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 پیشگفتار
مراکز تحقیقاتی جهت شعناخت   ها، مؤسسات پژوهشی و دانشگاه ارزیابی

و از  ؛ ها یكی از وظایف اصلی مدیریتی اسعت  توانمندیو  ها فرصت ،ها فعالیت
نظعا  تحقیقعات    کیفیعت  یارتقعا در جهت تخصیص منعاب  و   یا ژهیواهمیت 

 مرتبط با سالمت برخوردار است.
وهش سالمت، تولید علم در جهت حفظ یكی از اهداف اصلی سیستم پژ

صعورت هدفمنعد و بررسعی میعزان      سالمت مرد  و توسعع  تولیعد دانعش بع     
شده است. بررسعی معداو  ویععیت برونعدادهای      دستیابی ب  اهداف مشخص
تواند موجع  افعزایش ابربخشعی     پژوهشگران می علمی اعضای هیات علمی و

 صحیح علمی گردد.های  گذاری تحقیقات و سیاست
گذاری پژوهشی عالوه بعر   پژوهشی و سیاست -های علمی حلیل فعالیتت

هعای بموعع ،    گیعری  کمک و بهبود در استفاده بهین  از مناب ، موج  تصمیم
 گردد. های علمی پیشرو می دار نمودن حرکت شناخت ویعیت گذشت  و هدف

آنجاییكعع  انسععتیتو پاسععتور ایععران یكععی از عععدیمیترین و معتبرتععرین  از
باشد لذا  می سال عدمت 100پژوهشی و تحقیقاتی کشور با بیش از  موسسات

ارزیابی تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران و بررسی ویعیت علمعی اعضعای   
هعای   گعذاری  تواند کمک بسزایی جهت سیاسعت  و پژوهشگران می علمی هیات

 در اختیار مدیریت کالن گیری علمی باشد و بعنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم
 انستیتو عرار گیرد. 
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در خاتم  یمن تشكر از زحمعات معدیر پعژوهش؛ سعرکار خعانم دکتعر       
خاتمی، جناب آعای مهندس حسن اسدی و همكاران محتر  حوزه پژوهشعی  

سنجی  مستمر واحد علمهای  برای گردآوری مجموع حایر، امید است تحلیل
ر راستای اهعداف  تحقیقات، فناوری و آموزش بتواند کمک مفیدی د معاونت 

مععدیریتی و هععای  گیععری علمععی انسععتیتو باشععد و نتععایت آن در تصععمیم   
 علمی مفید و مثمر بمر واع  گردد.های  سیاستگذاری

 دکتر سعید بوذری
 آموزش انستیتو پاستور ایران معاون تحقیقات، فناوری و
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 مقدمه مؤلف

هعای علعو  پزشعكی و مؤسسعات      دانشگاهدستاوردهای پژوهشی  ،میزان تولیدات علمی

پیشرفت و  دهنده نشان پژوهشی و مهم شاخصتواند  می یالملل نیب ودر سطح ملی  پژوهشی

 باشد. از آخرین دستاوردهای علمی یریگ در توسع  و بهرهحرکت 

 یا علمعی در هعر جامعع     رگعذار یتأبعنوان نهادهعای   ها و موسسات پژوهشی ب  دانشگاه

علعم در   ، میعزان تولیعد  پژوهشی -علمی های فعالیتبررسی و تحلیل مدیریت،  با هستند ک 

عملكعرد  و اهمیعت تولیعد علعم در توسعع       جایگعاه  ب  توج  با گردد. این نهادها مشخص می

تا این  و موسس  بررسی گرددعلمی پژوهشگران هر دانشگاه  های الز  است فعالیت پژوهشی

هعای   گعذاری  المللی برای سیاست نهادها از ویعیت و جایگاه علمی خود در سطح ملی و بین

 علمی مطل  گردند.

. اسعت  ریپعذ  امكعان  یسعنج  طریع  مطالععات علعم    هعا از  بررسی و تحلیل ایعن فعالیعت  

 یآور مرتبط با تولید و انتشار دانش و فعن  یو کیفکمّی های  ها و مدل سنجی هم  روش لمع

ای در رابطع  بعا پیشعرفت دانعش بعر روی       ارزیعابی کمعی و مقایسع     کع  شعود   را شامل معی 

 .دهد انجا  میرا و کشورها ها، مؤسسات  پژوهشگران، گروه

 در علمعی  اطالععات  تولیعد  پیشگا  در پژوهشی مؤسسات از یكی ایران پاستور انستیتو

سعنجی در پایگعاه    هعای علعم   اسعاس شعاخص   ای ک  بعر  گون  شود، ب  می محسوب سطح ملی

Scopus دهنده پیشعرو و   جزء ده دانشگاه علو  پزشكی برتر کشور عرار دارد و این مهم نشان

 هعای علعو  پزشعكی اسعت و نمایعانگر      ان دانشگاههمگا  بودن این موسس  با سایر پژوهشگر

المللی  بین و ملی های عرص  در ایرانی ابربخش پژوهشگران حضور افزایش در روشن ای آینده

 .خواهد بود
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ای جهان،  چكیده -تا با استفاده از معتبرترین پایگاه استنادی کتاب حایر درصدد است

سعنجی   های علعم  را با استفاده از شاخصعلمی انستیتو  ویعیت تولیدات علمی اعضای هیات

های علمعی و پژوهشعی    گیری و تصمیم ها گذاری تواند در سیاست این مجموع  می .ارائ  دهد

 معاونت تحقیقات و فناوری انستیتو و وزارت بهداشت مفید واع  شود.

انسعتیتو را در  معی  لع ابر حایر در چهارفصل تنظیم گردیده است و ویعیت تولیعدات 

علمعی   لمی اعضای هیاتنماید. فصل اول ب  بررسی ویعیت ع بررسی می 2010-2015بازه 

های پژوهشی  و گروهعلمی، بخش  های همكاری اعضای هیات فصل دو  شبك  پرداخت  است.

دهعد و   می  ارائ را انستیتو فصل سو  بررسی ویعیت علمی مراکز تحقیقاتی کند.  می بررسی

کشعور و شعبك     مؤسسعات / هعا  دانشعگاه تور ایعران بعا   در فصل چهار  مقایس  انسعتیتو پاسع  

 شده است. مشخص ScimagoIRی جهانی بند رتب ی انستیتو پاستور در الملل نیب

 0011پاییز 

 



 

 

 
 

 

 

بررسی تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران در پایگاه 

 0202-0202های  در سال Scopusاستنادی 

 

 مقدمه -1-1

علعو  پزشعكی، موسسعات    هعای   دانشعگاه دستاوردهای پژوهشی  ،میزان تولیدات علمی

پیشرفت و حرکعت   دهنده نشان مهم وشاخص تواند  می یالملل نیب وملی در سطح  پژوهشی

 براسعاس  پژوهش باید . برنام (1)باشد از آخرین دستاوردهای علمی یریگ در توسع  و بهره

 در اساسی پعژوهش  ک  در بسترها  مأموریت وها  سنس سیاست و کالن پژوهشی راهبردهای

در ادبیعات   یا ژهیع اخیر واژه تولید علم جایگعاه و  یها طی سال .(2)گردد تدوینکشور است، 

های چرخ  علم ب  کار گرفتع  شعده اسعت کع       ب  عنوان یكی از شاخص کشور پیدا نموده و

 .(4 ،3)باشعد  معی  علمعی و پژوهشعی کشعور    یها یزیر و برنام  ها یگذار استیکلی  سشامل 

 یا علمعی در هعر جامعع     رگعذار یتأبهای پژوهشی بع  عنعوان نهادهعای     و موسس ها  دانشگاه

، میعزان تولیعد علعم در    پژوهشی-علمی های  فعالیتبررسی و تحلیل مدیریت،  با هستند ک 

الز   ملكرد،عو اهمیت تولید علم در توسع   جایگاهبا توج  ب   گردد. می ها مشخص این نهاد

تا ویعیت و جایگاه  و موسس  بررسی گرددعلمی پژوهشگران هر دانشگاه های  است فعالیت

هعای علمعی محقع      المللعی بعرای سیاسعت گعذاری     در سطح ملعی و بعین   ها علمی این نهاد

 . (6 ،5)گردند
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 در علمعی  اطالععات  تولیعد  پیشگا  در پژوهشی مؤسسات از یكی ایران پاستور انستیتو

هعای علعم سعنجی     ای ک  براساس شاخص شود، ب  گون  می محسوب المللی و بین سطح ملی

دانشگاه برتر علو  پزشعكی کشعور ععرار دارد. لعذا ایعن مهعم        10پایگاه اسكوپوس در  میان 

های علو  پزشكی است و  حاکی از  سایر دانشگاه نشانگرپیشرو و همگا  بودن این موسس  با

 و ملعی هعای   عرصع   در ایرانعی  ابعربخش پژوهشعگران   حضعور  افعزایش  برای روشن ای آینده

 .المللی است بین

ععدمت    بعا توجع  بع    ی  و سعنج  علعم ی جدیعد  ها شاخصرشد تولید علم و  با توج  ب 

ملعی و  کشور در سعطح   علمی هارتقای جایگاآن در نقش سازنده  پژوهشی انستیتو پاستور و

هیعات علمعی   اعضای تولیدات علمی  کیفیو  کمی در این ابر ب  بررسی ویعیت، المللی بین

براسعاس   2020-2015 یهعا  در سالی سنج علمی ها شاخص بر اساسانستیتو پاستور ایران 

 در بعازه زمعانی   1چكیعده ای اسعكوپوس   -اسعتنادی هعای   در پایگعاه  یسنج علمهای  شاخص

 پرداخت  شده است.  میالدی  2015-2020

الز  ب  ذکر است ک  در این پژوهش، تولیدات علمی پژوهشگران انستیتو پاستور اعم از 
های این  مالک بررسی داده بعالوه، اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی ارزیابی شده است.

علمعی اعضعای هیعات     باشد لذا صعرفا تولیعدات   می 2021در سال  2مطالع ، تا پایان ماه م 
های اعضای هیات علمعی بازنشسعت  و    علمی شاغل یا فعال در انستیتو محاسب  شده  و داده

  غیرفعال محاسب  نشده است.

 علم سنجی -1-2

و تحقی  یک فرآیند پیچیده است و بیشتر از هر زمان دیگر، دست یعافتن بع     پژوهش

و باارزش است. امروزه بعا   تیبااهمکشف مناب ، همكاری و آنالیز نتایت  اندازه ب درست  تینتا

نیعاز بع  سعنجش و ارزیعابی در سعطح کعالن بعا اسعتفاده از          حجم عظعیم تولیعدات علمعی   

بسیاری از کشورهای پیشرو در تولید  موردتوج ی الملل نیب شده رفت یپذی معتبر و ها شاخص

                                                                                                                                  
1. Scopus 

لعذا   .گردنعد  معی  % تكمیل و نهایی95های م  و ژوئن سال بعد حدود  در ماه ،های سال عبل در پایگاه اسكوپوس داده .2

 انجا  گرفت  است. 2021در پایان ماه م  ها  استخراج دادهدر باال  و دعت برای صحت
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ی راهبعردی صعحیح و   هعا  برنامع  ی علمعی،  هعا  یگعذار  اسعت یساست. تدوین  عرارگرفت علم 

ی در سنج علمی ارزیابی و ها الزم ی علو  در حال پیشرفت از نگر ندهیآپشتیبانی و کمک ب  

 .(7)باشد یمجهان 

 پایگاههعای  در علمعی  ارزشعیابی  روشعهای  کارآمعدترین  از یكعی  علم سعنجی  مطالعات

و علمی پژوهشگران هعر دانشعگاه   های  بررسی و تحلیل فعالیت. (9 ،1)تمعتبر اس اطالعاتی

 یسعنج  علعم  یهعا  یابیع در ارز انجعا  پعذیرد.   یسعنج  طری  مطالعات علم تواند از می موسس 

 .باشعد  یمشعارکت در تولیعدات علمعی مع     ی،بند معیار تعیین جایگاه علمی و رتب  نیتر یاصل

پژوهش و تولید علم بررسعی کمعی و کیفعی تولیعدات      یها شاخص نیتر امروزه یكی از مهم

 . (10 ،9)است ی پژوهشیها و موسس  ها علمی دانشگاه

را  یآور های کمّی مرتبط با تولید و انتشار دانعش و فعن   ها و مدل سنجی هم  روش لمع

پژوهشعگران،   توسعط  ای در رابط  با پیشرفت دانش  شود و ارزیابی کمی و مقایس  شامل می

مهم رشد و توسع   یها یكی از شاخص .(12 ،11)دهد می را ارائ ها، مؤسسات و کشورها  گروه

ازآنجاک  اصوالً . باشد یها م و میزان استناد ب  آن علمی کشورهای جهان تعداد مقاالت علمی

بر مبنای کیفیت مبتنعی بعر    یتحقیقات ،کمی تولیدات علمی بیشتر مدنظر بودههای  شاخص

شاخص کیفی جهت ارزیعابی عملكعرد علمعی     یریکارگ ب  کمتر انجا  شده است.استنادات، 

بعرای  یفیعت تولیعدات علمعی    تعیعین ک بنابراین مهم بوده و  و موسسات پژوهشی ها دانشگاه

. در چنعد سعال اخیعر،    (13 ،3)در نظر گرفت  شعده اسعت.   کارایی پژوهشی محققین بررسی

ی سعالیان  وزارت  هعا  یابیارزشع افزایش تعداد اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقعاتی و نیعز   

ایعن مراکعز  تونسعت      مان از مراکز تحقیقاتی و بررسی عملكرد علمی و جایگاهبهداشت و در

 ی و پیشبرد اهداف این مراکز حائز اهمیت باشد. گذار استیساست در 

را  یطیشعرا مراکعز تحقیقعاتی    ، موسسات پژوهشی وها دانشگاهب  بیان دیگر، ارزشیابی 

