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Abstract 

Purpose: Citation analysis is one of the most important and valid methods for evaluating 

performance and research activities. The purpose of this study is using the method for articles 

are related to Covid -19 between 2020 and 2021. 

 

Methodology: In this study, using citation analysis method, 3499 citation status associated 

with covid -19 diseases exceeded the website of the Web of Science, between 2020 and 

2021. Excel software has been used to analyze the data. 

 

Findings: Among 3499 citations, the most cited author was Abdulhamid et al. The most 

cited paper  was Omega-3 Fatty Acids for the Primary ... and the most cited subject  or 

keywords related to Polyunsaturated Fatty-Acids; Chronic Heart-Failure, ... and the and the 

highest rate of citing articles was related to Acids. In examining the language status of 

citations to articles, English was cited the most, furthermore regarding the citation trend 

based on the same year, 2020 had more citations than 2021. 

Conclusion: Citation analysis is a valid scientometric method to qualify the citation status of 

references, which is done correctly and appropriately with complete bibliographic 

information. 
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 چکیده

هلای ژووهشلی اسل . هلز  او ژلووهش      و فبالیل   هلای ههلم و هبت لر یلرای ارویلایی ع ل لرد      تحلیل  اسلتنادی ی لی او رو     هدف پژوهش:

 اس . 2021تا  2020های در یاوده وهانی سال 19-زیوکوحاضر یررسی  هقاالت هرت ط یا یی اری 
 

کللو و ژیشللینم هللرت ط یللا یی للاری  3499یللا رو  تحلیلل  اسللتنادی، وضللبی  اسللتنادی  ژللووهشدر ایلل  : شناسییی پییژوهشروش

هللورد یررسللی  للرار گرفلل . یللرای تج یللم و  2021تللا  2020هللای وب آو سللاینب یللی  سللال هسللتجرا او ژایگللاه اسللتنادی 19-زیلل
 . اف ار اکس  استفاده شزه اس ها او نرمتحلی  داده

 

 Omega-3اسللتنادتری  هقالللم،  ر اسللتنادتری  نویسللنزه، ع زالح یللز و ه  للاران  ژلل ر اسللتناد صللورت گرفتللم، ژلل  3499او یللی   : هییایافتییه

fatty Acids for the primary  هللا هریللو  یللم اسللتنادتری  هوضللو  یللا کلیللزوا هر و ژللPolyunsaturated Fatty-Acids; 

Chronic Heart-Failure;…  اسلل  و ییشللتری  نللرا اسللتناد یللم هقللاالت هللم هریللو  یللم Acids   یللود. ه ینللی  در یررسللی وضللبی
 2021نسل   یلم    2020سلال   ،اسلا  سلال هلم   ویلان انگلیسلی ییشلتری  اسلتناد را داشل  و در هلورد رونلز اسلتناد یر         ویانی استنادها یلم هقلاالت،  

 استناد ییشتری داش .
 

هبت لر در یررسلی وضلبی  اسلتناد یلم هنلایک اسل  کلم یلا           یعللم سلنج  تحلیل  اسلتنادی یلو رو  ک لی      گییر:: بحث و نتیجیه 

 .گیرد   صحیح و هناسب انجام هیشناختی کاه  ای  کار یم شباطالعات کتا
 

 .تحلی  استنادی، هقاالت، هطالبات استنادی، ارویایی کلمات کلید::

 

هلای  یلی  سلال   19-زیل وکوتحلیل  اسلتنادی هقلاالت هریلو  یلم یی لاری       . (1401) هظفلر  ،سلهرایی چشل م و حسلی    ،جاهادیی فیروو استناد:

    .37-48(، 4)7،یشناسهزیری  اطالعات و دانش ،2021تا  2020
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 1399 زهسنا  (ت28ی اژی)ژ چماش شماشة سا  هفنوت  تیشااساطالعات و دا   تکرکصلااهم هزف                                               38

 مقدمه
تدا اتز  هقاالت علمی زها ی از اهمیت و اعن اش بریدشداش ز و هتی 

شستتالت تحقیقتتی و ژووهیتتی یتتدد شا یتتد  اکفتتا یااتتز یتتم   
ها از هااب  هانیر شتزه دش ا  زهیاتم شتاایت     دکساز.ا  هقالم

تتا از هاتاب  همتوت    سبی یااز  المقزوشیحنیافی داشنم باشاز و 
اویل و هبن رتر  اسنفاده و بم ا  اسنااد یااتزد دش ا حتا  هتر    

هتا  ژییتین هستنیود    فبالیت علمی  یازهاز ا.تاهی از فبالیتت  
تتدا  دش  ها  .ذشتنم  متی  بزو  یس  ا.اهی از تال  چرایم
ا   تد  ادعتا  ا زکیتم   تدشواا .اهی ژی  شفتد  ژووه هسیر 
ا  واشها تز بتم اکحتاد ا تزا     ردها نتم دکگترا  یت    برمیتیبزو  

ا حاهز و حائل اشز  علمی چازا ی  یست )شضتازاده   اهدزو  هی
 طتدش بتم علمی  ها ژووه (د اهروزه اشزکابی 1387اا ا ت و بای
ا  شوبم .سنر  است و بتی  از ژتی  بتر اهمیتت ا      فلاکازه

وش  از اطالعات کیی جرکا  بمره تدش اکن شاسنا ددشدافلوده هی
ها استد فضا  جزکز تحقیقتاتی دش  اهزا  عمزه اکن اشزکابی از

-ها  همو اشزکابی فبالیتکیی از جا م 1حدزه ه البات اسنااد 

هاکی است شیده ازجملمد ه البات اسنااد  استها  تحقیقاتی 
دسنجد  تغییر و تحد  شتزه استت    تایاد یم از بزو ژیزاک  

 قتتتل از پ بتتتم  1388و شتتتب ا یت   ابتتتاد حتتت )چاووشتتتی 
 (د1380وزکقیت 

کیتی از عااوتر شتایر دش     استنااد  ت2بم .فنم سن .دژنتا 
 گاش  علمی است و  ق  بتاشز  دش تدلیتز و  یتر اطالعتات     

علمتی استت و ایتر  دش      یتتلل داشدد اسنااد از اوتد  اساستی   
شدد یتم دش شعاکتت اکتن اوتلت     جاهبم علمی با اا ا  شوبرو هی

شز و ه الت  استنااد شتزه    دات و تال  الز  دش ا  ایر شزه با
ا  کیی ها  شاکا ماسنداشت .دکا و ورکب باشازد ژییرفت فااوش 
و از ا   3ستاحی ینتا  از عداهل اولی است یتم بتر ه البتات    

شا افلاک  داده  هاا ایر .ذاشنم و یاشبرد  4جملم تحلیل اسنااد 
هتا  اطالعتاتی الینرو ییتی ه تل     است و هدج  ظمدش ژاکگاه

هتا   کیی از شیده ساحیینا شزه استد  5نااد اس ها  ماکم
ساحی است و ه البم اسنااد  کا تحلیل اسنااد  کیی همو علو

است یم دش ا  اداعتز حتایو    ساحیینا فاد   ترکنهنزاو از 
 ساحیعلوشددد بر شاب م هیا  هنن و ساز جسنحد و ه البم هی

 ظتر  داشنم باشز اها بتم   ساحیینا همین هفمدهی همسا  با 
ده یر تر  شا دش تحقیقات اشائمساحی زهیام تازهشسز یم علوهی

ها  همو بتا ستایناش    ساحی کیی از حدزهعلو تاستد باابراکن

                                                           
  1. Citation Studies 

1. San Gupta 

2. Bibliometric Studies 

3. Citation Analysis 

4. Citation Indexes 

شود یتم  شااسی بم شتماش هتی  ژینیزه دش علو اطالعات و دا  
با تدجتم بتم افتلاک  ححتو هاتاب  اطالعتاتی و  یتاز         شوزشوزبم

