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 چکیاه

بتتا توجتته بتته رشتتا ستت یا ا   عتتا    در جاهعتته دنتتویی  تتوزه  هدد:  

هورد توجته   بتا اهمیتت تبتایا های هایریت ا   عا  به یکی از  وزه

ت. به هنظور سیاست گ اری علمی در این  وزه بایا ستاوتار شاه اس

دتتاربردی در ایتتن زهینتته هتتای هویتتوعی آ  بررستتن شتتود. یکتتی از  وزه

باشتتتا. هتتتاز اصتتتلی ایتتتن پتتته هش بررستتتن ستتتاوتار هیستتتنجی علم

هتایریت ا   عتا  بتا استتفاده از فتن   هویوعی شکا گرفته در  توز 

تتوا  بته هی ز این پته هشتحلیا هماینای  ا گا  است. از دیگر اهاا

تتترین هج تت   بررستتن یویستتناگا  پرتوشیتتار پرتوشیتتاترین دشتتورهار ههم

هایریت ا   عا ر ر یا رشا توشیاا  علمی   هتو   وز   هنتش  دننا

ایتتتتتن  تتتتتوزه   زیتتتتتر هویتتتتتوعا  شتتتتتکا گرفتتتتتته در ایتتتتتن ستتتتتاوتار 

 هویوعیراشاره درد. 
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 ا گا  بوده ده  ر ش استفاده شاه در این په ه تحلیا هماینای روش 

 باشا. هی سنجیوود از فنو  علم

بررستن هتتو  بازیتابی شتاه در  توزه هتایریت ا   عتا   تی  ها یافته

هتتارک در ایتتن  4571یشتتا  داد دتته در هجمتتو   2012تتتا  1986های ستتا 

ووشتتتتته  9ایا. یتتتتتتایج هتتتتتای آی اد آی یمایتتتتته شتتتتاه تتتتوزه در پایگاه

   عتا ر بیوایفورهاتیت ر هویوعی را یشتا  داد دته شتاها هتایریت ا

هتتتتایریت عملکتتتتردر ا   عتتتتا ر دادهر هتتتتایریت ا   عتتتتا  ستتتت  هتر 

 ا   عاتیر س  هت اشکتر یی    سازهایاهی دایش است.های سیستم

یتتتایج ایتتن پتته هش ستتاوتار هویتتوعی شتتکا گرفتتته در گیری  نتیجدده

توایتتا بتته سیاستتت تحقیقتتا  هتتایریت ا   عتتا  را یشتتا  داد دتته هی

هتای ین  وزه دم  دنا ب ۀوص هش ص شتا   وزهگ اری علمی ا

توایتا بته هت ۀۀتا  علتم تردیبی جایا شکا گرفتته در ایتن  توزه هی

 ها دم  دنا.برای  ر د به این  وزه ا   عا  دشور

هایریت ا   عا ر هماینای  ا گتا ر هتم روتااد  ا گتا ر  ها کلی:واژه

 یقشه علمیر بین ادسار یوسن یت

 

 هقاهه 

ای پیتاا دترد. ایتن تحقیقا  رشا فزآیناها ایی د مر داهنپ  از جنگ جه

اهر در رشا هتو  هنعک  شاه است. در چنین هوقعیتیر دشتف یت  

بترای  2هتای په هشتنوتاص   جایتا   ارتبتا  بتین  وزه 1 وزه هویوعی

گ ارا  علمتتی ییتتز در رستتا   سیاستتتدایشتتمناا  هشتتکا بتته یظتتر هی

زی په هشتتن بتتا هشتتکا ر  بتته ر  ریا بتترای بریاهتته3ترستتیم اپویتتایی علتتم

  (.1999ر 4وواهنا بود وهی

                                                           

1. Subject areas 

2. Research Field 

3. Dynamics of Science 

4. He 
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های شتناوته شتاه   د  ستی ر های په هشن جایا هاینا  وزه وزه

اشبتتته تنهتتا دشیتتا ر شتتن  دارای ابعتتادی ر شتتن   هتتورد اجمتتا  ییستتتنا.

های جایتا   ها جایا بتود  ییستتر بلکته وۀتلتیبود  ابعاد این  وزه

ای بتود    بته رشتتهی هعاصت  هتتا هیا های علمی در دییتایوین  وزه

ای در گ شتته ها با ساوتارهای ایستا    ابتت رشتته ور دلی تفا   آ 

بروتی از  هاستت.هم از دل یا سیاشیت   دست ییافتنی بود  این  وزه

هتای ه تلتف هتتورد هتای یوپایتا هتتا هتایریت ا   عتا  در  وزه وزه

بته رشتته  لتق   توزه را هتعگیریا   هر د  از دیا وتود آتوجه قرار هی

یظتتتر ر ز بتتته ر ز بتتتا عمتتتق داد  بتتته آ   دایتتتا   ایتتتن اوت تتت زوتتتود هی

ایتتن اوت تت ز یظرهتتا  گیتترد.ستتویه بالتت  هی های هویتتوعی یتت دیتتاگاه

هایی در دییتتتای علتتتم   دایتتتش بتتته بتتتار س  ستتتاهاییبی ها  آشتتتفتگی

هتته آ رد دتته از اوت تت ز  ا گتتایی تتتا اوت تت ز هحتتتوایی   هعنتتایی اداهتتی

  دنا.پیاا هی

این هویو  در درازها  هشک  تی را به دیبتا  وواهتا داشتت   بته 

هتورد   ه یتوعی بتا یت   توز برسا ل زم است شمار دسایی ده یظر هی

اوت  ز هتا هایریت ا   عا  س  دار داریا بایا ی  برداشتت جتاها   

  همه جایبه از این هویو    ابعاد آ  داشته باشنا.

لتتتوم بشتتت ی بتتته صتتتور  ستتتنتی در چتتتارچوب های اصتتتلی عشتتتاوه

د  سی م علم شناوته شاه   ر شن هستنا اها با پیتاایشر گستترش   

ت ۀ ن شا  هرچه بیشتر علوم   در هقابار در هم تنیاگی   ر ابتط 

ای علتتومر ستتاوتار د  ستتی  علتتم بتته ستتب  ستتنتی بتته هتتم هیتتا  رشتتته

ت تری بتتته وتتتود گرفتتتته بتتته  تتتوری دتتته شتتتناووتتتورده   شتتتکا پیچیتتتاه

هتتای علمتتی بتتا دشتتمکش   اوت تت ز یظتتر ر بتته ر  شتتاه استتت.  تتوزه

های هاستت دته بتا شتماری از رشتتههایریت ا   عا  یکی از این  وزه

تتتوا  ایتتن هتتای ه تلتتف هیبتتا ر ش علمتتی در ارتبتتا    پیویتتا استتت.
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هتار ر ش هماینتای یکتی از ایتن ر ش ساوتار هویوعی را پیگیری درد.

توا  به رد دمی دارد   با تحلیا   تأها هی ا گا  است ده بیشتر ر یک

  های آ  عمق بیشتری ب شیا.یتایج   یافته

های آ  در پیاهتتتاهای آشتتتفتگی  ا گتتتایی   هویتتتوعی   دشتتتواری

(. بتا عنایتت 1389 ر1388ر1387هقال   ه تلفی بیا  شاهاستت و یتاریر

ایایشتن به تمام هشک    بیتا  شتاهر ست  ری استت در ایتن هتورد چاره

تتتوا  ایتتن هویتتو  را دیبتتا  دتترد. یکتتی از . از ز ایتتای ه تلتتف هیشتتود

تر دترد  ابعتاد هفهتوهی   های عینتی   شتناوته شتاه بترای شتفازراه

های اصتتتلی هتتتایریت ا   عتتتا  توجتتته بتتته آ  از هنظتتتر تحلیتتتا هقوشتتته

 هماینای  ا گا  است.

ها   ر ش ستتنتی   قتتایمی بتترای ترستتیم ارتبتتا  بتتین هفتتاهیمر ایتتاه

های هت ۀۀتتا  آ   تتوزه بتتوده علتتومر جستتتجوی دیتتاگاه هستتائا در

استتت. هرچنتتا چنتتین ر شتتن بتترای بروتتی اهتتااز  یتتهه ستت  ری بتته یظتتر 

دننتتا دتته: ا لتت   ایتتن ر ش ( بیتتا  هی1992و 1رستتار اهتتا لتت      یتتتادرهی

های بسیاری را در پی وواها داشت هگر این ده پیمایش بتر ر ی هزینه

ته باشا. د م اینکه اگر پیمایش هت ۀۀا ر  جم بسیاری دوچکی داش

بتتر ر ی یمویتته دتتوچکی ایجتتام شتتود جاهعیتتت آ  هتتورد ستتؤا  استتت   

ها در هتتورد هستتیری دتته علتتم ستتوم؛ گتتردآ ری یتت  سلستتله از دیتتاگاه

 چگویه توسعه یافته یا در  ا  توسعه یافتن استر پیچیاه وواهتا بتود.