 آنهعا هعای   تیهعا و محعدود   فرصت ،یهای جار تیفراهم می آورد تا یمن شناخت بهتر فعال

هعای   کیفیت و پاسخ گویی بع  نیازهعای فعرد و جامعع ، گعا       یو در راستای ارتقا ییشناسا

 .(14)برداشت  شود یاساس
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 پایگاه اسکوپوس -1-3

ارزیابی تولیدات و مقاالت علمی است. کشور، علمی برون ده سنجش های  روشیكی از 

 معتبعر اسعتنادی   یهعا  گاهیپژوهشگران در پاتعداد مقاالت نمای  شده اعضای هیات علمی و 

است. اعضعای هیعات   و موسسات پژوهشی ها  علمی دانشگاه عدرتارزیابی  یها یكی از مالک

موسسعات  ها و  نقش بسزایی در تولید علم و ارتقای سطح پژوهش دانشگاه و محققین علمی

 پیوسععت  لیععوتحل  یععبررسععی و تجز ،مهععمهععای  فعالیععتدارنععد؛ بنععابراین یكععی از  پژوهشععی

کمی تولیعدات  های  شاخصاخیر  یها سالطی  .(16 ،15)باشد یمآنها پژوهشی  یها تیفعال

انجعا    اسعتنادات،   ماننعد  های کیفی شاخصعلمی بیشتر مدنظر بوده و تحقیقات، بر مبنای 

کیفی جهت ارزیابی عملكرد  یها شاخص بررسی ،شده است. با توج  ب  تحقیقات انجا نشده 

، یگعذار  اسعت یستوانعد منجعر بع      معی  و ری اسعت یرو و موسسات پژوهشی علمی دانشگاه

پژوهشی و شناسایی  یها تیتعیین اولو در نهایت دار و سیر علمی هدف ،صحیح  یزیر برنام 

آنها گردد. در این راستا پایگاه اسكوپوس یكی پایگاه معتبر برای این امعر  نقاط یعف و عوت 

 آید. می در کشور و جهان بحساب

کع  شعامل    جهان است ای چکیده -استنادیپایگاه اطالعاتی  نیتر بزرگ اسكوپوس

 16موسس  و  70000انتشارات، پروفایل  5000عنوان،  24600 میلیون رکورد، 75بیش از 

و  هعا  کتعاب میلیون نویسنده در سراسر جهان است. این پایگعاه اطالععاتی، مجعالت علمعی،     

چكیعده  . ب  صورتی ک  عالوه بر دده یمی را پوشش الملل بینی ها کنفرانسمجموع  مقاالت 

مقاالت، دارای فهرست مناب  هعر مقالع  نیعز بعوده و بعدین ترتیع  امكعان محاسعب  تععداد          

 کند. استنادات ب  هر مقال  را فراهم می

روند تحقیقعات   لیوتحل  یو تجزمصورسازی، مقایس  این پایگاه ابزاری بسیار مهم برای 

ی سری  و دعیع  در اختیعار   روزرسان ب ی را با سنج معلی ها شاخص، اسكوپوس. دهد یمارائ  

شاخص اچ  چنین ( و همCitation) استنادات تعداد کند می کمک محققین ب  و دهد یمعرار 

(h-index) باشعد  یمع روزانع    صورت ب ی این پایگاه روزرسان ب کنند.  مدیریت را خود مقاالت 

https://www.writeme.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-h-index/
https://www.writeme.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-h-index/
https://www.writeme.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-h-index/
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 1در بعازه زمعانی و تعاریخ    صعرفاً است و اعداد  رییتغ عابل ذکرشدهی ها شاخصبنابراین تعداد 

 .اند هاستخراج داده ،حاصل شد

در ادام  ب  بررسی خالص  ای از تولیدات علمی از لحاظ کیفی و کمی انستیتو پاسعتور  

 شود می ایران پرداخت 

 (یالدیم 2020-1441) تولیدات علمی خالصه -1-4

 5463مععیالدی  2020 تععا 1941از سععال  انستیتوپاسععتورعلمععی  تولیععداتکل تعععداد

تععداد   1991معیالدی بعوده و تعا سعال      1941در سعال   منتشرشده 2اولین رکورد .باشد یم

ت دریعافتی تعا   اتعداد کعل اسعتناد  بوده است.  10کمتر از  هرسالدر  منتشرشدهرکوردهای 

کعل(  مقالع  ) بع    کعل( استناد )نسبت استناد بوده است.  70000بیش از ، 2020پایان سال 

 .باشد یم 9/12برابر با 

 h-indexشاخص  -1-5

 منتشرشعده تعداد مقاالت  بر اساسی است ک  سنج علمی کمی ها شاخصاز  3hشاخص

اسعت.   2020تعا سعال    13برابر با  hشاخص . گردد یمو تعداد استنادهای دریافتی محاسب  

 hروند تغییعرات شعاخص    1-1است. در شكل  42برابر با  انستیتوپاستور سال  پنت hشاخص 

در بعازه زمعانی مشعخص     hاست. شاخص  شده مشخصمیالدی  2020-2015در بازه زمانی

 برابری داشت  است. 47/1رشد 

 

                                                                                                                                  
های  بوده است. در پایگاه اسكوپوس داده 2021در پایگاه اسكوپوس پایان ماه م  سال میالدی  ها دادهتاریخ استخراج  .1

گردند لذا برای صحت بعاال و دععت در ارائع      می % تكمیل و نهایی95های م  و ژوئن سال بعد حدود  سال عبل در ماه

 ؟انجا  گرفت  است. 2021داده استخراج داده در پایان ماه م  

 منظور هر سندی در عال  مقال ، کتاب، مقال  در همایش و سایر اشكال است. .2

، مجالت و کشعورها بكعار بعرده    مؤسسات/ ها دانشگاهی است ک  برای پژوهشگران، سنج علمی مهم ها شاخصیكی از  .3

 .باشد یم. نا  دیگر این شاخص: اچ شود یم
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 اسکوپوس یاستناد گاهیدر پاانستیتو پاستور ایران  hشاخص  راتییتغ روند .0-0شکل 

 

 تولیدات علمی -1-6

 در بععازه  انسععتیتو پاسععتور ایععرانتوزیعع  فراوانععی و رونععد تعععداد مقععاالت منتشرشععده  

مقالع    627بع    ،1941مقال  در سال 1است. این مرکز با انتشار  شده مشخص 2020-2015

 2020-2015میعزان تولیعدات علعم در بعازه زمعانی      رسیده است. بیشترین  2020 در سال

بعا   2015( و کمتعرین در سعال   درصعد 21) رکعورد  627بعا تععداد    2020مربوط بع  سعال   

تععداد  در همین بعازه زمعانی،     رکورد بوده است. 2911 و درکل ( درصد 5/12) رکورد372

مجالت دسترسی رایگعان  با ( تولید علمی انستیتو پاستور ایران در درصد 2/33)رکورد  991

 .اند شده  چاپ
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 0202-0202 یها سالانستیتو پاستور ایران در مقاالت منتشرشده  یفراوان عیتوز .0-0جدول 

 درصد فراوانی سال

2015 372 5/12 

2016 462 5/15 

2017 493 5/16 

2011 490 4/16 

2019 537 11 

2020* 627 21 

 100 2911 مجموع

 

 
 0202-0202 یها سالانستیتو پاستور ایران در روند مقاالت منتشرشده  .2-0شکل 
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 نویسندگان برتر انستیتو پاستور ایران -1-7

 کمععی و کیفععی بععرای  یهععا شععاخصدر انتخععاب نویسععندگان برتععر ایععن موسسعع ، از  

 ، تععداد مقعاالت، اسعتنادات، اسعتناد     h: ازجملع   ییهعا  شعاخص اسعت.   شده استفادهمقایس  

 است.  شده استفاده FWCI1ب  ازای مقال ، 

 2020-2015 یهععا سععالدر  2نویسععنده برتععر 10از  نتععایت حاصععل 2-1در جععدول 

 .تعداد مقاالت است بر اساس جدول زیر یساز مرت است.  شده مشخص

 0202-0202 یها سالکمی و کیفی در  یها شاخص اساسبر نویسنده برتر  02مقایسه  .2-0جدول 

 h-index نام نویسنده ردیف
تعداد 
 مقاالت

تعداد 
 استناد

استناد به 
 ازای مقاله

FWCI 

 76/0 3/6 1022 162 19 سید داور سیادت 1

 04/1 4/13 2057 153 45 محمدعلی شكرگزار 2
 74/0 7 116 117 22 احسان مصطفوی 3
 79/0 2/10 1037 102 22 اعظم بوالحسنی 4
 11/0 1/6 655 96 13 فرزا  وزیری 5

 77/0 6/1 465 76 13 ابوالفضل فاتح 6
 21/1 5/12 939 75 25 شاهین بنكدار 7
 41/0 5/7 419 74 26 سعید بوذری 1
 76/0 3/7 542 74 21 کیهان آزادمنش 9
 77/0 4/1 577 69 19 محمدریا آعاصادعی 10

                                                                                                                                  
1. Weighted Citation Impact)-FWCI (Field : حوزۀ مویوعی سال انتشار یا سن علمیاز  جداشاخصی نرمال شده و ،

ایعن شعاخص   . گعردد  یمع محاسعب    اسكوپوس استنادی و نوع مقال  است، ک  برای هر فرد، مقال  یا سازمان در پایگاه
حیطع    دهد و برای محاسب  آن، س  معیار رشت  یعا  های مختلف را مدنظر عرار می های رفتار پژوهشی در رشت  تفاوت

 .گیرد مویوعی، سن یا سال انتشار و نوع مقال  مدنظر عرار می
کل استنادات ب  ازای هر مقال  هم رشت ، هم نوع و هم سن ب  دسعت   بر  میاز نسبت استنادات ب  ازای هر مقال  تقس

متوسعط  : 1ر از اسعت. کمتع   متوسط عملكرد استنادی در دنیا برابر بوده: 1؛ برابر با حالت. این شاخص در س  دیآ یم
، محاسعب   متوسط عملكرد استنادی در دنیا بیشتر بوده اسعت : 1است و باالتر از  بوده عملكرد استنادی در دنیا کمتر

 گیرد. در انستیتو پاستور ایران انجا  می استاندارد. الز  ب  ذکر است برای اولین بار این مقایس  کیفی و گردد یم
اند لذا صرفا پژوهشگرانی ک  در ایعن موسسع  شعاغل و     استخراج شده 2021پایان ماه م  ها در  با توج  ب  اینك  داده .2

 اند. فعالیت دارند در نظر گرفت  شده
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دکتعر محمعد شعكرگزار اسعت.      ب  ، مربوطhشاخص  نیتر شیبباال،  یها افت ی بر اساس

 .دهد یمشكل زیر مقایس  این شاخص را نمایش 

 
 نویسنده برتر انستیتو پاستور ایران h،02مقایسه شاخص  .3-0شکل 

بیشترین استنادات کل مربوط ب  دکتر شكرگزار و استناد ب  ازای مقال  مربوط ب  دکتر 

است. بیشترین تعداد مقال  مربوط ب  دکتر سیادت و شكرگزار است. بنكدار شكرگزار و دکتر 

 .کند یمنویسنده برتر را مشخص  10 شكل زیر مقایس  تعداد مقاالت

 
 رانیپاستور ا تویبرتر انست سندهینو 02تولیدات علمی  سهیمقا .0-0شکل 
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 10مشعخص شعد کع  از     FWCIو جدیدترین شعاخص کیفعی،    نیتر مهماما با بررسی 
را  1دکتر بنكدار و دکتر شكرگزار ب  ترتیع  ععدد بعاالتر از     :1سندهینو 2نویسنده برتر، تنها 

متوسط عملكرد استنادی از عملكرد استنادی هم رشت ، هم نعوع   دهد یمک  نشان  اند داشت 
نیز عددی نزدیک بع    . الز  ب  ذکر است سایر نویسندگاندر دنیا بیشتر بوده است سال همو 

 میانگین جهانی دارند. ب یک و عملكرد استنادی نزدیک 

 مجالت برتر بر اساسفراوانی تولیدات علمی  -1-7-1
مجل  برتری ک  بیشترین مقاالت  10در مجالت مختلف،  منتشرشدهبا بررسی تولیدات علمی 
نتعایت   بعر اسعاس  است.  شده مشخصدر جدول زیر  منتشرشده ها آننویسندگان انستیتو پاستور در 

 Iranian Biomedical Journal ، بیشععترین مقععاالت در مجلعع 3-1از جععدول  آمععده دسععت بعع 
 است. منتشرشده

 مجالت برتر بر اساستوزیع فراوانی تولیدات علمی نویسندگان انستیتو پاستور ایران  .3-0جدول 

 فراوانی نام مجله ردیف

1 Iranian Biomedical Journal 90 

2 Microbial Pathogenesis 57 

3 Jundishapur Journal Of Microbiology 47 

4 Iranian Journal Of Microbiology 35 

5 Plos One 34 

6 Iranian Journal Of Basic Medical Sciences 33 

7 Scientific Reports 29 

1 Archives Of Virology 27 

9 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention 27 

10 Iranian Journal of Parasitology 25 

 

                                                                                                                                  
، مقایسع  شعد در حعالی کع      hتولیدات علمی و شاخص  ازلحاظنفر برتر  10بین  صرفاًالز  ب  ذکر است این مقایس   .1

 . اند نمودهرا کس   1و مساوی  1ک  در این شاخص عدد باالتر از نویسندگانی در انستیتو پاستور ایران هستند 
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 (quartile) ها چارکفراوانی تولیدات علمی در  -1-8

بع  انعواع   بعرای مجعالت و تولیعدات علمعی هسعتند کع         یبند دست ، ها Qیا  ها چارک

