نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال سوم ،شماره اول ،بهار  ،89صفحات  75تا 46

رصد کميت مقاالت علمي در حوزه زيست پزشکي و سالمت در جهان ،آسيا ،و
وضعيت دانشگاههاي علوم پزشکي کشور با تأكيد بر مرجعيت علمي
نويسنده:
*1,2

سيدمهدي سيدي

چكيده
زمينه و هدف :علم هر روزه با سرعت زيادي در حال رشد است و ساالنه ميليونها مقاله علمي منتشر ميشود .يکي از مهمترين حوزههااي علام در
جهان حوزه زيست پزشکي و سالمت است که درصد زيادي از کل مقاالت علمي منتشره در سال را به خود اختصاص ميدهد .رتباهبنادي اليادن از
جمله نظامهاي رتبهبندي در جهان است که مورد توجه سياستگذاران و برنامهريزان آموزشي دنيا قرار گرفته است .در اين بررسي از نتايج رتبهبندي
سال  2112اليدن که در آن  319دانشگاه جهان با هم مقايسه شدهاند استفاده شده است .در اين نظام توجه بيشتر بر روندها در بازههاي زماني ساه
ساله است .در اين مقاله با توجه به تأکيد بر مرجعيت علمي در سياستهاي کلي سالمت و علم و فناوري ،ابتدا ده دانشگاه اول جهان در حوزه زيست
پزشکي و سالمت ،و پس از آن ده دانشگاه اول قاره آسيا از حيث کميت مقاالت علمي مورد بررسي قرار گرفته و سپس وضعيت دانشگاههاي مطرح در
آسيا و درنهايت دانشگاههاي کشور در اين حوزه از حيث تعداد مقاالت و رتبه در آسيا در بخش بعدي بررسي شده است.
روش کار :در اين مطالعه از انواع مطالعات کتابخانهاي ،اسنادي ،کيفي و توصيفي در مراحل مختلف تحقيق استفاده شده است.
يافتهها :در بازه زماني سالهاي  2112تا  2112چهار دانشگاه علوم پزشکي کشور در نظام رتبهبندي اليدن قرار گرفتهاند .بهترين رتبه دانشاگاهي کشاورمان
در قاره آسيا متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران است که با  2391مقاله رتبه  23آسيا را کسب کرده اسات .پاس از آن باهترتياب دانشاگاه علاوم پزشاکي
شهيد بهشتي با  1232مقاله رتبه  22و سپس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رتبه  111و دانشگاه علوم پزشکي شيراز رتبه  111آسيا را کسب کردهاند.
نتيجهگيري :مقايسه اين بازه سه ساله با بازه زماني  2113تا  2111نشان ميدهد که سرعت رشد در کميت مقاالت منتشره از دانشگاههااي علاوم
پزشکي نام برده در باال يکسان نيست و برخي دانشگاهها با افت محسوسي همراه هستند .براي کساب مرجعيات علماي بايساتي ماديريت کاراماد و
حکمراني مناسبي بر تحقيقات انجام يافته در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور حاکم و نقشه راه مرجعيت علمي ترسيم شود .بحاث کيفيات مقااالت
منتشره در مقاله بعدي خواهد آمد.
کليد واژهها :مرجعيت علمي ،رتبهبندي ،مديريت ،حکمراني

مقدمه

براي دومين بار اين اصطالح در سياساتهااي کلاي علام و فنااوري

مطرح شده است .بهطور رسمي اولين بار اين اصطالح در فروردين 1939

ديده ميشود .در بند يک اين سياست آمده است" :جهاد مستمر علمي با

در سياستهاي کلي سالمت که از سوي مقام معظم رهباري باه رؤسااي

هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان"

قواي سهگانه و رئيس مجما تشاخيم مصالحت اباال ،شاد ،باه چشام
ميخورد .در بند  11اين سياست کلي آمده است:
" تحول راهبردي پژوهش علوم پزشکي با رويکرد نظام ناوآوري و
برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علاوم ،فناون و ارائاه

1

اگرچه معظمله ساالهاا قبال از اباال ،ايان سياساتهاا ،و در سااير
س ا ياست هاي ابالغي  ،و نيز در بيانات مختلف و ديدارهاي گوناگون
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1دانشيار پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري
 * .2عضو گروه پژوهش فرهنگستان علوم پزشکي pistasms2013@gmail.com

خدمات پزشکي و تبديل ايران به قطب پزشکي منطقه آسياي جنوب

 .9سياستهاي کلي سالمت قابل دسترسي در htpp://www.leader. ir

غربي و جهان اسالم".9

 .1سياستهاي کلي علم و فناوري قابل دسترسي در htpp://www.leader. ir

75

] [ Downloaded from ijhp.ir on 2022-08-08

مرجعيت علمي از اصطالحاتي است که اخيراً در ادبيات علمي کشاور

ابالغي از سوي مقام معظم رهبري که در شهريور مااه  1939اباال ،شاد،

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

رهنمودهايي درخصوص اهميت توجه به کيفيت علمي و ارتقااي جايگااه

بايد تعداد دانشجو و دانشآموخته ،و نيز ميزان جاذب داناشآموختگاان در

علمي و مرجعيت را بيان نموده بودند.

بااازار کااار ،حاال مشااکالت بهداشااتي درماااني ،و  ....مااورد توجااه باشااد
(شاخمهاي دانشگاههااي حرفاهاي و  ،)Vocational & Trainingو ياا تعاداد

مرجعيت و سطوح آن

مقاالت منتشره ،تعداد پتنتهاي ثبت شده ،تعداد پتنتهاي به فروش رفته،

مرجعيت از ديدگاههاي مختلف تعاريف متفاوتي دارد .بهطاور مااال باا

و  (....شاخمهاي دانشگاههاي آکادميک) ،و يا تربيت نيروي کارآمد پزشاک

توجه به ريشه لغوي اين کلمه ،گاه بيان ميشود مرجعيت مجموعه شرايطي

و ساير متخصصان باليني (شااخم دانشاگاههااي  )Special-focusو تاأثيرات

است که باعث شده تا يک فرد ،سازمان ،دستگاه ،نهاد و ياا کشاور باهدليال

اجتماعي آنها در جامعه مدنظر باشد ،بهدرستي مشخم نيست .ولي يکاي

بهرهمندي از کميت و کيفيت باال در ارائه يک امر خااص ،باه محال رجاوع

از شاخمهايي که امروزه در کشورمان از اهميات خاصاي برخاوردار شاده،

همگان تبديل شود .شايد بتوان گفت که پس از افازايش کيفيات ،اعتباار و

تعداد مقاالت علمي انتشار يافته از دانشگاههاي علوم پزشکي اسات .اگرچاه

عبور از يک آستانه مشخم ،مرجعيات حاادم مايشاود .بناابراين ارتقااي

اهميت دادن تنها به يک شاخم ميتواند آسيبهاي زياادي داشاته باشاد

کيفيت و اعتبار را ميتوان از پيش نيازهاي اساسي مرجعيت برشمرد.

