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  163-141(: 3) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 8331 پاییز، 3شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 
 
 

شاپور اهواز شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شناختی مقاالت نمایهبررسی گرایش روش

 المللیهای بیندر نمایه

 4، سید جواد قاضی میرسعید3، فیروزه زارع فراشبندی2، علی حسین قاسمی1رعنا کوثری

 

  رانیشاپور اهواز، اهواز، ا یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یپزشک یو اطالع رسان یگروه کتابدار .1

  شاپور اهواز، اهواز، ایرانجندیپزشکی رسانی پزشکی دانشگاه علومگروه کتابداری و اطالع .2

  اطالعات در امور سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران دانشیار، مرکز تحقیقات فناوری .3

 پزشکی تهران، تهران، ایران، دانشگاه علوم دانشکده پیراپزشکیرسانی، دانشیار، کتابداری و اطالع .4

 

 اطالعات مقاله

 62/64/79 تاریخ پذیرش: 60/12/79 تاریخ دریافت:

 چکیده

-های بینشناختی مقاالت نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نمایهبررسی گرایش روش هدف اصلی این پژوهش: دفه

 است.بوده  المللی 

آی، اسهای آیمقاله دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نمایه شده در نمایه 291این مطالعه تحلیلی مقطعی روی  شناسی:روش

-ها به روش سرشماری و با استفاده از سیاهه وارسی انجام شد. ارتباط بین گرایش روشآوری دادهمد و اسکوپوس انجام گرفت. جمعپاب

شناختی در سه شاخص و نیز ارتباط بین گرایش روش« رشته و حوزۀ موضوعی»، «هدف مطالعه»، «نوع مطالعه»های شناختی با شاخص

 المللی بررسی گردید. های بینت در نمایهذکرشده با احتمال پذیرش مقاال

ترین مقاالت مورد بررسی از نوع مقطعی، با هدف درمان و در حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی بودند. در این مطالعات نسبت بیش ها:یافته

مقاالت کارآزمائی  تر از مطالعات دیگر بود. همچنین احتمال پذیرشپذیرش مقاالت توصیفی مقطعی در حوزه بهداشت عمومی بیش

تر از سایر های بیشتر از مطالعات دیگر و احتمال پذیرش مطالعات بهداشت عمومی در این نمایهالمللی کمهای بینبالینی در نمایه

   ها بود.حوزه

گیری نسبت به درمان یکی از دالیل اختالف در تعداد مقاالت با هدف پیشگیری نسبت به درمان عدم نهادینه شدن اهمیت پیش گیری:نتیجه

های مرتبط به این حوزۀ موضوعی در دانشگاه در پژوهشگران است. از دالیل تعداد باالی مطالعات حوزۀ بهداشت عمومی، تعدد گروه

باشد و موضوعات پژوهشی تنوع زیادی دارند. همچنین زیر ها غالبأ تعداد اساتید و دانشجویان باال میاست همچنین در این گروه

تواند دهند و این موضوع میهای حوزه موضوعی بهداشت عمومی بسیاری از علل مرگ و میر کشور و جهان را پوشش میهمجموع

 المللی را توجیه کند. های بیننسبت باالی پذیرش مقاالت این حوزه موضوعی در نمایه

 اپور اهواز، علم سنجینامه، دانشگاه علوم پزشکی جندی ششناسی، نمایه شدن، نمایهروش ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول: *
 استناد به این مقاله: 

شناختی مقاالت بررسی گرایش روش .(8931) فراشبندی، فیروزه، قاضی میرسعید، سیدجوادحسین، زارعکوثری، رعنا، قاسمی، علی

 869-841(: 9)88 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات .. المللیهای بینشاپور اهواز در نمایهانشگاه علوم پزشکی جندیشده دنمایه
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 مقدمه و بیان مسأله 

سازی متون از جمله ابزارهای مهمی است که به محققان، دانشمندان، دانشجویان، جستجوکنندگان و سایر افرادی نمایه

)کند نیازمند اسنادی با اطالعات کامل هستند، کمک میهای خود که در پژوهش

نمایه، راهنمایی برای جستجو در پیشینۀ موجود در یک حوزه یا رشتۀ تحصیلی، برای آثار دارای یک (. 

ص )چکیدۀ مقاله(، یا برای محتوای یا آثار منتشر شده در یک قالب مخصو 1نگاشتی(شکل ادبی خاص )نمایۀ زندگی

های ارتباطی بین کشورها محسوب المللی به عنوان پلهای بین(. نمایهشده از یک مجموعه منابع است )تحلیل

آورند )تری را فراهم میشوند و برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز محققان، مسیر آسانمی

ها است که باعث المللی به این نمایههای معتبر، تعداد باالی مراجعات بینیکی از مزایای نمایه(. 

یابد و این شود. در نتیجه، امکان استناد به مقاالت  سایرین افزایش میپذیری این مقاالت در سطح جهانی میافزایش رؤیت

بدنۀ معرفتی حوزۀ علمی مرتبط با موضوع خود حل شوند و در افزایش میزان  آید که محتوای مقاالت درفرصت فراهم می

معرفت علمی، سهمی داشته باشند و محقق نیز به عنوان جزئی از جامعۀ علمی حوزه موضوعی مربوطه، مورد توجه قرار گیرد 

های بسیاری در دانشگاه صرف هاز طرفی دیگر هزین (.)