Q1،Q2.Q3.Q4 درواع . شوند یم طبق  بندی Q1   درصعد برتعر    25مجالتی هستند ک  جعز

سع  شعاخص    بر اسعاس نیز  ها چارک. خود شوند یمشناخت   اسكوپوسدر  یبند ردهمجالت 

. 1CiteScore،2SNIP،3SJR :از عبیعل   ییها شاخص شوند یم یبند دست معتبر در این پایگاه 

مختلعف   یها چارکدر  CiteScoreشاخص  بر اساسمقایس  تولیدات علمی  4-1در جدول 

  .شود می مشخص

 Q1وQ2سال گذشت  بیشتر تولیدات علمعی انسعتیتو پاسعتور ایعران در مجعالت       6در 

 دارد. منتشرشدهو نشان از کیفیت در تولیدات علمی  اند شده چاپ

 Q بر اساستوزیع فراوانی تولیدات علمی انستیتو پاستور در مجالت  .0-0جدول 

 فراوانی CiteScore quartile ردیف

1 Q1 (top 25%) 159 

2 Q2 (top 26% - 50%) 954 

3 Q3 (top 51% - 75%) 137 

4 Q4 (top 76% - 100%) 271 

 

 بععا  شععده اسععت.مختلععف مشععخص  یهععا سععالدر  هععا چععارکمقایسعع   ،5-1در شععكل

  منتشعر  Q1،Q2بیشعترین تولیعدات علمعی در مجعالت      2020در سال  5-1توج  ب  شكل 

 است. شده

                                                                                                                                  
بعا   باشعد  یم IFی مجالت در پایگاه اسكوپوس است ک  رعی  و مشاب  شاخص بند رتب ی جدید در ها شاخصیكی از  .1

را برای محاسب  تعداد اسعتنادات و مقعاالت مجعالت در نظعر      سال  س این تفاوت ک  شاخص سایت اسكور بازه زمانی 

 .دینما یمدر محاسب  خود استفاده  منتشرشدههمچنین از تما  انوع مقاالت)اصیل، مروری و ...(   ردیگ یم
2. Source Normalized Impact per Paper 

3. Science Journal Ranking 
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 0202-0202 یها سالدر  Q بر اساسمقایسه تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران در مجالت مختلف  .5-0شکل 

 موضوعی تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران یها حوزه -1-4

مویوعی پژوهشی متنوعی نیعز   یها حوزهآن،  یها یازمندینبا گسترش علم و  زمان هم

 یبررسع بع    5-1یدات علمی، در جدول مویوعی در تول یها حوزه. با بررسی گردد یمایجاد 

، خعواهیم  انعد  دادهعلمعی را بع  خعود اختصعا       ک  بیشعترین تولیعدات   یمویوعحوزه  20

ب  ترتی  نتایت جدول زیر، بیشترین تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران  بر اساسپرداخت. 

. در ادام  ب  بررسی و تحلیل دو  است ، میکروبیولوژی و بیوشیمیعفونی یها یماریبدر حوزه 

 پردازیم. می  "میكروبیولوژی" و "ی عفونیها یماریب"حوزه 
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 0202-0202 یها سال در موضوعی تولیدات علمی یها حوزهتوزیع فراوانی  .5-0جدول 

 فراوانی نام مجله ردیف فراوانی حوزه موضوعینام  ردیف

1 Infectious Diseases 529 11 General Medicine 161 

2 Microbiology 316 12 Parasitology 163 

3 Biochemistry 301 13 Pharmacology 163 

4 Molecular Biology 301 14 Cell Biology 159 

5 Microbiology (medical) 264 15 Bioengineering 156 

6 Biotechnology 233 16 Drug Discovery 151 

7 Clinical Biochemistry 211 17 Immunology and 

Allergy 
137 

1 Immunology 111 11 
Public Health, 

Environmental and 

Occupational Health 

134 

9 
General 

Biochemistry,Genetics 

and Molecular Biology 

174 19 Biomedical 

Engineering 
121 

10 Genetics 171 20 
Applied 

Microbiology and 

Biotechnology 

127 

مشعخص   2020-2015 یهعا  سعال حوزه مویوعی در  20با بررسی استنادات دریافتی 

، (3977) یعفااون یهااا یماااریبگردیععد کعع  بیشععترین اسععتناد دریععافتی مربععوط بعع  حععوزه 

 است. (2100) زیست شناسی مولکولیو  (2911) بیوتکنولوژی
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 0202-0202 یها سالموضوعی در  یها حوزهتوزیع فراوانی تولیدات علمی و استنادت  .1-0شکل 

 عفونی یها یماریبروند تولیدات علمی حوزه موضوعی  -1-9-1

بعر  عفعونی اسعت،    یها یماریببیشترین تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران مربوط ب  

، برترین نویسندگان این حوزه مویوعی در انستیتو 6-1در جدول  آمده دست ب نتایت  اساس

اسعت. بیشعترین تولیعدات علمعی در حعوزه       شعده  مشعخص تولیدات علمی  بر اساسپاستور 

و  رکورد 50سیادت با  داور دیسعفونی در انستیتو پاستور ایران مربوط ب  دکتر  یها یماریب

 است. استناد 365بیشترین استناد کس  کرده دکتر احسان مصطفوی با 
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 عفونی انستیتو پاستور ایران  یها یماریببرترین نویسندگان حوزه موضوعی  .1-0جدول 

 0202-0202 یها سالدر 

 تعداد استناد تعداد مقاالت نام نویسنده ردیف

 260 50 سید داور سیادت 1
 365 31 احسان مصطفوی 2
 251 31 فرزا  وزیری 3
 151 34 پرست نیدنوید  4
 171 31 ابوالفضل فاتح 5
 131 27 صدیق  ذاکری 6
 127 26 سعید بوذری 7
 233 25 سیما رافتی 1
 140 20 ذبیح ا... شجاع 9
 111 11 مصطفی صالح وزیری 10
 

 یهعا  یمعار یببرتر در تولیعدات علمعی حعوزه     مؤسسات/ ها دانشگاهدر ادام  ب  مقایس  

رکعورد   1311، دانشگاه علو  پزشكی تهران با 7-1نتایت جدول بر اساس. میپرداز یمعفونی 

 آوردند. ب  دسترا  5رتب   522 انستیتو پاستور ایران بابیشترین تولیدات علمی و 

 عفونی  یها یماریبموضوعی کشور در حوزه  یها دانشگاهمقایسه تولیدات علمی  .9-0جدول 

 0202-0202 یها سالدر 
 تعداد استناد تعداد مقاالت نام دانشگاه/ موسسه ردیف

 10622 1341 دانشگاه علو  پزشكی تهران 1

 6507 936 دانشگاه علو  پزشكی شهید بهشتی 2

 3949 665 دانشگاه آزاد اسالمی 3

 3964 536 دانشگاه علو  پزشكی ایران 4

 3799 529 انستیتو پاستور ایران 5

 روند تولیدات علمی حوزه موضوعی میکروبیولوژی -1-9-2

 عفععونی، بیشععترین فراوانععی تولیععدات علمععی   یهععا یمععاریببعععد از حععوزه مویععوعی 
 تولیععدات  بععر اسععاسبرتععر  سععندگانینو 1-1 میكروبیولععوژی اسععت. در جععدول  مربععوط بعع
 50بععا  ، دکتععر سععید داور سععیادت1-1نتععایت جععدول  بععر اسععاساسععت.  ذکرشععدهعلمععی 

را بع    در انستیتو پاسعتور  رکورد337و استنادات دریافتی با  رکورد بیشترین تولیدات علمی
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را نیز  1همچنین ایشان در همین حوزه مویوعی در کشور نیز رتب   .اند دادهخود اختصا  
 .اند کردهکس  

  رانیپاستور ا تویانست میکروبیولوژی یحوزه موضوع سندگانینو نیبرتر .8-0جدول 

 0202-0202 یها سالدر 

 استنادتعداد  تعداد مقاالت نام نویسنده ردیف
 337 50 سید داور سیادت 1
 225 27 فرزا  وزیری 2

 127 26 سعید بوذری 3
 164 22 ابوالفضل فاتح 4
 122 19 احسان مصطفوی 5
 13 11 مهدی رزاعی ابیان  6
 132 16 فرزاد بادمستی 7
 73 16 مهدی روحانی 1
 102 14 محمد پورشفی  9
 57 12 پرست نیدنوید  10

علو  پزشكی  دانشگاهکشور در حوزه مویوعی میكروبیولوژی،  مؤسساتدر مقایس  دانشگاه و 

. اند دادهرا ب  خود اختصا   4تولیدات علمی و انستیتو پاستور ایران رتب   بر اساس را1تهران رتب  

 .دهد یمنمایش  رادانشگاه برتر 5مقایس  تولیدات علمی و استنادات دریافتی  9-1جدول 

  ی میکروبیولوژیها کشور در حوزه موضوع دانشگاه یعلم داتیتول سهیمقا .7-0جدول 

 0202-0202 یها در سال

 تعداد استناد تعداد مقاالت نام دانشگاه/ موسسه ردیف

 3019 603 دانشگاه آزاد اسالمی 1

 3920 535 دانشگاه علو  پزشكی تهران 2

 2910 411 پزشكی شهید بهشتیدانشگاه علو   3

 2101 316 انستیتو پاستور ایران 4

 2041 213 دانشگاه علو  پزشكی ایران 5
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 یالملل نیبملی و  یها یهمکار -1-10

برای هم  نهادها حائز اهمیعت اسعت.    یالملل نیبملی و  یها یهمكارتولیدات علمی در 

و  تععداد  جدول زیر مقایس  کلعی از  ،یالملل نیبملی و  یها یهمكارعبل از بررسی و تحلیل 

مختلعف را   یهعا  منطقع  ععاره/   / سازمان همكار در مؤسستولیدات علمی مشترک دانشگاه/ 

 .دهد یمنمایش 

  519بیشععترین عععاره/ منطقعع  همكععار بععا انسععتیتو پاسععتور ایععران، عععاره اروپععا بععا      

 عععاره/ منطقعع  تولیععدات علمععی   / سععازمان همكععار اسععت. بیشععترین    مؤسسععدانشععگاه/ 

 الز  بع  ذکعر   . هسعت رکعورد   2560  بعا  مشترک با انستیتو پاستور ایران، منطق  خاورمیانع 

 خاورمیانع  مربعوط بع  کشعور     از تولیعدات مشعترک علمعی منطقع       درصعد  95بعاالی  است 

 ایران است.

 المللی تولیدات مشترك ملی و بین .01-0جدول 

 تولیدات علمی مشترک /سازمان همکارهمؤسسدانشگاه/ منطقهقاره/  ردیف

 2560 202 خاورمیان  1

 339 519 اروپا 2

 256 247 آمریكای شمالی 3

 136 323  یآسیا و اعیانوس 4

 21 61 افریقا 5

جنوبیآمریكای  6  39 11 
 

 ملی یها یهمکار -1-11-1

دانشگاه ک  بیشعترین تولیعدات علمعی     10، 11-1و طب  جدول  شده انجا در بررسی 

 است. شده مشخص، اند داشت سال گذشت   6مشترک را با انستیتو پاستور ایران در 

نتایت، بیشترین مشارکت تولیدات علمعی بعا دانشعگاه علعو  پزشعكی تهعران        بر اساس

( 5/117مشهد )گذشت  با دانشگاه علو  پزشكی  سال 6( و بیشترین رشد همكاری در 711)

 بوده است.
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 در سطح ملی ها دانشگاهانستیتو پاستور ایران با  كتولیدات علمی مشتر 00-0 جدول

 درصد رشد همکاری فراوانی نام دانشگاه ردیف

1/16 711 دانشگاه علو  پزشكی تهران 1  

1/65 633 دانشگاه آزاد اسالمی 2  

3/65 411 دانشگاه علو  پزشكی شهید بهشتی 3  

9/31 211 علو  پزشكی ایران دانشگاه 4  

-1/7 269 دانشگاه تربیت مدرس 5  

3/91 217 دانشگاه تهران 6  

 0 120 دانشگاه علو  پزشكی بقی  ا... 7

-1/15 92 دانشگاه علو  پزشكی اصفهان 1  

-7/11 77 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9  
5/117 77 دانشگاه علو  پزشكی مشهد 10  

 

 

 
 یدر سطح مل ها دانشگاهبا  رانیپاستور ا تویمشترك انست علمی داتیتولمقایسه  .9-0شکل 

، بخعش دولتعی،   هعا  سعازمان در بررسی دیگر بر روی تولیدات علمعی مشعترک کع  در    

سعازمان کع  بیشعترین تولیعدات علمعی مشعترک را        10انجا  گرفعت،   ینو سایر مؤسسات

 رانیع ا یآمعوزش پزشعك   وزارت بهداشت، درمان و مشخص گردید. 12-1در جدول اند داشت 

با بیشعترین   رانیا یوتكنولوژیو ب کیژنت یمهندس یموسس  ملبیشترین همكاری و  با (66)

 .اند شده مشخصسال گذشت   6رشد همكاری در 

۷۷ ۷۷ ۹۲ ۱۲۰ 

۲۱۷ 
۲۶۹ ۲۸۱ 

۴۸۸ 

۶۳۳ 

۷۸۸ 

۰ 

۱۰۰ 

۲۰۰ 

۳۰۰ 

۴۰۰ 

۵۰۰ 

۶۰۰ 

۷۰۰ 

۸۰۰ 

۹۰۰ 
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 ی دولتی، ها با سازمانتولیدات علمی مشترك انستیتو پاستور ایران  .02-0جدول 

  موسسات و سایر مراکز درسطح ملی
 درصد رشد همکاری فراوانی سازمان/ موسسه و سایرنام  ردیف