ولي برخي معتقدند که مشت نمونه خروار اسات و ايان شااخم مايتواناد

ولي تعريف و مفهوم مرجعيت علمي که در اسناد بااال دساتي باه آن

بيانگر بسياري شاخمهاي ديگر باشد .اين نوع تفکر ،متأسفانه بر آئاينناماه

اشاره رفته چيست؟ چه افراد و يا سازمانهايي ميتوانند بهعناوان مرجا

ارتقاي اعضاي هيئت علمي ،که جهت دهنده بسياري از فعاليت هاي علماي

علمي کشور مطرح باشند؟ اصوالً شاخمهاي مرجعيت علمي کدام است؟

کشور است ،سايه افکنده و به يکي از مهمترين شاخم ارزيابي دانشاگاههاا،

براي دستيابي به مرجعيت علمي به چه مواردي بايد توجه شود؟ پاسخ به

اساتيد و حتي دانشجويان تحصيالت تکميلي تبديل شاده اسات کاه الزاماا

اين پرسشها و سئواالت مشابه ،ميتوانست پس از گذشت بايش از پانج

بايد مورد بازبيني جدي و آسيب شناسي و سپس بازنگري قرار گيرد.

سال از ابال ،سياستهاي کلي در وزارتخانههاي بهداشت ،درمان ،و آموزش

با توجه به اينکاه تعاداد مقااالت منتشاره از دانشاگاههاا در ارزياابي

پزشکي ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،و يا معاونت علماي و فنااوري رياسات

دانشگاههاي کشورمان بسيار مورد توجه قرار گرفته است ،در اين مقاله باه

جمهوري قابل حصول باشد.

بررسي کمي مقاالت منتشره در حوزه زيست پزشکي و ساالمت پرداختاه

يکي از سازمانهاي مهمي که ميتواند در مرجعيت علمي بسيار مهم

شده است .با توجه به ماهيت ميان رشاتهاي زيسات پزشاکي و ساالمت،

و تأثيرگذار باشد دانشگاهها هستند .ولي بايد توجه داشت که دانشگاه انواع

عالوه بر دانشگاههاي علوم پزشکي کشورمان ،دانشگاههاي ديگر که در اين

مختلفي دارد و نقش دانشگاههااي مختلاف در مرجعيات علماي يکساان

حوزه فعاليت دارند نيز رتبهبندي شدهاناد .باراي ايان بررساي ،از آماار و

نيست .در يک تقسيمبندي کلي دانشگاهها را به سه دسته تقسيم ميکنند.

اطالعات رتبهبندي اليدن 1استفاده شده و لذا در ابتدا توضيحات مختصري

اولين گروه دانشگاهها را ،دانشگاههاي آکادميک ) (Academicمينامند کاه

از شاخمها و ويژگيهاي اين رتبهبندي ارائه ميشود .در مقاالت بعدي ،به

در آنها عالوه بر تربيت دانشجو ،تحقيق و پژوهش نيز صورت ميگيارد و

کيفيت مقاالت ،و نيز همکاري در دانشگاههاي مختلف جهاان و اياران در

اين دانشگاهها مجاز به اعطاي مادر

دکتاري تخصصاي ) (PhDهساتند.

حوزه زيست پزشکي و سالمت پرداخته خواهد شد.

گروه دوم دانشگاههاي با هدف معين هستند که بر حاوزه خاصاي از علام

براي بررسي حاضر از نتايج منتشره رتبهبندي اليدن در سال  2112که

متمرکز هستند و آنها را  Special-focusمينامند و در حاوزههااي خااص

در آن  319دانشگاه در رتبهبندي شرکت داده شدهاند ،استفاده شده است و

دانشجو تربيت ميکنند و هدف آنها تربيت نيروي انساني متخصم براي

با توجه به اينکه يکي از اهداف اين مقاله بررسي روند تغييرات بوده ،از نتاايج

مشاغل خاص است مانند دانشگاههااي فناي ،دانشاگاههااي اقتصااد و ياا

سالهاي قبل اين رتبهبندي نيز بهره گرفته شده است .در ابتدا بهتار اسات

دانشگاههاي علوم پزشکي .دانشگاههاي نوع سوم دانشگاههاي

& Vocational

بهطور بسيار فشرده برخي ويژگيهاي اين نظام رتبهبندي ذکر شود.

ميپردازند و دورههاي ارائه شده توسط اين دانشگاه ها عمدتا دو ساله است
و لذا تنها مجاز به صدور مدر

کارداني هستند .اگر چاه هار ساه گاروه

رتبه بندي اليددن و تاداوآ آن بدا سداير ن دا هداي
رتبهبندي دانشگاهها

دانشگاه براي هر کشوري مورد نياز است ولي انتظارات و شاخمهاي کمي

نظامهاي رتبهبندي زيادي در جهان به رتبهبندي دانشگاهها و مراکاز

براي ارزيابي هريک از اين دانشگاهها متفاوت است و بايستي شاخمهااي

تحقيقاتي ميپردازند و با توجه به شاخمهاي رتبهبندي مورد استفاده در

کمي مختلف و مناسبي براي ارزيابي هر دانشگاه در نظر گرفته شود.

هر يک ،هر ساله نتايج گوناگوني در جهان منتشر ميشود .از نظامهاي

دانشگاههاي علوم پزشاکي در کشاورمان مخلاوطي از ايان ساه گاروه
دانشگاهي است و لذا ارزيابي کمي اين دانشگاهها بسيار پيچيده است .اينکاه
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 Trainingهستند که به تربيت نيروي کار ماهر براي مشاغل با تخصم کم

رصد كميت مقاالت علمي در حوزه زيست پزشكي و ...

رتبهبندي مطرح ميتوان به رتبهبندي شانگهااي 1کاه توساط دانشاگاه

از سوي ديگر با توجه به اينکه برون دادهاي علمي معموالً به  3گاروه

شانگهاي جيا تانگ چين انجام ميشود ،رتبهبندي تايمز 2که توسط نشريه

تقسيم ميشود ،اين نظام تنها به شمارش دو برون داد ميپردازد که يکاي

9

 (Originalو ديگااري مقاااالت مااروري

آموزش عالي تايمز لندن در انگلستان منتشر ميشود ،رتبهبندي سايمگو

مقاااالت علمااي

اصاايل )Article

که توسط گروه پژوهشي  Scrimmageانجام ميشود و رتبهبندي  1QSارائاه

) (Review Articleاسات کاه در بخاش اصالي ساايت )3( Web of Science

ميشود ،اشاره کرد.

