای 
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بوده و دو پژوهرنر  009/0بوده است  يعنی در اين شهکه میاننین فاصله هر دو گره  009/0
واسطه به يکدينر ماصال شاوند  شاهکه باا      9از وريق کمار از  توانندیمحاضر در اين شهکه 

  بار اسااا نااايج، قطار     دآوریما میاننین فاصله کم امکای اناقال سريع او لاات را فاراهم   
باشاد  قطار شاهکه،    مای  9شهکه همکاری للمی پژوهرنرای ايرانی حوزه للوم پايه پزشکی 

نويسنده حاضار در شاهکه    3اصلی است  يعنی  مؤلفههای موجود در بیرارين فاصله بین گره
واسطه به يکدينر ماصل شوند  هرچه قطار شاهکه زيااد باشاد،      9توانند حداکثر از وريق می

محاوا برای اينکه از يک گره به گره دينر مناقل شود بايد مسیر ووالنی تری را وی کناد و  
شاود کاه در ايان    در اين صورت احامال اينکه در اناقال محاوا ات ل ايجاد شود، زيااد مای  

مؤلفاه اصالی   هاای شاهکه در ياک    در پژوهش حاضر بیرار گاره زياد است   نسهااًشهکه قطر 
هاا  رسااند  از ايان يافااه   هاا را مای  تاوب ايان شاهکه    نسهااًانسجام و روابط اند که قرار گرفاه

تمايال زياادی باه تولیادات گروهای و       نایجه گرفات کاه پژوهرانرای ايان حاوزه      تواییم
هاای  ساتاار شهکه همکاری از لحااظ شااتص مؤلفاه   های بزرگ دارند  مرارکت در گروه
مانش و  (، لرفاای 0093ی )جهرما ایيریبصا  و مانش لرفاای های انجام شاده،  شهکه با پژوهش

 ( که يک مؤلفه بازرگ و چنادين مؤلفاه   3770المدا گومز و همکارای )( و 0093همکارای )
اناد، همساو باا پاژوهش حاضار      های مورد بررسی تود گازارش کارده  کوچک را در شهکه

 است 
از تحلیل ساتاار شهکه همکاری للمی پژوهرنرای حاوزه للاوم پاياه پزشاکی در باازه      

باا توجاه باه کام باودی چناالی ايان شاهکه          توای نایجاه گرفات کاه   زمانی مورد بررسی می
در اين شاهکه، انساجام کلای شاهکه      ؤلفهم 39( و همچنین وجود 9( و قطر زياد آی )700/7)

همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشکی پايین است و با توجه به تعاداد پژوهرانرای حاضار    
م میای پژوهرنرای در اين حوزه صورت ننرفاه است  ولی ارتهاط و همکاری الز ،در شهکه

در آينااده  رودیماااظااار ( ان000/7شااهکه ) بناادی باااالیدر نظاار گاارفان ضااريب توشااهبااا 
به پايین بودی ارتهاط پژوهرانرای در ايان شاهکه     نظر  ها در اين حوزه افزايش يابدهمکاری

دينر يکا رتهااط و همکااری باا    ه شاود تاا پژوهرانرای باه ا    یدالزم است تا تمهیداتی انديرا 
های شهکه جهای ترغیب شوند  شهکه همکاری پژوهرنرای حوزه للوم پايه پزشکی ويژگی

شهکه جهای کوچک، میاننین فاصله کم و ضاريب   هایيژگیو  از باشدیمکوچک را دارا 
بندی زياد شهکه است که در شهکه همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشاکی میااننین   توشه
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محاساهه شاده اسات  در شاهکه جهاای کوچاک        000/7بنادی  و ضريب توشاه  00/0 فاصله
اناد ولای از ورياق    به هام ماصال نراده    یماًمساقها همسايه يکدينر نیساند و گرچه اکثر گره

  همچناین از تحلیال   باشاند یما ای از ارتهاوات و با وی مسیری کوتاه قابل دسارسای  زنجیره
هاا در شاهکه هسااند،    کاه نرااننر موقعیات گاره     هاای تارد  ساتاار شهکه از لحاظ شااتص 

زاده و ناصار  مقدم، اردشیر قاوام توای گفت مسعود سلیمانی، حسین بهاروند، کامرای للیمی
اقدمی از جايناه راههردی در اين شاهکه برتاوردار هسااند و نساهت باه سااير پژوهرانرای        

و به نولی جرياای او لاات    ندوردارالاهار بیرار و جايناه بهاری برتازحاضر در اين شهکه 
توای گفت در شهکه همکاری للمی حوزه للاوم    در مجموع میکنندیمدر شهکه را کنارل 