-1/9 66 نرایا یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك 1  

 100 41 رانیا یوتكنولوژیو ب کیژنت یمهندس یموسس  مل 2

 3/33 36 موسس  تحقیقاتی سر  و واکسن رازی 3

 0 32 سازمان انتقال خون ایران 4

 - 11 ، تهرانییعل  و عروق رجا قاتیمرکز تحق 5

 - 17 سازمان پزشكی عانونی 6

 - 17 سل و ریویهای  موسس  تحقیقات ملی بیماری 7

 - 11 رانیا یعلم و فناور قاتیسازمان تحق 1

 - 6 رانیا یاسالم یجمهور یو فناور قاتیتحق ،وزارت علو  9

 - 5 یادیعلو  بن قاتیموسس  تحق 10

 
 ی دولتی،ها مشترك انستیتو پاستور ایران با سازمانتولیدات علمی مقایسه  .8-0 شکل

  موسسات و سایر مراکز درسطح ملی 

۵ ۶ 

11 

17 17 1۸ 

۳2 
۳۶ 

۴1 

۶۶ 

1 

11 

21 

۳1 

۴1 

۵1 

۶1 

71 
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، هعا  دانشعگاه علمی انستیتو پاستور ایران با تمعا    یها یهمكارتوزی  فراوانی  9-1شكل
 .دهد یمرا نمایش  مؤسساتو  ها سازمان

 
0ایرانمشترك انستیتو پاستور  علمیتوزیع فراوانی تولیدات  .7-0شکل 

 

 

 یالملل نیب یها یهمکار -1-11-2

پعاریس و   پاسعتور  تویانسعت ، دانشگاه توماس جفرسون، یالملل نیب یها یهمكاردر بین 

 تولیععدات  یهععا مشععارکتموسسعع  ملععی تحقیقععات بهداشععتی و پزشععكی فرانسعع  بیشععترین 

همچنعین بیشعترین رشعد همكعاری انسعتیتو       اند داشت  2020-2015 یها سالعلمی را در 

دانشعگاه/ موسسع /    10، 13-1پاستور ایران با دانشگاه توماس جفرسون بوده است. جعدول  

داشعت  اسعت،    هعا  آنرا بعا   یالمللع  نیبع سازمان ک  انستیتو پاستور ایران بیشترین همكعاری  

 .کند یممشخص 

                                                                                                                                  
 است. Collaboratinاسكوپوس عسمت  پایگاه Scivalاین نقش  برگرفت  از ماژول  .1
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 انستیتو پاستور ایران یالملل نیبهمکاری  .03-0 جدول

 فراوانی نام دانشگاه/ موسسه/ سازمان ردیف
درصد رشد 

 همکاری
 کشور

امریكا متحده االتیا 250 54 دانشگاه توماس جفرسون 1  

 فرانس  200 24 1ی فرانس و پزشك یبهداشت قاتیتحق یموسس  مل 2
 ایتالیا - 23 2دانشگاه ر  ال ساپینزا 3
 فرانس  - 20 انستیتو پاستور پاریس 4
امریكا متحده االتیا 200 19 هاروارد دانشگاه 5  
 فرانس  - 11 3مرکز ملی تحقیقات علمی فرانس  6
 فرانس  - 16 دانشگاه مونستر 7
-50 15 4دانشگاه ایكس مارسی 1  آلمان 
امریكا متحده االتیا - 14 5دانشگاه درکسل 9  
 سوئد 100 14 6نسكایکارولموسس   10

انسعتیتو پاسعتور ایعران و     یالمللع  نیب یها یهمكارمقایس  تولیدات علمی  10-1شكل

میعزان اسعتناد بع  ازای     نیتر شیب. دهد یمی مقال  را نمایش اهمچنین شاخص استناد ب  از

 مقال  در دانشگاه ایكس مارسی و موسس  تحقیقات بهداشتی و پزشكی فرانس  است.
 

 

 
 انستیتو پاستور  یالملل نیب یها یهمکارتولیدات علمی و استناد به ازای مقاله در  سهیمقا .01-0شکل 

                                                                                                                                  
1. Institut national de la santé et de la recherche médicale 

2. University of Rome La Sapienza 

3. French National Centre for Scientific Research (CNRS) 

4. Aix-Marseille Université 

5. Drexel University 

6. Karolinska Institutet 

۱۲ 
۱۹ 

۴۵ 

۹ 

۳۰ 
۲۵ ۲۳ 

۱۵ 

۳۴ 

۱۱ 

۰ 

۱۰ 

۲۰ 

۳۰ 

۴۰ 

۵۰ 

 استناد به ازای مقاله تعداد مقاالت ۶۰
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این  ک  یدرصورتدرصد است  6/21انستیتو پاستور ایران  یالملل نیب یها یهمكارمیزان 

درصد است. همچنین میعزان همكعاری دانشعگاهی/ شعرکتی      7/24مقدار برای ایران برابر با 

 یالملل نیبدرصد است. میزان همكاری  6درصد و برای ایران  2/1برای انستیتو پاستور ایران 

انستیتو پاستور ایران کمتر از متوسط ایران است ولی میعزان مشعارکت تولیعدات علمعی در     

 برابر متوسط ایران است. 2اهی/ شرکتی همكاری دانشگ

، ملعی، موسسع  و تعک نویسعنده در     یالمللع  نیب یها یهمكارب  مقایس   14-1جدول 

 .پردازد یم FWCIتعداد مقاالت، استنادات، استناد ب  ازای مقال  و  یها شاخص

ملعی اسعت و بیشعترین     یهعا  یهمكاربیشترین تعداد مقاالت، تعداد استناد مربوط ب  

 .باشد یم یالملل نیب یها یهمكارمربوط ب   FWCIاستناد ب  ازای مقال  و 

 انستیتو پاستور ایران یالملل نیب یها یهمکارکمی و کیفی در  یها شاخصمقایسه  .00-0جدول 

0نام  ردیف
Metrics 

تعداد 

 مقاالت

تعداد 

 استناد

درصد 

 همکاری

استناد به 

 ازای مقاله
FWCI 

 57/1 1334 6/21 1662 645 یالملل نیب یها یهمكار 1

 74/0 6/6 19/69 13594 2061 ملی یها یهمكار 2

 66/0 6/7 4/1 1911 253 بین موسس  یها یهمكار 3

 21/0 6/3 1/0 13 23 تک نویسنده 4

 نوع و زبان تولیدات علمی -1-11

 2590تولیعدات علمعی برابعر بعا      2020-2015در بعازه زمعانی    1-1جدول با توج  ب  

درصعد(   6/17رکعورد )  2513 نیبع  نیع درا، 15-1جعدول   تینتعا  بر اساس .باشند یمرکورد 

 ( مربوط ب  مقاالت مروری است. درصد 7/1رکورد ) 251ب  مقاالت اصیل پژوهشی و  مربوط

( بع  زبعان فارسعی    درصعد  2/2رکعورد )  64( ب  زبان انگلیسی و درصد 6/97رکورد ) 2171

نوع و زبان را  بر اساسفراوانی تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران  15-1. جداول باشند یم

 .دهد یمنمایش 

                                                                                                                                  
 گیری  سنجش یا شاخص مورد اندازه 1
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 نوع رکورد بر اساس فراوانی تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران .05-0 جدول

 درصد فراوانی نوع رکورد ردیف

6/17 2612 مقاالت اصیل پژوهشی 1  

7/1 259 مروری 2  

 1 30 نام  3

1/0 23 تصحیح(مهم )خطای  4  

5/0 16 کتاب فصل 5  

5/0 15 یادداشت 6  

4/0 11 مقاالت کنفرانس 7  

1/0 5 بررسی کوتاه 1  

1/0 3 سخن سردبیر 9  

2/0 7 سایر 10  

 زبان رکورد بر اساس رانیپاستور ا تویانست یعلم داتیتول یفراوان .01-0جدول 

 درصد فراوانی نوع زبان ردیف

5/97 2909 انگلیسی 1  

2/2 64 فارسی 2  

2/0 5 فرانس  3  

1/0 2 اسنانیایی 4  

 . 1 آلمانی 5

 استناداتتحلیل  -1-12

 شععاخص تعععداد اسععتنادات، اسععتناد بعع  ازای     3، 17-1نتععایت جععدول   بععر اسععاس 

 برابعر   2015-2020در بعازه زمعانی   اسعتنادات  تععداد کعل   .انعد  شدهمقایس   FWCIمقال  و 

 برابعر بعا    FWCIو میعانگین   1/1میعانگین اسعتناد بع  ازای مقالع      استناد اسعت.   24250با 

 است. 91/0
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 در انستیتو پاستور ایران  FWCIازای مقاله و  استناد بهاستناد،  یها شاخصمقایسه  .09-0جدول 

 0202-0202 زمانی در بازه

 FWCI استناد به ازای مقاله استناد سال

2015 4192 2/13 71/0 

2016 5340 6/11 19/0 

2017 5199 5/10 19/0 

2011 4312 9/1 95/0 

2019 2175 4/5 17/0 

2020 1562 5/2 02/1 

 /.91 1/1 24250 مجموع/ میانگین
 

. بیشعترین  دهعد  یمع ازای مقالع  را نمعایش    استناد ب و  هرسالروند استناد در 11-1شكل 

 ، 2015سععال  اسععتناد و 5340بععا  2016و اسععتناد بعع  ازای مقالعع  بعع  ترتیعع  در سععال  اسععتناد

 ست.ا درصد02/1 با برابر 2020مربوط ب  سال  FWCI . بیشترین میزانباشد یم درصد2/13

 
 0202-0202 یها سالروند استناد در انستیتو پاستور ایران در  .00-0شکل 
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 رخداد واژگان و شبکه همکاری  های تألیف مشترک، هم شبکه

 و مراکز پژوهشی انستیتو پاستور ایران  بخش / گروه

 
 

 

 مقدمه -2-1

هعر چع     درواعع  علمی رابط  بسیار نزدیكی وجعود دارد   یها یهمكاربین تولید علم و 

یكعی از مصعادی     1مشترک تألیفهمكاری علمی بیشتر باشد، تولید علم بیشتر خواهد بود. 

 شاخصعی بعرای سعنجش آن در نظعر گرفتع        عنعوان  بع   تواند یمبارز همكاری علمی است و 

 بعین   2مشترک در بعین پژوهشعگران باععث بع  وجعود آمعدن شعبك  اجتمعاعی         تألیفشود. 

مشعترک نعوعی شعبك  اجتمعاعی هسعتند کع  از مجموعع          تألیف یها شبك . شود می ها آن

 ،دهنعد  یمع را نشعان   هعا  آنکع  ارتبعاط میعان     4شعبك  و خطعوطی   3یها گرهنویسندگان یا 

  .(23-21) اند شده لیتشك

 

                                                                                                                                  
1. Co-Authorship 

2. Social Network 

3. Nodes 

4. Links 
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دیگعر    شعبك  ب   ،مشترک تولیدات انستیتو پاستور ایران تألیفدر این عسمت عالوه بر 

 2VOSviewer افعزار  نعر  . ایعن شعبك  توسعط    میپعرداز  یمع نیعز   1: هم رخداد واژگانازجمل 

، همكار و واژگان؛ هر تألیف یها شبك اجتماعی و  یها شبك در  یکلطور ب است.  شده میترس

  یهعا  بارنع   هرکعدا  یعک نویسعنده یعا موسسع  یعا واژگعانی اسعت کع           دهنعده  نشعان گره 

تولیدات علمی آن گعره   دهنده نشان. بزرگ و کوچكی هر گره، اند شده دادهمشخصی نمایش 

در تولیدات علمی انستیتو پاستور بسیار زیعاد اسعت    ها . با توج  ب  آنك  روابط و گرهباشد یم

همكعار نمعایش    یهعا  موسس ، واژگان و مؤلفان نیتر فعالاز  یا شبك لذا سعی شده است تا 

 . (24)داده شود

 مشترک تألیفهای  شبکه -2-2

اسعت.   شعده  انتخعاب   4و نویسعنده  3نویسعنده همكعار   بر اساسدر این شبك  نوع آنالیز 

 شعده  انتخاب اند داشت رکورد  10نویسنده ک  حداعل  200 بر اساسزیر  یها شبك  تیدرنها

مجمعوع  و  6مسعتندات ، 5اسعتنادات  یهعا  وزن بعر اسعاس  زیعر   یهعا  شعبك  از  هرکدا است. 