نمايش داده شده است .چنانچاه مالحظاه مايشاود مقااالت کنفرانساي،

با توجه به شاخمهايي که در نظامهاي رتبهبندي مورد استفاده قارار

مقاالت منتشر شده در کتابچههاي همايشهاا ،ناماه باه ساردبير ،و  ...در

ميگيرد رتبه دانشگاهها در يک نظام رتبهبندي ميتواند متفااوت از نظاام

چرخه شمارش و بررسي اين نظام قرار نميگيرند .بنابراين برنامهريزان اين

ديگر باشد .بهعنوان ماال اگر دانشگاهي در رتبهبندي سايماگو رتبه نخست

نظام رتبهبندي بهدنبال بروندادهاي جدي و تأثيرگذار مراکز علمياند.

را دارد ممکن است در رتبهبندي تايمز و يا اليدن رتبه ديگاري را کساب

ويژگي مهم ديگر نظام رتبهبنادي اليادن امکاان ارائاه تعاداد کال

کرده باشد ،که دليل آن استفاده از شاخمهاي متفاوت و يا وزن دهي باه

مقاالت و تعداد نسبي مقاالت است .در شاخم تعداد کل مقااالت ،هار

هر يک از اين شاخمهاست که هر کدام از اين نظامها باراي رتباهبنادي

مقاله اي که در ليست نويسندگان خود از يک دانشاگاه ناام بارده شاده

دانشگاههاي جهان از آنها بهره ميگيرند .آنچه اهميت دارد اين است که

باشد ،يک امتياز در يافت ميکند .براي ماال اگر مقالهاي با همکاري دو

يک دانشگاه ميتواند با توجه باه ثابات باودن شااخمهااي هار ياک از

دانشگاه علوم پزشکي تهران و دانشگاه برلين منتشر شده باشد ،باه هار

نظامهاي رتبهبندي ،در سالهاي متوالي روند رشد خود را رصد و به نقاط

دانشگاه يک امتياز کامال داده مايشاود .ايان در حاالي اسات کاه در

قوت و ضعف خود آگاهي يابد و از طرف ديگار رقبااي خاود را نياز رصاد

شاخم نسبي تعداد مقاالت ،تنها در صورتي که صددرصد نويساندگان

نمايد .واضح است که مجموع شاخمهاي اعالم شده در هيچيک از نظامها

مقاله از يک دانشگاه باشد دانشگاه يک امتياز کامال دريافات مايکناد.

کاماال نبساات زياارا اياان شاااخمهااا براساااا جهااانبيناايهاااي خاااص

درصاورتيکاه تعاداد نويساندگان متعادد و از دانشاگاههاا و ياا مراکاز

شاخمگذاران تدوين شدهاند ،لذا الزم است تا سياستگذاران علمي کشور

تحقيقاتي مختلف باشند ،نسبت به تعداد نويساندگان از ياک دانشاگاه،

بهدنبال تدوين شاخمهاي بومي باشند تا بتوان آنها را به جامعه جهاني

ضريبي که به تعاداد نويساندگان بساتگي دارد ،باه آن دانشاگاه تعلاق

بهويژه جهان اسالم ارائه و يک رتبهبندي جديد توسط جمهوري اساالمي

مي گيرد و در واق ايان شااخم قدرالساهم هار دانشاگاه را باهخاوبي

ايران به دنيا معرفي نمود.

مشخم ميکند .براي ماال ،اگر ليست آدرا نويسندگان ياک مقالاه،

با عنايت به در دسترا نبودن يک نظام رتبهبندي بومي ،و با توجه به

نام پنج دانشگاه وجود داشته باشد و دو عدد از اين آدراها متعلاق باه

هدف اين مطالعه که همانا مرجعيت علمي بوده ،از رتبهبندي اليدن که با

يک دانشگاه باشد ،وزن اين مقاله در محاسبه شاخم تأثير اين دانشگاه

اهداف اين مطالعه سازگاري بيشتري داشته ،بهرهبرداري شده اسات .لاذا

دو پنجم که معادل  1/1است ،محاسبه ميشود .شاخم شمارش نسبي،

براي اطالعات بيشتر ،ابتدا به برخي از ويژگيها و شاخمهاي ايان نظاام

روشي عادالنه تري از شاخم تعداد کل مقاالت اسات و شااخم تاأثير

رتبهبندي اشاره ميشود.

مناسب تري را ارائه مي کند که در نتيجه آن ،مقايسه مناسبتاري باين

بهطور خالصه ،رتبهبندي اليدن هم به وجاه کميات و هام باه وجاه

دانشگاههايي که در زمينههاي مشخصي فعاليت ميکنناد امکاان پاذير

کيفيت مقاالت علمي دانشگاهها ميپاردازد .از ساوي ديگار باا توجاه باه

ميشود .به همين دليل ،شمارش نسبي ،روش شامارش باراي شااخم

اهميت همکاريهاي تحقيقااتي در دانشاگاههاا ،اناواع مختلاف همکااري

تأثير در رتبهبندي اليدن اسات .رتباهبنادي اليادن داري ويژگايهااي

(داخلي ،بينالمللي ،و ارتباط با صنعت) بررسي ميشود .براي اين کار ،هار

زيادي است که در اين مجال فرصت پرداختن به آنهاا وجاود نادارد و

ساله براساا شاخمهاي از پيش تعيين شده ،ابتدا يک حد آستانه از نظر

تنها به برخي وجوه که در اين مقاله مورد نياز بوده بسنده شده است.

تعريف شده عبور کنند در اين رتبهبندي قرار ميگيرند .براي ماال در سال
 ،2112تنها  319دانشگاه يا مرکز تحقيقاتي در جهان توانستند ايان حاد

روش مطالعه
در اين مطالعه از انواع مطالعات کتابخانهاي ،اسنادي ،کيفي و توصيفي

آستانه را کسب کنند و لذا رتبهبندي اليدن تنها براي اين دانشاگاههاا باه

در مراحل مختلف تحقيق استفاده شده است.

انجام رسيده است .حد آستانه در رتبهبندي ساال  2112انتشاار حاداقل

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 1111مقاله علمي در بازه زماني سه ساله  2112تا  2112است .چنانچاه

 .1قابل دسترسي در http://www.shanghairanking.com

مالحظه ميشود در اين نظام رتبهبندي ،برخالف برخي رتباهبناديهااي
ديگر ،تمامي مراکز علمي جهان مورد بررسي قرار نميگيرند.

