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دليل كاربرد خاصي كه ه اين امر در طب سنتي ب و است يعلم داتيتول يابيو ارز يپژوهش، بررس يهاجنبه نيتراز مهم يكي مقدمه:

  كند.ها دارد، اهميتي دوچندان پيدا ميامروزه در درمان بيماري
هاي علوم پزشكي ايران هدف اين پژوهش بررسي تحليلي و استنادي توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي دانشگاه هدف:

  است. 2015تا  2005هاي در پايگاه استنادي اسكوپوس در فاصله سال
هاي موردنياز تا با رويكرد تحليل استنادي انجام شده است. داده پيمايش توصيفي از نوع كاربردي است كهپژوهش حاضر  روش بررسي:

   است. دهشها از آمار توصيفي استفاده از پايگاه استنادي اسكوپوس استخراج و براي تجزيه و تحليل داده 2015سپتامبر  21تاريخ 
توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي كشور روند صعودي پايداري داشته است و دانشگاه تهران به عنوان  ج:نتاي

و  Iranian Journal of Public Health هاياستناد) دانشگاه شناخته شد. مجله 369مدرك) و پراستنادترين ( 95پرتوليدترين (
Iranian Red Crescent Medical Journal  16هر دو بيشترين توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي كشور (هركدام 

درصد) بيشترين منابع مورد استفاده توسط اعضاي هيأت  4/15ها (د) و كتابدرص 4/58اند. مقاالت نشريات (مدرك) را منتشر نموده
 Journal of Ethnopharmacologyمجله به عنوان مجالت هسته حوزه طب سنتي انتخاب شدند كه  8اند. علمي طب سنتي بوده

  است. 2015تا  2007هاي الاولين مجله هسته اين حوزه بوده است. بيشترين ميزان استنادات به منابع نيز مربوط به س
 شيافزا ،هاي اطالعاتي معتبراز طريق پايگاهسنتي دسترسي پژوهشگران به مجالت هسته و پراستناد حوزه طب  گيري:نتيجه
 يهاشگاهيآزما زيتجه ،يعلم أتيه ياعضا يبرا يمطالعات يهافرصت ليتسه ،يقيتشو يها، اعمال برنامهيپژوهش يهابودجه
  .كرد توليد علم در حوزه مذكور كمك شايان توجهي خواهد كميت و كيفيتاست كه به ارتقاء  ييكارهامله راهاز ج يقاتيتحق

  

  هاي علوم پزشكيدانشگاه طب سنتي، تحليل استنادي، ،ايران اعضاي هيات علمي، اسكوپوس، واژگان:گل
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 ... بررسي تحليلي و استنادي

 

  مقدمه
اي پويا و در حال رشد است. سنجش و ارزيابي علم، حوزه

هاي آوريزه در نتيجه تحوالت و تغييرات سريع در فناين حو
اي مورد توجه قرار گرفته است و اطالعاتي به شكل گسترده

روز به روز بر اهميت آن افزوده شده و منجر به انجام پژوهش
شده است طوري كه امروزه يكي از  زمينههاي مختلف در اين 

دات علمي هاي پژوهش، بررسي و ارزيابي توليترين جنبهمهم
سنجي، ها است كه به عنوان عنصري اساسي در علمدانشگاه

هاي همواره مورد توجه متخصصان است و يكي از ضرورت
  .شودجوامع علمي و دانشگاهي كشور تلقي مي

ترين و ترين، پيچيدهشده استنادي نيز يكي از شناخته تحليل
 اساسسنجي است كه بر ها در حوزه علممعتبرترين روش

تحليل استنادهاي يك مدرك از منظرهاي گوناگون انجام 
شود و به كشف رابطه بين متن و مĤخذ و نيز تعيين مي

هاي يك زمينه موضوعي از طريق بررسي دقيق متون آن ويژگي
و  (Egghe) . به عقيده اگه]1- 4[ پردازدحوزه مي

بين مدرك استنادكننده و استنادشونده يك   (Rosseau)روسو
شناسي و غيره وجود دارد، طه از نظر موضوع، روشنوع راب

گيرد، اين ارتباط صورت مي تجزيه و تحليلي كه درباره
 . فرانت]5[آورد استنادي را پديد مي اي به نام تحليلمقوله

(Ferrante) اعمال «استنادي از طريق  عقيده دارد كه تحليل
به  »بعها و ساير مناهاي آماري و رياضي بر روي كتابروش

. با ]6[پردازد ارزيابي متون علمي و مطالعات كمي و كيفي مي
پيدايش اين روش علمي، مسير كشف و تشخيص رفتارهاي 

و بدينوسيله الگوهاي  ]8[استفاده از منابع هموار شده است 
. ]9[شود هاي مختلف دانش نمايان ميارتباط علمي در حوزه

استنادي را ابزار  تحليل (Clarke) اي كه كالركبه گونه
. ]10[داند ارزشمندي براي ارزيابي مشاركت دانشمندان مي

نيز معتقد است كه تسهيل مراحل تحقيق  (Garfield) گارفيلد
استنادي ميسر است و با اين  و افزايش نتايج تحقيق با تحليل