د  هترت  ت بتر هیتلا     هحققا  بتم براتراش  اشت تا  بتین هنت     
از  ستاحی علتو  دش شددداز اکن حدزه افلوده هی یااز.ا اسنفاده
.یر  برا  تبیتین هبیاشهتا  ششتز و    ها  اهاش  و ا زازهشو 

ا  دش جداهت    تتلیر و  تلییرتدسبم علد  و س دح .سنر  ا ا ت 
و شب ا یت  اباد  ح شدد )چاووشی هجنل  بیر  اسنفاده هی

 (د1388
( عقیزه داش ز یم تحلیل اسنااد  کیی 1381  )حر  و  یا

ها  یمی است یم بم برشسی هند  علمتی بتر استا     از شو 
ژتردازدد  شماش  تبزاد اسناادها  تبلق .رفنم بم ا  هنتد  هتی  

اهروزه یتاش دسنرستی بتم هاتاب  و شااستاکی ایتاش و .ترداوش         
استنفاده از   سدککزکرا از  دهقاالت یاش  بسیاش اسا  شزه است

 شوزافتتلو ا نیتتاش  تو  تحلیتتل استتنااد  و از ستتد  دکگتتر ش
 ماکتم   ازجملتم هتا و  هات  ماکمابلاشها  ینابیااینی ها از چییزه

اسنااد  علد  شاه یی  و تیجیر شفناشها  اسنفاده از هاتاب   
هتتا  شا استتا  یتترده استتت و تحلیتتل استتنااد  کیتتی از شو 

شتدد  یهتا هحستد  هت   ژذکرفنم شزه دش اکتن هتدشد از اشزکتابی   
(د کبای تحلیل استنااد   1388و شب ا یت  اباد  ح )چاووشی 

اشزکابی عملیرد ژووهیی استت یتم دش بستیاش  از ه البتات و     
ها بزا  اشاشه شزه است یتم اکتن الگتد بترا  هبرفتی      ژووه 

دش کک حدزه کا ششنم هتدشد استنفاده اتراش     هؤلفا ژریاشبردترکن 
 .رفنم استد

ا  چتا  شتزه دش کتک هحلتم     هت دش تحلیل اسنااد ت هقالم
شو زت باابراکنت هتر ایتر    واحز تحلیل بم یاش هی عادا بمعلمی 

با بیینرکن اسنااد و  هؤلفا شددت  یا گر شاب م بین یم تدلیز هی
اضاوت همناکا  دش هدشد س ب علمی  دکسازه استت یتم اکتن    

دش علو استت )شترک  هقتز  و     تلییرهمو ابلاش  برا  ساح  
 (د1398پ بم  قل از غفاش ت ژروکای و یرکمیت 1388علیحا یت 

هقاالت علمی کیی از هااب  همو ت اد  اطالعات هستناز و  
اکن هقاالت حاول تال  و ه البات علمی و ژووهیی هحققا  

شا  هتا ا هسنازد باابراکنت هیلا  اسنااد بتم اکتن هاتاب  اهمیتت     
تدست    هتا ا هیتلا  استنااد    دهاتزه  یتا  دهز زکترا   یا  هی

ها  دکگرا  استد دش  دشنم هاا ه ال   تلییرحققا  دکگر و ه
 ناکج حاول از برشسی اشزکابی تحلیل استنااد  حتایی از اکتن    

الگد  شفناش  استنااد  و ژووهیتی    عادا بمتدا ز یم هی است
هتدشد   شاستنا هتو ها  ژووهیی دشزهیامبرا  دکگر ژووهیگرا  

 دش اکتن   19-یدوکتز  بتا اغتاز شتید  بیمتاش     اسنفاده اراش .یردد 
هتا  هجنلت  علمتی    هات هحققا  و ژووهیگرا  دش حتدزه سا 

 دش هتدشد اکتن بیمتاش     شرو  بم تدلیز هقاالت و ایاش ژووهیتی 



 39                        2021تا  2020ها  بین سا  19-تحلیل اسنااد  هقاالت هربد  بم بیماش  یدوکز:   سه ابچشمهو   وزجاهیف  دبا

تدا تز  از  ظر ییفی و یمی هی هاا یرد ز یم برشسی و اشزکابی 
کتا از  ظتر   و بم تدسبم و بم تدد تدلیتزات علمتی یمتک یترده      

-دش علتو  اسنا زاشدها  جما ی از طرکقعلمی یم  ها ساح 

ها هدشد هربد  بم اکن ساح  ها هؤلفمت ا زتبرک  شزه ساحی
برا   هدشد یازتحلکم و تحلیل اراش .رفنم و دش تبیین اسناادها  

بستیاش یمتک    19-دش هدشد بیمتاش  یدوکتز  اکن تدلیزات علمی 
با تدجم بم اکن ه ال ت دش اکتن ه البتم بتر ا  شتزکو      یازدهی

یت بییتنر اشزکتابی وضتبیت هقتاالت هانیتر شتزه       جمت شاا
با اسنفاده از فیلتزها   دکستاز.ا ت    19-بیماش  یدوکز ةایدشزه

هدضدعاتت عادا  و غیره دش ژاکگاه اسنااد  و  او ساکاس بین 
از  ظتر استنااد بتا هبن رتترکن شو       2021تتا   2020ها  سا 
ا دست ژیز هدشد ظرکبای تحلیل اسنااد  بم هز   ساحیینا 
 یایود

تحلیل استنااد  دش دایتل و    دشزهیاةحا  با تدجم بم اکایم 
ها  بسیاش  ا حا  شتزه استتت دش اکتن    یاشا از اکرا  ژووه 
هیتابم بتا ژتووه      شتدد یتم  اشتاشه هتی  اسمت بم چاز هدشد 

 حاضر زت 
( دش ژووهیی بم برشسی هیتلا   1387اا ا  )شضازاده و بای

م زبا  فاشسی دش هحالت ها  علمی باسنااد بم هقاالت هماک 
ژردایناتز   1385تتا   1375ها  شسا ی از سا ینابزاش  و اطال 

ها دش هیتا   یم  ناکج  یا  داد هیلا  اسنااد بم هقاالت هماک 
هتا   هدشد و تبزاد اسنااد بم هقاالت همتاک   293یل اسناادها 

هتدشد استت    125و  168دایلی و یاشجی بتم ترتیت  برابتر بتا     
ن و یمنتترکن هیتتا گین استتنااد بتتم هقتتاالت همناتتین بییتتنرک

بتم ترتیت  هنبلتق بتم      تتللیفی ها  دایلی دش هر هقالم هماک 
( 05/0شااسی )( و فصلااهم اطال 268/0شسا ی )فصلااهم اطال 

 و بییتتنرکن و یمنتترکن هیتتا گین استتنااد بتتم هقتتاالت    استتت
بتم ترتیت  هنبلتق بتم      تللیفیها  یاشجی دش هر هقالم هماک 
( استتد  04/0شااسی )( و فصلااهم اطال 186/0ینا  )فصلااهم 

حلیتل استنااد    ( دش برشستی ت 1390هماکیت سلیما ی و افیاش )
( از 30-1هتا   ی هبرفت فلستفی )شتماشه  هقاالت فصلااهم علم

 یتا  داد تز دش بتین     3846هقالم برشسی شزه و هحمتد    177
ب  استنااد بتی  از ستاکر هاتا     3432ها با هااب  اطالعاتی ینا 

استنااد   1827فاشسی هدشد اسنااد اراش .رفنم و هااب  عربتی بتا   
باالتر از هااب  فاشسی و التین بدده استد دش بتین  دکستاز.ا ت   

هص احت عالهم ط اط اکی و شمیز  اهللاکتت سیااابنایاش هالوزشات 
هتتا  الیتتفاست استتفاشت هحمدعتتم ایتتاش شتتمیز ه متتر  و ینتتا 