قابل دسترسي در http://www.timeshighereducation.co.uk

.2
 .9قابل دسترسي در http://www.scimagojr.com
 .1قابل دسترسي در http://www.topuniversities.com
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تعداد مقاالت تعريف ميشود و تنها دانشگاههاايي کاه بتوانناد از آساتانه

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

نتايج رتبه بندي اليدن در سال  7102در حوزه زيسدت
پزشكي و سالمت

جدول  -1ده دانشگاه برتر جهان در حوزه زيست پزشكي و سالمت براساس تعداد
مقاالآ (نسبي) منتشره در بازه زماني  7107تا 7102

در رتبهبندي اليدن اين امکان فراهم شده تاا بتاوان از پانج حاوزه کاالن
علمي ،يکي را بهصورت مجزا انتخاب و بررسي کارد .باا توجاه باه هادف ايان
مطالعه ،تمرکز بر حوزه زيست پزشکي و سالمت قرار دارد .با عنايت باه اينکاه
يکي از بروندادهاي علمي دانشگاهها و مراکاز تحقيقااتي هار کشاور ،مقااالت
انتشار يافته در نشريات معتبر بينالمللي است ،لذا بررساي ايان امار از اهاداف
اصلي اين مطالعه بوده است .بررسي مقااالت علماي مايتواناد از جنباههااي
مختلفي مانند کميت مقاالت (کل و نسبي) ،کيفيت مقاالت و نيز همکاريهاي

University

1
2
9
1
2
1
2
3
3
11

Harvard Univ
Univ Toronto
Johns Hopkins Univ
Univ Michigan
Univ Penn
Univ Pittsburgh
Univ Calif - San Francisco
Shanghai Jiao Tong Univ
Univ Coll London
Univ Washington – Seattle

P

29123
19313
12221
3391
3333
3322
3392
3221
3132
3191

علمي (داخلي ،بينالمللي و دانشگاه-صنعت) مورد بررسي قرار گيرد .در بررسي
حاضر از نتايج رتبهبندي اليدن که در سال  2112منتشار شاده بهاره گرفتاه

برترين دانشگاههاي جهان در شاخص تعداد مقاالآ

شده است .براي در بهتر موارد گفته شده در باال و به جاي پرداختن به ياک

همانطور که قبال گفته شاده شااخم تعاداد مقااالت باه دو صاورت

دوره يکساله ،مقاالت منتشر شده در دو بازه زماني سه ساله ،يعناي ساالهااي

مقاالت کل (که در آن هر مقالهاي که در ليسات نويساندگان آن ناامي از

 2112تا  2112و  2113تا  2111ماورد بررساي قارار گرفتاه ،و باا يکاديگر

يک دانشگاه برده شده بهعنوان يک مقالاه باراي آن دانشاگاه باه حسااب

مقايسه شده تا بتوان در نسبتاً جامعي از روند فعاليتهاي علمي هر دانشگاه

ميآيد) ،و يا تعداد نسبي مقااالت (کاه در آن باا در نظار گارفتن تعاداد

بهدست آورد .از سوي ديگر با توجه به اينکه رشد ،موضوعي نسبي است ،تالش

نويسااندگان هاار مقالااه از هاار دانشااگاه ،ضااريبي بااراي هاار دانشااگاه

شده تا رشد در سطح جهاني ،قاره آسايا و برخاي کشاورهاي منتخاب ماورد

مشارکتکننده در هر مقاله محاسبه ميشود) قابل گزارش اسات .در ايان

مقايسه قرار گيرد .با توجه به موارد ياد شده ،اين مطالعه بهطور نسبي ميتواناد

بخش از تعداد نسبي مقاالت که شاخم مناسبتري براي مقايسه است،

تصويري شفاف از وضعيت شاخم کميت مقاالت علمي در يک نگاه ملاي ،در

استفاده شده است .ب ا عنايت به اين نکته مهم ،ده دانشگاه برتر جهان از

قاره آسيا و نيز در بعد جهاني را در خصوص دانشگاههاي علوم پزشاکي کشاور

حيث تعداد مقاالت نسبي علماي در باازه زمااني ساالهااي  2112تاا

ارائه نمايد و فاصله کشورمان را تا مرجعيت علمي روشن سازد.

 2112در جدول يک نشان داده شده است .در ايان باازه زمااني ،از ده
دانشگاه برتر جهان ،هفت دانشگاه از آمريکا ،يک دانشگاه از کانادا ،ياک

دانشگاههاي برتر جهان در حوزه زيست پزشكي و سالمت
امروزه سالمت از حوزههاي بسيار مهم علمي محسوب ميشود و ايان

دانشگاه از چين ،و ياک دانشاگاه از انگلايس اسات .رتباه اول در ايان
جدول ،دانشگاه هاروارد است کاه توانساته بايش از  29111مقالاه

)(P

امر عمدتاً به واسطه نقش اين حوزه در بهبود سالمت جامعه ،و نيز حاوزه

منتشر کند و با اين تعداد ،با فاصله زيادي نسبت به دانشگاههاي بعادي

اقتصاد کشورهاست .در دنياي کنوني پاسخ بسياري از مشکالت و سئواالت

در جدول يک ،در رتبه نخست قرار گيرد .رتبه دوم را دانشاگاه تورونتاو

با علوم منفک از يکديگر امکانپذير نيست ،لذا امروزه اين بين رشتهايهاا

کانادا بهدست آورده که نزديک باه  11111مقالاه دارد و بعاد از آن باا

هستند که به حل مسايل و مشکالت کمک زيادي ميکنند .واضاح اسات

فاصله نزديکي دانشگاه جاانز هااپکينز در رتباه ساوم قارار دارد .سااير

که نتيجه همه فعاليتها در حوزه زيست پزشاکي و ساالمت بايساتي باه

دانشگاه ها کمتر از ده هزار مقاله در بازه سه ساله ماورد بررساي دارناد

بهبود سالمت و رفاه اجتماعي جامعه منجر شاود .در ياک تقسايمبنادي

(جدول  .)1نکته حايز اهميت در جدول ياک ،حضاور ياک دانشاگاه از

بسيار بزرگ ،حوزه سالمت به دو زير حوزه پايه و باليني نقسيم ميشود که

کشور چين (رتبه  )3در ليست ده دانشگاه برتر جهان است.

دانشکدههاي پزشکي به انجام ميرسد .به همين دليل در رتبهبندي اليدن

زيست پزشکي و سالمت با چه سرعتي رشد مايکناد؟ پاساخ باه ايان

حوزه کالن سالمت با نام حوزه زيست پزشکي و سالمت معرفي شاده تاا

سؤ ال آسان نيست ،ولي شايد تخمين سرعت رشد فعاليت پژوهشاي باا

بتواند فعاليتهاي تمامي رشتههاي مرتبط و زير حوزهها را باا اساتفاده از

محاسبه رشد تعداد مقاالت در دو بازه زماني مختلف را بتوان باهعناوان

کليد واژههاي تخصصي در زير يک چتر قرار دهد.