المللی منتشر های معتبر بینانجامد که در نمایههایی میها به انجام پژوهششود که تنها بخشی از این هزینهامور پژوهشی می

گردد. در نتیجه الزم است که با شناسایی وضعیت موجود مقاالت منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در می

 ها اقدام شود. تر این هزینهالمللی، در راستای راهنمایی محققین به منظور بازدهی بیشهای معتبر بینایهنم

های علوم پزشکی سراسر کشور را بر اساس از سوی دیگر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله دانشگاه

کند، و بر مبنای آن تیپ، وضعیت تخصیص را تعیین می )جایگاه( هر دانشگاه« تیپ»هایی ارزیابی و بر اساس آن شاخص

های خانه به منظور ارزیابی دانشگاهگردد. در حال حاضر این وزارتبودجه و امکانات گوناگون به هر دانشگاه مشخص می

ها ن نمایهکند. باالتریبندی میهای داخلی و خارجی را در سطوح متفاوتی تقسیمعلوم پزشکی کشور در محور پژوهش نمایه

 4و اسکوپوس 3، پابمدوابسته به پایگاه 2نمایه وب آو ساینس 3بندی حال حاضر وزارت بهداشت به ترتیب در تقسیم

می باشند؛ بنابراین احتمال  -ها هایی برای ارزیابی مجالت و پذیرش آنهای معتبر، دارای شاخصهستند. نظر به این که نمایه

چنانچه تواند متفاوت باشد.کنند، میها اعمال میها، بر اساس شاخص هایی که این نمایهمایهپذیرش مقاالت گوناگون در ن

المللی با اعمال شاخص های خاص خود منجر به افزایش احتمال پذیرش مقاالت خاصی بشوند، قاعدتاّ این های بیننمایه

شده در د. شناسایی وضعیت و ترکیب مقاالت نمایهشناسی مقاالت از نظر آماری قابل اثبات خواهد بوتفاوت از طریق روش

کارگرفته در تحقیق، شناسی بههای مورد بحث، ضمن ارائۀ تصویری از جهتگیری پژوهشگران مورد بررسی از نظر روشنمایه

این  های مورد بررسی باشد. این جهتگیری، درشده در ترکیب محتوایی نمایهای بر بررسی جهتگیری حادثتواند مقدمهمی

تواند در وجوه دیگر موضوعی و محتوایی نیز مورد عالقۀ تحقیق از وجه محتوایی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما می

 پژوهشگران باشد.

علی بیک، باقری، محقق و است.  پیش از این روش شناسی مقاالت طی  مطالعات گوناگون  مورد بررسی قرار گرفته

در پژوهشی مقاالت را از دیدگاه وابستگی نویسندگانشان به  ()حقانی 

                                                           
1. Biography Index 
2. Web of Science (WOS) 

3. PubMed 

4. Scopus 
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ای، ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه، فراوانی مقاالت نمایه شده بر اساس انواع مطالعات اولیه، مداخلهها، دانشکدهبیمارستان

ابخانۀ ملی پزشکی آمریکا و فراوانی مقاالت بندی کتهای موضوعی مقاالت بر اساس طرح ردهای و ثانویه، حوزهمشاهده

ترین مقاالت از نمونۀ مورد نمایه شده بر اساس هدف مطالعات، مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش

، صباغی پارسایی اند.ای، در حیطۀ سیستم عضالنی استخوانی و با هدف درمان بودهبررسی از نوع مطالعات اولیه و مشاهده

نژاد، رفیعی نسب، حسن زاده بهشت آباد )

وب آو ساینس بین مقاالت پر استناد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نمایه شده در پایگاه ( 

های مورد بررسی در این مطالعه  بود. در از جمله شاخص«  نوع مقاالت» را مورد بررسی قرار دادند.  2611و  1776های سال

بندی شدند.  و مقاالت اصیل دستهتحلیلی ، مقاالت هامقاالت همایشگروه مقاالت مروری،  4پژوهش مذکور مقاالت در 

بود.  1مقاالت تحلیلی با فراوانی ترین فراوانی مربوط به مقاله  و کم 169ل به تعداد یترین فراوانی متعلق به مقاالت اصبیش

ترین مقاالت در حیطه موضوعی داروشناسی و داروسازی با دیگر شاخص مورد بررسی حیطه موضوعی مقاالت بود. بیش

 های داخلی و کبدشناسی، پزشکیهای شیمی، علوم محیطی و اکولوژی، بیماریترین مقاالت در حیطهمقاله و کم 14فراوانی 

 بودند.  5حیطه با فراوانی  پژوهشی تجربی هر

( در پژوهشی  وضعیت انتشار و استناد به شاهبداغی و شکفته )

را مورد  2669تا  1779های در سال(های استنادی تامسون )نامهمقاالت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نمایه

درصد( و پس از آن در مقوالت غدد  74تر مقاالت در مقوله موضوعی فارماکولوژی و داروسازی )مطالعه قرار دادند . بیش

درصد( انتشار یافته بودند.  1/9درصد( و جراحی ) 9/9درصد(، تغذیه و رژیم درمانی ) 2/9و متابولیسم )

( مطالعات مقطعی با در پژوهش گوهری ، صالحی، وهابی و بذرافشان )

تجربی نگر نیمههای بالینی یا مطالعات آیندهدادند و پس از آن کارآزماییترین نوع مطالعه را تشکیل میدرصد بیش 9/01

درصد از مقاالت  2/54( نشان داد  های پژوهش حیدری، والیی و عزیزی )یافتهقرار گرفتند. 

ریکاردو ای بودند. درصد مقاالت مداخله 9/16درصد مقاالت تحلیلی و  35ر این پژوهش مقاالت توصیفی، مورد بررسی د

روند () 3و چیا چون یوآن 2، شیامساندر1بارائو

را  2667تا  2665لیه منتشر شده در پنج مجله مرتبط با ایمپلنت بین المللی شدن و انواع مطالعات مقاالت اوتأمین هزینه، بین

مقاله مطالعه روی حیوان،  252مقاله بالینی،  221بررسی نمودند. نتایج مطالعات آنان نشان داد که در ارتباط با نوع مطالعه، 

)0وسونو کارات 5، اونور4مقاله از انواع دیگر بودند. ککاک 34کشتگاهی و مقاله درون 157

تا دسامبر  2665را برای تمام مقاالت منتشرشده از ژانویۀ « سطح شواهد»و « نوع مطالعه»( اطالعات مربوط به دو عامل 

ترین فراوانی شده در وب آو ساینس استخراج کردند. بیشهای نمایهمجله در حوزه توانبخشی از لیست ادواری 4در  2667

درصد(، مطالعات گزارش 1/12درصد(، سپس مطالعات مقطعی ) 9/12شدۀ تصادفی )االت کارآزمایی کنترلبه مق
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درصد(، مطالعات کارآزمایی بالینی 7/9درصد(، مطالعات کوهورت )3/7درصد(، مطالعات اعتبارسنجی )3/16مورد/موارد )

 درصد( تعلق داشت.4/32درصد( و دیگر انواع مطالعات )9/0درصد(، مطالعات مورد شاهد )5/9)