یافتت  های دمی برای ترسیم ستاوتار علتم توستعهبه همین دشیا ر ش

  باشا.ده شاها تحلیا هم استنادی   تحلیا هماینای  ا گا  هی

 2توستط استما  1970ا های هم استنادی  ی دهتر ش ترسیم یقشه

                                                           

1. Law & Whittaker 

2. Small 
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   1توستتط دتتاشو  1983هماینتتای  ا گتتایی ییتتز در ستتا   توستتعه یافتتت.

های ارتبتتا ی شتتکا همکتتارا  بتته هنظتتور شناستتایی   ترستتیم شتتبکه

یر فنتتیر سیاستتنر اقتۀتتادی   غیتتره گرفتتته در هستتائا په هشتتنر علمتت

  (.2001ر 2ارائه شا وشیاسار ز    شبرز

باشتتا دتته هتتم تحلیتتا هماینتتای  ا گتتا  یتت  فتتن تحلیتتا هحتتتوا هی

دنتتا وریتتر   هتتا را بیتتا  هیفرا ایتتی هویتتوعا    هتتم ارتبتتا  بتتین آ 

هتا هتایی از  ا هارتبا ا  از هماینتای جفت (.1999؛ هیر 1994 3دورتیا ر

فرا ایتی  آیتا.ای بته دستت هیهای یمایهیت اب شاه یا پایگاهدر هتو  ا

شتود. بتر هم رواادها برای ستنجش شتا  ایتن ارتبا تا  استتفاده هی

های   در یقشتهبنای اساد این ارتبا ا ر هویوعا  یتا  ا هتا ووشته

   5شتتتویا وهتتتوشمبرگبتتترای تحلیتتتا دمتتتی بیشتتتتر ترستتتیم هی 4ایشتتتبکه

  (.2009همکارا ر 

ای استتتفاده شتتاه بتترای توصتتیف هحتتتوای یتت  هقاشتتهر هدلیتتا ا ه

ا یتتت  ووشتتت په هشتتتن هستتتتنا.هتتتای ستتتاوتار  وزه  هتتتای ستتتازیابلوک

دوتتتاه از یتت   تتوزه په هشتتن  توایتتا بتته عنتتوا  یتت  توصتتیف ا گتتایی هی

یتت  ستتاوتار از  بنتتابراین یتت   تتوزه په هشتتن بتته عنتتوا  شتتناوته شتتود.

ایا ر هتۀتتا شتتاهپه هشتتن دتته بته صتتور  د جایبتته بته یکتتایگهویتوعا  

 (.2000ر 6ودال ی  شودتوصیف هی

های تحلیا هماینای  ا گا  را از زبا   یتتادر ( پیش فر 1999هی و

دنا: اتحلیا هماینتای  ا گتا  بتر ایتن استتال   گویه بیا  هی( این1989و

                                                           

1. Callon, 

2. Leydesdorff & Welbers 

3. Rip &Courtial 

4. Network maps 

5. Holmberg 

6. Cahlik 
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. یویسناگا  هقال   علمی اصط   ا  فنی وتود را 1استوار است ده: 

.  قتتتی اصتتط   ا  ه تلتتف در هقالتت   2دننتتا؛ بتتا دقتتت ایت تتاب هی

ای ایا به این دشیا است ده یویستناه ییتز رابطتهیکسایی استفاده شاه

. اگتر بته ایتاازه 3بایهی بین هنابارتش یص داده یا فر  گرفته استت؛ 

دتتافی یویستتناگا  هتفتتا تی ارتبتتا  یکستتایی را تشتت یص داده باشتتنار 

  نتتاداری در آ   تتوز هعا تتتوا  چنتتین فتتر  دتترد دتته رابطتتبنتتابراین هی

  علمی شکا گرفته است.

هطتترح شتتار یکتتی از  1970ا هتتایریت ا   عتتا  ییتتز دتته از دهتت   تتوز 

هتتایی استتت دتته بتتا توجتته بتته اهمیتتت ا   عتتا  در دییتتای دنتتویی  وزه

هطرح شاه در اینجا این استت دته های ای دارد. اها پرسشجایگاه  یهه

یکتایگر بته چته صتور   ها باهفاهیم   هویوعا  این  وزه   رابطه آ 

های هویتتوعی در ایتتن  تتوزه شتتکا گرفتتته استتت   استتتر چتته ووشتته

س یا   یکجا به این هفاهیم   ارتبا تا  پتی  توا  به صور چگویه هی

های های ه تلتف از دریچته ور ده اشاره شار شناوت  وزههما  برد.

ه تلفتتی اهکتتا  پتت یر استتتر بتترای هتتتا  بتته شحتتا  ستتیر تتتاری یر ستتیر 

   غیتتره.ستتنجی های علمیتتاییر  ا گتتاییر ستتاوتار فکتتریر دیتتاگاهجاراف

شناوت ی   وزه از  ریق شتناوت هفتاهیمر تتاری    فلستفه آ   توزه 

در پتته هش  استت ر بتتا توجتته بتته رشتتا فنتتو  ه تلتتف  آیتتا.بتته دستتت هی

  تحلیا هحتوا از جمله هماینای  ا گتا  بته بررستن ستاوتار سنجی علم

در  توزه هتایریت ا   عتا  بتا استتفاده فکری   هفهوهی شکا گرفته 

  از فن تحلیا هماینای  ا گا  پرداوته وواها شا.

فتتتتن تحلیتتتتا هماینتتتتای  ا گتتتتا ر ی ستتتتتین بتتتتار از همکتتتتاری هردتتتتز 

پتتتاری    هردتتتز هلتتتی  1یتتتوآ ری دایشتتتکاه عتتتاشی هلتتتیشناستتتن جاهعه

                                                           

1. Centre de sociologie d'innovation d'école nationale supérieure de mines 
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هتا توستعه پیتاا دترد. یظتام آ  1980ا فرایسه  تی دهت 1تحقیقا  علمی

LEXIMAPPE هتای پ  از آ  این فن برای ترسیم یقشه علمتی  وزه ود.ب

یکتتی از هطاشعتتا  آغتتازین در ایتتن زهینتته  تحقیقتتی بتته دتتار گرفتتته شتتا.

 3( بته هنظتور ترستیم پویتایی  توزه آبتزی پتر ری1986و 2توستط ست جبویین

  بود. 1981تا  1979های  ی سا 

ابی ( ساوتار فکتری وهفهتوهی(  توزه بازیت2001و 4دینگر چودهری   فو

های ا   عا  را بتا استتفاده از فتن تحلیتا هماینتای  ا گتا   تی ستا 

هتتتا آ  ایتتتا.هطاشعتتته   یقشتتته علمتتتی آ  را ترستتتیم درده 1997تتتتا  1987

  یمایته استتنادی  (SCI)های وود را از پایگتاه یمایته استتنادی علتوم داده

استتت راج دردیتتا. ایتتن هحققتتا  ترستتیم   تحلیتتا  (SSCI)علتتوم اجتمتتاعی 

   5سلستتتتله هراتبتتتتیبنای وتتتتود را بتتتتا استتتتتفاده از فتتتتن ووشتتتتهیقشتتتته 

ووشته هویتوعی  5هتا ایا. یتتایج آ ایجام داده 6بنای چنا بعایهقیاد

های هردزیتتت   چگتتاشی هردتتاام از هتتا همچنتتین ستتنجهآ  را یشتتا  داد.

  های این  وزه را هحاسبه دردیا.ووشه

 0. 2تاب ایتتته ای بتتتا عنتتتوا  اد( درهقاشتتته2009هتتتوشمبرگ   همکتتتارا  و

چیست ا بتا استتفاده از فتن تحلیتا هماینتای  ا گتا  بته بررستن شتبکه 

پرداوته   یقشه علمی آ  را با استتفاده از  0. 2هفهوهی  وزه دتاب ایه 

ایتا. یتتایج آیتا  یشتا  داد دته اتحلیا   ترسیم درده7ابین ادساافزار یرم

تشتکیا از هفتت ووشته هویتوعی  0. 2یقشه هفهوهی  وزه دتاب ایه 
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  شاه است.