يک شاخم محسوب کرد .به ويژه اينکه بتوانيم اين رشد را دانشگاههاي

با توجه به اينکه نگاه اين مقاله به کميت مقاالت علماي اسات و از ساوي

برتر جهان ،يعني آن دسته که توانسته اند خود را در ليست ده دانشاگاه

ديگر اين مقاله به مرجعيت علمي نيز توجه دارد لذا در بخش بعادي ابتادا باه

برتر جهان حفظ کنند ،محاسبه کنيم .لذا الزم اسات تاا رتباه و تعاداد

دانشگاههاي تراز اول جهان از حيث تعداد مقاالت علمي پرداخته خواهد شد.

مقاالت اين دانشگاه ها در آخرين رتبه بندي با يک بازه زماني قبلي
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زير حوزه پايه در دانشکدههااي مختلاف و زيار حاوزه بااليني عمادتاً در

سؤ ال بسيار مهمي که همواره مطارح اسات ايان اسات کاه حاوزه

رصد كميت مقاالت علمي در حوزه زيست پزشكي و ...

جدول  -2ده دانشگاه برتر جهان در حوزه زيست پزشكي و سالمت براساس تعداد

پزشکي و سالمت به حساب آيد .ولاي دانشاگاههااي رده چهاارم تاا دهام در

مقاالآ (نسبي) منتشره در بازه زماني  7112تا 7100

رقابت شديدي با هم قرار دارند .حضور ياک دانشاگاه از چاين باا نزدياک باه

University

1
2
9
1
2
1
2
3
3
11

Harvard Univ
Univ Toronto
Johns Hopkins Univ
Univ Michigan
Univ Calif - San Francisco
Univ Pittsburgh
Univ Penn
Univ Calif - Los Angeles
Univ Texas Hlth Sci Ctr – Houston
Univ Washington – Seattle

P

 3111مقاله در بازه زماني  2112تا ( 2112که در بازه زماني  2113تاا 2111

21211
12212
11232
3329
3212
3122
3122
2199
2932
2223

در بين ده دانشگاه برتر قرار نداشته است) نشان ميدهد که چاين توانساته باا
تقويت حداقل يک دانشگاه در شاخم تعداد مقاالت در حوزه زيست پزشاکي
و سالمت ،خود را در ميان ده دانشگاه برتر جهان قرار دهد .ايان امار نشاان از
يک سياستگذاري و برنامهريزي کالن در چين دارد و درحالحاضر ،تنها ياک
دانشگاه توانسته خود را در رده ده دانشگاه برتر جهان در حوزه زيست پزشاکي
و سالمت جاي دهد .دولت چاين در راساتاي تقويات اقتادار علماي خاود در
حوزههاي مختلف ،برنامههاي جدي را در حال اجرا دارد کاه در اينجاا مجاالي

مقايسه شود .بدين منظور ،بازه زماني سالهاي  2113تا  2111باراي مقايساه

براي طرح آنها وجود ندارد.

انتخاب و نتايج در جدول  2نشان داده شاده اسات .در واقا جادول  2نشاان

در يک جم بندي کلي ميتوان نتيجه گرفت که حوزه زيست پزشکي

دهنده ده دانشگاه برتر جهان در حوزه زيست پزشکي و سالمت در بازه زمااني

و سالمت از نظر شااخم تعاداد نسابي مقااالت باا رشاد متوساطي 12

سالهاي  2113تا  2111است .با توجه به اين که تمامي شاخمهاي بررساي

درصدي در بين ده دانشگاه برتر جهان ،در اين دو بازه روبرو بوده است .در

در رتبهبندي اليدن در سالهاي مختلف يکساان اسات ،لاذا مقايساه دو باازه

تغيير جغرافياي علمي ،در باازه زمااني ساالهااي  2113تاا  2111تنهاا

زماني با شرايط يکسان ،ميتواند مبناي مقايسه مناسبي باشد.

آمريکاي شمالي در تعداد مقاالت حوزه زيست پزشکي و ساالمت مطارح

نگاهي به ده دانشگاه اول جهان در حوزه زيست پزشکي و سالمت در بازه
زماني  2113تا  2111نشان ميدهد که  3دانشگاه از اياالت متحاده آمريکاا و
تنها يک دانشگاه از کشور کاناداست ،لذا در اين بازه زماني تنهاا دانشاگاههااي

بوده که در بازه زماني  2112تا  2112قارههاي اروپاا و آسايا نياز باه آن
اضافه شده است که نشان از تغيير در جغرافياي علمي در اين حوزه دارد.
در مجموع ،حوزه زيست پزشکي و سالمت با شتاب نسبتاً زياادي در

آمريکاي شمالي در رتبههاي يک تا ده جهان قرار گرفتهاناد .جالاب اسات کاه

حال رشد است و دانشگاههاي برتر جهان تالش دارند تا اين شتاب را در

چهار دانشگاه اول در جدول يک و دو يکسان و رتبه ثابتي نيز دارناد .از حياث

و با افزايش فعاليتهاي پژوهشي متناسب با شتاب جااري ،رتباه خاود را

تعداد مقاالت در بازه سالهاي  2113تا  ،2111رتباه اول ( دانشاگاه هااروارد)

بهبود بخشند.

در حدود  21111مقاله و رتبه دهم (دانشگاه واشنگتن -سياتل) حادود 2111

دانشگاه هاروارد (بهعنوان رتبه يک) و دانشاگاه واشانگتن -ساياتل (باهعناوان

در بخش قبل به رصد کميت مقاالت علمي در حوزه زيست پزشکي و

رتبااه ده) در بااازه  2112تااا  2112نساابت بااه بااازه زماااني  2113تااا 2111

سالمت در برترين دانشگاههاي جهان پرداخته شاد تاا بتاوان بار مبنااي

بهترتيب حدود  111و  111درصد رشد را نشان ميدهناد .رقابات در افازايش

دادههاي آماري مقايسههاي بعدي صورت گيرد .در اين بخش با استفاده از

تعداد مقاالت رقابتي مشکل است ،و درصورتيکه يک دانشاگاه نتواناد از ياک

الگويي مشابه با بخش قبلي ،به بررسي برتارين دانشاگاههااي قااره آسايا

درصد رشدي مناسبي برخوردار شاود ،ياا از ليسات ده دانشاگاه برتار حاذف

پرداخته ميشود و در پي آن ،وضعيت و رتبه دانشاگاههااي کشاورمان در

ميشود و يا در جدول باقي ميماند ولي تنزل رتبه مييابد .براي ماال دانشاگاه

شاخم کميت مقاالت در دانشگاههاي مختلف ارائه ميشود .هدف از ايان

کاليفرنيا-لس آنجلس با رتبه  3و يا دانشگاه تکزاا باا رتباه  3در جادول  2از

بخش پاسخ به اين سؤال است که وضعيت مرجعيت علمي کشور در قااره

جدول يک حذف شدهاند ،و يا دانشگاه لسآنجلس-سانفراسيسکو ،کاه رتباه 2

آسيا چگونه است؟ زيرا شايد فاز اول براي کشورمان ،مرجعيت در قاره آسيا

در جدول  2را احراز کرده بوده و به رتبه  2در جدول يک تنازل يافتاه اسات.