ترین فراوانی متعلق به مطالعات ( بیش) 3و رینالدی 2، باسینی1در پژوهش پاچی

 مطالعه بوده است.  21ترین فراوانی متعلق به مطالعات فراتحلیلی با تعداد مطالعه و کم 365ای توصیفی با تعداد مشاهده
 

 فرضیه های پژوهش

شناختی مقاالت نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در وهش حاضر با هدف تعیین گرایش روشپژ

 المللی در پی بررسی صحت فرضیات زیر است:های بیننمایه

شناختی مقاالت مورد بررسی در جنبۀ نوع مطالعه با رشته و حوزۀ موضوعی رابطه آماری معنادار . بین گرایش روش1

 دارد.وجود 

 شناختی مقاالت مورد بررسی در جنبۀ هدف مطالعه با رشته و حوزۀ موضوعی رابطه وجود دارد.. بین گرایش روش2

-های بینشناختی مقاالت مورد بررسی در جنبۀ نوع مطالعه با احتمال نمایه شدن مقاالت در نمایه. بین گرایش روش3

 المللی رابطه وجود دارد.

-های بینتی مقاالت مورد بررسی در جنبۀ هدف مطالعه با احتمال نمایه شدن مقاالت در نمایهشناخ. بین گرایش روش4

 المللی رابطه وجود دارد. 

شناختی مقاالت مورد بررسی در جنبۀ رشته و حوزۀ موضوعی مطالعه با احتمال نمایه شدن مقاالت . بین گرایش روش5

  المللی رابطه وجود دارد.های بیندر نمایه
 

 وش شناسی پژوهشر

شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندیمقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش، کلیه مقاالت -این پژوهش به صورت تحلیلی

شاپور با وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی «اسکوپوس»و « پابمد»، «آیاسآی»های نمایه شده در پایگاهاهواز 

مقاله تعیین شد که با حذف موارد  361از روش سرشماری  ت. نمونه پژوهش با استفادهاس 2615اهواز و تاریخ انتشار سال 

در انجام این پژوهش ابتدا با استفاده از سامانه پژوهشی دانشگاه مقاله به پژوهش حاضر وارد شد.  291غیرقابل قبول در نهایت 

های مورد نظر از هرکدام از این مقاالت ادهشاپور اهواز )بهسان( مقاالت مورد نظر گردآوری  و دعلوم پزشکی جندی

دلیل استفاده از سامانه بهسان به منظور گردآوری مقاالت، جامعیت این سامانه از شد. استخراج گردید و وارد سیاهۀ وارسی 

پیش تر در مطالعۀ علی بیک )–نظر پوشش مقاالت دانشگاه مورد بررسی بود. سیاهه وارسی مذکور 

تر، با انجام مطالعات دقیق و ( مورد استفاده قرار گرفته بود. همچنین به منظور پوشش جامع

تر شده و روایی صوری آن مجدداً توسط متخصصان کتابداری های این سیاهۀ وارسی کاملنظر متخصص آمار، تعداد گویه

رشته و حوزۀ »و « هدف مطالعه»، «نوع مطالعه»عامل  3مورد بررسی با رسانی تأیید گردید. سپس وضعیت مقاالت و اطالع

های شناختی مقاالت در سه عامل ذکر شده با احتمال پذیرش مقاالت در نمایه، و نیز ارتباط بین گرایش روش«موضوعی

                                                           
1 Paci 

2 Baccini 

3 Rinaldi 
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نیز بررسی « ۀ موضوعیرشته و حوز»با « نوع مطالعه»و « هدف»عامل  2شناختی از معتبر بررسی شد. رابطۀ بین گرایش روش

صورت گرفت. به منظور بررسی وضعیت مقاالت  22نسخه افزار آماری ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهگردید. 

مورد تحقیق از نظر وضعیت نمایه، نوع مطالعه، هدف مطالعه و رشته و حوزه موضوعی از آمار توصیفی مانند نمودار، جدول 

 و درصدها و برای سنجش روابط احتمالی بین متغیرهای پژوهش  از آزمون آماری خی دو استفاده شد. هاتوزیع فراوانی
 

 های پژوهشیافته

المللی از نظر های بینشاپور اهواز در نمایهبه منظور بررسی گرایش روش شناختی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی    

 قاالت برحسب نوع مطالعه محاسبه گردید.نوع مطالعه، فراوانی و درصد فراوانی این م
 

 المللی بر حسب نوع مطالعه های بینشاپور اهواز در نمایه: فراوانی و درصد فراوانی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی1شماره  جدول

 
 نمایه     

 نوع مطالعه

 

جمع اسکوپوس پابمدوب آو ساینس

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

        مقطعی -تحلیلی

         مقطعی -توصیفی

         کارآزمائی بالینی

         نیمه تجربی

         کارآزمائی آزمایشگاهی

         مرور نقلی

         شاهدی -مورد

         1گزارش مورد

         کیفی

         نامه به سردبیر

         مندمرور نظام

         2گزارش موارد

         گروهیهم

         جمع

      

نشگاه علوم پزشکی جندی شاپور شدۀ دامقالۀ پذیرفته 291شود، از بین مشاهده می 1طور که در جدول شماره همان

-درصد( و کم 0/36مقاله،  90مقطعی )-ترین مقاالت از نوع تحلیلی، بیش2615المللی در سال های معتبر بیناهواز در نمایه

 4/6مقاله،  1مند )درصد( و سپس مرور نظام 6مقاله، 6گروهی )درصد(، هم 6مقاله، 6ترین مقاالت از نوع گزارش موارد )

                                                           
1. Case report 

2. Case series 
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المللی مورد بررسی از نظر نوع مطالعه مقاالت، به سمت مقاالتی از نوع مقطعی )توصیفی و نمایه بین 3ودند. همچنین درصد( ب

 اند.  تحلیلی( گرایش داشته

المللی از نظر هدف های بینشاپور اهواز در نمایهبه منظور بررسی گرایش روش شناختی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی

 انی و درصد فراوانی این مقاالت برحسب هدف مطالعه محاسبه گردید.مطالعه، فراو
 

 المللی،بر حسب هدف مطالعه های بینشاپور اهواز در نمایه: فراوانی و درصد فراوانی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی2شماره  جدول