( بتتته هنظتتتور تحلیتتتا   بررستتتن 2009و 1بوستتتای ر هاتزیتتت    توشیتتت 

هفاهیم هرتبط با علوم ا   عتا  در در استن دته در  تو  زهتا  تاییتر 

ایتتتن  تتتوزه از تحلیتتتا هماینتتتای  ا گتتتا  ا دتتترده   یشتتتا  داد  توستتتع

استتتفاده دردیتتا. بتترای ایتتن هنظتتورر توشیتتاا  علمتتی دایشتتکاه علتتوم 

هتتورد بررستتن قتترار  2009تتتا  1995های گتترب  تتی ستتا ا   عتتا  در زا

بتود. پت   2شناستن علمتی در استنهتا دتابدادهآ ری گرفت. هنبا جما

افتتزار از بتته دستتت آهتتا  هتتاتری  هماینتتای  ا گتتا ر بتتا استتتفاده از یرم

 5پیجتت  یقشتته هماینتتای  ا گتتا  ایتتن  تتوزه ترستتیم شتتا. بررستتن یقشتته 

ه هنظتتور یشتتا  داد  ر یتتا همچنتتین بتت ووشتته هویتتوعی را یشتتا  داد.

تتتا  2002   2002تتتا  1995  ایتتن  تتوزهر ایتتن بتتازه زهتتایی بتته د  بتتاز ا توستتع

تشتکیا شتاه  هایزهتایی ووشته  تقسیم شا   در یقشته هتر بتاز  2009

  هورد بررسن قرار گرفتنا.

(  وزه دتاب ایه دیجیتا  در چتین را بتا استتفاده 2012و 3شیور هو    ایگ

هتورد   ایا. بتاز گا  هورد بررسن   تحلیا قرار دادهاز تحلیا هماینای  ا  

ها از پایگاه تمتام هتتن یشت یا  چتین بته بوده   داده 2011تا  2002بررسن 

هتا از تجزیته   تحلیتا آهتاری بته هنظتور تحلیتا داده دست آهتاه استت.

را شتتاها  چنابعتتایبنتتای   هقیادبنای دتته تحلیتتا ووشتته 4چنتتاهتایره

در ترستتیم   تحلیتتا شتتبکه اجتمتتاعی  .شتتود استتتفاده شتتاه استتتهی

یوسن یت دم  گرفته شتاه افزار شکا گرفته از این هماینای ییز از یرم

ووشتته هویتتوعی را در ستتاوتار شتتکا گرفتتته از هتتتو   7یتتتایجر  استتت.
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   وزه دتاب ایه دیجیتا  هحققا  چینی را یشا  داد.

قتتا  ( بتته بررستتن   ترستتیم ستتاوتار فکتتری تحقی2013  دیگتترا  و 1ز یتتگ

در چتتتین رستتتایی های ددتتتتری  تتتوزه دتابتتتااری   ا    در پایتتتا  یاهتتته

برای این هنظور از تحلیا هماینای  ا گا  استتفاده شتاه دته  پرداوتنا.

یمتتودار راهبتتردی   تحلیتتا شتتبکه اجتمتتاعی  بنایرشتتاها تحلیتتا ووشتته

استتفاده شتاه  2یتت درا افزار به هنظور ترسیم یقشه از یرم بوده است.

  است.

( در په هشتتن بتته هتتایریت ا   عتتا  1386ار  فراشتتبنای   دتتودبی وز 

های یمایته شتاه در پایگتاه شیتزا در  وزه دتابااری بتا استتفاده از چکیتاه

هارک جاهعته آ   169در هجمو  پرداوتنا ده  2005تا  1990های  ی سا 

بررستن  بود.هقاشه  5با   یلسو  پرتوشیاترین یویسناه په هش را شکا داد.

های هقالت    تی ستا   سن سا  ییز یشتا  داد دته بیشتترینرشا بر  ر یا

 International Journal of هجلتتته ایا.هنتشتتت  شتتتاه 2002   1997ر 1998ر 2003

Information Management   پرتوشیتتاترین هجلتته در زهینتته هتتایریت ا   عتتا

 31. 34هقاشته یعنتی  169هقاشته از  58همچنتین یتتایج یشتا  داد دته  بود.

ها یتا دتاب ایته رستاییرصا از هقالت   هستتقیما  بته دتابتااری   ا    در 

های هتایریت ا   عتا ر دتابتااری   سیستتم ایتا.دتاباارا  هترتبط بوده

ها از  ا گتتتایی بودیتتتا دتتته بیشتتتترین بستتتاها را  شتتت دترستتتایی ا    

  ایا.داشته

  هتتای تشتتکیا دهنتتا( در په هشتتن بتتا عنتتوا  ا وزه1388هحمتتای و

ی   علتتم یتتایو در ایتترا ا بتتا استتتفاده از هماینتتای  ا گتتا    تحلیتتا فنتتا ر 

هتتای هویتتوعی تشتتکیا دهنتتاه بتته ترستتیم   بررستتن  وزهبنای ووشتته

ها از یمایته استتنادی علتوم قابتا داده فنا ری   علم یایو پرداوته است.

                                                           

1. Zong 

2. NetDraw 



 1395تابستان ، 3پیاپی ، دوم، شماره دوم، سال فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات 80

  پتت  از تشتتکیا هتتاتری  هتتم آ ری دسترستتن از  ب آ  ستتاین  جمتتا

 وزه هویتوعی شتکا گرفتته در فنتا ری    15نای برواادر ساوتار ووشه

  است. علم یایوی ایرا  هش ص شاه

( یقشته علتم هتایریت 1390عابای جعفتریر ابتویی ارددتا    آقتازاده و

هتتای ایتتن پتته هش از پایگتتاه داده ایتتا.شتتهری را بررستتن   ترستتیم درده

 هتتا یشتتا  داد دتتها   عتتاتی آی اد آی بتته دستتت آهتتاه   بررستتن داده

زیر تتوزه هویتتوعی تشتتکیا شتتاه  36لتتم هتتایریت شتتهری از یقشتته ع

تحلیا   ترسیم یقشه هماینتای  ا گتا  ایتن  توزه بتا استتفاده از  است.

  پیج  بوده است.افزار یرم

( بتا استتفاده از ر ش 1391اشهیر یقی زادهر قاستن یتوری   هنطقتی و

هتتای غاشتتن در تحلیتتا هماینتتای  ا گتتا  بتته بررستتن   شناستتایی جریا 

ایتا. یقشته هفهتوهی ایتن  توزه توسعه یوآ ری در هنا ق پرداوته وزه 

در  2012تتتتا  1990های هقاشتتته هنتشتتت  شتتتاه  تتتی ستتتا  300بتتتا بررستتتن 

تیجپایگاه  اد افتزار   بتا استتفاده از یرم 1های ا   عاتی اسکوپود   سم

ووشتته هویتتوعی را در ایتتن  تتوزه  3یتتتایج  ترستتیم شتتاه استتت. 2 یتتویر

  هش ص درد.

( در پتتته هش وتتتود بتتته 1391ا    فتتتاتح راد وییتتت با با یاصتتت ی جتتتزهر

بررسن   ترستیم یقشته دایتش هتایریت فنتا ری در ایترا  بتا استتفاده از 

چکیتتتاه از  1600ایتتتا. در ایتتتن پتتته هش تحلیتتتا هماینتتتای  ا گتتتا  پرداوته

هقالت   چتتاد شتتاه در هج تت  ر هقالتت   ارائتته شتتاه در همتتایشر پایتتا  

  فارستن در  توزه هتایریت فنتا ری های دایشجویی   دتن بته زبتایاهه

ها استتفاده شتاه   به هنظور است راج  ا ه1389تا  1380های  ی سا 

آ ر بتا استتفاده ستازی پ  از تشکیا هاتری  هماینای  ا گتا    یرها 
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های شتکا گرفتته  اسویویر یقشته آ   توزه ترستیم   ووشتهافزار از یرم

  دتنر هش ص   بررسن  هاهای هقال  ر پایا  یاههدر هری  از ب ش

  شاه است.

( بتتته تحلیتتتا هحتتتتوای هقالتتت   1394تتتتودلی زاده را ری   همکتتتارا  و

فارستتن یشتت یا  علمتتی ایتترا  در یمایتته استتتنادی علتتوم ایتترا  در زهینتته 

ایتا. تحلیتا بنای سلستله هراتبتی پرداوتهازد اج      ا با ر ش ووشته

. در   گرفتته استتهای یویسناگا  هقالت   صتور هحتوار ر ی دلیا ا ه

این په هش از یرم افزارهتای ارا ر هتاتری ا اد پتی اد اد استتفاده 

شاه است. تحلیا هحتوای هقال   در  توزه ازد اج     ت ا یشتا  داد 

دتته هویتتوعا  ز    وتتایواده در هتتر د   تتوزه دارای بیشتتترین بستتاها 

ازد اج بتتتا های یشتتتا  داد دتتته غاشتتتن ووشتتتهبنای استتت. یتتتتایج ووشتتته

وعا  اجتمتتاعی   ر ا  شتتناوتی هتترتبط استتت در  تتاشی دتته در هویتت

ای   ت ار هویتوعا  ر ایشتناوتی    قتوقی یقتش عمتاههای ووشه

های یشتتتا  داد دتتته هحتتتور اصتتتلی ووشتتتهها بنتتتای ایتتتن ووشتتته دارد.