و سپس رسيدن به مرجعيت جهاني باشد .براي پاسخ به ايان ساؤال نيااز

نکته قابل ذکر اين است که اين دانشگاهها قدمت زياادي دارناد و باا سيساتم

است تا به بررسي روندها پرداخته شود ،لذا در اين مطالعه ياک دوره ساه

مديريتي که از آن برخوردارند ،توانستهاند به يک بلو ،نسابي دسات يابناد .باا

ساله اخير ( 2112تا  )2112و يک دوره سه ساله قبلي ( 2113تا )2111

اين حال فاصله دانشگاه هاروارد در هر دو بازه زمااني باا سااير دانشاگاههاا در

با هم مقايسه شدهاند .چنانچه قبالً گفته شد ،هدف بررسي روندهاست و نه

جدول  1و  2بهطور معنيداري بيشتر است و بدينوسيله اين دانشگاه توانساته

پرداختن به آمار يکساله ،زيرا در اين صاورت نتيجاه حاصاله نمايتواناد

از حيث اين شاخم ،مرجعاي باراي دانشاگاههااي جهاان در حاوزه زيسات

کمک زيادي در راستاي تحقق مرجعيت علمي ارائه کند.

مقاله منتشر کردهاند .مقايساه کلاي تعاداد مقااالت جادول ياک و دو نشاان
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ميدهد تمامي دانشگاهها تعداد مقاالت خاود را افازايش دادهاناد .باراي مااال

رصد پژوهش در جمهوري اسالمي ايران در پهنه قداره
آسيا در حوزه زيست پزشكي و سالمت

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

جدول  -9ده دانشگاه برتر قاره آسيا و رتبه دانشگاههاي ايران در آسيا براساس تعداد

جدول  -1ده دانشگاه برتر قاره آسيا و رتبه دانشگاههاي ايران در آسيا براساس تعداد

مقاالآ (نسبي) در حوزه زيست پزشكي و سالمت در بازه زماني  7107تا 7102

مقاالآ (نسبي) در حوزه زيست پزشكي و سالمت در بازه زماني  7112تا 7100

University

1
2
9
1
2
1
2
3
3
11
23
22
111
111
113
121
222
212
212
211
222
223
211
213

Shanghai Jiao Tong Univ
Seoul Natl Univ
Fudan Univ
Sun Yat-sen Univ
Zhejiang Univ
Sichuan Univ
Yonsei Univ
Peking Univ
Tel Aviv Univ
Univ Tokyo
Tehran Univ Med Sci
Sh. Beheshti Univ Med Sci
Isfahan Univ Med Sci
Shiraz Univ Med Sci
Univ Tehran
Tarbiat Modares Univ
Shiraz Univ
Ferdowsi Univ Mashhad
Azad Univ S&R Tehran
Amirkabir Univ Technol
Shahid Beheshti Univ
Univ Isfahan
Isfahan Univ Technol
Sharif Univ Technol

P

3221
2239
1322
1131
2323
2111
2911
2232
2212
2219
2391
1232
1111
331
221
133
219
112
123
123
122
122
122
112

University

1
2
9
1
2
1
2
3
3
11
99
33
31
129
192
129
122
211

Seoul Natl Univ
Tel Aviv Univ
Univ Tokyo
Shanghai Jiao Tong Univ
Yonsei Univ
Osaka Univ
Natl Taiwan Univ
Kyoto Univ
Zhejiang Univ
Fudan Univ
Tehran Univ Med Sci
Sh. Beheshti Univ Med Sci
Shiraz Univ Med Sci
Isfahan Univ Med Sci
Univ Tehran
Tarbiat Modares Univ
Shahid Beheshti Univ
Shiraz Univ

P

2223
1312
1231
9311
9119
9113
9229
9292
9911
9239
1323
211
221
299
132
932
232
193

در اين بازه ،تنها چهار دانشگاه از چين با رتبههاي  3 ،2 ،1و  11در جدول
 1قرار گرفتهاند .ژاپن با سه دانشگاه ،کره جنوبي با دو دانشاگاه ،تاايوان و
فلسطين اشغالي هريک با يک دانشاگاه در ردههااي بعادي قارار دارناد.
مقايسه دو جدول  9و  1نشان مي دهد که چين عالوه بر افزايش تعداد

کميددت مقدداالآ در برتددرين دانشددگاههدداي آسدديا و
جمهوري اسالمي ايران

اقدام و رتبههاي قبلي خود را نيز بهبود داده است .برعکس دو دانشاگاه از

در حوزه زيست پزشکي و سالمت قاره آسيا در بين برترينهاي جهان

کشور ژاپن ،که در جدول  1ديده ميشاوند ،در جادول  9حضاور ندارناد

از نظر تعداد مقاالت علمي بسيار کم رنگ ظاهر شده است .براي اولين بار

ودانشگاههاي چين توانستهاند با انتشار تعداد بيشتر مقاله ،جاي آنها را در

و در بازه اخير يعني  2112تا  ،2112دانشگاه شانگهاي جيائو توناگ ،از

جدول بگيرند .از طرفي دانشگاه تلآويو که در جدول  1رتبه دوم آسيا را از

کشور چين در بين ده دانشگاه برتر جهان از نظر تعداد مقاالت قرار گرفته

آن خود کرده بود در جدول  9به رتبه دهم سقوط کرده است .نگاه دقيقتر

و حايز رتبه هشتم شده است (جدول  .)1با اين وجود دانشگاههاي زيادي

به اين دو جدول ميتواند شتاب رشد در حوزه زيست پزشکي و سالمت در

در حوزه زيست پزشکي و سالمت در آسايا باه تحقيقاات در زميناههااي

قاره آسيا را روشن سازد .دانشگاه اول يعني دانشگاه شانگهاي جيا تانگ از

مختلف اين حوزه ميپردازند و نتايج تحقيقات خود را در مجاالت علماي

 9311مقالااه در بااازه  2113تااا  2111بااه  3221مقالااه در بااازه زماااني

انتشار ميدهند .براي آشنايي با ده دانشگاه اول آسيا از نظر تعداد مقااالت

سالهاي  2112تا  2112رسيده که رشد  221درصدي را نشان ميدهد.

(نسبي) ،جدول  9نشان داده شده است .براي سهولت مقايسه ،رتبه تمامي

مقايسه دانشگاههاي بعادي نشاان مايدهاد دانشاگاه سائول رشاد 192

دانشگاههاي کشور در حوزه زيست پزشکي و سالمت که در اين رتبهبندي

درصدي ،دانشگاه فودان رشد  213درصدي ،و دانشگاه زيانگ رشاد 121

قرار گرفتهاند ،پس از رتبه دهم آسيا قرار داده شده است.