 
 نمایه      

 هدف مطالعه

 جمع اسکوپوس پابمد آو ساینسوب 

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

         درمان

         پیشگیری

         تشخیص

         سبب شناسی

         1دیگر اهداف

         بیش از یک هدف

        آگهیپیش

         جمع

 

شناختی مقاالت مورد بررسی از نظر هدف مطالعه شود، بررسی گرایش روشدیده می 2شماره در جدول طور که همان

مطالعه،  0آگهی )ترین مطالعات با هدف پیشدرصد( و کم 6/32مطالعه،  76ترین مطالعات با هدف درمان )نشان داد بیش

از نظر هدف مطالعه مقاالت، به سمت مقاالتی با هدف  المللی مورد بررسینمایه بین 3اند. همچنین درصد( انجام شده 1/2

-شاپور اهواز در نمایهاند.  به منظور بررسی گرایش روش شناختی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندیدرمانی گرایش داشته

 المللی از نظر هدف مطالعه، فراوانی و درصد فراوانی این مقاالت برحسب هدف مطالعه محاسبه گردید.های بین

ترین تعداد  مقاالت مورد بررسی در حیطه موضوعی بهداشت عمومی شود، بیشدیده می 3طور که در جدول شماره همان

ها و های موضوعی تاریخ پزشکی، بیمارستانترین تعداد مطالعات مورد بررسی در حیطهدرصد(، و کم 2/13مطالعه،  39)

المللی مورد بررسی از نظر حیطه موضوعی، به نمایه بین 3همچنین  مطالعه( بوده است. 6مراکز بهداشتی، حرفه پزشکی )

 اند.سمت مقاالتی با حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی گرایش داشته

 

                                                           
 با که مطالعاتی از بودند عبارت مطالعات این. گرفتند قرار «افاهد دیگر» ستون در گنجیدنمی موضوعی هایحیطه از یک هیچ در که مقاالتی حاضر مطالعه در . 1

 از تعدادی و گرفتندمی جای هادانشگاه آن به مربوط موضوعی هایحیطه در و بودند شده منتشر علوم وزارت هایدانشگاه خصوصأ دیگر هایدانشگاه همکاری

 کرده منتشر.... و سالمت اطالعات فناوری گروه پزشکی، رسانی اطالع و کتابداری گروه پیدمیولوژی،ا و آمار گروه جمله از دانشگاه هایگروه از بعضی که مطالعاتی

 .کردندنمی دنبال مستقیم صورت به را پژوهش این در شده شمرده اهداف از یک هیچ دانشگاه، اهداف راستای در غیرمستقیم اثرگذاری رغمعلی و بودند
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المللی، بر حسب حوزه موضوعی های بینشاپور اهواز در نمایه: فراوانی و درصد فراوانی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی3جدول شماره 
 

 نمایه      
 نوع مطالعه

 جمع اسکوپوس پابمد وب آو ساینس
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

        بهداشت عمومی
         داروشناسی

         های واگیربیماری
         آسیب شناسی

         دستگاه گوارش
         های زنانبیماری

         بیوشیمی
اختالالت سیستمیک متابولیکی با 

         منشاء محیطی

         دستگاه اعصاب
         پزشکی کودکان

         میکروب شناسی، ایمنی شناسی
         دستگاه عضالنی استخوانی

         دندانپزشکی، جراحی دهان

         فیزیولوژی

         روانپزشکی

         1موضوعات دیگر
         پوست شناسی
        دستگاه تنفس

         دستگاه قلب و عروق
         های خون و لنفاویدستگاه

         دستگاه اداری تناسلی
         دستگاه غدد

         مشاغل بهداشتی
         گوش و حلق و بینی

         جراحی
تصویربرداری  ،پرتوشناسی

         تشخیصی

         مامایی
های پزشکی سالمندان، بیماری

         مزمن

         چشم پزشکی
         پرستاری

         انگل شناسی
         آسیب شناسی بالینی
         کالبدشناسی انسانی

         ها و مراکز بهداشتیبیمارستان
         حرفه پزشکی
         تاریخ پزشکی

         جمع

 

نوع مطالعه با رشته و حوزه موضوعی از نظر شناختی مطالعات مورد بررسی از به منظور بررسی ارتباط بین گرایش روش        

 آزمون کای دو استفاده شد. 

                                                           
 گرفتند در این گروه قرار گرفتند.قرار نمی NLMبندی های موضوعی ردهیک از حوزه هیچ در پژوهش حاضر مطالعاتی که در.  1

 



 ...دانشگاه شده هیمقاالت نما یشناختروش شیگرا یبررسو همکاران:  کوثری

951 
 

 

 

المللی های بینشاپور اهواز در نمایه: بررسی رابطه بین نوع مطالعات و حوزۀ موضوعی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی*4جدول شماره 

 
 حوزه موضوعی                                

  نوع مطالعه   

 بهداشت عمومی

 

 های واگیرداربیماری

 

 >  مقطعی –توصیفی 

  > دیگر انواع مطالعات

های موضوعی با تمام انواع مقاالت سنجیده شده، در این جدول تنها موارد معنادار گزارش شدند.تباط تمام حوزهار*

مقطعی و حوزۀ موضوعی  -نتیجه این آزمون، وجود ارتباط مستقیم بین مطالعات توصیفی 4بر اساس جدول شماره 

(؛ به این معنی که در مطالعات مورد ˂ 65/6داد )بهداشت عمومی را در مطالعات مورد بررسی در پژوهش حاضر نشان 

تر از سایر انواع مطالعات بوده بیش« بهداشت عمومی»مقطعی در حوزۀ موضوعی  -بررسی نسبت پذیرش مطالعات توصیفی

های واگیر ارتباط آماری معنادار دیده شد؛ در مقطعی و حوزۀ موضوعی بیماری-است. همچنین بین مطالعات توصیفی 

تر از بیش« های واگیربیماری»مقطعی در حیطه موضوعی  -ات مورد بررسی نسبت پذیرش مطالعات غیر توصیفی مطالع

های انجام گرفته و نتایج بیان شده فرض اول پژوهش (. با توجه به تحلیل˂65/6مقطعی بوده است )-مطالعات توصیفی 

هدف مطالعه با رشته و نظر ختی مطالعات مورد بررسی از شنابه منظور بررسی ارتباط بین گرایش روش شود.پذیرفته می

حوزه موضوعی از آزمون کای دو استفاده شد.
 