. از سوي ديگر ]11[توان تاريخ علم را مطالعه نمود شيوه مي
و الگوي واقعي كسب اطالعات علمي بررسي تحوالت علمي 

ثير منابع و أو فني، معرفي پيشگامان عرصه تحقيق، تعيين ت
شناخت ساختار فكري در يك رشته خاص با روش مذكور 

استنادي در بهبود كنترل  تحليل. همچنين ]12[شود ميسر مي
،  هاي مختلف، تعيين منابع هستهمتون رشته كتابشناختي

بيني روند انتشارات، تبيين الگوي استفاده شبندي منابع، پيگروه
گذاري براي از منابع در فهرست منابع و مĤخذ و سياست

رساني، كشف گرايش ها و مراكز اطالعسازي كتابخانهمجموعه
نويسندگان در استفاده از منابع متفاوت اطالعاتي (كتاب، مقاله، 

اده در آثار نامه و غيره)، تعيين روزآمدي منابع مورد استفپايان
. بنابراين مطالعات استنادي ]13[نويسندگان كاربرد داشته است 

هاي هاي ارزيابي فعاليتترين جنبهبه عنوان يكي از مهم
هاي علم . كه در تمامي شاخه]14[شود تحقيقاتي شناخته مي

سنتي كه ويژه در حوزه سالمت در حال گسترش است. طبب
آيد از اين امر به حساب ميهاي علوم سالمت يكي از زيرشاخه
 يدسته در سنتي طب يا سنتي . پزشكي]15[مستثني نيست 

  .گيردمي قرار جايگزين پزشكي
 World Health)جهاني بهداشت سازمان تعريف طبق

Organization) ها،دانسته از است ايمجموعه سنتي طب 
 هايتجربه و باورها ،هانظريه پايه بر كه اعمال و هامهارت

 يا باشد شرح قابل كه خواه است، مختلف هايفرهنگ وميب
 و بهبود تشخيص، پيشگيري، نيز و بهداشت در كه نباشد،
 قرار استفاده مورد ذهني و جسمي هايبيماري مداواي

هاي اخير با آشكار گيرند. اهميت اين زيرشاخه در سالمي
شدن مضرات داروهاي شيميايي، مورد تأكيد بيشتري قرار 

سنتي و است و جهان بار ديگر به استفاده از خدمات طب گرفته
سازمان  1978در سال . ]16[داروهاي گياهي روي آورده است 

اي در زمينه توسعه طب سنتي منتشر بهداشت جهاني بيانيه
طور خالصه اينگونه تعريف ه در بيانيه مزبور طب سنتي ب نمود.

ر عه تمامي علوم نظري و علمي كه دومجم :شده است
هاي جسمي، ذهني يا تشخيص طبي، پيشگيري و درمان بيماري

رود و به صورت گفتاري هاي اجتماعي به كار مييا نابهنجاري
 سال . دريا نوشتاري از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته باشد

 جزئيات با را سنتي طب جهاني بهداشت سازمان ميالدي 2002
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  هجدهم، دوره دوم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1398هفتادم، بهار  شماره مسلسل

 

كارانكازراني و هم  

 

 كلي ايواژه سنتي طب :است نموده تعريف اينگونه بيشتري
 چين، سنتي طب مانند سنتي طب هايسيستم به هم كه است

 مختلف اشكال به هم و عربي - يوناني طب و هند آيوروداي
 دارو شامل سنتي طب هايدرمان .شودمي اطالق بومي طب

 و) معدني و حيواني اجزاء دارويي، گياهان از استفاده( درمان
 هايدرمان و ماساژ سوزني، طب مانند( غيردارويي هايروش
 خدمات سيستم كه كشورهايي در .باشدمي) رواني و روحي
 طب جاي به است، استوار مدرن طب پايه بر آنها در پزشكي
 Complementary) مكمل طب واژه از اغلب سنتي

medicine) جايگزين طب يا (Alternativemedicine) 
بهداشت در حال حاضر از نگاه سازمان جهاني  شود.مي استفاده
هاي درمان و سنتي از جايگاه خاصي به لحاظ روش طب

طب سنتي مجموعه «پيشگيري برخوردار است به دليل آن كه 
هاي مبتني بر تئوري، علوم نظري و عملي است كه با شيوه

هاي مختلف براي حفظ باورها و تجربيات بومي فرهنگ
هاي جسمي و گيري، تشخيص و درمان بيماريسالمت، پيش

گيرد و به صورت گفتاري و ني مورد استفاده قرار ميذه
  .]17[» يابدنوشتاري از نسلي به نسل ديگر انتقال مي

رسد دليل گسترش با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي
سنتي در غرب و شرق جهان ها و مراكز تحقيقاتي طبدانشكده

. از ]18[به دليل اهميت رو به فزون اين حوزه علمي است 
پژوهش. ]16[ت سنتي اس آنجايي كه كشور ما خاستگاه طب

. با تأكيد بر ]15[هاي مرتبط با اين حوزه در حال افزايش است 
 اين مهم و نظر به اين كه توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب

كنون در پايگاه اسكوپوس تاهاي علوم پزشكي ايران سنتي دانشگاه
هاي آموزشي مورد بررسي قرار نگرفته است و از آنجايي كه گروه

ها نوپا هستند و سابقه سنتي در دانشگاه بو پژوهشي ط
رسد، اين پژوهش درصدد است مي 1384ترين آنها به سال قديمي

تا  2005هاي ضمن بررسي اين توليدات در پايگاه مذكور در سال
  استنادي آنها بپردازد. ، به تحليل2015

  هامواد و روش
  

اين پژوهش از نوع كاربردي است و با روش پيمايشي 
شود.جامعه پژوهش سنجي انجام ميفي با رويكرد علمتوصي

- عبارت است از كليه توليدات علمي اعضاي هيأت علمي گروه

هاي ايران زيرمجموعه وزارت هاي طب سنتي دانشگاه
در پايگاه استنادي  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

مدرك) و  165( 2015تا  2005هاي اسكوپوس در فاصله سال
شامل دانشگاه ) كه2015سپتامبر  21تا تاريخ استنادهاي آن (

هاي علوم پزشكي ايران، بابل، تبريز، زنجان، تهران، ساري، 
شاهد، شيراز، شهيد بهشتي، قم، گرگان، مشهد و يزد است و 
اسامي اعضاي هيأت علمي كنوني آنها از طريق تماس با 

آوري شده است. تعداد اعضاي هيأت علمي ها جمعدانشگاه
   نفر است. 51هاي طب سنتي ها در گروهنشگاهاين دا

ري ندارد و به روش سرشماري است. گينمونه پژوهشاين 
   :براي تعيين جامعه پژوهش

هاي علوم پزشكي ابتدا با استفاده از فهرست دانشگاه .1
ايران (موجود در وب سايت معاونت آموزشي وزارت 

هايي ، دانشگاهwww.Behdasht.govبهداشت) به آدرس 
 ،كه داراي دانشكده و مراكز تحقيقات طب سنتي هستند

شناسايي شدند و سپس با مراجعه حضوري به معاونت طب 
هاي طب سنتي در اين سنتي وزارت بهداشت از وجود گروه

هايي كه ها اطمينان كامل كسب شد و فهرست دانشگاهدانشگاه
  تهيه شد. ،براي تشكيل گروه طب سنتي مجوز گرفته بودند

هاي طريق ارسال نامه رسمي براي مديران گروه از  .2
ها از ها و پس از آن پيگيري نامهآموزشي طب سنتي دانشگاه

طريق تلفن و ايميل، ليستي از اسامي اعضاي هيأت علمي 
 ها تهيه شد.هاي طب سنتي همه دانشگاهگروه

آوري كليه توليدات علمي اعضاي جستجو و جمع .3
ر پايگاه استنادي اسكوپوس سنتي كشور د هيأت علمي طب

براي انجام اين  .انجام شد 2015تا  2005هاي در فاصله سال
 21تا  1مهم پايگاه استنادي اسكوپوس در بازه زماني 

مورد جستجو قرار گرفت و از طريق گزينه  2015سپتامبر 
جستجوي مؤلف، همچنين مشخص نمودن حوزه موضوعي 

نفر از  51علمي  و وابستگي سازماني هر مؤلف، توليدات
اعضاي هيأت علمي طب سنتي كشور استعالم شده از گروه

مدرك بازيابي و به ليست  365هاي آموزشي طب سنتي، 
البته به دليل اين كه فرمت مستندي از نام  ،منتقل و ذخيره شد
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هاي ممكن افراد به زبان انگليسي موجود نبود، تمام فرمت
قرار گرفت و نتايج اسامي اعضاي هيأت علمي مورد جستجو 

د و با ساير فرمتشآوري به دست آمده براي هر مؤلف جمع
هاي ممكن نيز جستجو انجام شده است. حتي براي برخي از 

عضو هيأت علمي دانشگاه  اعضاي هيأت علمي كه قبالً
ديگري بودند و اكنون به دانشگاه ديگري منتقل شده بودند با 

م شد تا همه توليدات هر دو وابستگي سازماني جستجو انجا
عضو هيأت  51علمي در پژوهش وارد شوند. درنهايت براي 

مدرك  365هاي طب سنتي در پايگاه اسكوپوس علمي گروه
 بازيابي و ذخيره شد.

جا كه در اين پژوهش حوزه طب سنتي مورد از آن  .4
بررسي بوده است و تعداد بسياري از توليدات علمي اعضاي 

اند، با مرور عميق حوزه نبوده هيأت علمي مرتبط با اين
هاي تمامي مقاالت؛ فقط توليداتي واژهعنوان، چكيده و كليد

كه در حوزه طب سنتي بودند انتخاب، و بقيه ركوردها از 
 223پژوهش حذف شدند. بنابراين مدارك بازيابي شده به 

هاي علوم مدرك اعضاي هيأت علمي طب سنتي دانشگاه
 نتي محدود شد. پزشكي كشور در حوزه طب س

عالوه بر اين تعدادي از اين مدارك نيز حاصل  .5
همكاري بين اعضاي هيأت علمي بوده و زير نام هركدام به 
طور جداگانه نمايه شده بود، پس از حذف مدارك تكراري 

 مدرك جهت انجام پروژه تحقيق مشخص شد. 165درنهايت 
نات نرمتوصيفي و امكاهاي آمارنهايت با استفاده از روشدر

هاي به دست آمده تجزيه و تحليل صورت افزار اكسل داده
پذيرفته است. جهت پاسخ به برخي از سؤاالت پژوهش از 

 امكانات آناليز پايگاه اسكوپوس استفاده شد.