درصدي را داشتهاند .در اين ميان دانشگاه تالآوياو رشاد  113درصادي

پزشکي و سالمت ،شش دانشگاه از کشور چين ،دو دانشگاه از کره جنوبي ،يک

داشته و همين امر باعث شده از رتبه ( 2جدول  )1به رتبه ( 11جدول )9
سقوط کند .چنانچه مالحظه ميشود

دانشگاه از ژاپن و يک دانشگاه از فلسطين اشغالي است .رتبه اول از آن چين باا

درصد رشد عدد ثابتي نيست و دانشگاه ها تاالش دارناد تاا باه

نزديک به  3111مقاله ،و رتبههاي  ،2 ،1 ،9و  2نيز از اين کشور اسات .شاايد

حداکار رشد ممکن دست يابند تا بتوانند در " رقابت درصد رشاد"

بتوان گفت که از نظر شاخم کميت مقاالت در آسيا ،دانشگاههاي شرق آسيا،

برنده باشند و يا حداقل در رتبه قبلي خود باقي بمانند .براي مااال

حضور عمدهاي در ليست ده دانشگاه برتر اين قاره دارند .باراي مقايساه روناد،

دو دانشگاه ک يوتو و اوزاکا از ژاپن نتوانسته اند شتاب درصدي رشد

جدول  1که تعداد مقاالت (نسبي) در حوزه زيست پزشکي و سالمت را در بازه

الزم را داشته باشند و به اين دليل از گردونه ده دانشگاه اول آسيا از

 2113تا  2111را مشخم کرده ،نشان داده شده است.

حيث تعداد مقاالت حذف شده اند.
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جدول  9نشان ميدهاد کاه از ده دانشاگاه برتار آسايا در حاوزه زيسات

دانشگاه در ليست ده دانشگاه برتر آسيا ،به تغيير در محل قرارگياري نياز

رصد كميت مقاالت علمي در حوزه زيست پزشكي و ...

درجدول  ،9پس از ده دانشگاه اول آسيا ،رتبه دانشگاههااي اياران در

در تعداد مقاالت منتشره در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بيشترين و دانشاگاه

حوزه زيست پزشکي و سالمت در بازه زماني  2112تا  2112در قاره آسيا

علوم پزشکي شيراز کمترين بوده است .اين امر باعث شاده تاا دانشاگاه علاوم

نشان داده شده است .بهترين رتبه در اين جدول متعلق به دانشگاه علاوم

پزشکي شيراز با سقوط رتبه و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،بيشترين صاعود

پزشکي تهران است که با  2391مقاله رتبه  23آسيا را کسب کرده اسات.

را در بازه زماني سالهاي  2112تا  2112نشان دهد .چنانچه در ماورد برخاي

پس از آن به ترتيب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي باا  1232مقالاه

دانشگاههاي چين مالحظه شد ،رشد در ايان دانشاگاههاا گااه بيشاتر از 211

رتبه  22و سپس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان رتبه  111و دانشگاه علوم

درصد است و بدينوسيله توانستهاند هم در جدول ده دانشگاه برتر آسايا قارار

پزشکي شيراز رتبه  111آسيا را کسب کردهاند.

گيرند و هم در جدول ارتقاي رتبه پيدا کنند .نکته مهم ديگر تداوم در حفاظ و

مطابق جدول  9که رتبهبندي اليدن در بازه زمااني ساالهااي  2112تاا

يا افزايش تعداد مقاالت در بازه زماني طوالني مدت است.

 2112را نشان ميدهد ،در حاوزه زيسات پزشاکي و ساالمت  11دانشاگاه از

در يک نگاه کالن چند نکته اساساي وجاود دارد کاه باياد باه آنهاا

جمهوري اسالمي ايران در ليست قرار گرفتهاند که چهاار دانشاگاه وابساته باه

پرداخت .نکته اول از منظر تعداد مقاالت منتشاره از دانشاگاههااي علاوم

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي 3 ،دانشاگاه وابساته باه وزارت علاوم

پزشکي کشورمان اين است که رشد مالحظاه شاده در جادول  9از چاه

تحقيقات و فناوري ،و ياک دانشاگاه از دانشاگاه آزاد اساالمي اسات .براسااا

الگويي پيروي ميکند .آيا رشد بدست آمده از الگوي از باال به پايين ،و يا از

تعداد مقااالت منتشار شاده (تعاداد نسابي) در ايان جادول ،پاس از چهاار

پايين به باال تبعيت کرده است .بهعباارت ديگار رشاد مشااهده شاده در

دانشگاههاي علوم پزشکي ،دانشگاههاي وابساته باه وزارت علاوم ،تحقيقاات و

هريک از اين دانشگاههاي علوم پزشکي (چه مابت و چه منفاي) ،حاصال

فناوري قرار گرفتهاند که در رأا آنها دانشاگاه تهاران باا  221مقالاه (رتباه

برنامهريزي جام پژوهشي هر دانشگاه بوده؟ ،و يا حاصل برنامهريزي است

 113در آسيا) است .با توجه باه جنباههااي باين رشاتهاي در حاوزه زيسات

که از سوي وزارت بهداشت به اين دانشگاههاا اباال ،شاده اسات؟ و ياا از

پزشکي و سالمت ،برخي دانشگاههاي صنعتي کشور مانند دانشگاه امير کبيار،

الگويي غير از اين دو منشأ گرفته است؟

دانشگاه صنعتي اصفهان و نياز دانشاگاه صانعتي شاريف نياز در ايان جادول
مشاهده ميشوند که رتبه آنها در جدول  9نشان داده شده است.
براي در

نکته مهم ديگر اين است که آيا اين مقدار رشد ،رشد پيشبيناي شاده
در برنامهها (دانشگاهي و يا وزارتي) باوده اسات؟ و درصاورتيکاه رشاد باا

بهتر و مقايساه رشاد در تعاداد مقااالت منتشار شاده از

اهداف برناماه فاصاله داشاته و دارد ،ارزياابي و آسايبشناساي برناماهرياز

جمهوري اسالمي ايران ،بازه زماني سه ساله  2113تا  2111در رتبهبندي

(دانشگاه يا وزارت) در اين زمينه چيست؟ نکته اساسي ديگر اين اسات کاه

اليدن در جدول  1آمده ،که ميتوان آن را با جدول  9مقايسه ،تا تغييرات

مطابق برنامه ،پيشبيني رشد در سه سال آينده در هريک از اين دانشگاههاا

حاصل شده در چهار دانشگاه علوم پزشکي مورد مقايسه قرار گيرد .مطابق

به چه ميزان خواهد بود؟ آيا برنامهاي براي فعالتر کردن ساير دانشگاههااي

دادههاي جدول ،1در بازه زماني  2113تا  2111نيز تنهاا چهاار دانشاگاه

علوم پزشکي کشور در برنامه وجاود دارد؟ درصاورتيکاه مرجعيات علماي

علوم پزشکي کشور در رتباهبنادي جااي داشاتهاناد و از ايان لحاار در

هدف باشد ،پاسخ روشن به اين سؤاالت الزم و ضروري است.