المللی های بینشاپور اهواز در نمایهدر مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی: بررسی رابطه بین هدف مطالعات با حوزۀ موضوعی *5جدول شماره 

 

 حوزه موضوعی

 هدف مطالعات

 آسیب شناسی

 

 داروشناسی

 

 بهداشت عمومی

 >   درمان

  > > پیشگیری

های موضوعی با تمام اهداف مقاالت سنجیده شده، در این جدول تنها موارد معنادار گزارش شدند.تمام حوزه * ارتباط

شناسی در وجود ارتباط مستقیم بین هدف درمان و حوزۀ موضوعی آسیب نتیجه این آزمون 5بر اساس جدول شماره 

نسبت پذیرش  2615مطالعات مورد بررسی در سال (؛ به این معنی که در ˂ 65/6مطالعات مورد بررسی را نشان داد )

تر از دیگر اهداف بوده است. همچنین این آزمون بین بیش« آسیب شناسی»در حوزۀ موضوعی « درمان»مطالعات با هدف 

هدف درمان و حوزۀ موضوعی داروشناسی در مطالعات مورد بررسی نیز رابطه مستقیم را نشان داده است؛ نسبت پذیرش 

(. در نهایت این ˂ 65/6تر از دیگر اهداف بوده است )بیش« دارو شناسی»در  حوزه موضوعی « درمان»ا هدف مطالعات ب

آزمون در مطالعات مورد بررسی رابطه مستقیم بین هدف پیشگیری و حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی را نشان داد؛ نسبت 

(. ˂ 65/6تر از دیگر اهداف بوده است )بیش« میبهداشت عمو»در حوزۀ موضوعی « پیشگیری»پذیرش مطالعات با هدف 

به منظور بررسی ارتباط بین گرایش  شود.های انجام گرفته و نتایج بیان شده فرض دوم پژوهش پذیرفته میبا توجه به تحلیل
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کای دو استفاده  المللی از آزمونهای بیننوع مطالعه و احتمال نمایه شدن در نمایهنظر شناختی مطالعات مورد بررسی از روش

 شد.
 المللی های بینشاپور اهواز در نمایه: بررسی رابطه بین نوع مطالعات با احتمال نمایه شدن مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی*0جدول شماره 

 
 احتمال نمایه شدن                      

 نوع مطالعات      

 آزمون کای دو

 

  کارآزمائی بالینی

عنادار گزارش شدند.المللی سنجیده شده، در این جدول تنها موارد مهای بین* ارتباط تمام انواع مطالعات با احتمال نمایه شدن در نمایه

 

تنها وجود ارتباط معکوس بین مطالعات کارآزمائی بالینی و نمایه شدن در  نتیجه این آزمون 0بر اساس جدول شماره 

(؛ به این معنی که در مطالعات مورد بررسی در سال ˂ 65/6المللی را در مطالعات مورد بررسی نشان داد )های بیننمایه

تر از سایر انواع مطالعات بوده است. با توجه به المللی کمهای بیننسبت پذیرش مطالعات کارآزمائی بالینی در نمایه 2615

-گرایش روشبه منظور بررسی ارتباط بین  شود.های انجام گرفته و نتایج بیان شده فرض سوم پژوهش پذیرفته میتحلیل

المللی از آزمون کای دو استفاده های بینشناختی مطالعات مورد بررسی از نظر هدف مطالعه و احتمال نمایه شدن در نمایه

شد. این آزمون هیچ ارتباطی بین احتمال نمایه شدن مقاالت و هدف مطاله در مقاالت مورد بررسی نشان نداد. با توجه به 

به منظور  شود.ایج بیان شده دالیل قابل قبولی برای پذیرش فرض چهارم پژوهش دیده نمیهای انجام گرفته و نتتحلیل

-حوزۀ موضوعی مطالعه با احتمال نمایه شدن در نمایهنظر شناختی مطالعات مورد بررسی از بررسی ارتباط بین گرایش روش

  المللی از آزمون کای دو استفاده شد.های معتبر بین
 

المللی های بینشاپور اهواز در نمایهسی رابطه بین حوزۀ موضوعی مطالعات با احتمال نمایه شدن مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی: برر*9جدول شماره 

 

 احتمال نمایه شدن                      

 حوزۀ موضوعی مطالعات      

 آزمون کای دو

 

  بهداشت عمومی
 

د.المللی سنجیده شده، در این جدول تنها موارد معنادار گزارش شدنهای بینهای موضوعی با احتمال نمایه شدن در نمایه* ارتباط تمام حوزه

 

-نتیجه این آزمون وجود ارتباط بین حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی و نمایه شدن در نمایه 9بر اساس جدول شماره 

های انجام گرفته و نتایج بیان شده (. با توجه به تحلیل˂65/6المللی در مطالعات مورد بررسی را نشان داد )های معتبر بین

 شود.فرض پنجم پژوهش پذیرفته می
 

 گیرینتیجهبحث و 

شناختی مقاالت نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در هدف اصلی این پژوهش بررسی گرایش روش

ترین تعداد مقاالت گر این مطالب است که بیشهای پژوهش حاضر بیانباشد. یافتهمی 2615المللی در سال های بیننمایه

 آو ساینس، پابمد  و اسکوپوس  منتشر شده است.های وب مورد بررسی به ترتیب در پایگاه
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تر شناختی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نظر نوع مطالعه بیشنتایج نشان داد که گرایش روش

گروهی و ترین مقاالت از نوع گزارش موارد، هممقطعی بودند؛ و کم–مقطعی و سپس توصیفی –مقاالت از نوع تحلیلی 

-( نیز بیشمند بودند. در مطالعه علی بیک و همکاران )ر نظامسپس مرو

ترین مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پابمد از نوع مقطعی بودند که با نتایج مطالعه حاضر همراستا می باشد. همچنین 

ترین نوع مقاالت گروهی کممند، گزارش موارد، فراتحلیل و مطالعات همدر مطالعه علی بیک و همکاران مقاالت مرور نظام