هویتتوعی ازد اجر هویتتو  ز    بتترای  تتوزه   تت ار هویتتو  وتتایواده 

ر د. هتی بته شتماراست   ز  هویو  هحوری هبا تر  قتوقی   ت ا 

شتاهر هستتائا ای دته در هقالت   هتتورد هطاشعته دمتتر بتته آ  توجته یکتته

تتوا  یتیجته گرفتت دته هویتوعا   توزه هی به  ور دلتی جنین است.

  ازد اج دمتر به تعاریا  زیاشویی گرایش دارد.

دهتتتا دتتته هماینتتتای  ا گتتتا  یکتتتی از ها یشتتتا  هیبررستتتن پیشتتتینه

جهتتت ترستتیم ستتنجی طاشعتتا  علمهتتایی استتت دتته در بیشتتتر هر ش

هتتای علمتتی ه تلتتف ستاوتار هویتتوعی   فکتتری شتتکا گرفتته در  وزه

به هنظور ترسیم یقشه علمتی   هفهتوهی شتکا  استفاده شاه است.

هتتای ه تلتتفر از یتترم افزارهتتای ه تلفتتی استتتفاده شتتاه گرفتتته در  وزه

توا  به بین ادستار  اد  یتویرر یوستن آی یتت   است ده از جمله هی
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هتتای هماینتتای  ا گتتا  از تحلیتتا همچنتتین در تحلیا یجتت  اشتتاره دتترد.پ

در این په هش ییز سعی وواهتا شتا  استفاده شاه است.بنای ووشه

ده یقشه علمی شکا گرفته در  وزه هایریت ا   عتا  بتا استتفاده از 

فن تحلیا هماینای  ا گا  بررسن   ترسیم شود   بتاین هنظتور از یترم 

  دسار  اد  یو ر  یوسن یت استفاده وواها شا.بین اهای افزارهای

هاز اصلی این په هش بررسن ساوتار هویوعی شتکا گرفتته در 

هتتایریت ا   عتتا  بتتا استتتفاده از فتتن تحلیتتا هماینتتای  ا گتتا     تتوز 

تتتوا  بتته بررستتن یویستتناگا  استتت. از دیگتتر اهتتااز ایتتن پتته هش هی

هتتتو    شتت  دننتتاتتترین هج تت   هنتپرتوشیتتار پرتوشیتتاترین دشتتورهار ههم

زیتتر  هتتایریت ا   عتتا ر ر یتتا رشتتا توشیتتاا  علمتتی ایتتن  تتوزه     تتوز 

  هویوعا  شکا گرفته در این ساوتار هویوعی اشاره درد.

ستتؤا  اصتتلی ایتتن پتته هش آ  استتت دتته ستتاوتار هویتتوعی شتتکا 

بته چته  2012تتا  1986های گرفتته در  توزه هتایریت ا   عتا   تی ستا 

دهنتتا. ه علمتتی آ  را تشتتکیا هیهتتایی یقشتتشتتکا استتت   چتته  وزه

تتوا  بته ایتن هتوارد اشتاره دترد: هی همچنین با توجته بته اهتااز فرعتی

پرتوشیاترین یویسناگا    دشورهای  وزه هتایریت ا   عتا  دااهنتا  

داام هج    بیشترین هقالت    توزه هتایریت ا   عتا  را هنتشت درده 

ه چته شتکا ایا  ر یا رشا توشیتاا  علمتی  توزه هتایریت ا   عتا  بت

است  زیرهویوعا  شکا گرفته در ساوتار هویوعی  وزه هایریت 

 ا   عا  دااهنا 

 ر ش په هش

توا  های تحلیا هحتواست. همچنین هیهماینای  ا گا  یکی از ر ش

بتتترای  دایستتتت.ستتتنجی هتتتای علمهای علمتتتی را از ر شترستتتیم یقشتتته

. اشتتف شتتود.تحلیتتا هماینتتای  ا گتتا  ستته هر لتته در یظتتر گرفتتته هی

  ترستیم  از هنابار ب. ایجاد هتاتری  هتم روتااد های دلیایاست راج  ا ه
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ایتن پته هش را هتتو  علمتی  توزه ا ها   ج. تفسیر یقشته. جاهعتیقشه

هتتایریت ا   عتتا  در ستته پایگتتاه آی اد آی شتتاها یمایتته استتتنادی 

علومر یمایه استنادی علوم اجتماعی   یمایه استنادی علتوم ایستایی   

بته  دهتا.با دسترسن از  ریق پایگاه  ب آ  ساین  تشکیا هیهنر قا

هتتتا هویتتتو  هتتتایریت ا   عتتتا  بتتتا دلیتتتا ا ه هنظتتتور استتتت راج داده

"information management"  تتتا  1986زهتتایی   در فیلتتا هویتتو    تعیتتین بتتاز

هتا بتا توجته بته ستپ  داده .1در پایگاه  ب آ  ساین  جستتجو شتا 2012

هتا تتایی   در یهایتت تمتام فایا500هتای در فایاهحا دیت ایتن پایگتاهر 

بتته هنظتتور استتت راج هتتاتری   در یتت  فایتتا هتتتن ستتاده تویتتره گردیتتا.

دته در اصتا بترای ایتن هنظتور ابیتن ادستااافتزار هماینای  ا گتا  از یرم

در هر لتته بعتتا  ( استتتفاده شتتا.2009  همکتتارا ر  2وپرستتن  را تتی شتتاه

یوستتن یتتت  ی  اد  یتتور  هتتاتری  بتته دستتت آهتتاه بتته یتترم افزارهتتا

هتای ( جهت ترستیم یقشته   دیگتر تحلیا2002ر 3وبورگاتیر ا ر    فریمن

  ل زم  ارد شا.

 هایافته

های بررسن هتو  بازیابی شاه در  توزه هتایریت ا   عتا   تی ستا 

 یشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   2012تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  1986

هتتای آی اد آی هتتارک در ایتتن  تتوزه در پایگاه 4571داد دتته در هجمتتو  

 یمایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

                                                           

گتترددر بتته دشیتتا هحتتا دیت برهی 1986هرچنتتا تاری چتته هتتایریت ا   عتتا  بتته قبتتا از  .1

هتا قترار ای از پایگاه  ب آ  ستاین  دته قابتا دستترد   هنبتا جمتا آ ری دادهیس ه

هنتابا قابتا دسترستن بتودر همچنتین بتا توجته بته جمتا آ ری  1986گرفتر تنها از سا  

 2012ر جهت  ۀو  ا مینا  از یمایه سازی تماهی هاارکر سا  2013ها در سا  داده

  .ایت اب شا

2. Persson 

3. Borgatti, Everett and Freeman 
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بتا  JUNGER 1یشتا  داده شتاه استت 1 ور دته در جتا   همتا  ایا.شاه

 یوشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

هارکر رتبه ا   پرتوشیاترین یویسناگا   توزه هتایریت ا   عتا  را  31

  به وود اوتۀاص داده است.

 2012تا  1986های یویسناگا  پرتوشیا در  وزه هایریت ا   عا   ی سا  .1جا   

 دانشگاه کشور نویسنده ردیف
تعداد 

 تولیدات

درصد از 

 کل

1 JUNGER A Canada Dalhousie Univ, Dept Anesthesiol 31 0 .68 

2 BENSON M Germany 
Univ Giessen Klinikum, Dept 

Anesthesiol 
27 0 .59 

3 
HEMPELMANN 

G 
Germany 

Hosp Giessen, Dept Med & Adm Data 

Management 
26 0 .57 

4 EPSTEIN RH USA 
Thomas Jefferson Univ, Dept 

Anesthesiol 
25 0 .55 

5 QUINZIO L Germany Univ Hosp Giessen, Dept Anaesthesiol 20 0 .44 

6 
MCDOWALL 

RD  
 

UK Univ Surrey Guildford, Dept Chemistry 18 0 .39 

7 DEXTER F USA 
Univ Iowa, Div Management 

Consulting, Dept Anesthesia 
15 0 .33 

8 BAWDEN D England City Univ London, Dept Informat Sci 13 0 .28 

9 HARTMANN B Germany 
Univ Giessen Klinikum, Dept 

Anesthesiol 
13 0 .28 

10 HAUX R Germany 
Tech Univ Carolo Wilhelmina 

Braunschweig, Inst Med Informat 
13 0 .28 

بررستن پرتوشیتاترین دشتورها در  توزه هتایریت ا   عتا  ییتز یشتا  

                                                           

یویستتناه ا   بتته شحتتا   10یتتا  5ستتنجی هتتای علمدتته در بیشتتتر په هشبتتا توجتته بتته آ  .1

های ه تلف این تعااد در جتاا   شویار در این په هش در فقرهتوشیاا  هعرفی هی

  .ایایشا  داده شاه
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درصتا  76/37هتارک هعتاد   1726داد ده دشور آهریکا با هنتش  درد  

از دا توشیاا ر رتبه ا   پرتوشیتاترین دشتورها در ایتن زهینته را بته وتود 

  اوتۀاص داده است.