نمایش داده  9تراکمو  1شبك  بر اساسمصورسازی  مصورسازی شده است. 7عدرت یها نکیل

 .شود یم

 

  

                                                                                                                                  
1. Co-Occurrence 

2. VOSviewer است علم سنجی و کتابسنجی یها ساخت و تجسم شبك  یبرا یابزار نر  افزار کی. 

3 Co-Authirship 
4 Authors 

5 Citations 

6 Documens 

7 Total links Strength 

8. Network Visualization 

9. Density Visualization 



 41 های همكاری بخش... رخداد واژگان و شبكه های تألیف مشترک، هم شبكه: دومفصل 

 

 
 مشترك نویسندگان انستیتو پاستور ایران  تألیف( Total links Strengthشبکه ) .0-2شکل 

 0202-0202در بازه   اسکوپوس در پایگاه

 
در  رانیپاستور ا تویانست سندگانیمشترك نو تألیف( Total links Strength) تراکمنمایش  .2-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیپا
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 اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا تویانست سندگانیمشترك نو تألیف( Documentsشبکه ) .3-2شکل 

 0202-0202در بازه 

 
 گاهیدر پا رانیپاستور ا تویانست سندگانیمشترك نو تألیف( Documents) تراکم شینما .0-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس



 43 های همكاری بخش... رخداد واژگان و شبكه های تألیف مشترک، هم شبكه: دومفصل 

 

 
  اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا تویانست سندگانیمشترك نو تألیف( Citationsشبکه ) .5-2شکل 

 0202-0202در بازه 

 
 گاهیدر پا رانیپاستور ا تویانست سندگانیمشترك نو تألیف( Citations) تراکم شینما. 1-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس
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 همکاری بخش/ گروه و مراکز یها شبکه -2-3

 
 تویانست بخش/ گروه و مراکز سندگانیمشترك نو تألیف( Total links Strengthشبکه ) .9-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا

 
بخش/ گروه و مراکز  سندگانیمشترك نو تألیف( Total links Strength) تراکمنمایش . 8-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا تویانست



 42 های همكاری بخش... رخداد واژگان و شبكه های تألیف مشترک، هم شبكه: دومفصل 

 

 
 رانیپاستور ا تویبخش/ گروه و مراکز انست سندگانیمشترك نو تألیف( Documentsشبکه ) .7-2 شکل

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا

 
 تویبخش/ گروه و مراکز انست سندگانیمشترك نو تألیف( Dcuments) تراکمنمایش  .01-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا
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 رانیپاستور ا تویبخش/ گروه و مراکز انست سندگانیمشترك نو تألیف( Citationsشبکه ) .00-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا

 
پاستور  تویبخش/ گروه و مراکز انست سندگانیمشترك نو تألیف( Citations) تراکمنمایش  .02-2شکل 

 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا رانیا



 47 های همكاری بخش... رخداد واژگان و شبكه های تألیف مشترک، هم شبكه: دومفصل 

 

 شبکه هم رخداد واژگان -2-4

 
 0202-0202در بازه  اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا توینستهم رخداد واژگان ا شبکه .03-2شکل 

 
 0202-0202 در بازه اسکوپوس گاهیدر پا رانیپاستور ا تویهم رخداد واژگان انست تراکمنمایش  .00-2شکل 





 

 
 

 

 

 

 

بررسی تولیدات علمی انستیتو پاستور ایران در پایگاه 

 0202-0202های  در سال Scopusاستنادی 

 

 

 مقدمه -3-1

 ،1395مراکز تحقیقاتی علو  پزشكی دولتعی در سعال    سیتأس نام  نییآمطاب  تعریف 

علعو  پزشعكی بعا     یهعا  نع  یزماز  یكیدرواحد تحقیقاتی ک   نیتر کوچکمرکز تحقیقاتی را 

درخواست باالترین مقا  مسئول دانشگاه/ دانشكده علو  پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی/ 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، ب  تصعوی  شعورای    دیتائعاع  سازمان/موسس  مت

 .دینما یمعلو  پزشكی رسید باشد، تعریف  یها دانشگاهگسترش 

و  شعود  ینماد تالش بشر در دستیابی ب  زنعدگی بهتعر تلقعی مع     یآور امروزه علم و فن

چنان است ک  بخشی از توسع  کشعورها نیعز بعر اسعاس دسعتاوردهای علمعی و        اهمیت آن

و نعوآوری   یآور گفت کع  امعروزه علعم، فعن     توان ی. درواع  مشود یها ارزیابی م آن یآور فن

مراکعز تحقیقعاتی نقعش بع  سعزایی در       .شده است یالملل نینمادی از رفاه و عدرت ملی و ب

فعالیعت در   لیع ند و از این مراکز، مراکز تحقیقاتی پزشكی بع  دل پیشرفت علم هر کشور دار

 150 بعیش از  . از مجموعباشند یبرخوردار م یا ژهیحوزه مرتبط با سالمت انسان از اهمیت و

و شورای نظارت، ارزشیابی  یآور مرکز تحقیقات علو  پزشكی مصوب معاونت تحقیقات و فن
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 انسعتیتو پاسعتور ایعران   مرکعز زیعر نظعر     5،رانیع علو  پزشكی کشور ا یها گسترش دانشگاه

ی سعنج  علعم ی هعا  جدیدترین شاخصاز  توان یم، علمی دههستند برای سنجش کمی برون 

های کمّی مرتبط بعا تولیعد و انتشعار دانعش و      ها و مدل سنجی هم  روش علماستفاده نمود. 

رفت دانعش بعر روی   ای در رابط  با پیشع  شود و ارزیابی کمی و مقایس  را شامل می یآور فن

 .(15 ،5)دهد می را نشانها، مؤسسات و کشورها  پژوهشگران، گروه
 مراکعز هعا و   هعا و حتعی دانشعگاه    های پژوهشی، سعازمان  ارزیابی محصوالت علمی گروه

منظور شناسایی مشعكالت، تنگناهعا و نقعاط     ای مراکز تحقیقاتی ب  بررسی دوره و تحقیقاتی
ععالوه مراکعز    ب  .یعف موجود در عصر تولید فزاینده دانش و رعابت، مویوع جدیدی نیست

منعاب  معالی در    کننعدگان  نیریعزی و تعأم   هعای برنامع    ستگاهگوی د تحقیقات بایستی پاسخ
هعای خعود بعوده و همچنعین تمایعل بع  بهبعود در عملكعرد          خصو  کیفیت نتایت فعالیعت 

 شان را نشان دهند. علمی
در چند سال اخیر افزایش تعداد اعضای هیات علمی و همچنین تعداد مراکز تحقیقاتی 

سالیان  وزارت بهداشت و درمان از مراکز تحقیقاتی،  یها یابیارزشدر این موسس  و از طرفی 
ی و گعذار  اسعت یسبعرای   توانعد  یماین مراکز  و جایگاه علمیوجود بررسی عملكرد تولیدات 

تحلیل و بررسعی علمعی از عملكعرد     ی اخیرها در سالپیشبرد این مراکز حائز اهمیت باشد. 
و  موردمطالع یک پژوهش مستقل  عنوان ب میزان رشد تولیدات علمی این مراکز  و پژوهشی

 بررسی عرار نگرفت  است.
تولید مقاالت اعضعای هیعات    سال  5 بررسی ارزیابی عملكرد پژوهشی فصل، این هدف

انستیتو پاستور ایران در مراکز تحقیقعاتی مصعوب ایعن موسسع  در پایگعاه اسعتنادی       علمی 

 است. اسكوپوس

بیوتكنولوژی، مرکز تحقیقعات میكروبیولعوژی و   تحقیقات مرکز  3الز  ب  ذکر است ک  
 و دارای  باسععابق کععز اایععن موسسعع  از مر ی نوپدیععد و بازپدیععدهععا مرکععز تحقیقععات بیمععاری

مرکعز تحقیقعاتی    ازجملع  و دو مرکز دیگعر   باشند یماستنادی  یها گاهیپاتولیدات علمی در 
؛ مراکعز تعازه   2ویروسعی  یهعا  واکسعن و مرکز تحقیقعاتی   1مشترک انسان و دا  یها یماریب

 .باشند یم سیتأس

                                                                                                                                  
1. Zoonoses Research Centre 

2. Viral Vaccine Research Center (VVRC) 
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 مراکز تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران -3-2

 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی -۳-2-1

را از صولی ا فقتامو یافتدر 1374شعد و در سعال    سیتأسع  1376این مرکز در سعال  

دکتعر  مرکعز   سیرئع و  مؤسعس کسع  نمعود.    یفناوروزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و 

 نیعروی  سعاختار  یتوانمندسعاز از:  انعد  عبعارت مرکز  یاندازها چشمسرداری هستند.  سروش

 در حمعایتی  امكانعات  گذاشعتن  اختیعار  در و خعالق  فعال، جوان، نیروهای پذیرش با انسانی

 زیر است: تیمأموربوده است. این مرکز دارای  سالمت بخش یها تیاولو راستای

و  محققان کشعور  وزارت بهداشت، دانشگاهیان وتخصصی ب   فنی و یها مشاورهارائ   .1

 عفونی یها یماریبدر حوزه  سایر کشورها

تحقیقعات   هعای  با زمین  مرتبط یها سازمانو  مؤسساتارتقاء سطح علمی و آموزش  .2

 عفعونی،  یهعا  یمعار یب کنتعرل  و تشخیص ،2تضمین کیفیت و 1 ی سالمتها سیستم

 ماالریععا، ایععدز، ، 4یععیرومقاومععت دا، 3کشععف دارو خععونی، و ژنتیكععی یهععا یمععاریب

 ... و هاری پیلوری، هلیكوباکتر

 در ایعران  پاسعتور  انستیتو بیوتكنولوژی تحقیقات مرکز علمی هیات اعضای مشارکت .3

  و 6و دکترا 5مقط  ارشد در ها دانشگاه و انستیتو در فوق آموزش واحدهای تدریس

 بیوتكنولعوژی، ) دبیعر  و عضعو  عنعوان  ب  تخصصی بوردهای در مرکزمشاوره و آموزش  .4

 سالمت یها معاونت در مختلف های کمیت  ،...( و ناعلین با مبارزه ژنتیک،

 علمعی  هیعات  اعضای مشارکتاز:  اند عبارتاین مرکز  هشوپژ و زشموآ یها یتوانمند

 و نعاعلین  بعا  مبعارزه  ژنتیک، بیوتكنولوژی،) دبیر و عضو عنوان ب  تخصصی بوردهای در مرکز

 سعازمان  در مختلف مباحث کارشناسی ،... و سالمت یها معاونت در مختلف های کمیت  ،...(

 تهیع   در همكاری ،یالملل نیب عراردادهای تدوین و الملل نیب روابط با همكاری پزشكی، نظا 

 ها یماریب کنترل و تشخیص کشوری های پروتكل و ها دستورالعمل

                                                                                                                                  
1. Helth System Research 

2. Quality Control 

3. Drug Discovery 

4. Drug and Insecticide Resistance 

5. MSc 

6. PhD 
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 تولیدات علمیخالصه کل  -3-2-0-0

. اولعین رکعورد   باشعد  یمع رکعورد   1163معیالدی   2020پایعان  تا  علمی این مرکز تولیدات
استناد  10101، 2020است. تعداد کل استنادت دریافتی تا پایان سال  1999در سال  شده چاپ

این مرکز تاکنون رکوردهای خعود   1رسمی وابستگی سازمانیعضو هیات علمی با  26بوده است. 
 فعالیت دارند. یمرب 1و  اریاستاد 11 ،اریدانش 1، استاد 6در این میان ک   اند رساندهرا ب  چاپ 

 h-indexشاخص  -3-2-0-2

ایعن مرکعز    درواعع  اسعت   43معیالدی برابعر    2020این مرکز تا پایان سال  hشاخص 
اسعتناد دریافعت کعرده اسعت.      43مقال  منتشر کرده است کع  هریعک حعداعل     43حداعل 
در  hرونعد تغییعرات شعاخص     1-3است. در شكل  24این مرکز برابر با  سال  پنت hشاخص 

در بازه زمانی مشخص رشد  hشاخص است.  شده مشخصمیالدی  2015-2020بازه زمانی 
 برابری داشت  است. 1/1

 

 
 اسکوپوسمرکز بیوتکنولوژی در پایگاه استنادی  hروند تغییرات شاخص  .0-3 شکل

                                                                                                                                  
1. Biotechnology Research Center(BRC) 

۴۳ 

۳۹ 
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۲۴ 
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 تولیدات علمی -3-2-0-3

-2020توزی  فراوانی و روند تععداد مقعاالت منتشرشعده مرکعز بیوتكنولعوژی در بعازه       

مقال  در سعال   147ب   1999مقال  در سال  1است. این مرکز با انتشار  شده مشخص 2015

 2020-2015میالدی رسیده است. بیشترین میعزان تولیعدات علعم در بعازه زمعانی       2020

 7/12)91با  2015و کمترین در سال  (%44/20کورد )ر 147با تعداد  2019مربوط ب  سال 

 رکورد بوده است. 719 درمجموع (درصد

 0202-0202توزیع فراوانی مقاالت منتشرشده مرکز بیوتکنولوژی  .0-3جدول 

 درصد فراوانی سال

2015 91 7/12 

2016 112 6/15 

2017 124 2/17 

2011 115 16 

2019 130 11 

2020* 147 44/20 

 100 719 مجموع

 

 
 0202-0202 یوتکنولوژیمنتشرشده مرکز بمقاالت  روند .2-3شکل 
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 استنادات -3-2-0-0

اسعتناد   5570برابعر بعا    2015-2020سال چاپ( در بازه زمعانی  استنادات )تعداد کل 

متوسعط   طور ب نتیج  گرفت ک   توان یمدر این بازه  ذکرشدهاست. با توج  ب  تعداد مقاالت 

فراوانی و روند اسعتنادات مشعخص    3-3شكل دراستناد دریافت کرده است.  74/7هر مقال  

استناد و کمترین مربوط بع  سعال    1593برابر با  2016است. بیشترین سال استناد در  شده

 است.استناد 271 برابر  2020
 

 
 0202-0202مرکز بیوتکنولوژی در بازه  سال چاپ(استنادات )فراوانی  .3-3شکل 

 استناد به ازای مقاله -3-2-0-5

برابعر بعا    2016سعال  ، بیشترین استناد ب  ازای مقال  مربوط بع   2-3با توج  ب  جدول 

البت  بایعد در  است.  9/1برابر با  2020است و کمترین استناد ب  ازای مقال  در سال  22/14

مسعتقیم دارد و هعر چع  عمعر     نظر داشت ک  شاخص استناد ب  طول عمر یک رکورد رابط  

 یک رکورد بیشتر باشد تعداد استناد بیشتری دریافت خواهد کرد.
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 0202-0202شاخص استناد به ازای مقاله مرکز بیوتکنولوژی در بازه زمانی  .2-3 جدول

 استناد به ازای مقاله استناد فراوانی سال

2015 91 136 1/9 
2016* 112 1593 22/14 
2017 124 1259 15/10 
2011 115 911 53/1 
2019 130 623 79/4 
2020 147 271 9/1 

 74/7 5570 719 مجموع

 

 نویسندگان برتر -3-2-0-1

 ، تععداد مقعاالت و تععداد اسعتنادات در جعدول      hشعاخص   بعر اسعاس  نویسنده برتر  5

 تعا   بعاال  یهعا  شعاخص  بر اسعاس است. نویسندگان برتر مرکز بیوتكنولوژی  شده مشخصزیر 

 اسعت   شعده  مشعخص  3-3کع  در جعدول   طعور  همعان . انعد  شعده  مشعخص  2020سال  انیپا

 ، تععداد مقععاالت و اسعتناد نفععر برتعر ایععن    hبعا بععاالترین شعاخص   دکتعر فریعدون مهبععودی   

 .باشد یممرکز 
 

منتخب تا پایان سال  یها شاخص بر اساسجدول نویسندگان برتر مرکز بیوتکنولوژی  .3-3جدول 

0202 

 تعداد استناد تعداد مقاالت h-index نویسندهنام  ردیف

 1690 125 23 نوید دین پرست جدید 1

 1664 140 20 سروش سرداری 2

 970 95 17 ریا مهدیان 3

 926 13 17 دالور شهباززاده 4

 117 91 11 مهدی بهدانی 5
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 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی -۳-2-2

را از صولی ا فقتامو یافتدر 1376شعد و در سعال    سیتأسع  1376این مرکز در سعال  

مرکعز دکتعر سعید داور     سیرئع کسع  نمعود.    یفناوروزارت بهداشت و معاونت تحقیقات و 

از: کس  مرجعیت علمی در مسائل مرتبط با  اند عبارتمرکز  یاندازها چشمسیادت هستند. 