( نیز مطالعات را به خود اختصاص دادند. در مطالعه گوهری و همکاران )

باالترین تعداد مقاالت ( مقاالت توصیفی و تحلیلی مقطعی و در مطالعه حیدری و همکاران )

را در مجالت پرستاری و مامایی به خود اختصاص دادند. در مطالعه والیی و همکاران )

های دوم و سوم انتشار مجله از ترین مقاالت در دورهنشان داد که بیش« نامه»( مقاالت منتشر شده در مجلۀ 

ودند که در پژوهش حاضر نیز مطالعات توصیفی در رتبه دوم قرار گرفتند. در مطالعه ککاک و نوع مطالعات توصیفی ب

( نیز مشخص شد مطالعات مقطعی دومین فراوانی باال را در بین مقاالت همکاران )

تر مقاالت مجالت ( هم بیشاند. در مطالعه پاچی و همکاران )توانبخشی داشته

ترین آن از نوع فراتحلیلی بودند که تا حدود زیادی با پژوهش حاضر همخوانی فیزیوتراپی از نوع مطالعات توصیفی و کم

الدینی و همکاران )داشت. در مطالعه عالء

دادند که ترین تعداد مقاالت را تشکیل میترین تعداد مقاالت و مقاالت تحلیلی کمشد مقاالت توصیفی بیش( مشخص 

در با نتایج مطالعه حاضر در تضاد است. بخشی از این ناهمخوانی ممکن است به دلیل جامعۀ آماری مورد بررسی باشد. 

 اند وهای برتر جهانی نمایه شدهن دسته از مقاالتی که در نمایهتحقیق حاضر، فقط مقاالت پژوهشگران یک دانشگاه، و البته آ

مقاالت منتشر شده در مجالت مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش در پژوهش مورد اشاره، 

الت تحلیلی ای است که در آن مقا. از بین مطالعات بررسی شده این مطالعه تنها مطالعهاندپزشکی مورد بررسی قرار گرفته

 ترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. پایین

-تواند داشته باشد؛ از جمله اینترین نوع مطالعه به مطالعات مقطعی در اکثر مقاالت دالیل گوناگونی میاختصاص بیش

ری از دیگر انواع ها نسبت به بسیاها دارند؛ انجام این پژوهشتری با مراحل انجام این پژوهشکه پژوهشگران آشنایی بیش

-ها نسبت به مطالعاتی از قبیل مطالعات همتری نیاز دارد، ؛ هزینه انجام این پژوهشمطالعات به اختصاص زمان و امکانات کم

تر است و امکان کنترل عوامل اثرگذار بر انجام پژوهش نسبت به بسیاری از مطالعات مانند مطالعات گروهی، تجربی و.... کم

های مورد بررسی و... تر است )در این مطالعات عواملی مانند همکاری نمونهگروهی، گزارش موارد و.... بیشای، هممداخله

-های دانشگاه امکانها و گروههای مقطعی در بسیاری از رشتهای در انجام پژوهش دارند(. انجام پژوهشنقش تعیین کننده

-ر حالی که امکان انجام بعضی از انواع دیگر مطالعات در بعضی از گروهها( دها و مباحث آنپذیر است )از نظر ماهیت رشته

 ها عمأل بسیار پایین است.ها و رشته
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و تعداد بسیار کم مطالعات گزارش موارد، مروری و  از طرفی هر کدام از انواع مطالعات مزایای خاص خود را دارند

االت مورد بررسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز قابل گروهی در مقای به روش هممند و نبود مطالعهمرور  نظام

 رسد توجه ویژه به انجام این نوع مطالعات ضروری است.به نظر میباشد و توجیه نمی

دستگاه عضالنی »از نظر حوزۀ موضوعی در موضوع  2615مند دانشگاه جندی شاپور در سال تنها مطالعۀ مرور نظام

های موضوعی بهداشت عمومی و داروشناسی . در مطالعات مورد بررسی در پژوهش حاضر، حوزهگیردقرار می« استخوانی

 شود. ها رؤیت میمند بین آناند و جای خالی مطالعات مرور نظامترین مطالعات را به خود اختصاص دادهبیش

ترین مطالعات با هدف درمان و کم ترین مطالعات با هدفهای مورد بررسی، بیشنتایج نشان داد که در تمام نمایه نامه

اند با اختالف طور که از نتایج گزارش شده مشخص است مطالعاتی که با هدف درمان انجام شدهپیش آگهی بودند. همان

اند )دومین فراوانی متعلق به مطالعات با هدف تری به خود اختصاص دادهقابل توجهی نسبت به دیگر اهداف، فراوانی بیش

تر پژوهشگران است. در مطالعه رسد توجه به بعد درمان در انجام پژوهش نیز مورد توجه بیشت(. به نظر میپیشگیری اس

ترین مطالعات با هدف درمان انجام شده ( نیز بیشبیک و همکاران )علی

ترین مقاالت با هدف سبب شناسی بودند که با پژوهش کم بودند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد، با این حال

حاضر همخوانی ندارد. در پژوهش حاضر، مقاالت با هدف پیشگیری با اختالف قابل توجهی نسبت به مقاالت با هدف 

ر حالی بیک نیز ددرمان در رتبه دوم قرار گرفتند، و مطالعات با هدف تشخیص در جایگاه بعدی قرار گرفتند. در مطالعه علی

که همانند مطالعه حاضر مطالعات با هدف پیشگیری درصد پایینی به خود اختصاص دادند، با این حال بر خالف نتایج این 

تر بود. از دالیل اختالف در تعداد مقاالت با هدف پیشگیری نسبت به ها از مطالعات با هدف تشخیص نیز کممطالعه تعداد آن

ه عدم نهادینه شدن اهمیت پیشگیری نسبت به درمان در پژوهشگران و همچنین عدم اتخاذ توان بمقاالت با هدف درمان می

های تأکیدکننده بر اهمیت پیشگیری نسبت به درمان و عدم تخصیص اعتبارات مالی ویژه جهت پژوهش با این هدف سیاست

العات مورد بررسی در پژوهش حاضر به از سوی نهادهای مرتبط اشاره کرد. باال بودن تعداد مطالعات با هدف درمان در مط

رود، با این حال پایین بودن تعداد مقاالت با هدف پیشگیری در مطالعات مورد بررسی در خودی خود نقطۀ قوت به شمار می

پژوهش حاضر از نقاط ضعف دانشگاه است. وجود اختالف قابل توجه بین مطالعات با هدف درمان و مطالعات با هدف 

های انجام شده در پژوهش حاضر مشخص شد ل تقدم پیشگیری بر درمان در تضاد است. همچنین در بررسیپیشگیری با اص

تواند در نهایت به کاهش خطای تعداد مطالعات با هدف تشخیص پایین است. افزایش تعداد مطالعات با هدف تشخیص می

 پزشکی و بهبود وضعیت سیستم بهداشت و درمان کمک کنند.