و هحمدعم هصافات شیخ اشراق  ه مر ت االشاشات و النا یمات
( دش تحلیتل  1391ا تزد ایتدتی و همیتاشا  )   ژراسناادترکن بتدده 

شسا ی اسنااد  و ترسیو  قیم علمی ه البات ینابزاش  و اطال 

اشاشه  2011تا  1993دش ژاکگاه اسنااد  و  او ساکاس از سا  
ا  یتم  هحلتم  عاتدا  بتم یرد ز یم هحلم ینابجا م الینرو ییتی  

هتتزش ( دش ا  هانیتتر شتتز و  233تدلیتتزات علمتتی ) بییتتنرکن
هتتا  دا یتتگاه اکلیاتتدکل بییتتنرکن ستتمو شا دش بتتین ستتازها   

( شا داشاستد زشاعنیاش و 118علو حدزه هدشد برشسی ) زیاازهیتدل
( دش تحلیل استنااد  و هحنتداکی هحلتم    1392یرهی ) یا یعال

ت  یتا  داد تز از   1389-1385ها  ژلشیی هرهل.ا  طی سا 
اسناادت بیینرکن اسنااد بم هحالت و از  ظر شتیل ها ت     4168

بم هااب  چاژی و از  ظر زبا  بم هااب  ا گلیسی بتدده استت و از   
 دکسازه بیینرکن  دکساز.ا  هتردت بییتنرکن  دکستاز.ا      764

هدسد  هقاالت با شت م دا یگاهی اسنادکاش ت بیینرکن ژتذکر   
لد  ژلشتیی هرهل.تا    هقالم با وابسنگی سازها ی بم دا یگاه ع

 بدده استد
( دش تحلیتل استنااد  ده ستا     1393ایتدتی و همیتاشا  )  

-80تدلیزات علمی دا ییزه د زا پلشیی یرها  دش دوشه زها ی 
عاتدا  هقالتم    35و   اهتم ا کت ژا 241عادا  شتاهل   276ت از 89

  اهمژاکا اسنااد از  11023هانیر شزه دش ژاکگاه اسنااد  علد ت 
نجراا شزد بیینرکن اسناادات هربد  بتم هحتالت   و هقاالت اس

دشوز استناادات شا بتم    95ها بدد یم ارک  بم ا گلیسی و ینا 
ا ز یم بیینرکن شوزاهز  بم هااب  ا گلیستی  یدد اینصاص داده

هحالت هسنم  عادا بمهحلم  5بدده و بر اسا  اا د  برادفدشد 
ستنااد   ( دش تحلیتل ا 1393هبرفی شز زد سمیلی و همیتاشا  ) 

 دکستاز.ا    باتز  دستنم شااستی اکترا  بترا     هقاالت جمبیت
ها  دش حتا  ظمتدشت کافناتز یتم یلیتم      و تبیین حدزه تلییر.ذاش

تدا  دش ستم دستنم یلتی هرجت ت      دکساز.ا  هدشد اسنااد شا هی
البابزکای زادهت حاجی زکنژراسنااد و یو اسنااد جا  دادد دهقا ی

ستتنااد  هقتتاالت اعضتتا   ( دش تحلیتتل ا1395) زادهحستتنو 
دا یگاه تمترا  دش ژاکگتاه استنااد  علتد  جمتا        علمیهیئت
دهاتز از یتل   ت  یا  هتی 1390تا  1385( از سا  ISCاسال  )
عادا  هقالم دش  12477ت  فر 1237ت علمیهیئت فر عضد  1640

ا زد تبزاد اسنااد بتم هقتاالت بستیاش یتو و بتم      اکن ژاکگاه داشنم
دده استد ژردکس ییاوشز  و هااب  ط یبتی  اسنااد ب 341هیلا  

-بیینرکن هیلا  هقالم و بیینرکن دشوز اسناادت هحمزشضتا بتی  

وت دش   یتل بییتنرکن     ای تر علتی همنا بیینرکن تبزاد هقالم و 
ا زد هلک هحمز  و حاجی اسنااد شا دش اکن ژاکگاه دشکافت یرده

 ( دش برشستی تحلیتل استنااد  هقتاالت دو    1395البابزکای )زکن
 فصتتلااهم علمتتی ه البتتات ینابتتزاش  و علتتو اطالعتتات طتتی  

(  یا  داد تز یتم از   15-1ها  )شماشه 1394-1388ها  سا 
هقالم هانیتر شتزه دش دو فصتلااهم علتو      110اسنااد دش  1963

شااسیت بیینرکن اسنااد بتم  یترکات بتدده و    اطالعات و دا  
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.اشفیلتزت   ژراسناادترکن  دکسازه فاشسی و التین فرکزه عصتاشه و 
شسا ی و ژراسناادترکن  یرکم فاشسی و التینت ینابزاش  و اطال 

و ژراستتناادترکن ینتتا  فاشستتی و التتتین از  1ستتاکاس داشیتتت
د هلک است 2ا  بر اطالعاتهقزهمساحی و تا و  ساحیینا 

هتتا   اهتتمژاکتتا  هآیتذ ( دش تحلیتتل استتنااد  1396هحمتز  ) 
یتگاه شتمیز چمترا     شااستی دا  دینر  علو اطالعات و دا  

عاتدا    20 هآیذاسنااد از هااب  و  3048(ت 1394-1388اهداز )
ها  یا  داد  یترکات بتا تبتزاد    ز یم کافنمشاسنجراا   اهمژاکا 
اسنااد باالترکن هیلا  اسنااد شا داش ز و همناتین استنااد    1696

بم هااب  التین بیینر از هیلا  اسنااد بم هااب  فاشسی است یتم  
استتنااد بییتتنرکن استتنااد شا داشدد   2050گلیستتی بتتا  زبتتا  ا 

شتماشه   20( دش تحلیتل استنااد    1397اااهحمز  و س حا ی )
هقاالت هانیر شزه  یرکم افاق علتد  ا ستا ی  یتا  داد تز از     

اسناادت دش بین هااب  اطالعاتی ین  )فاشستیت   3173هیلا  یل 
نرکن التین و عربی( و از  ظر وضبیت زبا ی هااب  فاشستی بییت  

ا زد همناتین بییتنرکن تبتزاد    فراوا ی شا بم یدد اینصاص داده
هقاالت هربد  بم هردا  و ژریاشترکن  دکسازه هربد  بم هسبدد 

 ولی عر  استد 
( دش تحلیل استنااد  هقتاالت   1397اااهحمز  و هاشمی )

 1391هتا   هانیر شزه دو فصلااهم اسال  و هزکرکت طی سا 
است و دش بتین   2777یل اسناادها   یا  داد ز هیلا  1396تا 

هااب  اطالعاتی ین  )فاشسیت التین و عربی( و از  ظر وضبیت 
-زبا ی هااب  فاشسی بیینرکن فراوا ی شا بم یدد اینصتاص داده 

ا زد بیینرکن تبزاد هقاالت هربد  بم هتردا  و از  ظتر هتزش     
ز و  یات هرزباا زد داشابیتحصیلیت افراد داشا  هزش  دینر  بدده

( دش تحلیتتل استتنااد   یتترکم دکتتن و ستتالهت 1397غالهتتی )
ت  یتا   1396تتا   1392دا یگاه علد  ژلشیی هاز زشا  از سا  

-2008هتا   داد ز یم بیینرکن هااب  اطالعاتی هربد  بم سا 
باشاز و اسنااد بم اترا  ژتس از هقتاالت ا گلیستی و     هی 2012

اینصتاص داده  هقاالت و ین  فاشسی جاکگاه چماش  شا بم یدد 
ا  با تحلیل اسنااد  بتم  ( دش ه البم1397استد دالد ز و ا.اه )

عاتدا (   290شتماشه )  28برشسی وضتبیت استناادات هقتاالت    
 1395-1389هتا   شااسیت طتی ستا   فصلااهم علمی اایا د 

