
در مقاالت پژوهشگران دانشگاه علوم پسشکی گیالن و تاثیر آن بر نتایج ( Affiliationتنوع وابستگی سازمانی )

 ارزیابی در وب آو ساینس

 

ّای ساسهاًی در آدرس ًَع ٍابستگی 42در بزرسی هقاالت پژٍّشگزاى داًشگاُ علَم پششکی گیالى در ٍب آٍ سایٌس، 

 هقاالت هشخص شذ کِ در جذٍل سیز آهذُ است: 

وابستگی سازمانی مربوط به دانشگاه علوم پسشکی تنوع  ردیف

 گیالن

1 AMIRALMOMENIN HOSP 

2 GILAN UNIV MED SCI  

3 GILLAN UNIV MED SCI  

4 GUILAN DENT SCH 

5 GUILAN MED SCI UNIV  

6 GUILAN MED UNIV 

7 GUILAN UNIV MED SCI  

8  GUILAN UNIV MED SCI HLTH SERV  

9 GUMS 

11  POURSINA HOSP  

11 RASHT UNIV MED SCI  

12 Razi Hosp 

13 Shahid Behesthi Nursing &Midwifery Fac  

14  Sina Hosp 

 

 GUILAN UNIV MED SCI (guilanاس آًجا کِ باسیابی هقاالت داًشگاُ علَم پششکی گیالى بز اساس ٍابستگی صحیح 

university of medical sciences ًَِع ٍابستگی ساسهاًی دیگز اس  41( اًجام هی گیزد،  ایي بزرسی ًشاى داد ک

 هوکي است آدرس ّیچکذام اس ًَیسٌذگاى، صحیح ًباشذ.  داًشگاُ علَم پششکی گیالى ٍجَد دارد کِ در آدرس هقاالت آى

 

 

 

 

 



:استتعداد مقاالت بر اساس نام دانشگاه و شهر نتایج متفاوتی از تعداد مقاالت دانشگاه را نشان داده  

 .صحیح از لحاظ وام داوشگاٌ ي شُر رشت قید شدٌ است "يابستگی سازماوی حداقل یکی از وًیسىدگان کامال مقالٍ 306در -

 با يابستگی سازماوی صحیح داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن بدين در وظر گرفته درج شُر رشتمقالٍ  356 -

 َای سازماوی مربًط بٍ داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن با در وظر گرفته درج شُر رشتبراساس اوًاع يابستگیمقالٍ  376 -

 داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن ي بدين در وظر گرفته  درج شُر رشتَای سازماوی مربًط بٍ براساس اوًاع يابستگیمقالٍ   756  -

 

 در آدرش مقاالت  نمىنه هایی از آدرش های اشتباه

Gilan Univ Med Sci, Heshmat Hosp, Dept Cardiol, Rasht, Iran 

Lan Univ Med Sci, Poursina Hosp, Orthoped Res Ctr, Rasht, Iran 

GUMS, Sch Nursing & Midwifery, Social Determinants Hlth SDH Res Ctr, Rasht, Iran 

Razi Hosp, Urol Res Ctr, Rasht, Iran 

Rasht Univ Med Sci, Dept Nephrol, Tehran, Iran 

Guilan Dent Sch, Dept Pediat Dent, Rasht, Iran 

Sina Hosp, Rasht, Iran 

 

در پایگاٌ يجًد دارد کٍ با يابستگی سازماوی داوشگاٌ  Razi Hosp, Urol Res Ctr, Rasht, Iranمقالٍ با آدرس  00  ومًوٍ:برای 

 علًم پسشکی گیالن قابل بازیابی ویست.

 

 

 

 

 

 

 



 مقاالت تنوع آدرس سازمانی بدون در نظر گرفتن شهر رشت در آدرس های شکل از جستجوی تعداد مقاالت بر اساس هریک

صازمانی مربىط به دانشگاه علىم پسشکی گیالنوابضتگی  تعداد مقاله  

956 GUILAN UNIV MED SCI  

43  Razi Hosp 

96 GILAN UNIV MED SCI  
 

96 GUMS 
 

91  GUILAN UNIV MED SCI HLTH SERV  

93 POURSINA HOSP  
 

1 AMIRALMOMENIN HOSP 
 

1  GUILAN MED SCI UNIV 
 

9 RASHT UNIV MED SCI  
 

9 (GUILAN MED UNIV)  
 

4 GILLAN UNIV MED SCI 
 

4 GUILAN DENT SCH 
 

9  Sina Hosp 

9 Shahid Behesthi Nursing &Midwifery Fac  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفاوت نتایج آنالیس 

 َای سازماوی مربًط بٍ داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن ي بدين در وظر گرفته  درج شُر رشتيابستگی اوًاع براساس 

 

 ٌبدين در وظر گرفته درج شُر رشت بر اساس يابستگی سازماوی صحیح از وظر وام داوشگا 

 

 از وظر وام داوشگاٌ ي درج شُر رشت در آدرس مقاالت سازماوی صحیح يابستگی اساس بر 

 
 

 

 



 

 تاثیر عدم رعایت درج صحیح وابستگی سازمانی در مقاالت

باعث حذف  "اس ًَیسٌذگاى، آدرس ساسهاًی درست ٍارد ًکزدُ اًذ ٍ عوال درصذ(، ّیچ کذام 02هقالِ)بیش اس  434در -

 ایي تعذاد هقالِ اس هجوَعِ تَلیذات علوی داًشگاُ شذُ است.

ایي ٍضعیت در هَرد ّز ًَیسٌذُ ّن قابل تَجِ است. در صَرتیکِ ًَیسٌذُ ای در هقاالت خَد آدرس صحیح ٍارد  -

 شاخص ّای علوی سٌجی)کویت ٍ کیفیت( تَلیذ علن خَد در داًشگاُ کاستِ است.ًکزدُ باشذ در ٍاقع اس اهتیاس ٍ عذد 

 درًتیجِ:

درج صحیح وابستگی سازمانی در بازیابی تعداد مقاالت، تعداد استناد بو مقاالت، متوسط استناد بو مقاالت، شاخص اچ 

 ایندکس و ...نویسندگان  و دانشگاه تاثیر زیادی دارد.

 

 

 

 0666ماٌ تاریخ بررسی: دی 