 2012تا  1986ای هدشورهای پرتوشیا در  وزه هایریت ا   عا   ی سا  .2جا   

 درصد از کل تعداد تولیدات کشور ردیف

 76. 37 1726 آهریکا 1

 71. 12 581 ایگلستا  2

 63. 6 303 آشما  3

 55. 4 208 دایادا 4

 22. 4 193 استراشیا 5
 

هتتو   توزه هتایریت ا   عتا  یشتا    بررسن هج    هنتشت  دننتا

  داد دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

بتا ایتشتار  اINTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENTا

درصتتا از دتتا توشیتتاا ر رتبتته ا   را بتته وتتود  41. 3هتتارک هعتتاد   156

ای دتته بیشتتترین هقالتت   ر ده هجلتته3در جتتا    اوتۀتتاص داده استتت.

ایتتا بتته  تتوزه هتتایریت ا   عتتا  را در بتتازه هتتورد بررستتن هنتشتت  درده

 1نادی یشت یا همراه س این تتأ یر آ  هج ت   دته از پایگتاه گتزارش استت

  ایا.به دست آهاه ارائه شاه

دتتته هقالتتت    تتتوزه هتتتای تحقیقتتتاتی را تتتتواییم  وزههی 4در جتتتا   

بنای در ایتن تقستیم ایا هشاهاه دنتیم.ا   عا  به آ  پرداوته هایریت

ایتتن  آ رده شتتاه استتت. Subject Areaپایگتتاه  ب آ  ستتاین  بتته عنتتوا  

استتت یعنتتی بتتر استتاد  2 تتوزه هویتتوعیر هقاشتته هحتتوربنای تقستتیم

 توزه هویتوعی یت   باشا.هویوعا  اوتۀاص یافته به هقال   هی

هتتتای  ب آ  یتتتاشج گستتتترده استتتت دتتته در تمتتتاهی پایگاهبنای تقستتتیم

                                                           

1. Journal Citation Report (JCR) 

2. article-based 
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 1شود.استفاده هی

وتاص وتود هتاارک را در بنتای پایگاه  ب آ  ساین  ییتز  تی  بقه

 Web of Science دنتتا دتته بتتا عنتتوا هیبنتتای هتتای ه تلتتف  بقه وزه

Category 2هجلتتته پایتتتهبنای ایتتتن تقستتتیم شتتتود.در پایگتتتاه استتتتفاده هی   

به هج    اوتۀتاص داده شتاه  JCRهویوعا  بر اساد هویوعا  

هتای هویتوعی را دته بر یتاادهای  توزه هتایریت  وزه 5جا    است.

  دها.ایا یشا  هیپرداوته ا   عا  به آ 

 1986های    در  وزه هایریت ا   عا   ی سا . هج    هنتش  دنناه بیشترین هقال3جا   

 2012تا 

                                                           

 ر:پایگاه  ب آ  ساین  قابا دسترد د Help برگرفته از ب ش. 1
http://images. Webofknowledge . com/WOKRS56B5/help/WOS/contents. html  

2. journal-based 

پتردازد بته عنتوا  یت  هجموعته هی از آیجایی ده این هنبا به ایتشار هجموعه هقالت  . 3

ست ین تتأ یری بترای آ   JCRر شود   یه ی  هجلهر از این ر  دهی دتاب در یظر گرفته

ر قابا دسترسن   LNCSدر یظر گرفته یمی شود وبرگرفته از توییحا  اسپرینگرر یاش  

 :در

http://www. springer. com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-1068921-0).  

 نام مجله ردیف
تعداد 
 مقاله

درصد از 
 کل

 JCR IFموضوعی در بندی تقسیم

1 
INTERNATIONAL JOURNAL 

OF INFORMATION 

MANAGEMENT 

156 3 .41 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
1 .843 

2 LECTURE NOTES IN 

COMPUTER SCIENCE 
120 2 .63 COMPUTER SCIENCE 

3_ 

3 ELECTRONIC LIBRARY 81 1 .77 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
0 .667 

4 JOURNAL OF 

DOCUMENTATION 
73 1 .60 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
1 .138 

5 ASLIB PROCEEDINGS 66 1 .44 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
0 .432 

6 
JOURNAL OF THE AMERICAN 

MEDICAL INFORMATICS 

ASSOCIATION 

58 1 .27 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
3 .571 

7 INTERNATIONAL JOURNAL 

OF MEDICAL INFORMATICS 
50 1 .09  COMPUTER SCIENCE, 

INFORMATION SYSTEMS 
2 .061 
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تا  1986های اادهای  وزه هایریت ا   عا   ی سا های هویوعی بر ی وزه .4جا   

2012 

 درصد از کل تعداد تولیدات حوزه موضوعی ردیف

1 COMPUTER SCIENCE 1461 31. 96 

2 INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE 1183 25. 88 

3 ENGINEERING 725 15. 86 

4 HEALTH CARE SCIENCES SERVICES 301 6. 59 

5 MEDICAL INFORMATICS 296 6. 48 

6 BUSINESS ECONOMICS 284 6. 21 

7 CHEMISTRY 211 4. 62 

8 ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 136 2. 98 

9 GENERAL INTERNAL MEDICINE 135 2. 95 

10 OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 
  

132 2. 89 

 عا  های هویوعی بر یاادهای  وزه هایریت ا   ه وز  .5جا   

 .(Web of Science Categoriesو 2012تا  1986های  ی سا 

 تعداد تولیدات حوزه موضوعی ردیف
درصد از 

 کل

1 INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE 1183 
25 .

88 

HEALTH CARE SCIENCES & 

SERVICES MEDICAL 

INFORMATICS 

8 CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT 

LABORATORY SYSTEMS  
 

42 0 .92 

AUTOMATION & CONTROL 

SYSTEMS COMPUTER 

SCIENCE, ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

MATHEMATICS, 

INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS 

2 .291 

9 JOURNAL OF INFORMATION 

SCIENCE 
39 0 .85 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
1 .238 

10 ONLINE INFORMATION 

REVIEW 
39 0 .85 INFORMATION SCIENCE & 

LIBRARY SCIENCE 
0 .939 
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2 COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS 888 19 .43 

3 
COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY 

APPLICATIONS 367 8 .03 

4 MEDICAL INFORMATICS 296 6 .48 

5 HEALTH CARE SCIENCES SERVICES 243 5 .32 

6 COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS 
  241 5 .27 

7 COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
  223 5 .10 

8 MANAGEMENT 203 4 .44 

9 COMPUTER SCIENCE SOFTWARE ENGINEERING 
  159 3 .48 

10 ENGINEERING CIVIL 153 3 .35 

بتته هنظتتور داشتتتتن دردتتی از ر یتتا رشتتتا توشیتتاا   تتوزه هتتتایریت 

 1یمتودار  2012تا  1986های های آی اد آی  ی سا ا   عا  در پایگاه

  ارائه شاه است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایریت ا   عا    وز  توشیاا ر یا رشا  .1یمودار 

را یشتتا  داد. بتته هنظتتور  49. 9همچنتتین هحاستتبه یتتر  رشتتا ییتتز عتتاد

 یهاستا  یتوستط یتر  رشتا توشیتاا  علمتی ایتن  توزه  تهحاسبه ه
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( استتتفاده شتتاه 1بتته صتتور  رابطتته و نن هناستتیایگیتتاز ه نهتتورد بررستت

هتورد  یهااز ستا  یت هر  یر یر  رشا  ’Gن رابطه هقاار یدر ا است.