شناختی مقاالت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از نظر رشته و حوزۀ موضوعی نشان داد روشارتباط گرایش 

های تاریخ پزشکی، ترین مقاالت در حوزهترین مطالعات مورد بررسی در حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی، وکمکه بیش

ی که مطالعات حوزۀ بهداشت عمومی فراوانی قابل ها و مراکز بهداشتی و حرفۀ پزشکی قرار دارند. یکی از دالیلبیمارستان

های بهداشت باشد )گروههای مرتبط به این حوزۀ موضوعی در دانشگاه میاند، تعدد گروهتوجهی را به خود اختصاص داده

و ها غالباً تعداد اساتید و دانشجویان باال است ای، بهداشت محیط و...( همچنین در این گروهعمومی، بهداشت حرفه
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بیک و همکاران )موضوعات پژوهشی تنوع زیادی دارند. در مطالعه علی

تر مطالعات در حوزۀ موضوعی سیستم عضالنی استخوانی قرار گرفتند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد ( بیش

های های سالمندان، بیوشیمی، کارکنان بهداشتی و ناهنجاریاریترین مطالعات در حوزۀ موضوعی انگل شناسی، بیمو کم

که در این مطالعه تنها مقاالت دانشگاه علوم پزشکی تهران نمایه شده در سیستمیک و متابولیک قرار داشتند. با توجه به این

د که در پژوهش حاضر نیز شونامۀ پابمد مورد بررسی قرار گرفت، این وجه اشتراک با نتایج پژوهش حاضر رؤیت مینمایه

 های موضوعی بود.ترین حوزهنامۀ پابمد حوزۀ موضوعی بیوشیمی یکی از پاییندر مقاالت مورد بررسی از نمایه

تر مقاالت پذیرفته شده در نمایۀ وب آو ساینس در نتایج نشان داد که در مطالعات بررسی شده در پژوهش حاضر بیش

ها و های موضوعی تاریخ پزشکی، بیمارستانترین مطالعات مورد بررسی در حوزهحوزۀ موضوعی بهداشت عمومی، و کم

مقاله قرار داشتند. همچنین دومین فراوانی در  6مراکز بهداشتی، مامایی، جراحی، حرفۀ پزشکی و مشاغل بهداشتی هر کدام با 

در مطالعات شاهبداغی و  اص داشت.اختص« داروشناسی»نمایۀ وب آو ساینس به حوزۀ موضوعی مطالعات مورد بررسی در 

( و پارسایی محمدی و همکاران )شکفته )

ترین مطالعات مورد بررسی در حوزۀ موضوعی فارماکولوژی و ( نیز بیش

های تایج هر دو پژوهش با پژوهش حاضر همخوانی دارند.  در کشور ایران به ترتیب نارساییداروسازی قرار داشتند که ن

های قلبی وابسته به فشار خون، آلزایمر و دیابت باالترین علل ای، بیماری، صدمات جاده1های مغزیایسکمیک قلبی، بیماری

 16ای، آلزایمر و دیابت جزو قلبی، صدمات جادههای ایسکمیک اند. از بین این عوامل نارساییمرگ و میر گزارش شده

روند. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش به جز در حوزۀ موضوعی شمار میعلل اصلی مرگ و میر در جهان نیز به

های موضوعی مرتبط با علل مرگ و میر در کشور تعداد قابل قبولی به خود های سایر حوزهبهداشت عمومی، پژوهش

های پژوهش حاضر در ارتباط با یافته های موضوعی ضروری است.اند و توجه به انجام پژوهش در این حوزهص ندادهاختصا

شناختی مقاالت مورد بررسی  از جنبۀ نوع مطالعه با رشته و حوزۀ موضوعی در مطالعات وجود ارتباط بین گرایش روش

نشان داد نسبت پذیرش  2615المللی در سال های معتبر بینمایهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نمایه شده در ن

تر از سایر انواع مطالعات بوده است. همچنین در بیش« بهداشت عمومی»مقطعی در حوزۀ موضوعی -مطالعات توصیفی 

از تر بیش« های واگیربیماری»مقطعی در حوزۀ موضوعی -مطالعات مورد بررسی نسبت پذیرش مطالعات غیر توصیفی 

مقطعی بوده است.-مطالعات توصیفی 

در مطالعات « مقطعی-توصیفی »و مطالعات « بهداشت عمومی»یکی از دالیل وجود ارتباط مستقیم بین مطالعات حوزۀ 

تواند ماهیت انجام پژوهش در این زمینه باشد. در بسیاری از موضوعات زیرمجموعۀ بهداشت عمومی امکان مورد بررسی می

ترین تعداد که بهداشت عمومی بیشای و....( بسیار پایین است.  با این حال با توجه به اینیگر مطالعات )مداخلهانجام انواع د

را به خود اختصاص داده است، عدم وجود مطالعات مروری و  2615های موضوعی در سال مقاالت نسبت به سایر حوزه

البته شرایط مترتب بر پذیرش و امتیازدهی پژوهشی به مقاالت  مند در این حوزۀ موضوعی دور از انتظار است.مرور نظام

                                                           
1 Cerebrovascular disease 
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تواند در این رابطه مند و لزوم اشراف موضوعی و تجربۀ نظری برای نگارش این دسته از مقاالت، میمروری و مرور نظام

 ل افزایش است.مقطعی بوده در حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی به نظر قاب-اثرگذار باشد. همچنین تعداد مقاالت توصیفی 

مقطعی در حوزۀ بهداشت عمومی، همچنین باالتر بودن نسبت –با توجه به نسبت پذیرش باالتر مطالعات توصیفی 