استنااد وتدشت    7512ها  یا  داد ز از بتین  ژردایناز یم کافنم
کن هیلا  استنااد و ستمو   .رفنمت هحالت  س ت بم ینا  بیینر

هیاشیت هردا  دش تدلیز هقاالت بیینر از سمو ز ا  بدده است 
و ژراستتناادترکن  دکستتازه فاشستتی و التتتینت شوشتتن ط تتر  و  
اسماعیل و ژراستناادترکن  یترکم التتین و فاشستی بتم ترتیت        

                                                           
1  .  Scientometric 

2. Introduction to Informetrics 

Aquaculture Nutrition  د تتدداش  استت شااستی  و اایا د
تدلیزات علمتی هانیتر شتزه     ذهآی( دش تحلیل اسنااد  1398)

دا یتگاه ازاد استالهی واحتز تایتابن دش      علمتی هیئتت اعضا  
ژد ت  یتا  داد  دو اسی 4ت ا  ا  سی3ها  ا  ا  ا ژاکگاه

استنااد بییتنرکن هیتلا  استنااد بتم وتدشت        7166دش هحمد  
هقاالت بدده است و از لحاظ زبا ت هااب  ا گلیسی بی  از هااب  

ت هحمز  و ژدشویشحسنااد اراش .رفنم بدد زد ها هدشد اساکر زبا 
( دش تحلیل استنااد  و ترستیو شت یم استنااد      1398ااسمی )

تتا   1391هتا   هقاالت هرت   با بیماش  اسییلوفر ی طی سا 
هقالتتم استتنجراا  180استتنااد از فمرستتت هاتتاب   5303ت 1395

از ها بییتنر  ها  یا  داد ز از  ظر  د  هزش ت هقالمیرد زد کافنم
ا تز و ژراستناادترکن ها ت  و    ساکر هااب  هدشد اسنااد اراش .رفنتم 

 دکسازه  یل بم ترتی  هیجر شز زد غفاش ت ژروکای و یرکمی 
هتتا  فصتتلااهم ه البتتات ( دش تحلیتتل استتنااد  هقالتتم1398)

تتا   1391هتا   )هانیر شزه دش سا  36تا  9تفسیر  از شماشه 
هقالمت  248اسنااد از  9799( شا برشسی یرد ز و کافناز یم 1397

بیینرکن اسنااد هربد  بم هااب  عربی و ژراسناادترکن ینا  ژس 
از ارا  یرکوت تفسیرالمیلا  استد همناین ژراسناادترکن هحلمت 

  دکسازه و هنرجو  یل هیجر شز زد
( دش تحلیل اسنااد  2013) 7و یا اژا اواش 6ت بیراداش5با اتپا داش

شااسی دا یگاه یدهپد دش هاتزت  نم .یاهها  دینر  شش اهمژاکا 
بتددد   هتا و هقتاالت یافترا س    یا  داد ز یم هحققا  از ینا 

ها  یاششااسی  اهمژاکا ( دش تحلیل اسنااد  2015) 8شوز  رگ
: شااستی ا ستا  و  یشااست جاهبتم ها  دینر  دش اششز و شسالم

-2010هتا   اشزکابی هیلا  اسنفاده از هااب  ینابجا م طی سا 
ها  س ت بم هحالت ت دشوز بیینر  از اسناادات بم ینا 2013

ها دش اال  چا  و استنفاده از هحتالت   با اسنفاده غال  از ینا 
زبتا    عاتدا  بتم دش اال  چاژی و الینرو ییی با زبا  ا گلیستی  

 دهزد غال  برا  تما  هااب  شا  یا  هی
م هقالت  100( دش تحلیل استنااد   2017) 9جد ل و همیاشا 

شاکج دش هدشد شیسنگی شبا  ا نماکی دش حدزه اشتدژتز   یتا    
شااساکی شتزه از ده هحلتم اشتدژتز      ژراسناادهقالم  100داد ز 

داشا   2009تا  1951ها  هجنل  ژاکگاه ا  ا  ا  بین سا 
 J Bone و  J Hand Surg Amبیینرکن تبزاد هقاالت از 

Joint Surg Am    الت دش هقالتم استتد هقتا    32هر یتزا  بتا
                                                           
3. ISI 

4. ISC 

5. Banateppanvar 

6. Biradar 

7. Kannappanavar 

8. Rosenberg 

9. Jones et al 
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دشجم او  بالیای و از اکن تبزاد هداشد  هدشد  بدد تز و دشوتز   
یمی از هقاالت اسنفاده اازاهات  نیحم .لاش  شزه بیماش استد 

هقالم  100( دش تحلیل اسنااد  2019) 3و هییرا 2ت .ا  1ژاشهاش
اشاشه یرد ز  2018برتر دش هدشد اینال  وسدا  اج اش  از سا  

تدا تز  یاتز هتی  یم کک  یرکم دشکافت هییم تبزاد اسناادهاکی 
دش اکتن زهیاتم استنفاده شتددد      تلییر.ذاش کک  یا گر  عادا بم

بالیای/هتتزکرکتت  هتتا کازهتتا ةدشزهیاتتهقتتاالت  شوتازاکتتن
اژیتتزهیدلد   و تصتتدکربرداش  عصتت ی بییتتنرکن استتنااد شا دش  

و  4ا تتزد فرهتتاتد.لدایتتنال  وستتدا  اج تتاش  داشتتنم ژتتووه 
( دش تحلکتتم و تحلیتتل ینابیتتااینی هقتتاالت  2020) 5کتتاژینی

هتا   هنمریل بر هدضد  هترگ هغتل  هانیتر شتزه دش هحلتم     
ت 19-2-1995هتا   شزه با اسنااد علمی بین ستا   ساز  ماکم

هقالتتتم دش ژاکگتتتاه و  او ستتتاکاس   3487 یتتتا  داد تتتز از 
ها هدلزترکن ییتدش استت و هحلتم    دش تما  شو  هنحزهاکاالت

Transplantation Proditions یمتتک شا بتتم  نکیتتنریب
 ادبیات هدضد  هرگ هغل  یرده استد

اسناادات شدد از اسمت ژیییام برداشت هی ا نمدش  نیحمت 
از  ظتر هاتاب  هجنلت  ها اتز ینتا ت هقتاالتت       تدلیزات علمی 

ها و غیره و زبا  اکن هااب  با تدجم بم  دکساز.ا  هدشد  اهمژاکا 
 یتا  از اهمیتت   هتا  همم اکتن  است یم هاهؤلفماسنااد و دکگر 

دش  ستاحی هربد  بم علو الگد  اسنااد و شو  تحلیل اسنااد 
ا  کتک اشزکتابی دش   تتد ها و تدلیزات علمی است یم هیژووه 

 دش هدشد یتاز  هتا  هؤلفتم از  ظتر  اسنااد شزه  جمت وضبیت ایاش
دش هیتا    هتا ا داشنم باشیو تا جاکگتاه  ه حث تحلیل اسنااد  

-  اطالعاتی شااینم شدد و با اکن ه البات هیححو عظیو هااب

تتتدا  بتتم هیتتلا  فبالیتتت علمتتی و ژووهیتتی افتتراد و هیتتلا   
 ها  هجنلت  علتو و دا ت    دش حدزه هاا ه البات  تلییر.ذاش 
 ژی بردد

 

 شناسی پژوهشیروش
ها دش اکن ه البم بم برشسی تحلیل اسنااد  هقاالت هربد  بتم  

ا  با تدجتم بتم اکتنت هقتاالت     ژردازکود حهی 19-بیماش  یدوکز
اطالعاتی اسنااد  و   از ژاکگاه شا 19-هربد  بم بیماش  یدوکز