مرکعز،   یهعا  تیع فعال نمعودن میكروبیولوژی، استفاده از شبك  و فضای مجازی برای کارآمعد  

تبدیل ب  عط  میكروبیولوژی یا آزمایشگاه مرج  ظرف س  سال و دستیابی ب  هر دو ظرف 

سال مطاب  با اساسنام  ایعن   4ظرف برای مجل  پژوهشی مرکز  ISIپنت سال، کس  درج  

 است. ذکرشدهمرکز 

همچنعین   باشعند  یمع  یشناسع  كعروب یمن مرکز، سل و ریعوی و  ایمهم  یها شگاهیآزما

و  هعا  دورهمرکز عبارتنداز: توانمندسازی کارشناس، برگعزاری  هش وپژزشِ موآ یها یتوانمند

معرتبط بعا   ی هعا  نع  یدرزمآموزشعی، کمعک بع  تربیعت نیعروی انسعانی محقع          یها کارگاه

 ، تبادل دانشجو با مراکز علمی داخلی و خارج کشوریشناس كروبیم

 تحلیل تولیدات علمیخالصه کل  -3-2-2-0

. باشد یم 326تعداد  یالدیم 2020پایان سال  تا تعداد کل رکوردهای علمی این مرکز

است. تعداد کعل اسعتنادت دریعافتی تعا پایعان سعال        2005در سال  شده چاپاولین رکورد 

ایعن   در1رسعمی  وابستگی سازمانیعضو هیات علمی با  13استناد بوده است.  2159، 2020

  4 و اریدانشع  3 ،استاد 6در این میان ک   اند رساندهمرکز تاکنون رکوردهای خود را ب  چاپ 

 فعالیت دارند. اریاستاد

 h-indexشاخص  -3-2-2-2

ایعن مرکعز    درواعع  اسعت   19معیالدی برابعر    2020این مرکز تا پایان سال  hشاخص 

اسعتناد دریافعت کعرده اسعت.      19مقال  منتشر کرده است کع  هریعک حعداعل     19حداعل 

در  hرونعد تغییعرات شعاخص     4-3در شكل  است. 14این مرکز برابر با  سال  پنت hشاخص 

 7/2در بعازه زمعانی مشعخص، رشعد     اسعت.   شده مشخصمیالدی  2015-2020بازه زمانی 

                                                                                                                                  
1. Microbiology Research Center (MRC) 
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 برابری داشت  است.

 
 اسکوپوس یاستناد گاهیدر پا میکروبیولوژیمرکز  hشاخص  راتییروند تغ .0-3شکل 

 تولیدات علمی -3-2-2-3

 در بععازه  میكروبیولععوژیتوزیعع  فراوانععی و رونععد تعععداد مقععاالت منتشرشععده مرکععز    

مقال  در  71ب   2015مقال  در سال  1است. این مرکز با انتشار  شده مشخص 2020-2015

 2020-2015میالدی رسیده است. بیشترین میزان تولیدات علم در بازه زمانی  2020سال 

  رکعورد 12بعا   2015( و کمتعرین در سعال   % 21رکورد ) 71با تعداد  2020مربوط ب  سال 

 رکورد بوده است. 252 درمجموعو ( 5%)
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 0202-0202 میکروبیولوژیتوزیع فراوانی مقاالت منتشرشده مرکز  .0-3 جدول

 درصد فراوانی سال

2015 12 5 
2016 27 11 
2017 52 21 
2011 37 15 
2019 53 21 
2020* 76 21 

 100 257 مجموع

 
 0202-0202 میکروبیولوژیروند مقاالت منتشرشده مرکز  .5-3شکل 

 استنادات -3-2-2-0

اسعتناد   1661برابعر بعا    2015-2020)سال چاپ( در بازه زمعانی   تعداد کل استنادات

متوسط  طور ب نتیج  گرفت ک   تواند یمدر این بازه  ذکرشدهاست. با توج  ب  تعداد مقاالت 

مشعخص   را فراوانی و رونعد اسعتنادات   6-3استناد دریافت کرده است. شكل  46/6هر مقال  

و کمترین مربوط بع  سعال   استناد  414برابر با  2017کرده است. بیشترین سال استناد در 

 .استناد دریافتی است 166برابر  2020
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 0202-0202در بازه  میکروبیولوژیسال چاپ( مرکز استنادات ) یفراوان .1-3شکل 

 استناد به ازای مقاله -3-2-2-5

برابعر بعا    2015سعال  ، بیشترین استناد ب  ازای مقال  مربوط ب  5-3با توج  ب  جدول 

است. البتع  بایعد در    2/2برابر با  2020است و کمترین استناد ب  ازای مقال  در سال  5/14

نظر داشت ک  شاخص استناد ب  طول عمر یک رکورد رابط  مسعتقیم دارد و هعر چع  عمعر     

 یک رکورد بیشتر باشد تعداد استناد بیشتری دریافت خواهد کرد.

 0202-0202 یدر بازه زمان میکروبیولوژیمقاله مرکز  یشاخص استناد به ازا .5-3جدول 

 استناد به ازای مقاله استناد فراوانی سال

2015 12 174 5/14 
2016 27 167 11/6 
2017 52 414 96/7 
2011 37 365 1/9 
2019 53 375 7 
2020 76 166 2/2 
 64/6 1661 257 مجموع
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 نویسندگان برتر -3-2-2-1

 6-3تعداد مقعاالت و تععداد اسعتنادات در جعدول     ،hشاخص  بر اساسنویسنده برتر  5

 باال یها شاخص بر اساس تحقیقات میكروبیولوژیاست. نویسندگان برتر مرکز  شده مشخص

اسعت دکتعر    شده مشخص 6-3ک  در جدول  طور همان. اند شده مشخص 2020سال  انیتا پا

و دکتر سید داور سیادت نفر برتر با  ، استناد نفر برترhبا باالترین شاخص مهدی رزاعی ابیان  

 .باشند یماین مرکز  باالترین تعداد مقال 

  0202سال  انیمنتخب تا پا یها شاخص بر اساس میکروبیولوژیبرتر مرکز  سندگانینو .1-3جدول 

 (hبر اساس شاخص  بی)ترت

 تعداد استناد تعداد مقاالت h-index نام نویسنده ردیف

 2107 111 24 مهدی رزاعی ابیان  1

 1440 142 21 سعید بوذری 2

 1507 237 19 سید داور سیادت 3

 1292 109 19 محمدریا پورشفی  3

 974 76 17 محمد مهدی اصالنی 5
 

 دیدپبازنوپدید و  یها یماریبمرکز تحقیقات  -۳-2-۳

در روسععتای اکنلععوی، شهرسععتان  1331نوپدیععد و بازدیععد در سععال  یهععا یمععاریبمرکععز 

را از وزارت صولی ا فقتامو یافتدر 1395شعد و در سعال    سیتأسع کبودرآهن  اسعتان همعدان   

مرکز دکتر احسان مصطفوی  سیرئو  مؤسسکس  نمود.  یفناوربهداشت و معاونت تحقیقات و 

عفعونی نوپدیعد و    یها یماریبتبط با مر یها آموزشهستند. این مرکز جهت گسترش پژوهش و 

 است. گرفت  شكلدر کشور  ها یماریببازپدید و پایش، تشخیص و کنترل این دست  از 

مهمعی   یهعا  شگاهیآزمابا  و عفونی است یها یماریب این مرکز بر رویهشی ویش پژاگر

 دهنعده  خعونریزی والرمی، ت  کیو، آربوویروس و : آزمایشگاه مرج  کشوری طاعون، تازجمل 

 از: اند عبارتاین مرکز  یها تیمأمور یتر مهمویروسی همكاری دارد. 

و کارشناسعان ایعران و    مسعئوالن بعرای   روز ب اطالعات درست و دانش  یساز فراهم .1

 عفونی نوپدید و بازپدید یها یماریبسایر کشورهای دنیا در حوزه 
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ن و محققان کشعور  فنی و تخصصی ب  وزارت بهداشت، دانشگاهیا یها مشاورهارائ   .2

 عفونی نوپدید و بازپدید یها یماریبو سایر کشورها در حوزه 

عفععونی نوپدیععد و بازپدیععد بعع    یهععا یمععاریبمشععاوره و آمععوزش نظععا  مراعبععت   .3

 اندرکاران مرتبط در ایران و کشورهای دنیا دست

عفعونی نوپدیعد و    یهعا  یماریباپیدمیولوژیک و بالینی در حوزه  یها پژوهشانجا   .4

 درمانی کشور -بهداشتی بازپدید جهت اصالح سیستم خدمات

اسععناد، مقععاالت و مععدارک مععرتبط بععا حععوزه   یبنععد طبقعع ، تنظععیم و یآور جمعع  .5

 ها آن عفونی نوپدید و بازپدید و انتشار یها یماریب

 تولیدات علمی خالصه کل -3-2-3-0

. باشد یم 166تعداد  یالدیم 2020تعداد کل رکوردهای علمی این مرکز تا پایان سال 

است. تعداد کعل اسعتنادت دریعافتی تعا پایعان سعال        2013در سال  شده چاپاولین رکورد 

ایعن   بعا  1رسعمی  وابسعتگی سعازمانی  عضو هیات علمی با  1استناد بوده است.  791، 2020

 5 و اریدانشع  1 ،اسعتاد  2در ایعن میعان    .اند رساندهمرکز تاکنون رکوردهای خود را ب  چاپ 

 فعالیت دارند. اریاستاد

 h-indexشاخص  -3-2-3-2

ایعن مرکعز    درواعع  اسعت   13معیالدی برابعر    2020این مرکز تا پایان سال  hشاخص 

اسعتناد دریافعت کعرده اسعت.      12مقال  منتشر کرده است کع  هریعک حعداعل     12حداعل 

در بازه  hروند تغییرات شاخص  7-3است. در شكل 12این مرکز برابر با  سال  پنت hشاخص 

 6، رشعد  hشعاخص   است. در بازه زمانی مشخص شده مشخصمیالدی  2015-2020زمانی 

 برابری داشت  است.

                                                                                                                                  
1. Research Centre for Emerging and Reemerging infectious diseases 
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 اسکوپوس یاستناد گاهیدر پا تحقیقات نوپدید و بازپدیدمرکز  hشاخص  راتییروند تغ .9-3 شکل

 تولیدات علمی -3-2-3-3

 2015-2020توزیعع  فراوانععی و رونععد تعععداد مقععاالت منتشرشععده مرکععز در بععازه     

 2020مقالع  در سعال    42ب   2013مقال  در سال  1است. این مرکز با انتشار  شده مشخص

مربعوط بع     2020-2015میالدی رسیده است. بیشترین میزان تولیدات علم در بازه زمانی 

و ( درصد 2)رکورد 3با  2015و کمترین در سال ( درصد 30رکورد )42با تعداد  2020سال 

 رکورد بوده است. 137 درمجموع
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 اسکوپوس یاستناد گاهیدر پا دیو بازپد دینوپد قاتیمرکز تحقروند تعداد مقاالت  .9-3جدول 

 درصد فراوانی سال

2015 3 2 
2016 1 6 
2017 21 20 
2011 22 17 
2019 34 25 
2020* 42 30 

 100 137 مجموع

 

 
 اسکوپوس یاستناد گاهیدر پا دیو بازپد دینوپد قاتیمرکز تحق منتشرشده روند مقاالت .8-3شکل 

 استنادات -3-2-3-0

استناد است.  711برابر با  2015-2020تعداد کل استنادات )سال چاپ( در بازه زمانی 

متوسعط هعر    طعور  ب نتیج  گرفت ک   توان یمدر این بازه  ذکرشدهبا توج  ب  تعداد مقاالت 

 شعده فراوانی و روند اسعتنادات مشعخص    9-3استناد دریافت کرده است. شكل  11/5مقال  

 2020استناد و کمترین مربوط ب  سعال   291برابر با  2017است. بیشترین سال استناد در 

 استناد دریافتی است. 20 بابرابر
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 0202-0202در بازه  بازپدیدتحقیقات نوپدید و سال چاپ( مرکز استنادات ) یفراوان .7-3شکل 

 استناد به ازای مقاله -3-2-3-5

برابعر بعا    2015سعال  با توج  ب  جدول زیر، بیشترین استناد ب  ازای مقال  مربعوط بع    

است. البت  باید  درصد 4برابر با  2020است و کمترین استناد ب  ازای مقال  در سال  15/15

ک رکورد رابط  مستقیم دارد و هر چ  عمعر  در نظر داشت ک  شاخص استناد ب  طول عمر ی

 یک رکورد بیشتر باشد تعداد استناد بیشتری دریافت خواهد کرد.