( قابتتا هحاستتبه 2ز بتتا توجتته بتته رابطتته ویتته هقتتاار آ  یدتتهطاشعتته بتتوده 

هریتت  از  یزا  یتتر  رشتتا  تتیتتهاگتتر  نن هناستتیایگیتتدر ه باشتتا.یه

( 3بتته صتتور  رابطتته و ’Gباشتتا هقتتاار  یهنفتت نهتتورد بررستت یهاستتا 

  .گرددهحاسبه هی

n (1و
nGGGGG  ...321 
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1
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باشتتا یتعتتااد هقالتت   در هتتر ستتا  ه ytه در ر ابتتط فتتوا هقتتاار دتت

  (.1388وسهیلی   عۀارهر

 تحلیا هماینای  ا گا 

همتتا   تتوری دتته گفتتته شتتا ا شتتین هر لتته از تحلیتتا هماینتتای  ا گتتا  

هرتبتته در هتتتو   تتوزه  10ایت تتاب  ا گتتا  استتت.  ا گتتایی دتته  تتااقا 

هتتتتای آی اد آی  تتتتی هتتتتایریت ا   عتتتتا ر بازیتتتتابی شتتتتاه از پایگاه

  ایا.هیشا  داده شا 6ایا در جا   ر  داده 2012تا  1986های سا 

 های اصلی در هتو  هایریت ا   عا روااد  ا ه .6ا   ج

 رخداد واژه ردیف رخداد واژه ردیف

1 Information management 839 22 
Information 

technology 19 

2 Information systems 76 23 Ontology 16 

3 Knowledge management 73 24 E-health 15 

4 Information retrieval 45 25 Technology 15 



 1395تابستان ، 3پیاپی ، دوم، شماره دوم، سال فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات 90

 رخداد واژه ردیف رخداد واژه ردیف

5 Information 42 26 Telemedicine 15 

6 Database 34 27 GIS 15 

7 Information science 26 28 
Personal information 

management 15 

8 Medical informatics 26 29 Telehealth 14 

9 Communication 26 30 Data Mining 13 

10 Digital libraries 26 31 Performance 13 

11 Construction management 26 32 Quality 13 

12 Education 25 33 Learning 12 

13 Project management 25 34 
Electronic health 

records 12 

14 Informatics 24 35 
Anesthesia 

information 

management systems 
12 

15 
Laboratory Information Management 

system 23 36 Classification 11 

16 Design 22 37 
Evidence-based 

practice 10 

17 Computers 22 38 Software 10 

18 Bioinformatics 21 39 Evaluation 10 

19 Data collection 19 40 RFID 10 

20 Management 19 41 XML 10 

21 Health information management 19 42 Data analysis 10 

   43 
Data Visualization 

 10 

  ا گا   وزه هایریت ا   عا  یقشه هماینای

به هنظور ترسیم یقشته علمتی شتکا گرفتته از هماینتای  ا گتا   توزه 

   اد  یتتور هتتایریت ا   عتتا  از یتترم افزارهتتای یوستتن یتتتر یتتت درا  

 1 استویور در شتکا افتزار استفاده شا. یقشته ترستیم شتاه توستط یرم

  یشا  داده شاه است.
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  اد  یویرافزار هماینای  ا گا   وزه هایریت ا   عا  با استفاده از یرم یقشه .1شکا 

هتتا یشتتا  گوی  هتتا یشتتا  دهنتتاه یتت  ووشتته   ایتتااز هریتت  از ریگ

دیگتر  ا گتا  داشتته دهناه بزرگی هیتزا  ارتبتا ی استت دته آ   ا ه بتا 

ووشتتته  9افتتتزار ر ور جتتتی ایتتتن یرمستتتازی هتتتاتری پتتت  از یرها  استتتت.

  ه شاه است.یشا  داد 7دها ده در جا   ا  هیهویوعی را یش

  اینای  ا گا   وزه هایریت ا   عا     ا گا  تشکیا دهناهای شکا گرفته از همووشه .7جا   

 هاآ  ووشه

 خوشه یک
Information management, Knowledge management, Information Science, 

Information Retrieval, Digital Library, Education, RFID, evidence-based practice 

 خوشه دو
Bioinformatics, Database, Information Technology, Laboratory Information 

Management system, Medical Informatics, software 

 خوشه سه
Classification, Design, Evaluation, Learning, Performance, Personal Information 

Management 

 Computers, GIS, Information, Management, Quality خوشه چهار

 Data analysis, Data Collection, Data mining, Data Visualization خوشه پنج

 خوشه شش
Anesthesia Information Management Systems, Electronic Health Records, 

Health Information Management, Informatics 

 خوشه هفت
Communication, Construction Management, Information Systems, Project 

Management 

 E-Health, Technology, Telehealth, Telemedicine خوشه هشت

 Ontology, XML خوشه نه
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هار ایتتن هتتا   بررستتن ووشتتهتر شتتا  ارتبتتا  بتتین  ا هبتترای هشتت ص

قابتا  2یوستن یتت ییتز ترستیم شتا دته در شتکا افتزار یقشه توستط یرم

  باشا.هشاهاه هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یوسن یتافزار یقشه هماینای  ا گا   وزه هایریت ا   عا  با استفاده از یرم .2شکا 

 

های تشکیا شاه به تفکی  ترسیم شاه   در اداهه هری  از ووشه

  ایا.هورد بررسن قرار گرفته

ییتتز قابتتا  3یشتتا  داده شتتا   در شتتکا  7    ور دتته در جتتاهمتتا 

   ا ه تشکیا شاه است. 8هشاهاه استر ووشه ی  از 
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 . ووشه ی 3شکا 

تتترین  ا ه استتت   بیشتتترین در ایتتن ووشتتهر هتتایریت ا   عتتا  ههم

هتتا در ایتتن ووشتته   در دتتا یقشتته علمتتی شتتکا ارتبتتا  را بتتا دیگتتر  ا ه

ترین ارتبا  هایریت ا   عتا  بتا هتایریت بیش گرفته در این  وزه دارد.

 زش بوده است.های دیجیتا    آهودایشر بازیابی ا   عا ر دتاب ایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووشه د  .4شکا 
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 ووشه سه  .5شکا 

ووشتتته د م شتتتکا گرفتتتته از هماینتتتای  ا گتتتا   تتتوزه  4در شتتتکا 

رین در ایتتن ووشتته بیشتتت باشتتا.هتتایریت ا   عتتا  قابتتا ه   ظتته هی

هتای ایتن از دیگتر  ا ه بتوده استت.افتزار هتا   یرمارتبا  بین پایگاه داده

ووشتتتته بیوایفورهاتیتتتت ر ایفورهاتیتتتت  پزشتتتتکیر فنتتتتا ری ا   عتتتتا    

  باشنا.هایریت ا   عا  آزهایشگاهی هی

یشتتا   5در ووشته ستته بتتا شتتش  ا ه ر بتته ر  هستتتیم دتته در شتتکا 

ا   1  بتین  ا گتا  اعملکترددر ایتن بتین بیشتترین ارتبتا داده شاه است.

ارزیتتابیر یتتادگیریر هتتایریت ا   عتتا  ش  تتن    باشتتا.اهی2ا را تتی

 ایتتتتتتتن ووشتتتتتتته   از دیگتتتتتتتر  ا گتتتتتتتا  تشتتتتتتتکیا دهنتتتتتتتابنتتتتتتتای رده

  باشنا.هی

هش ص استر یشا  داد دته ایتن  6بررسن ووشه چهار ده در شکا 

در ایتتن ووشتته  ا ه اا   عتتا ا   ا ه تشتتکیا شتتاه استتت. 5ووشتته از 

هتتای دنتتا   بیشتتترین ارتبتتا  را بتتا دیگتتر  ا هیتتای را بتتازی هییقتتش دل

                                                           

1. Performance 

2. Design 
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 همچنتتتتین پیویتتتتا بتتتتین هتتتتایریت   دیفیتتتتت ییتتتتز پیویتتتتا  ووشتتتته دارد.

  باشا.قوی هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووشه چهار .6شکا 
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 ووشه پنج .7شکا 

 

 ا هتتای تحلیتتا دادهر  باشتتا.ووشتته پتتنج هی  یشتتا  دهنتتا 7شتتکا 

تشتتتتتتکیا    ا   4داده ستتتتتتازی اده   دیااریدآ ری داده دتتتتتتا یر جمتتتتتتا

هشتت ص  7 ور دتته در شتتکا همتتا  باشتتنا.ای ایتتن ووشتته هیدهنتتاه

 هتتتای تحلیتتتا داده   استتتت بیشتتتترین ارتبتتتا  در ایتتتن ووشتتته بتتتین  ا ه

هتتتای ایتتتن تتتترین  ا هداده از ههمآ ری جمتتتا باشتتتا.داده هیآ ری جمتتتا

هتتای ووشتته   در  ا ه باشتتا   بیشتتترین ارتبتتا  را بتتا دیگتترووشتته هی

  اشته است.دهای این ووشه با دا یقشه هقایسه با دیگر  ا ه

 ور دتته در همتتا   ا ه تشتتکیا شتتاه استتت. 4ووشتته شتتش ییتتز از 

های هش ص است در این ووشه بیشترین ارتبا  بتین پیشتینه 8شکا 

هتتای هتتایریت اشکتر ییکتتی ستت  هت   ایفورهاتیتت    همچنتتین بتتین  ا ه

 باشتا.وشتن هیهای هایریت ا   عا  بیهستما   عا  س  هت   سی

دراین ووشه ایفورهاتی  با داشتن بیشترین هتم روتااد بتا دیگتر  ا گتا  

یقشتتته   همچنتتتین در ایتتتن ووشتتتهر از  ا گتتتا  ههتتتم ووشتتته بتتته شتتتمار 

  ر د.هی
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 ووشه شش شکا .8شکا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووشه هفت .9شکا 

 شتتاه از هماینتتایتتتواییم هفتمتتین ووشتته تشتتکیا هی 9در شتتکا 

همچنا  ده از شکا پیااستت   ا گا   وزه هایریت ا   عا  را ببینیم.