 استنجراا یتردکود   2021تتا   2020هتا   سا  نیب 6او ساکاس

                                                           
1. Parmar 

2. Ganesh 

3. Mishra 

4. Ferhatoglu 

5. Yapici 

6. Web of Science 

 هتدشد ظر   هتا زوا هییلاکن یاش  جست فرهد  جسنحد    برا
 کبای: استها  وا ه یدوکز شا تبرک  یردکو یم شاهل هنراد 

"COVID-19" OR  "2019-nCoV"  OR  "SARS-

CoV"  OR  "SARS-CoV 2"  OR  "MERS-

CoV"   OR  "new Coronavirus"  OR  "Novel 

Coronavirus"  OR "Coronavirus" OR "Post-

COVID"  OR  "Severe Acute Respiratory 

Syndrome"  OR  "Middle East Respiratory 

Syndrome"  OR  "Beta coronavirus" OR 

"Betacoronavirus" 

 ها  اولی ژاکگتاه و سپس اکن فرهد  جسنحد شا دش تما   ماکم
هتا   یتاش بتردکود تبتزاد داده   م جمت بازکابی هقاالت ب هدشد ظر

هتا   فاکتل  ودشت بمژیییام است یم  3499هربد  بم اسناادت 
کک  ودشت بمشا  هاا تاکی اسنجراا شزه و سپس  500ایسل 

 Authorشاهل   یازهدشدفاکل کیپاشچم ایسل از بین فیلزها  

Full Names, Article title, Source Title, 

Language, Document Type, Author 

Keywords, Keywords Plus, Abstract, Cited 

Reference Count, Times CitedWoS Core, 

Times Cited All Databases, Publication Year, 

Volume, Issue, Research areas ا  دشاوشدکتتود بتتر
 ایسل اسنفاده شزد افلاش ر ها از تحلکم و تحلیل و تدوی  داده

 

 پژوهش ها سؤال
هیا گین تبزاد اسنااد هر هقالم دش تبزاد یل هقتاالتت تبتزاد    -1

دفبات اسنااد دش هسنم و  او ساکاس و یل ژاکگتاه اطالعتاتی   
 چگد م است؟

 2021تتتا  2020  هتتابتتین ستتا  ژراستتناادهتتا   دکستتازه -2
 از؟یزاه
 یزاهاز؟ 2021تا  2020ها  بین سا  ژراسناادهقاالت  -3
 یزاهاز؟ 2021تا  2020ها  بین سا  ژراسناادهدضدعات  -4
چگد م  2021 تا 2020ها   رخ اسنااد بم هقاالت بین سا  -5

 است؟
تتا   2020هتا   وضبیت زبا ی اسناادها دش هقاالت بین سا  -6

 چگد م است؟ 2021
 2021تتا   2020ها  بر اسا  سا  بین سا شو ز اسناادها  -7

 چگد م است؟
 

 های پژوهشیافته
هیا گین تبزاد اسنااد هر هزش  دش تبزاد یل استناادت تبتزاد    -1

ها  اطالعتاتی  دفبات اسنااد هسنم و  او ساکاس و یل ژاکگاه
 چگد م است؟
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 هحاس م هیا گین تبزاد اسناادها. 1جدول 

 فیلزها
 هحمد  تبزاد یل اسنااد

هحمد  تبزاد دفبات اسنااد هسنم 
 و  او ساکاس

هحمد  تبزاد دفبات اسنااد یل 
 ها  اطالعاتیژاکگاه

156081 377908 391282 

 3449 3449 3449 تبزاد یل هزاش 

 44/113 57/109 25/45 هیا گین تبزاد اسنااد

 
 هدجددت هحمد  تبزاد یل اسنااد هزاش  سؤا برا  برشسی اکن 

(Cited Reference Count)  بتتم همتتراه هحمتتد  تبتتزاد

 Times Cited, WoS) اسکسادفبات اسنااد هسنم و  او 

Core) یاطالعتات هتا   و یل ژاکگاه (Times Cited, All 

Databases)      هدشد شماش  اراش .رفتد ستپس بتا تدجتم بتم
( هیا گین تبزاد اسنااد برا  هر هزش  3449تبزاد یل هزاش  )

و  57/109ت 25/45شتز یتم بتم ترتیت      دش اکن فیلزها هحاس م 
  ماک  داده شزه استد 1اهز ز یم دش جزو   بم دست 44/113
 2021تتتا  2020  هتتاهتتا  ژراستتنااد بتتین ستتا  دکستتازه -2

 یزاهاز؟

ت ده  دکستازه  2دو ت بتا استنفاده از جتزو      ستؤا  دش ژاسخ بتم  
ژراسنااد هیجر شزه استت یتم بتر استا  ا  ع زالحمیتز و      

 ( و داهتا و همیتاشا   447ت بدهزو و همیتاشا  ) (545همیاشا  )
( اسنااد بتم ترتیت  دش   366هینر  با اکزکر و همیاشا  ) طدشبم
کتت  او  تتتا چمتتاش  ژراستتناادترکن  دکستتازه هستتنازد اکتتن   شد

داشا  هقتاالت برتتر و    19- دکساز.ا  دش حدزه بیماش  یدوکتز 
ز بر ت هسنم هسناز یم دکگر  دکساز.ا  از اکن هقاالت بمره هی

 یاازداسنااد هی هاا و بم 
 

 تدزک  فراوا ی هربد  بم  دکساز.ا   .2جدول 

 2021تا  2020ها  بین سا  ژراسنااد

 

 

 2021تاات  2020هاات  مقاات پ استناا بتن ساا   ناات  -3

 کدتمبد؟

، ن  مقتلاه  3تز جادل    نوم ست تنا اتن   نؤت نر اتنخ سه 

هات   مشخص شد  تنا  کاه ساس تناتف هت  اه      استن بتن

 Omega-3 Fatty Acids for the( 545جاادل ، )

primary …,( ،447 )The Global 

Phosphorylation …, ،(366 )Coronavirus Disease 

2019-COVID …, ( 366ل )Strengthening the 

Immune System…,  تت چهترم تل   رنهفسه تست ب نر

 استن بتنتسه  مقت پ هس بد.

 

 

 

 درصد ف وان  تعداد استناد نویسندگان

 42/14 545 ع زالحمیز و همیاشا 

 83/11 447 و همیاشا بدهزو 

 69/9 366 و همیاشا داها 

 69/9 366 و همیاشا اکزکر 

 50/9 359 و همیاشا  توابر

 34/9 353 و همیاشا  یالش 

 31/9 352 واسید سلد  و همیاشا 

 92/8 337 سسدسیی و همیاشا 

 68/8 328 جا.اش و همیاشا 

 63/8 326 دسفدش.س و همیاشا 

 100 هحمد 
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 2021تا  2020ها  بین سا  ژراسناادتدزک  فراوا  هربد  بم هقاالت  .3جدول 
 درصد ف اوان  تعداد استناد مقاالت

Omega-3 Fatty Acids For The Primary And Secondary Prevention of 

Cardiovascular Disease 
545 42/14 

The Global Phosphorylation Landscape of SARS-CoV-2 Infection 447 83/11 

Coronavirus Disease 2019-COVID-19 366 69/9 
Strengthening the Immune System and Reducing Inflammation and 

Oxidative Stress through Diet and Nutrition: Considerations during the 

COVID-19 Crisis 

366 69/9 

Immunology of COVID-19: Current State of the Science 359 50/9 

Future for the world's children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission 353 34/9 
Self-Determination Theory Applied to Physical Education: A Systematic 

Review and Meta-Analysis 
352 31/9 

Electrochemical biosensors for pathogen detection 337 92/8 

You've got male: Sex and the microbiota-gut-brain axis across the lifespan 328 68/8 

Human Coronaviruses and Other Respiratory Viruses: Underestimated 

Opportunistic Pathogens of the Central Nervous System? 