هاای کلای و هام از لحااظ     پايه پزشکی، تعداد کمی از پژوهرانرای هام از لحااظ شااتص    
در کال شاهکه پاايین     هاا شااتص های ترد در جايناه بهاری قرار دارناد ولای ايان    شاتص
لهارتی تولید للام و جرياای او لاات در ايان شاهکه در دسات تعاداد انادکی از          به  هساند

الزم و جهات دهای    هایبینییشپاز ناايج اين پژوهش در جهت  تواییمپژوهرنرای است  
للمای،   یهاا قطاب های آينده، شناسايی افراد نخهه در اين حاوزه و شناساايی   برای همکاری

هاا اساافاده   اهر جهت همکاری و توسعه تعاام ت باا آی  پیررو و مع یهامؤسسهو  هادانرناه
هاا و  ها در راساای اولويتها و جهت دهی به آیافزايش همکاریسهب کرد که در مجموع 

تواهد بود  همچنین با بررسی نحوه تحول و تکامل  های مورد بحثحوزه ضرورینیازهای 
هاای  و مواناع همکااری   ثرماؤ شهکه همکاری اين حوزه در وول زمای و نیز بررسای لوامال   

توای باه شاناتت و درک بهااری از    آينده می یهاپژوهشدر  ،للمی پژوهرنرای اين حوزه
  دست يافتشهکه همکاری للمی حوزه للوم پايه پزشکی 

 منابع
 و فنای  حاوزه  در ايرانای  پژوهرنرای یفیتأل هم (  میزای0090اسدی، مريم و ثقفی، سامای )

  009-000(، 55)09، آموزش مهندسی ايرای  3707 تا 0997 هایسال در مهندسی

 هاای رشااه  ايرانای  مقااالت  در تاألیفی  هم های(  شهکه0097حريری، نج  و نیکزاد، مهسا )
 تاا  3777 هاای ساال  باین  ISI پاينااه  در اقاصااد  و ماديريت  روانرناسی، کاابداری،

  099-035(، 9)36، للوم و فناوری او لات  3779
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 باه  ننااهی : او لاات  تولیاد  و للمی (  همکاری0006فااحی، رحمت اهلل ) رحیمی، ماريه و
 و کاابااداری ملاای   مطالعاااتمرااارک للماای تولیااد در رايااج النوهااای و مفاااهیم

  390-305، 00، او لات سازماندهی
(  تحلیال شاهکه   0093نوری، سیدسروش و وهاوهائیای، سایدحهیب اهلل ) روشنی، سعید؛ قاضی

گاذاری و ماديريت فنااوری در ايارای      رانرای حاوزه سیاسات   نويساندگی پژوه هم
  06-0(، 3)6، سیاست للم و فناوری

مقاااالت  یفیتااألشااهکه هاام (  0093)ماانش، محماادامین و بصاایريای جهرماای، رضااا  لرفااای
مناررشده در فصلنامه مطالعات ملی کاابداری و سازماندهی او لات باا اساافاده از   

مطالعااات ملاای کاابااداری و سااازماندهی    تحلیاال شااهکه اجامااالی  یهاااشاااتص
  96-06(، 3)39 ،او لات

 زهاره  زاده،غ محساین  و رضا جهرمی،بصیريای واالللی؛ روحانی، محمدامین؛ منش،لرفای
  للام  تولیاد  در کراور  پزشاکی  شناسیروای پژوهرنرای مرارکت بررسی(  0093)

  060-000 ،(0)39 ،او لات مديريت و پردازش
 هام  شاهکه  بررسای   (0090) اهلل رو  تاادمی،  منصاوره؛  ،شایرازی  صاراوی  فريده؛ لصاره،

 آو وب پايناااه در داروسااازی و داروشناساای حااوزه در اياارای پژوهراانرای تااألیفی
  95-00 (،56) 00 ،س مت مديريت  3777-3703: ساينس

(  بررسای ضاريب مراارکت    0093مردانی، امیرحسین؛ نجفی، للی و شريف مقدم، هادی )
، مديريت سا مت پژوهرنرای دانرناه للوم پزشکی تهرای در انارارات بین المللی  

06 (50 ،)09-39  
همکاااری للماای پژوهراای: جامعااه شناساای  (  0000نااوروزی، للیرضااا و واليااای، تالیااد )

 ر   تهرای: چاپاهمکاری للمی
 سمت  تهرای:  آشنايی با للم سنجی(  0097) نوروزی چاکلی، لهدالرضا
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