رسد های واگیر در مطالعات مورد بررسی به نظر میمقطعی در حوزۀ موضوعی بیماری–پذیرش مطالعات غیر توصیفی 

-مقطعی در حوزۀ بیماری-ۀ بهداشت عمومی و مطالعات غیرتوصیفی مقطعی در حوز-احتمال نمایه شدن مطالعات توصیفی 

 تر باشد.المللی بیشهای بینهای واگیر در نمایه

تر از نتایج نشان داد در دو حوزۀ موضوعی آسیب شناسی و داروشناسی نسبت پذیرش مطالعات با هدف درمان بیش

-تر از هر هدفی به درمان بیماریهای موضوعی که بیشن حوزهوجود این نسبت با توجه به ماهیت ای. سایر اهداف بوده است

رسد. همچنین در مطالعات حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی نسبت پذیرش مطالعات با ها مرتبط هستند، منطقی به نظر می

های حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی دو هدف پیشگیری بیش از دیگر مطالعات این حوزه بوده است. از زیرمجموعه

پردازند، همچنین به مجموعۀ پزشکی پیشگیری، پیشگیری تصادف و صدمه/بالیا به صورت مستقیم به هدف پیشگیری میزیر

رسد احتمال پذیرش با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میصورت کلی هدف از مباحث بهداشتی پیشگیری است. 

های طالعات بهداشت عمومی با هدف پیشگیری در نمایهشناسی و داروشناسی با هدف درمان و مهای آسیبمطالعات حوزه

تر نیز بیش( )بیک و همکاران در مطالعۀ علی تر باشد.المللی بیشبین

های موضوعی گیرند و در حوزهشناسی قرار میاند در حوزۀ موضوعی آسیبشناسی بودهمطالعاتی که با هدف سبب

روشناسی، میکروب شناسی و ایمنی شناسی، انگل شناسی، دستگاه غدد، پرتوشناسی و تصویربرداری تشخیصی، جراحی، دا

 ای با هدف سبب شناسی انجام نگرفته است. چشم پزشکی هیچ مطالعه

انواع مطالعات تر از سایر المللی کمهای بیننتایج نشان داد نسبت پذیرش مقاالت مطالعات کارآزمائی بالینی در نمایه

مشی المللی به علت اهمیت باالی مطالعات کارآزمائی بالینی در پذیرش این مطالعات خطهای معتبر بینبوده است. شاید نمایه

های انسانی تری نسبت به سایر مطالعات داشته باشند. در مطالعات کارآزمائی بالینی مداخالت مستقیم بر نمونهگیرانهسخت

-ترین مطالعات در حوزۀ علوم پزشکی هستند و از فراتحلیل نتایج این مطالعات توصیهین مطالعات جزء مهمگیرد، اانجام می

 دهد.شود و این مسائل حساسیت پذیرش این نوع مطالعات را افزایش میهای بالینی مهم در سطح جهانی منتشر می

های موضوعی تر از سایر حوزهمومی بیشنتایج نشان داد نسبت نمایه شدن مطالعات در حوزۀ موضوعی بهداشت ع

های این حوزۀ دهد. در زیرمجموعهای را پوشش میهای گستردهاست. حوزۀ موضوعی بهداشت عمومی زیر مجموعه

ترین علل مرگ و میر در کشور )صدمات موضوعی پیشگیری تصادف و صدمه/بالیا به علت ارتباط مستقیم با یکی از اصلی

آید، این تر از سایر مباحث به نظر میپزشکی پیشگیری و سالم سازی و کنترل محیط زیست پررنگای( و دو مبحث جاده

های رسد پرداختن به زیرمجموعهروند. به نظر میهای اساسی حال حاضر کشور و حتی جهان به شمار میمباحث از چالش

  المللی بوده است.های معتبر بیننامهاین حوزۀ موضوعی خوشایند نمایه
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 پیشنهادهای پژوهش

شاپور مند مربوط به دانشگاه علوم پزشکی جندیگروهی، گزارش موارد و مرور نظامبا توجه به تعداد کم مطالعات هم 

شود دانشگاه به منظور افزایش تعداد این نوع مطالعات اقداماتی از قبیل برگزاری المللی، پیشنهاد میهای بیناهواز در نمایه

های خاص به تدوین این نوع های تدوین این نوع مقاالت، اختصاص هزینهای آموزشی در رابطه با روشهمنظم کارگاه

از طرفی با توجه به تعداد کم مقاالت دارای  مقاالت، فراهم آوردن امکانات الزم برای تدوین این مقاالت و... انجام دهد.

المللی و اصل تقدم پیشگیری بر درمان، و تعداد اندک های بینیهشاپور اهواز در نماهدف پیشگیری مربوط به دانشگاه جندی

شود مقاالتی با هدف تشخیص و اهمیت این نوع مطالعات در بهبود تصمیمات بالینی و کاهش خطای پزشکی، پیشنهاد می

در نظر گرفته  های الزم توسط دانشگاه، مزایای خاصی  پژوهش با این اهداف برای پژوهشگران دانشگاهضمن ارائۀ آموزش

مقطعی در حوزۀ بهداشت عمومی و -شود. از سوی دیگر با توجه به وجود ارتباط بین نسبت پذیرش مطالعات توصیفی 

-های واگیر در مقاالت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی جندیمقطعی در حوزۀ موضوعی بیماری -مطالعات غیر توصیفی 

های موضوعی ین وجود ارتباط بین نسبت پذیرش مطالعات با هدف درمان در حوزهالمللی همچنهای بینشاپور اهواز در نمایه

مقطعی در حوزۀ بهداشت عمومی و مطالعات غیر  -شود انجام مطالعات توصیفی شناسی،  پیشنهاد میداروشناسی و آسیب

حوزۀ موضوعی داروشناسی های واگیر و انجام مطالعات با هدف درمان در دو مقطعی در حوزۀ موضوعی بیماری -توصیفی 

 شناسی مورد تشویق قرار گیرد.و آسیب

 تشکر و سپاسگزاری

 -70672نامه و طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به شماره این مقاله برگرفته از پایان

 نماییم.مه تشکر مینااست. بدین وسیله از زحمات جناب آقای دکتر سید محمود لطیفی، مشاور آماری پایان

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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