در این ووشته بیشتترین ارتبتا  بتین هتایریت پتر  ه   هتایریت ستاوت 

های ا   عتتاتی ییتتز هتتم چنتتین هتتایریت ستتاوت   سیستتتم باشتتا.هی

های ا   عتتاتیا در ایتتن ووشتته اسیستتتم ایتتا.ارتبتتا  قتتوی برقتترار درده

ن ارتبتتا  را بتتا  ا گتتا  ایتتن گتتر ه   دیگتتر  ا گتتا  ووشتته برقتترار بیشتتتری

  ساوته است.

 ا ه تشتتکیا شتتاه استتت دتته شتتاها ستت  هت  4ووشتته هشتتت از 

 باشتا.اشکتر ییکیر فنا ریر س  هتی از راه د ر   پزشکی از راه د ر هی

در این ووشه بیشترین ارتبا  بین س  هت اشکتر ییکی   پزشتکی از راه 

همچنین  ا ه س  هت اشکتر ییکی با فنا ری   ست  هت  ت.د ر بوده اس

گویته دته در یقشته هما  از راه د ر ییز پیویا قوی برقترار ستاوته استت.

هتای ههتم این ووشه هش ص استت ست  هت اشکتر ییکتی یکتی از  ا ه

این ووشه است ده همچنتین در بتین  ا گتا  ایتن ووشته بیشتترین هتم 
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چتته بتتا دیگتتر  ا گتتا  دتتا یقشتته را  روتتااد چتته بتتا دیگتتر  ا گتتا  ووشتته  

  داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ووشه هشت .10شکا 

 

 

 

 

 

 

 

 ووشه یه .11شکا 

باشتتتا از د   ا ه   در یهایتتتترآورین ووشتتته دتتته یهمتتتین ووشتتته هی

ایتتن د   ا ه  باشتتنا.قابتتا هشتتاهاه هی 11تشتتکیا شتتاه دتته در شتتکا 

    ایک  ام ا  پیویا یعیفی داریا.شناسن یعنی هستی

 گیری  یتیجه بحر
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ها   رشتتتتا ر زافتتتتز   توشیتتتتاا  علمتتتتی   گستتتتترش   تشتتتتکیا رشتتتتته

های علمی ه تلف شز م توجه   شتناوت ستاوتار فکتری   علمتی  وزه

هتتا را بتته هنظتتور آگتتاهی هحققتتا    سیاستتت ایتتن  وزه  تشتتکیا دهنتتا

در ایتتن پتته هش ییتتز بتته هنظتتور  دهتتا.گتت اری صتتحیح علمتتی یشتتا  هی

رفتته در  توزه هتایریت ا   عتا  از ر ش دشف ساوتار فکری شتکا گ

هتتای هعمتتو  بتترای ایتتن دتتار تحلیتتا هماینتتای  ا گتتا  دتته یکتتی از ر ش

باشا استتفاده شتا. بررستن هتتو  بازیتابی شتاه در  توزه هتایریت هی

 4571یشتتا  داد دتته در هجمتتو   2012تتتا  1986های ا   عتتا   تتی ستتا 

ایا. هتیچ دتاام اههای آی اد آی یمایه شتهارک در این  وزه در پایگاه

ا ( در ستیاه1386از یویسناگا  پرتوشیا تحقیق زار  فراشبنای   دودبیو

توایتا ایتن یویسناگا  پرتوشیا این په هش قرار یااریا. دشیا این اهتر هی

هتا پایگتاه شیتزا دادهآ ری باشا ده در په هش زار    دتودبی هنبتا جمتا

اد آی دته جاهعیتت هتای آی بوده استتر اهتا در ایتن پته هش از پایگاه

هتای بیشتری داریا استفاده شتاه استت. بنتابراین یویستناگایی از  وزه

های هتایریت ا   عتا  بیهوشتن دته توشیتاا  دیگر هاینا  وزه سیستم

  ایا.زیادی در این  وزه داشته در صار قرار گرفته

 8همچنتتین بررستتن هج تت   هنتشتت دنناه ایتتن هتتاارک یشتتا  داد دتته 

  10هجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته از 

بتتا توجتته بتته  ای دتته بیشتتترین هتتاارک ایتتن  تتوزه را هنتشتت  دتتردههجلتته

 بنای تقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیم

JCR در  ایتتا.قتترار گرفته 1علتتم ا   عتتا    علتتم دتاب ایتتهبنای در تقستتیم

  :ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین هجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

Journal of The American Medical Informatics Association  571. 3با س ین تأ یر 
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 وزه علتم ا   عتا    علتم دتاب ایته  بیشترین س ین تأ یر را دارد   در

توا  ایتن ادعتا را بنای هیبا توجه به این تقسیم شاه است.بنای  بقه

علتتم ا هتتایی استتت دتته در  یطتتدتته  تتوزه هتتایریت ا   عتتا  از  وزه

ا   عتتا    علتتم دتاب ایتته ویتتا بتتا تاییتتر یتتامر علتتم ا   عتتا    دایتتش 

بط است تا علوم رایایهر گیرد   بیشتر به این رشته هرتشناسن( قرار هی

از  Subject Areaدته در ب تش بنای از  ترز دیگتر در تقستتیم هطترح دترد.

علتوم رایایته   هتایریت ا   عتا  ارائته شتاهر  توز   هاارک بازیابی شا

رتبتته بالتت تری را بتته وتتود اوتۀتتاص داده استتت   علتتم ا   عتتا    علتتم 

 ور دارد. همتا دتاب ایه با اوت  ز یته چنتاا  زیتادی در رتبته د م قترار 

 تتتوزه هویتتتوعیر هقاشتتته هحتتتور   بنای دتتته تدتتتر شتتتا ایتتتن تقستتتیم

هتتتای  ب آ  یتتتاشج استتتتفاده استتتت دتتته در تمتتتاهی پایگاهبنای تقستتتیم

 تتوزه علتتم  Web of Science Categoryشتتود. اهتتا بتترعک  در ب تتش هی

 ور دته تدتر همتا  بالت تری قترار دارد.ا ا   عا    علم دتاب ایه در رتبت

هجله هحتور   هویتوعا  بتر استاد هویتوعا   بنایرسیمشا این تق

JCR .بنابراین با توجه بته آیچته دته  به هج    اوتۀاص داده شاه است

 دلتتتتتتتتتتتتی گیری از یتتتتتتتتتتتتتایج تدتتتتتتتتتتتتر شتتتتتتتتتتتتار در یتتتتتتتتتتتت  یتیجتتتتتتتتتتتته

تتتتوا   تتتوزه هتتتایریت ا   عتتتا  را بتتتا توجتتته بتتته یتتتو  ت ۀتتتص هی

 یویستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتناگا ر یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

ی دته پایگتاه های ه تلتف هویتوعهویوعا  هج ت     تقستیم بنتای

دهتتتا بیشتتتتر هتعلتتتق بتتته دتابتتتااری   علتتتم  ب آ  ستتتاین  ارائتتته هی

یتتایج پته هش زار   ا   عا  دایست تا علتوم دیگتر هاینتا علتوم رایایته.

( ییز همسو با یتایج این تحقیق یشتا  داد دته 1386فراشبنای   دودبی و

International Journal of Information Management ترین هج    در صار پرتوشیا

گویه ده از یام این هجله ییز هشت ص بنابراین هما  این  وزه قرار دارد.

ترین هج ت   تترین   ت ۀ تنتتوا  ایتن هجلته را یکتی از ههماست هی



 101 2012تا  1986های طی سال ندی واژگانمدیریت اطالعات با استفاده از روش همایترسیم ساختار موضوعی 

 

  این  وزه دایست.