 0202-0202 یدر بازه زمان تحقیقات نوپدید و بازدیدمقاله مرکز  یشاخص استناد به ازا .8-3 جدول

 استناد به ازای مقاله استناد فراوانی سال

2015 3 20 7/6 

2016 1 139 4/17 

2017 21 291 2/10 

2011 22 121 5/5 

2019 34 13 4/2 

2020 42 57 4/1 

 11/5 711 137 مجموع
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 نویسندگان برتر -3-2-3-1

 9-3، تعداد مقاالت و تععداد اسعتنادات در جعدول    hشاخص  بر اساسنویسنده برتر  5

 یهعا  شعاخص  بر اسعاس  تحقیقات نوپدید و بازدیداست. نویسندگان برتر مرکز  شده مشخص

اسعت   شعده  مشعخص  9-3ک  در جدول  طور همان. اند شده مشخص 2020سال  انیتا پا باال

نفعر   احسعان مصعطفوی  ، استناد نفر برتر و دکتر hبا باالترین شاخص  کیهان آزادمنشدکتر 

 .باشند یمبرتر با باالترین تعداد مقال  این مرکز 

 منتخب  یها شاخص بر اساستحقیقات نوپدید و بازپدید برتر مرکز  سندگانینو .7-3 جدول

 (hبر اساس شاخص  بی)ترت 0202سال  انیتا پا

-h نام نویسنده ردیف

index 
 تعداد استناد تعداد مقاالت

 2297 162 26 کیهان آزادمنش 1

 1914 192 22 احسان مصطفوی 2

 714 55 16 سعید ریا نداف دزفولی 3

 374 39 123 صابر اسمعیلی 4

 369 30 13 تهمین  جاللی 5

 

 مقایسه مراکز تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران -۳-2-۴

، ب  مقایسع  مراکعز تحقیقعاتی انسعتیتو     یسنج علمکمی و کیفی  یها شاخص بر اساس

در این تحلیل و  سیتأسک  در عبل اشاره گردید دو مرکز تازه  طور همان. میپرداز یمپاستور 

نا  مرکز ذکر  اختصار ب زیر  یها لیتحل. مقایس  س  مرکز اصلی ک  در اند نگرفت مقایس  عرار 

 .شود یمپرداخت   شود یم

، تعداد مقاالت و مقالع  بع  ازای هیعات    hشاخص  بر اساس، س  مرکز 10-3در جدول 

 .اند شدهعلمی، تعداد استنادات و استناد ب  ازای هیات علمی مقایس  

مرکز تحقیقات بیوتكنولوژی جایگاه نخست را دارد. باید  ،هذکرشد یها شاخصدر تما  

برابعر مرکعز    2در نظر داشت ک  این مرکز سابق  بیشتری دارد و اعضعای هیعات علمعی آن    

 برابر مرکز تحقیقات نوپدید و بازپدید است. 4 باًیتقرمیكروبیولوژی و 



 Scopus یسنج علم یها بر اساس شاخص رانیپاستور اتویانست یعلم داتیتول  66  

 

  یسنج علم یها شاخص اساسبر مقایسه مراکز تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران  .01-3جدول 

 0202-0202در بازه زمانی 

 h-index نام مرکز ردیف
تعداد 
 مقاالت

تعداد کل 
 استنادات

مقاله به ازای 
 هیات علمی

استناد به 
 ازای مقاله

1 BRC1 43 719 5570 65/27 74/7 
2 MRC2 19 357 1661 14/21 64/6 
3 RCREID3 13 137 711 12/17 11/5 

 

مشعخص   2020-2015مقایس  تعداد کل تولیدات علمی در بازه زمانی  10-3در شكل
 افتع  ی دسترکورد  147رکورد ب   91است. مرکز تحقیقات بیوتكنولوژی در این بازه از  هشد

رکورد  12برابری داشت  است. مرکز تحقیقات میكروبیولوژی در این بازه از  6/1است و رشد 
برابری داشت  است. مرکز تحقیقات نوپدید و بازپدید نیز  3/6و رشد  افت ی دسترکورد  76ب  
 داشت  است. 14برابر با  یرشد 2020رکورد در سال  42رکورد ب   3از 

 
 0202-0202تولیدات علمی مراکز تحقیقات انستیتو پاستور ایران در بازه زمانی  سهیمقا .01-3شکل 

                                                                                                                                  
1. Biotechnology Research Center 

2. Microbiology Research Center 

3. Research Centre for Emerging and Reemerging infectious diseases 

۷۶ 

۵۳ 

۳۷ 

۵۲ 

۲۷ 

۱۲ 

۱۴۷ 

۱۳۰ 

۱۱۵ 
۱۲۴ 

۱۱۲ 

۹۱ 

۴۲ 
۳۴ 

۲۲ 
۲۸ 

۸ ۳ 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱۴۰ 

۱۶۰ 

۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ 

MRC BRC
RCERID



 Scopus 67مراكز تحقیقاتی انستیتو پاستور در پایگاه استنادی سوم: بررسی تولیدات علمی فصل 

 

 بر اساس. میا پرداخت مرکز تحقیقاتی  3ب  مقایس  روند تولیدات علمی  11-3در شكل 

سال گذشت  تجرب   6کل روند رو ب  رشد تولید علم را در  طور ب این روند، هم  مراکز  تینتا

بععد از   انعد  داشت  ای  توج عابلرشد  2017مرکز تا سال  3اینك  هر  توج  عابل. نكت  اند کرده

 .اند دادهلم، دوباره روند رو ب  رشد را ادام  یک سال کاهش تولید ع

 
 0202-0202مقایسه روند تولیدات علمی مراکز انستیتو پاستور ایران در بازه زمانی  .00-3 شکل

 یریگ جهینتبحث و  -۳-2-۵

 کمعی و کیفعی هعر یعک از مراکعز       یهعا  شاخصنتایت این پژوهش، با بررسی  بر اساس

عضعو هیعات علمعی،     نتحقیقات بیوتكنولوژی بعا بیشعتری  ، مرکز 2020-2015 یها سالدر 

را بع  خعود    اسعكوپوس سعال گذشعت  در پایگعاه اسعتنادی      6بیشترین تولیعدات علمعی در   

 اختصا  داده است.

 سعال گذشعت  کع  برابعر      6در بعازه   hمرکز تحقیقات بیوتكنولعوژی بعاالترین شعاخص    

تحقیقعات   در هعر سع  مرکعز   را ب  خود اختصا  داده اسعت. ایعن شعاخص     باشد یم 43با 

بعا توجع  بع      هعا  سعال ی نوپدید و بازپدید در تمعا   ها بیوتكنولوژی، میكروبیولوژی و بیماری

 هعر  مقالع  بع  ازای   شاخص کمیمقاالت و استنادات، رو ب  افزایش بوده است.  ریتأبماهیت 

سال  6استنادات و استناد ب  ازای مقال  در  کیفی یها شاخصهیات علمی مرکز و همچنین 
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نفعرات برتعر در سع     است.  بوده گذشت  در مرکز تحقیقات بیوتكنولوژی باالتر از سایر مراکز

از مرکز تحقیقعات بیوتكنولعوژی، دکتعر مهعدی     دین پرست دکتر ، hشاخص  بر اساسمرکز 

معنش از مرکعز تحقیقعات    رزاعی ابیان  از مرکز تحقیقات میكروبیولوژی و دکتعر کیهعان آزاد  

 نوپدید و بازپدید مشخص شدند. یها یماریب

هیعات  هرمقایس  شاخص مقال  ب  ازای اعضاء هیات علمی این مراکز، تعداد با توج  ب  

تععداد مقعاالت    باوجودک  ، دهد یممرکز نشان  3هیات علمی در هرعلمی و استناد ب  ازای 

مرکز تحقیقات بیوتكنولوژی نسعبت بع  مرکعز تحقیقعات میكروبیولعوژی،       یس  برابر باًیتقر

 خیلی زیادی در این دو شاخص کمی و کیفی وجود ندارد. اختالف

در مرکعز تحقیقعات میكروبیولعوژی و مرکعز      دو شعاخص همچنین در مقایسع  همعین   

تععداد  لمعی،  هیعات ع تععداد   دو برابربعودن بعاوجود نوپدید و بازپدیعد،   یها یماریب تحقیقات

هیعات علمعی و   هرمقالع  بع  ازای    یهعا  شاخص، اختالف  زیادی در مقاالت و استنادات کل

 دارد.ناستناد ب  ازای مقال  در این دو مرکز وجود 

ی سعنج  علعم ی کمی و کیفی ها شاخص ازلحاظی مرکز تحقیقات بیوتكنولوژی طورکل ب 

 در جایگاه اول عرار دارد.

ی و استفاده از سایر اعضعای هیعات   ریکارگ ب الز  ب  ذکر است سایر مراکز تحقیقاتی با 

ی هعا  تیع فعالتولیدات علمی و  ندمرکز فعالیت ندارند بتوان 5از  کدا  چیهعلمی ک  هنوز در 

ی هر مرکز را دنبعال نماینعد و بعا همكعاری و تعامعل در ایعن       ها تیفعالپژوهشی متناس  با 

ی المللع  نیبع پژوهشی ملعی و   مؤسساتیگاه انستیتو پاستور ایران را در بین د جانعرص  بتوان

 ارتقاء دهند.

 



 

 
 

 

 

 

مقایسه انستیتوپاستور ایران با دانشگاهها/ مؤسسات کشور و 

بندی جهانی   المللی انستیتوپاستور در رتبه نشکبه بی
Scimago IR 

 

 مقدمه -4-1
1SCImago (SIR)   سع   بعر اسعاس   مؤسسعات  ،هعا  دانشعگاه  یبنعد  طبقع  / یبند رتب ب 

ت أییرات  و  3نت ای  ن وروری  ، 2اتتحقیق عملکرد شامل: ها شاخصمجموع  مختلف از 

  یبنععد رتبعع وزنععی جهععت امتیععاز و  هععا شععاخصاز ایععن  هرکععدا . پععردازد یمعع 4اجتم  اعی

 راتیتعأب و  درصعد  30درصعد، نعوآوری    50ب  صورتی ک  شعاخص تحقیع     اند نمودهکس  

معتبر از پایگاه  یبند رتب این  یا دادهمنب  . اند دادهدرصد را ب  خود اختصا   20اجتماعی 

 است. شده برگرفت  اسكوپوس یا دهیچك -استنادی 

منتهعی بع  دو    سعال   پعنت در طی یک دوره  آمده دست ب نتایت  ، یبند رتب برای اهداف 

انتخاب  2020 رتب  بندی، اگر سال مثال عنوان ب . گیرد می انجا  یبند رتب عبل از چاپ سال 

است. نتایت حاصعل از ایعن    2011-2013 سال  پنتمربوط ب  دوره  شده استفاده، نتایت گردد

                                                                                                                                  
1. SCImagoIR(Institute Ranking) 

2. Research Performance 

3. Innovation Outputs 

4. Societal Impact 
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 SIR یبند رتب است. معیار ورود ب   شده انتخاب 2021سال انتشار پیش رو براساس مقایس  

سعال  یعک  را در  اسكوپوس ابر موجود در پایگاه دادهرکورد/  100حداعل  مؤسساتاین است ک  

با توج  ب  این معیعار، از بعین کشعورهای     .باشند  کردهمنتشر  شده انتخابگذشت  از دوره زمانی 

 .اند عرارگرفت  یبند رتب عضو در این  چهارانستیتو پاستور تنها  یالملل نیبعضو شبك  

و انستیتو پاستور  3و انستیتو پاستور ایران 2، انستیتو پاستور لیل1پاریس انستیتو پاستور

عرار دارند. الز  ب  ذکر است این  SIR یبند رتب هستند ک  در  یا موسس  چهارجزء  4تونس

پیشرو در تولید علم در بعین سعایر کشعورهای عضعو      یپاستورهاموسس  جزء انستیتو  چهار

 انستیتو پاستور هستند. یالملل نیبشبك  

 کلععی، دانشععگاهی، دولتععی، سععالمت،  یبنععد رتبعع از:  انععد عبععارت یبنععد رتبعع  یهععا بخععش 

شاخص شامل: تحقیقات، نوآوری و اجتماعی هسعتند.   بر اساس یبند رتب شرکت و غیرانتفاعی و 

 است.ده شده ( آورHealth) سالمتجزء بخش  یبند رتب در این نظا   استور ایرانانستیتو پ

 5کشور مؤسساتو  ها دانشگاهمقایسه انستیتو پاستور ایران با  -4-2

 ، جزءSIR یبند رتب ک  در عسمت مقدم  بیان شد، انستیتو پاستور ایران در  طور همان

شاخص  3لذا جداول زیر مقایس  این موسس  را در همین بخش و  ،عرار دارد سالمت بخش

 بعع  مقایسعع   1-4جععدول  .دیععنما یمععسععالمت در کشععور را مشععخص  مؤسسععاتاصععلی بععا 

 ، کشعور ایعران در سعال    س المت در بخعش   6تحقیق ات  انستیتو پاستور ایران در شعاخص 

همچنین ستون رتبع  جهعانی هعر مقایسع  نیعز نمعایش        .پردازد یم یالدیم 2020انتخابی 