326 63/8 

 100 هحمد 

 

 2020هت  هت( استن بتن س   نت موضوعتپ )کل دلتژ  -4

 کدتمبد؟ 2021تت 

، 4چهااترم ساات تناا اتن  تز جاادل     نااؤت نر اتنااخ سااه 

هاات( استناا بتن مسسااوق سااه مقاات پ موضااوعتپ )کل اادلتژ 

هات  جادل  ساه    مشخص شد  تن  که ساس تناتف هت  اه   

تنتسه  موضاوعتپ  هاف تل  تات نهار استنا ب    رنتست ب نر 

 هت( قستر نترند.)کل دلتژ 

 2021تا  2020ها  بین سا  ژراسناادتدزک  فراوا ی هربد  بم هدضدعات . 4جدول 
 درصد ف اوان  تعداد استناد (هادواژهیموضوعات )ید

Polyunsaturated Fatty-Acids; Chronic Heart-Failure; Alpha-Linolenic 

Acid; Randomized Controlled-Trial; Base-Line-Characteristics; Acute 

Myocardial-Infarction; Fish-Oil-Supplementation; Coronary-Artery-

Disease; Intima-Media Thickness; Placebo-Controlled Trial 

545 42/14 

Nf-kappa-b; Respiratory-Syndrome-Coronavirus; Gtpase-Activating 

Protein; Cell-Cycle Arrest; Site-Specific Phosphorylation; Tissue-

Plasminogen-Activator; Anaphase-Promoting Complex; Necrosis-Factor-

Alpha; P38 Mapk Inhibitor; Human La Antigen 

447 83/11 

Respiratory Syndrome Coronavirus; Infectious-Bronchitis Virus; Sars 

Coronavirus; Emerging Coronavirus; Subcellular-Localization; 

Nucleocapsid Protein; Pneumonia Outbreak; Control Strategies; Bat 

Coronaviruses; Global Health 

366 69/9 

C-reactive Protein; Nf-Kappa-B; Supplementation Lowers Inflammation; 

Respiratory-Tract Infections; Vitamin-E Supplementation; Chain Fatty-

Acids; T-Cells; Cardiovascular-Disease; Retinoic Acid; Influenza-Virus 

366 69/9 

Acute Respiratory Syndrome; Innate Lymphoid-Cells; Sars Coronavirus 

Infection; Natural-Killer-Cells; Cellular Immune-Responses; Human 

Monoclonal-Antibody; Potent Neutralization; Interferon; Inflammatory 

Cytokines; Dendritic Cells 

359 50/9 

Disease-Control-Priorities; Long-Run Impacts; Air-Pollution; Sustainable 

Development; Global Health; Early-Childhood; Social Media; Cognitive-

Development; Adolescent Health; Key Messages 

353 34/9 

Perceived Autonomy Support; Trans-Contextual Model; Psychological 

Needs Satisfaction; Social Physique Anxiety; Students Motivational 

Responses; Teacher-Focused Intervention; Intrinsic Motivation; High-

352 31/9 
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 درصد ف اوان  تعداد استناد (هادواژهیموضوعات )ید

School; Middle-School; Situational Motivation 

Label-free Detection; Escherichia-Coli O157h7; Molecularly Imprinted 

Polymers; Reduced Graphene Oxide; Impedance Spectroscopy 

Characterization; Printed Microfluidic Devices; Free Impedimetric 

Biosensor; Self-Assembled Monolayers; Field-Effect Transistor; Human 

Influenza-Virus 

337 92/8 

Autism Spectrum Disorder; Estrogen-Receptor-Beta; Posttraumatic-

Stress-Disorder; Hormone Replacement Therapy; Fecal Microbiota; 

Gender-Differences; Dependent Regulation; Temporal Development; 

Commensal Bacteria; Host Genetics 

328 68/8 

Influenza-a Virus; Hippocampal Neuron Morphology; Cell Transplant 

Recipients; Blood-Brain-Barrier; Mers-Cov Outbreak; Rnase L Pathway; 

Syncytial Virus; Viral-Infections; Multiple-Sclerosis; Nipah Virus 

326 63/8 

 100 هحمد 

 

 2021تات   2020هات   نسخ تن بتن سه مقت پ س   نت  -5

 چگونه تن ؟

، ناسخ  5ابجر ست تنا اتن  تز جادل     نؤت نر اتنخ سه 

 تنااتف تناا بتن سااه مقاات پ مشااخص شااد  تناا  کااه سس

و  Article( ،681 )Review( 2730هاات  جاادل ، )هت  ااه

(72 )Article; Early Access  هاف تل  تات   رنسه تست ب نر

 نوم نسخ تن بتن سه مقت پ قستر نترند.

 

 2021تا  2020ها  تدزک  فراوا ی هربد  بم  رخ اسناادات بم هقاالت بین سا . 5جدول 

 درصد ف اوان  تعداد استناد نوع مقاالت

Article 2730 20/78 

Review 681 46/19 

Article; Early Access 72 60/2 

Review; Early Access 7 20/0 

Article; Proceedings Paper 3 09/0 

Review; Book Chapter 3 09/0 

Editorial Material 2 06/0 

Article; Data Paper 1 03/0 

 100 3499 مجموع

 

هات   لضع   زستنی تنا بتنهت ساه مقات پ سا   نات       -6

 چگونه تن ؟ 2021تت  2020

، 6ششاار ساات تناا اتن  تز جاادل   نااؤت نر اتنااخ سااه 

تن سه مقت پ مشخص شاد  تنا  کاه    لضع   زستنی تن ب

تنا بتن   3480هت  جدل ، زستن تنگل سی ست نتف هت  هتسس

 هف تل  لضع   زستنی تن بتن سه مقت پ قستر نترن.رننر 

 

 2021تا  2020ها  تدزک  فراوا ی هربد  بم وضبیت زبا ی اسنااد بم هقاالت بین سا . 6جدول 
 

 
 
 
 
 

 درصد ف اوان  تعداد استناد زبان

 46/99 3480 ا گلیسی

 20/0 7 اسپا یاکی

 17/0 6 الما ی

 11/0 4 ژرتغالی

 06/0 2 فرا سد 

 100 3499 مجموع
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 2021تتا   2020ها  بین سا  شو ز اسناادها بر اسا  سا  -7
 چگد م است؟

ت شو تز استناادها بتر    7هفنو با اسنفاده از  سؤا دش ژاسخ بم 
هتا  جتزو ت   اسا  کافنمر شزه است یم براسا  سا  هیج

 86بتا   2021او  و ستا    شدک اسنااد دش  3480با  2020سا  
 داسنااد دش شدک  دو  اراش داشد

 
 2021تا  2020ها  تدزک  فراوا ی شو ز اسنااد بر اسا  سا  بین سا  .7جدول 

 سال تعداد استناد درصد ف اوان 

54/97 3413 2020 

46/2 86 2021 

 مجموع 3499 100

  

 یریگجهینتبحث و 
است یتم   ساحیینا ها  هبن ر تحلیل اسنااد  کیی از شو 

بم اشزکابی هند  علمی بتر استا  شتماش  استناادها  تبلتق      
دش  ستاحی ینتا  ژردازدد اسنفاده از فاد  .رفنم بم ا  هند  هی

تحلیل هقاالت بسیاش شاکج است یم تحلیل اسنااد  کیی از اکن 
شودد یتاش هتی  م هبن ر دش تحلیل هقاالت و تدلیزات علمی بفاد  

دش سراستر د یتا و    19-شاکز با تدجم بم .سنر  بیماش  یدوکز
ها  هجنل  علمی یتم شو  اکتن بیمتاش  و    ژووهیگرا  حدزه

وکرو  بم تدلیز و  گاشت علمی و  ناکج هجنل  دست کافناتزت  
بتم   نااد ساحی و تحلیل است بمنر است با اسنفاده از شو  علو

ها ژردایت تا هیلا  یمی و ییفی اکن اشزکابی هقاالت و ژووه 
ها  هبرفی شزه دش   دش ژووه شواز اکن ایاش هیجر شددد 