بندي موضوعي توليدات علمي پژوهشگران، براي دسته .6
 اسكوپوس در بخش Document Analysisاز بخش 

Subject area و سپس  ك هر نويسنده استفاده شدبه تفكي
  ميانگين درصد موضوعي محاسبه شد.

هستند كه جا كه مجالت هسته، آن گروه از نشرياتي از آن
ها صورت گرفته است و همواره چند بيشترين استنادها به آن

بندي را به خود اختصاص جايگاه نخست صدر فهرست رتبه
ه از قانون برادفورد و ها با استفاددهند و تعيين تعداد دقيق آنمي

پذيرد، براي تعيين مجالت هسته محاسبات مربوطه صورت مي
  و محاسبه ضريب برادفورد از روش زير استفاده شد:

ي زير محاسبه شده بر اساس رابطه (k)ها ابتدا تعداد گروه
  است:
  

بيشترين استناد صورت گرفته به يك نشريه / تعداد كل 
  k=استنادات به نشريات التين 

ترتيب با توجه به اين كه تعداد كل استنادها به بدين
مورد و بيشترين استناد به يك نشريه  2384نشريات التين برابر 

محاسبه شد.  16ها برابر با مورد بوده است لذا تعداد گروه 156
ها، مجالت به ترتيب بيشترين استنادها، با توجه به تعداد گروه

طبقه به صورت زير هم قرار  16از زياد به كم مرتب شد و در 
هاي جدول گرفتند. براي محاسبه ضريب برادفورد، ستون

  تعريف و محاسبات الزم در جدول انجام گرفت.
با توجه به مقادير برادفورد به دست آمده براي هر طبقه، 

  :ضريب ثابت برادفورد طبق فرمول زير محاسبه شد
  

 
  ي:با جايگذاري ثابت برادفورد در رابطه

 
  

 (Rn)محاسبه شد. در رابطه باال  (n)تعداد مجالت هسته 
 تعداد استناد به مجله با بيشترين استناد، (a)تعداد كل استنادها، 

(b)  ضريب ثابت برادفورد و(n) باشد. تعداد مجالت هسته مي
بعد از جايگذاري مقادير به دست آمده در رابطه باال و حل 

  برابر:معادالت الزم، تعداد مجالت هسته 
n=8 

  

به دست آمد، كه با توجه به بيشترين استنادات صورت 
  مجله است. 8گرفته به نشريات، مجالت هسته شامل 

  

  نتايج
كل مقاالت اعضاي هيأت علمي كنوني طب سنتي كشور 

بر اساس جستجو با نام مؤلف در  2015تا  2005هاي طي سال
ررسي مدرك است كه پس از ب 365پايگاه استنادي اسكوپوس 
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كارانكازراني و هم  

 

مدرك آن در حوزه طب سنتي بوده است. به  223موضوعي، 
دليل همكاري بين مؤلفان و تكرار تعدادي از عناوين زير نام 

 165مؤلفان مختلف، مدارك تكراري حذف شده و تعداد 
  مانده است.مدرك باقي

شود توليدات مالحظه مي 1شماره  همان طور كه در نمودار
هاي تي ايران طي سالعلمي اعضاي هيأت علمي طب سن

با  2005اند. سال روند صعودي پايداري داشته 2015تا  2005
مدرك بيشترين  44با  2015مدرك كمترين ميزان و سال  0

  ميزان توليد علمي را دارا هستند.
بيشتر مقاالت حوزه طب سنتي در موضوعات مرتبط با 

 15درصد) است و پس از آن فارماكولوژي ( 68پزشكي (
  درصد)، مشاغل بهداشتي  4بيوشيمي ( درصد)،

(Health professions) )3 درصد) و  1( درصد)، پرستاري
بقيه آنها در دندانپزشكي، علوم اعصاب، كشاورزي، 

اي شناسي و ميكروبيولوژي، شيمي و علوم ميان رشتهايمني
(Multidisiplinary) .است  

ه شود، دانشگامشاهده مي 1طور كه در جدول شماره همان
درصد  58/57مدرك و همكاري در  95علوم پزشكي تهران با 

از توليدات، پرتوليدترين دانشگاه در حوزه طب سنتي است. 
مدرك  64پس از آن دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با 

 44درصد مدارك) دانشگاه علوم پزشكي شاهد با  79/38(
د هاي بعدي را از نظر تعدادرصد مدارك) رتبه67/26مدرك (