 است. شده داده

، SIR یبنعد  رتبع  حایر در نظا  ایرانی موسس   10، از بین 1-4نتایت جدول  بر اساس

اسعتور  پو انسعتیتو   1بیمارستان فارابی در شاخص تحقیقات و بخش سالمت در کشور رتب  

 .اند نمودهرا کس   3ایران رتب  

                                                                                                                                  
1. Institut Pasteur de Paris 

2. Institut Pasteur de Lille 

3. Institut Pasteur of Iran (Pasteur Institut of Iran ) 

4. Institut Pasteur de Tunis 
 انجا  شده است. /https://www.scimagoir.com گاهیپافصل براساس  نیا یها داده لیتحل و منب  .5

6. Research 

https://www.scimagoir.com/
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 SIR یبند رتبهدر نظام  تحقیقاتشاخص  بر اساس ایران سالمتبخش  مؤسسات یبند رتبه 0-0جدول 

 نام موسسه ردیف
رتبه در 

 کشور
رتبه 
 جهانی

بهترین 
Quartile 

 Q1 401 1 بیمارستان فارابی 1

 Q2 413 2 وزارت بهداشت و آموزش پزشكی 2

 Q1 421 3 انستیتو پاستور ایران 3

 Q2 421 4 بیمارستان سینا 4

 Q2 422 5 بیمارستان شریعتی 5

 Q1 426 6 بیمارستان اما  خمینی 6

 Q2 421 7 بیمارستان مرکز طبی کودکان 7

 Q2 431 1 ی رازیساز واکسنموسس  تحقیقات سر  و  1

 Q3 446 9 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشكی 9

 Q3 453 10 مرکز عل  تهران 10
 

در بخعش   1نوروری ب  مقایس  انستیتو پاستور ایران در شعاخص  2-4جدول همچنین 

 پاسعتور ایعران  انستیتو ، 2-4نتایت جدول  بر اساس. دهد یمرا نمایش ، کشور ایران سالمت

 .است نمودهرا کس   1در شاخص نوآوری و بخش سالمت در کشور رتب  

 SIR یبند رتبهدر نظام  نوآوریشاخص  بر اساس ایران سالمتبخش  مؤسسات یبند رتبه 2-0جدول 
 Quartileبهترین  جهانیرتبه  رتبه در کشور نام موسسه ردیف

 Q1 441 1 انستیتو پاستور ایران 1
 Q1 417 2 بیمارستان اما  خمینی 2

 Q1 496 3 مرکز طبی کودکان مارستانیب 3

 Q2 497 4 ی رازیساز واکسنموسس  تحقیقات سر  و  4

 Q2 505 5 بیمارستان شریعتی 5

 Q2 511 6 بیمارستان سینا 6

 Q3 511 7 مرکز عل  تهران 7

 Q3 493 1 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشكی 1

 Q3 521 9 آموزش پزشكیوزارت بهداشت و  9

 Q1 529 10 بیمارستان فارابی 10

                                                                                                                                  
1. Innovation 
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، سالمتدر بخش  1اجتماعیب  مقایس  انستیتو پاستور ایران در شاخص  3-4جدول 

، اجتمعاعی شعاخص   یبنعد  رتبع  در  .پعردازد  یم یالدیم 2020کشور ایران در سال انتخابی 

 آورده است. ب  دست را 1انستیتو پاستور ایران رتب  

 یبند رتبهدر نظام  اجتماعی راتیتأثشاخص  بر اساس ایران سالمتبخش  مؤسسات یبند رتبه 3-0جدول 
SIR 

 نام موسسه ردیف
رتبه در 

 کشور

رتبه 

 جهانی
بهترین 
Quartile 

 Q1 245 1 انستیتو پاستور ایران 1

 Q2 247 2 وزارت بهداشت و آموزش پزشكی 2
 Q2 241 3 مرکز طبی کودکان مارستانیب 3

 Q2 241 3 بیمارستان شریعتی 4
 Q1 249 4 بیمارستان اما  خمینی 5

6 
موسس  تحقیقات سر  و 

 ی رازیساز واکسن
5 250 Q2 

 Q2 250 5 بیمارستان سینا 7

 Q1 250 5 بیمارستان فارابی 1

 Q3 251 6 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشكی 9

 Q3 251 6 مرکز عل  تهران 10

رتب  کلی و مجموع برای هر س  شاخص در بخش سالمت در ایران و  توان یم تیدرنها

کعل انسعتیتو    طعور  بع  ، 4-4آورد. مطاب  نتایت جدول  ب  دست SIRمنطق  خاورمیان  را در 

در  702در منطق  خاورمیان  و رتب   10در بخش سالمت کشور و رتب   1پاستور ایران رتب  

  ذکرشعده نیعز   4-4مت برتعر در جعدول   سعال  مؤسسعات را کس  نموده اسعت. سعایر    جهان

را  Q1یعا   Quartile بهتعرین ،  شعاخص  3مقایسع   است. همچنین انستیتو پاستور ایعران در  

 کس  کرده است.

                                                                                                                                  
1. Societal impact 



 73 یالملل نیبکشور و شبکه  مؤسسات/ ها دانشگاهمقایسه انستیتو پاستور ایران با : چهارمفصل 

 

 SIR یبند رتبهدر نظام  ایرانبخش سالمت  مؤسساتکلی  یبند رتبه 0-0جدول 

 نام موسسه ردیف
رتبه در 

 کشور
رتبه در 
 خاورمیانه

رتبه 
 جهانی

بهترین 
Quartile 

 Q1 702 10 1 انستیتو پاستور ایران 1

 Q1 760 21 2 بیمارستان اما  خمینی 2

 Q1 766 23 3 مرکز طبی کودکان مارستانیب 3

 Q2 772 25 4 بیمارستان شریعتی 4
 Q1 774 26 5 بیمارستان فارابی 5

 Q2 775 27 6 ی رازیساز واکسنموسس  تحقیقات سر  و  6

 Q2 711 21 7 آموزش پزشكیوزارت بهداشت و  7

 Q2 716 29 1 بیمارستان سینا 1

 Q3 114 34 9 مرکز تحقیقات بیولوژی پزشكی 9
 Q3 819 36 10 مرکز عل  تهران 10

      
 

 یهعا  بخعش همع   در  شعاخص  3ستور ایعران در هعر   ب  مقایس  انستیتو پا 5-4جدول 

انسعتیتو  . پعردازد  یمع  کشور ایران در (و... سالمت ،ی دولتیها سازمان ،ها )دانشگاه یبند رتب 

 SIR یبنعد  رتب نظا   بر اساسعلمی کشور  ینهادهاهم   نیب راملی  19پاستور ایران رتب  

 مربوط ب  دانشگاه علو  پزشكی تهران است. 1کس  نموده است. رتب  

 SIR یبند رتبهدر نظام  رانیا نهادهای علمی یکل یبند رتبه 5-0جدول 

 دانشگاه/ موسسهنام  ردیف
رتبه در 

 کشور
بهترین  جهانیرتبه 

Quartile 

 Q1 394 1 دانشگاه علو  پزشكی تهران 1

 Q1 412 2 دانشگاه تهران 2
 Q1 561 3 دانشگاه علو  پزشكی مشهد 3

 Q1 515 4 دانشگاه علو  پزشكی شهید بهشتی 3
4     

... ... ... ... ... 

 Q1 702 19 انستیتو پاستور ایران 19



 Scopus یسنج علم یها بر اساس شاخص رانیپاستور اتویانست یعلم داتیتول  74  

 

 انستیتو پاستور یالملل نیبمقایسه انستیتو پاستور ایران با کشورهای عضو شبکه  -4-3

 SIR یبند رتب در مقدم  فصل، در  ذکرشده یارهایمعس  انستیتو در جهان با توج  ب  

بخعش   شعاخص اصعلی و   3 درمجمعوع موسسع    چهارب  مقایس  این  6-4جدول  .عرار دارند

انستیتو پاستور پاریس، انستیتو پاستور لیعل و انسعتیتو    .پردازد یمدر سطح جهانی  سالمت

 .اند نمودهرا کس   4تا  1 یها رتب . ب  ترتی  و انستیتو پاستور تونس پاستور ایران

 SIR یبند پاستورها در نظام رتبه تویانست یالملل نیبشبکه  یاعضا یکل یبند رتبه 1-0جدول 

رتبه جهانی در  نام موسسه ردیف
Health 

بهترین  رتبه جهانی
Quartile 

 Q1 291 67 انستیتو پاستور پاریس 1

 Q1 410 115 انستیتو پاستور لیل 2

 Q1 702 354 انستیتو پاستور ایران 3

 Q1 779 431 انستیتو پاستور تونس 4

 



 
 
 
 

 فهرست منابع
 

 یانتشعار، اسعتناد و خوداسعتناد    زانیع م یابیع ف. ارز یفضعل  ،ز یرعزتع یم ،  یخرابات ،  یصابر .1

اسكوپوس از ابتعدا   یاطالعات گاهیهمدان در پا یمحققان دانشگاه علو  پزشك یعلم یبروندادها

 .1397 ;همدان ی. دانشگاه علو  پزشك2017 انیتا پا

و انتخعاب   یعلعم سعنج   یها شاخص تیبر ویع یق. مرور ترایم ،ل یطهماسب  یصف ،زهرا ف .2

-23(:4)9;1399. ینیبال ی. مجل  تعالیدر حوزه علو  پزشك یعلم یبروندادها یابیشاخص ارز

33. 

گلستان  یعلم دانشگاه علو  پزشك دیتول تیویع یروشندل غ. بررس ،  یاخل ،  ینیمحمدحس .3

 .1397. 1396-1390 یسالها یب  دست آمده ط یبر اساس برون دادها

4. Zahra F, Safiyeh Tahmasebi L, Mitra G. A Review of the status of existing 

scientific index and selection of the most appropriate index for evaluation of 

scientific outputs in the field of medical sciences. Clinical Excellence. 

2020;9(4):23-33. 

5. Asadi H, Mostafavi E. The Productivity and Characteristics of Iranian Biomedical 

Journal: A Scientometric Analysis. Iran Biomed J. 2018;22(6):362-6. 

6. Mohammadamin E, Ehsan G, Reza B. Performance and Clique Analysis of the 

Iranian Universities and Research Institutions Informetrics: 10 Years Study. 

Information Sciences & Technology. 2016;31(2):325-47. 

7. Domingo-Carrillo MÁ, Chávez-Miranda E, Escobar-Pérez BJCIiT. Scientific 

production on revenue management in tourism on Web of Science and SCOPUS. 

20 20;23(7:)110-905.  

8. Ghaffari S, Zakiani S, Noori E, Edalati MG. Scientific Products of Mashhad 

University of Medical Sciences indexed in ISI based on h-Index: A Scientometric 

Study. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 

2020;63(3):23 16-23.  



 Scopus یسنج علم یها بر اساس شاخص رانیپاستور اتویانست یعلم داتیتول  76  

 

9. Bazrafshan A, Mostafavi E. A Scientometric Overview of 36 Years of Scientific 

Productivity by Pasteur Institute of Iran in ISI SCIE %J Journal of Health 

Administration. 2011;14(45):7-10. 

 یمقعاالت علمع   دیع تول تیعویع  یه. بررسع  یسع یرئ ،ز ریع کب ،ن یریکب ،ع یکاظم ،  انیجمال .10

تعا  1394یسالها یاسكوپوس : ط گاهیشهرکرد در پا یدانشگاه علو  پزشك یعلم ئتیه یاعضا

1391 .1391. 

دانشعگاه علعو     قاتیسال  مراکز تحق 5 یعلم داتیتول یل. بررس یچیعال ،آ یمیرح ،ک یزدانی .11

عوامعل معوبر بعر آن.     و یعلعم سعنج   یهعا  از شاخص یعیوس فیتهران با استفاده از ط یپزشك

1391. 

12. Parastoo Khan A. A review of science production by the faculty of Guilan 

University in Web of Science and Designing their Scientific map using Hist Site 

software from 2001 to 2012. Journal of Information Systems and Services .

2015;4(3:)93-101.  

13. Rasolabadi M, Ghadimi T, Haidari A, Khezri A, Gharibi F. Scientific output of the 

Universities in Sanandaj according to Scopus database. Scientific Journal of 

Kurdistan University of Medical Sciences. 2015;19(7):27-35. 

 یبعر مبنعا   رانیع ا یعلعو  پزشعك   یها دانشگاه یانتشارات علم تیج. ویع عبدالرسول ،ا دهیسع .14

اطالععات   تیریمعد   ی. نشعر 1997-2006 یهعا  در سال یعلم سنج یفیو ک یکم یها شاخص

 .270(:3)7;1319سالمت. 

 تیکف یابی. ارزet al ،سم یشكوه ،  یمحمود ،  یکاظم ،مهرآور ف ،  یمحمود ،ش یکاظم .15

. 2014-2011 یها گلستان در سال یدانشگاه علو  پزشك یعلم اتیه یعلم داتیولت تیو کم

1391. 

16. Saeideh E, Abdolrasool J. The Situation of Scientific Publications of Iran's 

Universities of Medical Science on the Basis of Scientometrics Qualitative and 

Quantitative Indicators 1997-2006*. Health Information Management. 

2010;7(3):270. 

17. Lee S, Bozeman BJSsos. The impact of research collaboration on scientific 

productivity. 2005;35(5):673-702. 



 77 منابعفهرست 

 

18. Basir Ghafouri H, Vakilian M, Mohammadhassanzadeh H, Farahmand S. Mapping 

of Co-authorship Network of Iranian Emergency Medicine using Cluster Analysis 

%J Journal of Health Administration. 2012;15(48):69-80. 

 یعلم داتیتول یع. بررس ینژاد یول ،شكران  ف ،ح یابوالقاسم گرج ،حم یحسن زاده اسفنجان .19

 Web Of گعاه یمشترک در پا فیتال یها با شبك  راههم رانیا یدانشگاه علو  پزشك سندگانینو

Science) WOS66-59(:34)11;1317سالمت.  تیری. مدیالدیم 2007سال  انی( تا پا. 

20. Van Eck NJ, Waltman LJLUL. VOSviewer manual. 2013;1(1):1-5 

 