 اسمت ژیییام اکن ه البم  یل اسنفاده شزه استد 
(ت ایتدتی و  1391ها  هماکیت ستلیما ی و افیتاش )  ژووه 
(ت 1395ه )زادالبابتزکای و حستن  (ت حاجی زکتن 1393همیاشا  )

( و غفتتاش ت ژروکاتتی و یرکمتتی 1397اااهحمتتز  و هاشتتمی )
( و ژاشهاشت .تا   و هییترا   2015( دش دایل و شوز  رگ )1397)
اکاتزد  هاکی از ا  بم شتماش هتی  ( دش یاشا از ییدش  مد م2019)

هز  از ژووه  حاضر تحلیتل استنااد  هقتاالت هربتد  بتم      
یتم از ژاکگتاه   بتدد   2021تتا   2020هتا   بین ستا   19-یدوکز

اسنااد  و  او ساکاس اسنجراا شز ز یتم هحمتد  ا  برابتر    
هتا   هزش  بددد با وجدد فیلزهاکی ها اتز استنااد دش داده   3499

تدا  هیا گین حضدش هر هتزش  دش  حاول بم ودشت ایسلت هی
 شا هحاس م یردد هاا بین 

با تدجم بم تبزاد یل هتزاش  و هحمتد  شتماش      تباابراکن
سناادت تبزاد دفبات اسنااد دش هسنم و  او ساکاس و تبزاد یل ا
اهتز   بم دستت ها  اطالعاتی ا  هیا گین هر هزش  یل ژاکگاه

یم تا حزود  برا  اکن فیلزها هنفاوت بدد و اکتن حتایی از ا    

است یم اسنااد از هزاش  هدجدد تدس   دکساز.ا  دش وضتبیت  
ها  اکگاهیدبی است و هیا گین اسنااد برا  هر هزش  دش یل ژ

اهتزه   بتم دستت  ( دش هقاکسم با دو هیا گین 44/113اطالعاتی )
( و هحمتد  یتل استنااد    57/109کبای هسنم و  او ستاکاس ) 

 ( بییتتنر استتت یتتم اشتتاشه بتتم تاتتد  هتتزاش  دش تمتتا  25/45)
 بیینر  هدشد اسنااد اتراش   دفباتبمها  اطالعاتی داشد و ژاکگاه
استا   دهتز یتم بر  هتی  ها  اکن ژووه   یا .یر زد کافنمهی

تدا   دکستازهت هقتاالت و هدضتدعات    اهزه هی بم دستاسنااد 
شا هیجر یترد یتم بتا تدجتم بتم ا  دش       ژراسنااد( هازوا هییل)

بم ترتی  ع زالحمیز و همیتاشا ت   ژراسناادها  اسمت  دکسازه
هینر  بتا اکتزکر و    طدشبمبدهزو و همیاشا  و داها و همیاشا  

اسنااد  69/9و  366ت 83/11و  447ت 42/14 و 545همیاشا  با 
.یر تزد ستپس   ک  او  تا چماش  اراش هتی شدو دشوز فراوا ی دش 

شا هیتجر یرد تز یتم هقالتم      ژراستنااد هات هقتاالت  اکن کافنم
Omega-3 fatty acids for the primary and 

secondary prevention of cardiovascular 

disease  ترکن ژراسنااددشوز فراوا یت  42/14اسنااد و  545با
اتراش   ژراستنااد هقالم و دش شدک  او  جزو  هربد  بم ده هقالتم  

ا  هسناز یتم دش حتدزه ژووهیتی    ها هقاالت هسنم.رفتد اکن
ا تز و بتم  ظتر دش     دکساز.ا  بسیاش هدشد استنفاده اتراش .رفنتم   

 یرکات هبن ر هو بم چا  شستیز زد دش اداهتم هتو هدضتدعات     
هیتتتتتجر شتتتتتز یتتتتتم  ژراستتتتتنااد (هتتتتتازوا هیتتتت یل)
 ;Polyunsaturated Fatty-Acids هتتازوا هیتتیل

Chronic Heart-Failure; Alpha-Linolenic Acid; 

Randomized Controlled-Trial; Base-Line-

Characteristics; Acute Myocardial-Infarction; 

Fish-Oil-Supplementation; Coronary-Artery-

Disease; Intima-   Media Thickness; Placebo-

Controlled Trial دشوتز فراوا تی    42/14اسنااد و  545 با
دش شدک  او  جزو  هربدطتم اتراش    ژراسناادهدضدعات  عادا بم
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هتا  ژووهیتی هجنلت     ها هتو دش حتدزه  .رفنازد اکن یلیزوا ه
 هتا ا تدس   دکساز.ا  هجنل  باشها اشاشه شز ز یم از اهمیت 

استد با تدجم بم  رخ اسنااد بتم   19-یدوکز دش اشت ا  با بیماش 
 Articleهقاالت بر اسا  هااب  اطالعاتی هدجدد بتم ترتیت    

Review Article;   Early Access   و  2730بتتا شا
اسنااد و دشوز فراوا تی دش   06/2و  72 ت46/19و  681ت 02/78
بم هقتاالت اتراش    اسناادک  او  تا سد  جزو  هربد  بم  رخ شد

کا هقاالت  یا  از تدجتم   Articleوجدد اسنااد بیینر بم داش زد 
و جاکگاه ا  دش ژووه  و تدلیز علمی  س ت بم دکگتر هحمتل   

ها هتو هتدشد تدجتم اتراش     اطالعاتی است یم دش اسمت ژیییام
 .رفتد 

زشاعنیتتاش و عالییتتا  یرهتتیت ایتتدتی و همیتتاشا ت هلتتک  
اشت البابزکایت هلتک هحمتز ت ا.تاهت تتدد    هحمز  و حاجی زکن

ها  یدد بتم  نتاکج   ژدشت هحمز  و ااسمی  یل دش ژووه شحیو
دهز یم تدلیز علو و دا ت   هیابمی دست کافنازد اکن  یا  هی

تدا ز از طرکق هحمل اطالعاتی هقالتم  هی یاسا بمتر و شا سرک 
دش دستتنر  یتتاشبرا  و دکگتتر ژووهیتتگرا  هربتتد  بتتم حتتدزه 

هدشد اهمیت است زها   هاا ژووهیی یدد اراش دادت ا نم برا  
 .یردد اکن دسنرسی است یم بم اکن شیل ا حا  هی

ها  هربتد  بتم وضتبیت زبتا ی استنااد بتم       دش هدشد کافنم
دشوز فراوا تی   46/99اسنااد و  3480هقاالتت زبا  ا گلیسی با 

دش شدکتت  او  جتتزو  هربتتد  بتتم ا  اتتراش داشد و دش اداهتتم    
اسنااد  17/0و  6الما ی با  و 20/0و  7اسپا یاکی با   هازبا هو

و دشوتتز فراوا تتی دش شدکتت  دو  و ستتد  جتتا  .رفناتتزد اکتتن  
 زبتا  ککت  عاتدا  بتم یاز یم زبا  ا گلیستی  همناین اشاشه هی

 عاتدا  بمو هدشد اسنفاده بیینر ژووهیگرا  است یم  یالمللنیب
شددد اکن برا  ت اد  اطالعات و دا    گرکسنم هی زبا  غال 

هتا  زشاعنیتاش و عالییتا  یرهتیت ایتدتی و       کافنم دش ژووه
همیاشا ت هلک هحمز ت تدداش و شوز  رگ  یل دکزه شزه استتد  
هتا  دشباشه شو ز اسنااد بر اسا  ستا  هتو بتا تدجتم بتم کافنتم      

دشوتز   54/97استنااد و   3413بتا   2020هیجر شتزت ستا    
هقتاالت هربتتد  بتتم   ةدشزهیاتتفراوا تی داشا  بییتتنرکن استنااد   