  اند.توليدات علمي به خود اختصاص داده

  
  

  
 2015تا  2005هاي توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي ايران بين سال -1نمودار شماره 
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  2015تا  2005هاي پرتوليد در حوزه طب سنتي ايران بين سال دانشگاه -1 شمارهجدول 

 نام دانشگاه رتبه
 دات علميتولي

 تعداد (درصد)

)58/57( 95 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1  
)79/38( 64 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 2  
)67/26( 44 دانشگاه علوم پزشكي شاهد 3  
)94/13( 23 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 4  
)7/9( 16 دانشگاه علوم پزشكي ايران 5  
)72/7( 12 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 6  
)06/6( 10 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 7  
)85/4( 8 دانشگاه علوم پزشكي ساري 8  
)03/3( 5 دانشگاه علوم پزشكي يزد 9  
)82/1( 3 دانشگاه علوم پزشكي بابل 10  
)82/1( 3 دانشگاه علوم پزشكي قم 11  
)82/1( 3 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 12  
)12/1( 2 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 13  

288   جمع * 
) متفاوت 167جمع كل مقاالت در اين جدول با رقم مقاالت مورد بررسي در اين مقاله ( *

ول و يا اول مقاالت) دانشگاهئاست كه اين تفاوت به دليل هم تاليفي (مشاركت نويسندگان مس
هاي هم تاليفي موضوع مقاله هاي مختلف با يكديگر است. پرواضح است كه بررسي شبكه

  حاضر نيست.
  

 165شود به مشاهده مي 2طور كه در جدول شماره همان
توليد علمي طب سنتي نمايه شده در پايگاه اسكوپوس جمعاً 

استناد تعلق گرفته است، كه دانشگاه علوم پزشكي تهران  577
استناد پراستنادترين دانشگاه، دانشگاه علوم پزشكي  369با 

انشگاه علوم پزشكي شهيد استناد رتبه دوم و د 195شاهد با 
  اند.هاي بعدي قرارگرفتهاستناد در رتبه 102بهشتي با 

ها به ميانگين تعداد استنادها به مدارك براي كليه دانشگاه
است ولي ميزان ميانگين استناد به هر مدرك  2طور متوسط 

، دانشگاه علوم پزشكي 88/3براي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
بوده است كه به  32/2شگاه شهيد بهشتي و در دان 05/3شاهد 

ترتيب باالترين متوسط استناد به هر مدرك را نيز به خود 
  اند.اختصاص داده

هاي شود مجلهمشاهده مي 3 شماره طور كه در جدولهمان
Iranian Journal of Public Health وIranian Red 

Crescent Medical Journal  مدرك منتشر شده  16هر دو با
درصد) بيشترين توليدات علمي اعضاي هيأت علمي  70/9(

هاي اند و پس از آنها مجلهطب سنتي را منتشر كرده
International Journal of Cardiology  45/5مدرك ( 9با 

 Journal of Evidence-Basedدرصد) و 

Complementary and Alternative Medicine  8با 
هاي بعدي را به خود اختصاص دادهدرصد) رتبه 85/4مدرك (

  .اند
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  2015تا  2005هاي پر استناد در حوزه طب سنتي ايران بين سال دانشگاه -2 شماره جدول
 ميانگين تعداد استناد به هر مدرك )(درصد تعداد نام دانشگاه رتبه

)95/63( 369 دانشگاه علوم پزشكي تهران 1  88/3  

)8/33( 195 شگاه علوم پزشكي شاهددان 2  05/3  

)68/17( 102 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 3  32/2  

)01/9( 52 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 4  26/2  

)89/5( 34 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 5  13/2  

)16/4( 24 دانشگاه علوم پزشكي يزد 6  2 

)73/1( 10 دانشگاه علوم پزشكي ساري 7  1 

)04/1( 6 نشگاه علوم پزشكي تبريزدا 8  75/0  

)04/1( 6 دانشگاه علوم پزشكي قم 9  2/1  

)87/0( 5 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 10  67/1  

)87/0( 5 دانشگاه علوم پزشكي بابل 11  67/1  

)17/0( 1 دانشگاه علوم پزشكي ايران 12  33/0  

)17/0( 1 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 13  33/0  

)100( 577  ها اهكليه دانشگ  2 

  
  2015تا  2005هاي مجالت منتشركننده توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي ايران بين سال -3 شماره جدول

  رتبه  نام مجله   تعداد (درصد)

16 )7/9(  Iranian Journal of Public Health 1 
Iranian Red Crescent Medical Journal 

9 )45/5(  International Journal of Cardiology 2 
8 )85/4(  Journal of  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 3 
7 )24/4(  Journal of Medicinal Plants  4 

4 )42/2(  Iranian Journal of Reproductive Medicine 5 
Physiology and Pharmacology  

3 )82/1(  

Complementary Therapies in Medicine 

6 

DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 

International Journal of Preventive Medicine 

Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences  

Pakistan Journal of Biological Sciences  
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  -3ادامه جدول شماره 

  رتبه  نام مجله   تعداد (درصد)