رتبه ،در رتبهبندي اليدن رخ نداده است .دليل اين امر اين است که سااير

علوم پزشکي کشورمان از حداکار ظرفيت پژوهشي خود استفاده کردهاند و

دانشگاههاي علوم پزشکي کشور نتوانستهاند شاخم حداقلي تعداد مقاالت

رشد مشاهد شده در جدول رشدي حداکاري است؟ درصورتيکاه پاساخ

( 1111مقالااه در سااه سااال) را در رتبااهبناادي الياادن بااراي شاارکت در

مابت است بايد اين مقدار رشد را ،رشد مطلوب در نظار گرفات .در ايان

رتبهبندي را بدست آورند .نگاهي به رتبه دانشگاهها نشان ميدهاد کاه در

صورت دستيابي به مرجعيت علمي با وجود رقبايي که شتاب رشد زيادي

فاصله اين دو بازه زماني ،دانشگاه علوم پزشکي تهران  2پله صعود ،دانشگاه

دارند ،جاي تأمل اساسي دارد .درصورتيکه پاسخ منفي است بايستي بتوان

علوم پزشکي شهيد بهشتي  19پله صعود ،دانشگاه علوم پزشکي شيراز 22

عددي براي رشد مطلوب و حداکاري بيان کرد و پيارو آن داليال اصالي

پله سقوط ،و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  29پله صاعود داشاته اسات.

عدم دستيابي به اين رشد مطلوب ارائه شود .بديهي است در مرحله بعد،

دليل صعود و سقوط را ميتوان به درصد رشد تعداد مقاالت در هر دانشگاه

برنامهريزي براي رف نواقم خرد و کالن ضروري است تا بتوان از حداکار

مرتبط کرد که در زير با جزييات آمده است.

ظرفيت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور استفاده شود تاا در جهات

دانشگاه علوم پزشکي تهران مطابق جدول  1و مقايساه آن باا جادول ،9

مرجعيت علمي حرکت کنيم.

رشد  112درصدي ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي رشاد  113درصادي،

علم هر روزه با سرعت زيادي در حال رشد اسات و سااالنه ميلياونهاا

دانشگاه علوم پزشکي شايراز رشاد  122درصادي ،و دانشاگاه علاوم پزشاکي

مقاله علمي منتشر مي شاود ،ولاي نکتاه مهام درصاد رشاد و روناد آن در

اصفهان رشد  133درصدي داشتهاند .اين آمار نشان ميدهد که رشد درصدي

بازههاي زماني است .جداول  1و 2و نيز  9و  1تالش دارند تا تصويري کالن
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سالهاي اخير تغييري در تعداد دانشگاههاي علاوم پزشاکي کشاور حاايز

از سوي ديگر ،بايد پاسخ اين سؤال را جستجو کرد که آيا دانشگاههاي

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

از حوزه زيست پزشکي و سالمت در جهان و نيز قاره آسايا از منظار تعاداد

اصوالً ارزيابي و رصد اين تحوالت در کدام بخاش از وزارت بهداشات

نسبي مقاالت بدست دهند .اين جداول تا حدودي از تغيير جغرافيااي علام

بررسي ميشود ،براي جبران افات و ياا افازايش سارعت رشاد در تعاداد

در جهان در حوزه زيست پزشکي و سالمت خبار مايدهناد و رصاد اينکاه

مقاالت چه بخشي تصميم گيار اصالي اسات و موانا رشاد باا ارائاه چاه

کشورمان در اين تغييرات در کجا قرار گرفتاه از اهميات خاصاي برخاوردار

برنامههايي براي سه سال آينده برطرف خواهد شد .به راستي داليل اصلي

است .براي هدف مرجعيت ،اگر چه پرداختن به رشد داخلي مهم و ضاروري

رشد نسبتاً مناسب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در چيست؟ کندي رشد

است ،ولي بايد بتوان وضعيت خود را در قاره آسيا ،در جهان و نيز باا برخاي

در دانشگاه علوم پزشکي شيراز به چه دليل باوده اسات؟ آياا رشاد 112

کشورهاي رقيب مقايسه کرد و درصد رشد دانشاگاههااي کشاور در زميناه

درصدي در دانشگاه علوم پزشکي تهران برازنده اين دانشگاه است؟

تعداد مقاالت را مورد قياا قرار داد .سؤال اين است کاه آياا باياد باه رتباه

براي رسيدن به مرجعيت علمي ،رصد کالن رشد از الزاماات اساساي

بيستوهشتم کسب شاده توساط بهتارين و قاديميتارين دانشاگاه علاوم

است و بايستي بتوان شاخمهاي مورد نظر در بازههاي زماني مشاخم و

پزشکي کشورمان ،و يا رتبه  22دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،آن هم

در يک روند ،رصد و اندازهگيري شوند که يکي از اين شااخمهاا درصاد

در ميان کشورهاي آسيايي به خود بباليم ،يا از اين رتبهها به فکر فارو رويام

رشد در تعداد مقاالت منتشره است .البته اين تذکر الزم است که شاخم

و تالش کنيم تا با يک حرکت جهادي اين رتباههاا را بهباود دهايم .ساؤال

کيفيت مقاالت علمي از شاخمهاي مهم ديگر است که در مقاله بعد بدان

اساسي اين است که آيا براي اين هدف برنامه جامعي مدون شده است؟

پرداخته خواهد شد.

Quantitative Evaluation of Published Papers in the Field of Biomedicine and Global
Health: A Leadership Approach
Seyed Mahdi Seyedi1,2

Abstract
Background: Article 14 of the general health Policy Document emphasises leadership in science and technology in
the field of biomedicine and health. To be a leader, one indicator is number of published papers in scientific journals.
The purpose of this study was to compare the number of published papers in the field of biomedicine and health from
the best universities in the world according to ranking of CWTS Leiden.
Methods: In this study a variety of library, documentary, qualitative and descriptive methods were assessed in different
stages.
Results: Biomedical and health are among the most important topics in science and technology. Results of this study
showed the increased quantity of published papers in the best universities in the world, including Asia, as well as IR
Iran.
Conclusion: According to the data presented in this paper, universities of medical sciences in IR Iran should be able
to increase the rate of publishing papers. The main obstacle in this regard is governance and management of research
in biomedicine and health sectors.
Keywords: Governance, Management, Ranking, Scientific Authority
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