 46/2استنااد و   86بتا   2021 س ت بم سا   19-وکزبیماش  ید
دشوز فراوا ی بدد زکرا با تدجم بم شید  اکتن بیمتاش  دش اواکتل    

ت اغاز  برا  ژووه  و تدلیز علمی بیینر بتدد یتم   2020سا  
اداهم داشد و دش شراک  دکگر  2021ها ایاد  دش سا  اکن فبالیت

 هتؤیر اکج ه لتد  و  تدا  بم  نهی هدشد یازها  با تدجم بم داده
تدا  .فت جمتت  دست کافتد دش یل با تدجم بم اکن ه ال  هی

شااینی هاتاب  هتدشد استنااد    دسنرسی یاهل بم اطالعات ینا 
 دکستی   اسنا زاشد ةدشزهیاالز  است اکن هااب  الگدها  هدجدد 

اطالعات ینابیااینی شا شعاکت یرده تا بندا  بم یمک الگتد   
هتا  هااست  و   ل استنااد ت تحلیتل  اسنااد  ها از شو  تحلی

ها و تدلیزات علمی داشتت و همناتین اکتن    وحیب از ژووه 
هتا  اطالعتاتی و جستنحد دش    هیلا  اشااکی بتا ژاکگتاه   یازهاز 
 ها  اسنااد  هجنل  استدژاکگاه

 

 منابع
 20(د تحلیل استنااد   1397اااهحمز ت جداد و س حا یت  کال )
 یرکم م افاق علد  ا سا ید شماشه هقاالت هانیر شزه  یرک

 د96-83 ت23ت افاق علد  ا سا ی
(د تحلیتل استنااد    1397اااهحمز ت جداد و هاشتمیت جلیتل )  

استال  و هتزکرکت طتی     دو فصتلااهم هقاالت هانیر شتزه  
تجصصتی  -دو فصتلااهم علمتی  د 1396تتا   1391ها  سا 

 د177-161(ت 13)7ت اسال  و هزکرکت
هحمزشضا یت با ی ت علی وا یال طپ ممیحلیت وادا پوکهر تایدتی
(د تحلیل اسنااد  و ترسیو  قیتم علمتی ه البتات    1391)

شسا ی دش ژاکگاه اسنااد  و  او ستاکاس  ینابزاش  و اطال 
فصتلااهم دا ت  شااستی )علتد      د  2011تا  1993از سا  

-9(ت 21) 6ت شسا ی و فااوش  اطالعتات( ینابزاش  و اطال 
 د26

 و  ستادات  حتم یهلبذشافیتا ت   پت اعظتو بذشافیا  هرکوپ  تیایدت
(د تحلیتل استنااد  ده ستا     1393) ت شضتا ژدش افیتاش هلک

هحلم دا ییزه تدلیزات علمی دا ییزه د زا پلشیی یرها د 
ژیراژلشیی دا یگاه علد  ژلشیی تمرا  )ژیاوشد ستالهت(ت  

 د12-1(ت 1) 8
(د تحلیل اسنااد  هآیذ تدلیزات علمی 1398) شسد  زیستدداشت 
علمی دا یگاه ازاد اسالهی واحتز  یر شزه اعضا  هیئتهان

تایابن دش ژاکگتاه ا  ا  ا ت ا  ا  ستی و استیاژد د    
 د63-84(ت 1)1ت اهدز  ا زازچیو یرکم هزکرکت و 

(د برشستی  1388ابتاد ت زهترا و شتب ا یت احمتز )    چاوشی  ح 
هفاهیوت تباشک  و یاشیردهتا  تحلیتل استنااد  دش حتدزه     

علتد  ینابتزاش  و   ) یشااست م دا ت   فصتلااه ستاحید  علو
 د24-15(ت 4)2  شسا ی و فااوش  اطالعات(تاطال 
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(د 1397 یات هرتضیپ هرزبازت شحمت الم و غالهیت شیرزاد )داشابی
تحلیتل استنااد   یترکم دکتن و ستالهت دا یتگاه علتتد        

(ت 2)6ت  یرکم دکن و ستالهت د 96-1392ژلشیی هاز زشا  
 د32-39

(د تحلیل اسنااد  هقتاالت  1397اهت همیرا )دالد زت هبصدهم و ا.
ساحی هحلم علوشااسید ژووهیی اایا د -فصلااهم علمی

 15-7 ت(2)5ت یاسپین
زادهت البابزکایت هحسن و حستن زادهت همسنیپ حاجی زکندهقا ی

(د تحلیتتتل استتتنااد  هقتتتاالت اعضتتتا  1395هحمتتتز )
علمی دا یگاه تمرا  دش ژاکگاه اسنااد  علد  جمتا   هیئت

 اهتتم ژتتووه د 1390تتتا  1385( از ستتا  ISCاستتال  )
 د111-99(ت 1)2ت ساحیعلو
(د تحلیتل  1398ژدشت  ازکالپ هحمز ت همز  و ااسمیت علتی ) شحیو

اسنااد  و ترسیو ش یم اسنااد  هقتاالت هترت   بتا بیمتاش      
 د65 -56(ت 2)5ت ساحی یاسپینهحلم علواسییلوفر ید 

(د برشسی هیلا  استنااد  1387ز )شضازادهت زهرا و بای اا ا ت  اهی
ها  علمی بم زبا  فاشستی دش هحتالت   بم هقاالت هماک 
فصتلااهم  د 1385تتا   1375شسا ی از سا  ینابزاش  و اطال 

شستا ی و فاتاوش    دا   شااسی )علد  ینابتزاش  و اطتال   
 د68-55(ت 3)1ت اطالعات(

اد  (د تحلیل اسنا1392زشاعنیاشت ییمیا و عالییا  یرهیت  ادش )
هحلتم  د 1389-1385و هحنداکی هحلم ژلشتیی هرهل.تا    

 د60-53(ت 1) 17تژلشیی هرهل.ا 

-ستاحیت اطتال   (د هروش  بتر ینتا   1372سن .دژنات ا د ا  )

ستاحی ترجمتم همردیتت    ستاحی و ینابجا تم  ساحیت علو
 د49-40(ت 3و  2)10ت شسا یهحلم اطال وزکرژدش ییمیر د 
ستتتنااد  هقتتتاالت (د تحلیتتتل ا1393ستتتمیلی و همیتتتاشا  )

باز   دکساز.ا  تلییر.ذاش ی اکرا  برا  دسنمشااستیجمب
 یرکم هزکرکت اطالعات ها  دش حا  ظمدشد و تبیین حدزه

 د36-27(ت 4)1ت شااسیو دا  
(د تحلیتل  1398غفاش ت سبیزپ ژروکایت اکد  و یرکمیت شکحا م )

 9ها  فصلااهم ه البات تفسیر  از شتماشه  اسنااد  هقالم
 یتترکم (د 1397تتتا  1391هتتا  )هانیتتره دش ستتا  36تتتا 

 د230-209ت 37ت ه البات تفسیر 
- اهتم (د تحلیل اسنااد  هآیذ ژاکا 1396هحمز ت سبیز )هلک

ها  دینر  علو اطالعات و دا   شااسی دا یگاه شتمیز  
ت ستاحی یاستپین   یرکم علو(د 1388-1394چمرا  اهداز )

 د35-26(ت 1)4
(د 1395البابتزکایت هحستن )  ی زکتن هحمز ت سبیز و حاجهلک

ژووهیتتی -تحلیتتل استتنااد  هقتتاالت دو فصتتلااهم علمتتی
ستاحی  هحلتم علتو  ه البات ینابتزاش  و علتو اطالعتاتد    

 47-38(: 2) 3ت یاسپین
(د تحلیل 1390هماکیت بمروزپ سلیما یت شاضیم و افیاشت ابراهیو )

ژووهیی هبرفت فلستفی  -اسنااد  هقاالت فصلااهم علمی
 د194-175(ت 1)3ت ژووه (د 1-30)
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