2 )21/1(  
Advances in Environmental Biology 

7 Archives of Iranian Medicine  

Complementary Therapies in Clinical Practice 

 

Daru  

 

Daru : journal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences 

Integrative Cancer Therapies  

International Journal of Surgery 

Iranian Journal of Basic Medical Sciences  

Journal of Babol University of Medical Sciences 

Journal of Ethnopharmacology  

Journal of Medicinal Plant Research 

Pharmaceutical Biology 

Phytotherapy Research  

Saudi Medical Journal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Horticulturae  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Medica Iranica 

Advanced Pharmaceutical Bulletin  

African Journal of Microbiology Research  

African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines  

Alimentary Pharmacology and Therapeutics  

American Journal of Gastroenterology  

AMHA - Acta Medico-Historica Adriatica  

Archives of Medical Science  

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine  

BMC Complementary and Alternative Medicine  

Chinese Journal of Integrative Medicine 

 
 
 
 
 

1 )61/0(  
 

Eastern Mediterranean Health Journal   
 
 
 
 
8 

European Journal of Integrative Medicine 

Explore: The Journal of Science and Healing 

Focus on Alternative and Complementary Therapies 

Food and Agricultural Immunology  

Food and Chemical Toxicology 

Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 

Immunopharmacology and Immunotoxicology 

Infectious Diseases in Clinical Practice 

International Journal of Food Sciences and Nutrition 

International Journal of Morphology 

International Journal of Phytomedicine 

Iranian Journal of Cancer Prevention 

Iranian Journal of Pediatrics  

Iranian Journal of Pharmaceutical Research 

JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies 

Journal of acupuncture and meridian studies 
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  -3ادامه جدول شماره 

  رتبه  نام مجله   تعداد (درصد)

 Journal of Alternative and Complementary Medicine  

 

Journal of Complementary and Integrative Medicine 

 

Journal of Cosmetic and Laser Therapy 

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 

Journal of Dietary Supplements 

Journal of Drugs in Dermatology 

Journal of Essential Oil-Bearing Plants 

Journal of integrative medicine  

Journal of Medical Sciences 

Journal of Medicinal Plants Research 

Journal of Religion and Health 

Journal of Research in Medical Sciences

Journal of Traditional and Complementary Medicine 

Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services 

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 

Life Science Journal 

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 

Middle East Journal of Scientific Research 

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 

Revista Espanola de Enfermedades Digestivas 

Rheumatology International  

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 

Shiraz E Medical Journal 

Urology  

Urology Journal  

World Neurosurgery  

165 )100(  مجموع  

  
دهند در مجموع در نشان مي 4 شماره جدول اطالعات

مدرك استناد شده  4267توليدات علمي طب سنتي ايران به 
 4/15ها با درصد و كتاب 4/58ت كه مقاالت نشريات با اس

هاي پژوهشي درصد در اولويت اول و دوم قرار دارند. طرح
  درصد كم استنادترين نوع منابع بوده است. 73/0

 Journal ofدهد كه مجلهنشان مي 5جدول شماره 

Ethnopharmacology  به عنوان اولين مجله هسته در حوزه
 Journal of Agriculturalد و پس از آنطب سنتي قرار دار

and Food Chemistry  در رتبه دوم قرار دارد. رتبه هشتم در

 Food and Chemical Toxicologyاين جدول به مجله 
  تعلق گرفته است.

دهد منابعي كه در نشان مي 2 شماره طور كه نمودارهمان
 تا 1856توليدات علمي طب سنتي استفاده شده است از سال 

توليد شده است. بيشترين ميزان استنادات در فاصله سال 2015
باشد و استناد مي 1788بوده است كه  2015تا  2007هاي 

بوده كه  1866تا  1857هاي كمترين ميزان استناد بين سال
  باشد.ميزان آن صفر مي
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  علمي طب سنتينوع و بسامد مĤخذ به كار رفته در توليدات علمي اعضاي هيأت  -4 شماره جدول
(درصد) تعداد  رديف انواع منابع 

2493 )4/58(  1 مقاله نشريات 

657 )4/15(  2 كتاب 

398 )33/9(  3 نسخه خطي 

262 )14/6(  5 مجموعه مقاالت 

171 )01/4(  4 گزارش 

82 )92/1(  5  * نامشخص 

45 )05/1(  6 نامه  پايان 

69 )62/1(  7 قرآن كريم 
59 )38/1(  8 تيمنابع اينترن 

31 )73/0(  9  طرح پژوهشي 
  مجموع 4267

. براي مثال فقط عنوان اندشناسي آنها كامل نبود در رديف نامشخص آمدهمنابعي كه اطالعات كتاب *
  مدرك ذكر شده است، يا فقط نام مؤلف و اطالعات ديگر آن ذكر نشده است.

  

  دات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتيبندي نشريات هسته مورد استفاده در توليرتبه -5جدول شماره 
  رديف  عنوان منبع

Journal of Ethnopharmacology  1 

Journal of Agricultural and Food Chemistry  2 

International Journal of Cardiology  3 

Phytotherapy Research  4 

Alimentary Pharmacology and Therapeutics  5  
American Journal of Gastroenterology  6 

Circulation  7  
Food and Chemical Toxicology  8  

  

  
  پوشش زماني منابع و مĤخذ استفاده شده در توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي كشور -2شماره  نمودار
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  بحث
توليدات علمي اعضاي هيأت علمي طب سنتي كشور در 

كه  داشته است، رشد چشمگيري 2015تا  2005فاصله زماني 
يد اين رشد است و نشان ميؤهاي قبل نيز مهاي پژوهشيافته

سنتي  ي طبدهد كه روند رشد توليدات علمي ايران در حوزه
. پرتوليدترين ]15، 19-20[از شيب قابل قبولي برخوردار است 

مدرك، دانشگاه  95ها، دانشگاه علوم پزشكي تهران با دانشگاه
مدرك و دانشگاه علوم  64با  علوم پزشكي شهيد بهشتي

ها مدرك به عنوان پرتوليدترين دانشگاه 44پزشكي شاهد با 
دادهاي هاي پيشين كه به بررسي بروناند كه در پژوهشبوده

هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور در پايگاه علمي دانشگاه
 2007تا  2000هاي در سال Web of Scienceاطالعاتي 

هاي دادهاي علمي دانشگاهم برونميالدي پرداخته است؛ سه
تيپ يك كشور به تفكيك عبارتند از: دانشگاه علوم پزشكي 
تهران با توليد بيشترين برونداد علمي را داشته و رتبه اول را در 

ها كسب نموده است. دانشگاه علوم پزشكي شهيد ميان دانشگاه
بهشتي در رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشكي در رتبه سوم قرار 

  . بنابراين با توجه ]15، 21-26[ رفته استگ
هاي قبلي، دانشگاه علوم هاي اين پژوهش و نيز پژوهشبه يافته

پزشكي تهران رتبه اول را از نظر توليدات علمي به خود 
ترين دانشگاه علوم پزشكي كشور اختصاص داده است و فعال

بوده است. با توجه به قدمت بيشتر دانشگاه علوم پزشكي 
ن و يا شايد به دليل اين كه اين دانشگاه از نظر تجهيزات و تهرا

ها از وضعيت بهتري امكانات پژوهشي نسبت به ساير دانشگاه
برخوردار است كه اين مسأله خود منجر به توليد علمي بيشتر 

تر و باعث ارتقاي رتبه علمي اساتيد اين دانشگاه در و با كيفيت
تيجه به دست آمده دور از المللي شده است، نسطح ملي و بين

انتظار نبوده است. البته ادغام دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
 1392تا  1389هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران در فاصله سال

تواند يكي ديگر از داليلي باشد كه اين ) نيز مي2013 - 2010(
گيرد. همچنين دانشگاه در رتبه اول توليدات علمي قرار مي

علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز در هر دو پژوهش در دانشگاه 
 رتبه دوم قرار داشته است.

  
  

  

توليد علمي  165دهد كه به هاي پژوهش نشان مييافته
استناد  577طب سنتي نمايه شده در پايگاه اسكوپوس جمعاً 

 369تعلق گرفته است، كه دانشگاه علوم پزشكي تهران با 
انشگاه علوم پزشكي شاهد با ترين دانشگاه، داستناد پراستناد

استناد رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با  195
زاده و در پژوهش جالل اند.گرفته استناد در رتبه سوم قرار 102

ديگران كه به بررسي ميزان توليدات علمي و استنادات دانشگاه
هاي علوم پزشكي كشور ايران در فاصله زماني پنج ساله 

اند نشان داده پرداخته Web of Science) در 2006 تا 2002(
هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور، شده است در ميان دانشگاه

چهار دانشگاه برتر بر اساس ميزان استنادات به ترتيب دانشگاه 
 )، شيراز2709( )، شهيدبهشتي7046علوم پزشكي تهران (

پژوهش نتايج اين پژوهش با  ].24[) بود 915( ) و ايران1974(
حاضر كه در حوزه طب سنتي است تاحدي متفاوت است، 

استناد دريافت  127زيرا در اين پژوهش دانشگاه شاهد تنها 
كرده است، ولي در پژوهش حاضر و در حوزه طب سنتي 

استناد توانسته در رتبه دوم پراستنادترين  195دانشگاه شاهد با 
فاوت بودن بازه تواند به دليل متها قرار گيرد، كه ميدانشگاه

زماني، پايگاه استنادي و جامعه مورد مطالعه باشد البته اين 
هاي بعد از تواند ناشي از رشد توليدات علمي در سالمسأله مي

باشد، كه دانشگاه شاهد توانسته است در حوزه طب  2006
  سنتي رشد چشمگيري داشته باشد.

جي در سننژاد نيز كه تنها پژوهش علمنتايج پژوهش هدهدي
حوزه طب سنتي است، نشان داده است كه دانشگاه علوم پزشكي 
تهران و دانشگاه تهران از نظر تعداد كل استنادها در پايگاه استنادي 

Web of Science با تفاوت قابل توجهي باالتر از ديگر ،
مؤسسات قرار دارد پس از آن دانشگاه علوم پزشكي مشهد و 

ار دارند. نتايج پژوهش هدهديدانشگاه علوم پزشكي اصفهان قر
نژاد نيز با پژوهش حاضر متفاوت است و تنها دانشگاه علوم 

  .]15[ها در صدر قرار دارد پزشكي تهران در همه پژوهش
نشريه، توليدات علمي  82هاي پژوهش نشان داد كه يافته

اعضاي هيأت علمي طب سنتي را منتشر نمودند، كه 
"Iranian Journal of Public Health"  و"Iranian Red 

Crescent Medical Journal"  درصد  7/9هر دو با انتشار
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نشريه نيز متعلق  ر دوي نخست قرار دارند و همدارك در رتبه
 International Journal ofبه كشور ايران هستند. پس از آنها

Cardiology درصد و  45/5ا شود بكه در ايرلند منتشر مي
Journal of Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine  كه در اياالت متحده امريكا منتشر
هاي بعدي را به خود اختصاص درصد رتبه 85/4شود با مي
هاي پژوهش هدهديهاي اين پژوهش نيز با يافتهيافته اند.داده

درصد مدارك در  1/10نژاد متفاوت است، در پژوهش مذكور، 
"Journal of Ethnopharmacology" اند كه اين منتشر شده

شود، اما در پژوهش حاضر اين مجله در كشور ايرلند منشر مي
مدرك در رتبه چهاردهم قرار دارد. همچنين دومين  2مجله با 

ي طب سنتي مجله مجله هدف محققان ايراني حوزه
Phytotherapy Research"" كشور آمريكا توليد  بوده كه در

مدرك را  2شود ولي در پژوهش حاضر اين مجله نيز تنها مي
الذكر مجله ي فوقمنتشر نموده است. بعد از دو نشريه

"Iranian Journal of Pharmaceutical Research"  كه
اي ايراني بوده قرار دارد كه در پژوهش حاضر تنها يك مجله

  . ]15[مدرك در اين مجله منتشر شده است 
  

هاي پژوهش هشت مجله به عنوان مجالت بر اساس يافته
 Journal ofهسته در صدر قرار گرفتند كه 

Ethnopharmacology  نخستين عنوان بوده است. در
مجله به عنوان نخستين نژاد و همكاران اين پژوهش هدهدي

كننده توليدات علمي پژوهشگران ذكر شده و مجله منتشر
 Phytotherapy Researchته با عنوان ي هسچهارمين مجله

به عنوان دومين مجله منتشركننده توليدات علمي پژوهشگران 
  . ]15[آمده است 
دهند كه منابعي كه در توليدات هاي پژوهش نشان مييافته

 2015تا  1856علمي طب سنتي استفاده شده است از سال  

هاي لتوليد شده است. بيشترين ميزان استنادات در فاصله سا
استناد مي باشد ، همچنين  1788بوده است  كه  2015تا  2007

 2006تا  1997هاي پس از آن بيشترين استناد به مربوط به سال
بوده  1866تا  1857هاي است و كمترين ميزان استناد بين سال
طور كه مشاهده مي شود كه ميزان آن صفر مي باشد. همان

ت علمي، منابع مورد همگام با رشد صعودي ميزان توليدا
استفاده در اين توليدات نيز رشد صعودي داشته است كه اين 
امري طبيعي است. بررسي استنادات نشان داده كه همواره از 

  منابع روزآمدتر بيشتر استفاده شده است.
با توجه به اين كه در اين مطالعه بيشتر به مجالت استناد 

گران و اعضاي شده بود، لذا الزم است تا دسترسي پژوهش
هيأت علمي به مجالت هسته و پراستناد حوزه طب سنتي و 

هاي اطالعاتي معتبر فراهم هاي مرتبط، از طريق پايگاهحوزه
ها الزم است در تأمين هاي دانشگاهشود. همچنين كتابخانه

نيازهاي اطالعاتي محققان و اعضاي هيأت علمي كوشا بوده و 
هاي ها به منابع روزآمد، نسخهمسئوالن نيز به تجهيز كتابخانه

  خطي و ساير منابع مورد نياز اهتمام ورزند.
 يعلم داتيتول روند انتشاردر مجموع با عنايت به اين كه 

در عين داشته است،  شرفتيپ يطب سنت يعلم أتيه ياعضا
 يعلم أتيه يبرونداد اعضا نيينسبتا پا زانيبا توجه به م حال 
 ياستناد گاهيدر پا يه شدهنما كشور يطب سنت يهاگروه

 يها، اعمال برنامه يپژوهش يهابودجه شيافزا ؛اسكوپوس
 أتيه ياعضا يبرا يمطالعات يهافرصت ليتسه ،يقيتشو
 ،يالملل نيو ب يمل يهاو مشاركت يجذب همكار ،يعلم
 شيافزا ياز جمله راه كارها يقاتيتحق يهاشگاهيآزما زيتجه

ء و بهبود روند توليد علم در است كه به ارتقا يبرونداد علم
  حوزه مذكور كمك شايان توجهي خواهد كرد.  
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