های ه تلتتف بتتا ر یتتا رشتتا توشیتتاا  ایتتن  تتوزه هتتر چنتتا در ستتا 

فزایشتن بتوده   یوسایاتی ر به ر  بوده اها در دتا ر یتا رشتا هتبتت   ا

  را داشته است. 49. 9یر  رشا سال یه 

هتتایی دتته بیشتتترین روتتااد را در هتتتو   تتوزه هتتایریت بررستتن  ا ه

ایا یشتتا  داد دتته وتتود  ا ه هتتای آی اد آی داشتتتها   عتتا  در پایگاه

هتای  ا ه هایریت ا   عا  در صار قترار دارد دته د ر از تهتن ییستت.

ایتتشر بازیتتابی ا   عتتا ر ا   عتتا ر هتتای ا   عتتاتیر هتتایریت دیظام

هتتای تکتترار شتتاه در در صتتار بیشتتترین  ا ه پایگتتاه   علتتوم ا   عتتا 

( یشتا  داد دته 1386په هش زار    دتودبی و باشنا.هتو  این  وزه هی

های هایریت ا   عا  در صار   دتابتااری   علتم ا   عتا  یظام   ا  

  در رتبه د م قرار دارد.

ووشتته  9 ا گتتا   تتوزه هتتایریت ا   عتتا ر بررستتن یقشتته هماینتتای 

هتتتای هتتتایریت ووشتتته یتتت  از ارتبتتتا   ا ه هویتتتوعی را یشتتتا  داد.

های دیجیتتا ر هتایریت ا   عا ر بازیتابی ا   عتا ر آهتوزشر دتاب ایته

RFIDدایتش  
( بازیتتابی 2011دایشتناهه  یکتتی پیتتایا و شتتکا گرفتتته استتت. 1

بیا  دترده دته در ایتن های هایریت ا   عا  ا   عا  را ب شن از جنبه

ووشه ییز ارتبا  قوی بین این د  هفهوم برقرار گشتته استت. آر از آی 

های جایا استت دته از آ  در هتایریت ا   عتا  بهتره ییز از فنا ری دی

هتتایی هاینتتا سیستتتم هتتایریت شتتود   هنجتتر بتته ظهتتور  وزهبتترده هی

بتوده ا   عا  شتاه   بنتابراین توجته بته تحقیقتا  ایتن  توزه بته  تای 

استتت دتته در یقشتته هماینتتای  ا گتتا   تتوزه هتتایریت ا   عتتا  ظهتتور 

های دیگتر ایتن ووشته اعملکترد از  ا ه درده   وود را یشا  داده است.

                                                           

1. RFID Information Management System 
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ایتتن هفهتتوم در  تتوزه هتتایریت در زهینتته  ا استتت.1هبتنتتی بتتر شتتواها

گیتتترد دتتته جنتتتبش هتتتایریت هبتنتتتی بتتتر شتتتواها هتتتورد بحتتتر قتتترار هی

ت دته از بهتترین شتواها هوجتود بترای یوظهوری در علتوم هتایریت است

دنتا   ریشته آ  در پزشتکی هبتنتی استتفاده هیگیری هایریت تۀمیم

بر شواها است ده جنبشن دیفی برای اعما  ر ش علمتی در پزشتکی 

های دیگر این ووشتهر دتاب ایته دیجیتتا  استت دته ارتبتا  از  ا ه است.

بیشتتر بته هتایریت  توایتااین ارتبا  هی قوی با هایریت ا   عا  دارد.

آهتوزش   یکتته دیگتر ایتن ووشته  جتود  ا   ا   عا  دیجیتتاشی برگتردد.

است ده پتا ارتبتا ی بتین هفتاهیم علتم ا   عتا ر بازیتابی ا   عتا ر 

یکتی از دل یتا  عملکردی هبتنی بر شتواها   هتایریت ا   عتا  استت.

ه ای بتآهوزش با هایریت ا   عا   جود  وزه  دنار هم قرار گرفتن  ا  

تتوا  بته  تور دلتی هی استت. 2یام سیستم هایریت ا   عتا  آهوزشتن

  گ اری درد.این ووشه را با وود هفهوم دلی هایریت ا   عا  یام

در ووشتتته د  بتتتا  ا گتتتایی همچتتتو ر بیوایفورهاتیتتت ر ایفورهاتیتتت  

پزشتتتتتکیر پایگتتتتتاه دادهر یتتتتترم افتتتتتزارر سیستتتتتتم هتتتتتایریت ا   عتتتتتا  

 یتا  رزیدادهبته ر  هستتیم. زیستت آزهایشگاهی   فنا ری ا   عا  ر 

  ا تمالت   در  آهتار   علتوم دتاهپیوتر دایش استفاده از بیوایفورهاتی 

هتتتای ا   عتتتاتی متتتتواشی استتتت. بای  شناستتتن هوشکتتتوشیزیست شتتتاوه

ایتتن  ایتتا.بتته  تتور یمتتایی رشتتا درده EMBL   (GenBank) بایتت    هچتتو 

یوییتتن دقیتتق دهی   فهرستر ستتازها ستتیا ا   عتتا ر تویتتره ستتازی

بتتتا پیشتتت فت فنتتتا ری ا   عتتتا     ا   عتتتا  را ستتت  ری دتتترده استتتت.

راه  فنتتا ری ا   عتتا    شناستتنزیست داربردهتتای آ ر ادغتتام د  علتتم

رشتته بیوایفورهاتیت   ۱۹۷۵به این ترتین ا ایا سا   گشای این اهر شا.

                                                           

1. evidence based practice 

2. Education Management Information System (EMIS) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/GenBank
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=EMBL&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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هتتای ا   عتتاتی جهتتت افزارهتتا   بای ر یرمهارایایتته بتتا هتتاز استتتفاده از

شتتناوتی شتتکا   بازیتتابی ا   عتتا  در هطاشعتتا  زیستستتازی تویره

 ها ییز س  ری شتا.با پیش فت بیوایفورهاتی   ضور سایر رشته گرفت.

 لتت زم شتتا. آهتتار هتتا  ضتتور علتتماز آ گیری هتتا   یتیجتتهادهبتترای تحلیتتا د

تری را های پیشتت فتههتتا ییتتز  جتتود رایایتته جتتم ا   عتتا    پتتردازش آ 

ای است ده بنابراینر بیوایفورهاتی  ی  ت ۀص هیا  رشته  لبیا.هی

ر ریایتتیا  بتته  یتتهه آهتتارر علتتوم دتتاهپیوتر   شناستتنزیست بتتا ادغتتام

تتتتترین دارهتتتتا در از ههم فنتتتتا ری ا   عتتتتا  بتتتته  جتتتتود آهتتتتاه استتتتت.

شناستتن زیست بیوایفورهاتیتت  تجزیتته   تحلیتتا ا   عتتا  تتتواشی استتت.

اتی یاهی است ده به ایتن فرآینتا داده شتاه استتو یکی پیتایار هحاسب

2013.)  

های ا   عتا  بهااشتتیر ایفورهاتی  پزشکی وهمچنین به یام یظام

هتتتای بهااشتتتتیر ایفورهاتیتتت  بهااشتتتت   درهتتتا ر ایفورهاتیتتت  هراقبت

ایفورهاتیتتت  ستتت  هتر ایفورهاتیتتت  پرستتتتاری   ایفورهاتیتتت  بتتتاشینی( 

 های علتتتتتتوم ا   عتتتتتتا ر قتتتتتتا ا رشتتتتتتتهای استتتتتتت دتتتتتته در ترشتتتتتتته

این  وزه به هنتابار ابزارهتا  های پزشکی قرار دارد.علوم رایایه   هراقبت

دستنر تویتره ستازیر بازیتابی   ستازی های هورد ییاز برای بهینه ر ش

پتردازد و یکتی هی1استفاده از ا   عتا  در بهااشتت   پزشتکی زیستتی

هتتتتتای بیوایفورهاتیتتتتت    ا ه(. از تعتتتتتاریف   داربردهتتتتتای  2010پیتتتتتایار 

ایفورهاتی  پزشکیر دیگر هفاهیم ایتن ووشته هاینتا یترم افتزارر فنتا ری 

تتوا  ایتن ووشته را بنتابراین هی آیتا.ا   عا    پایگاه ییز به دست هی

  به  ور دلی بیو ایفورهاتی  یاهیا.

های ارزیابیر  را یر یادگیریر عملکتردر هتایریت ووشه سه از  ا ه

 را ی   عملکترد در  تشکیا شاه است.بنای  ن   ردها   عا  ش 

                                                           

1. biomedicine 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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هتای ایتن ووشته هاینتا در دتا  ا ه این ووشه بیشترین ارتبا  را داریتا.

ارزیابیر عملکردر  را ی   یادگیری به  تور دلتی بته هتایریت عملکترد 

توا  ایتن بنابراین هی گردد ده تماهی این هفاهیم را در وود دارد.بر هی

  ملکرد یاهیا.ووشه را هایریت ع

های ا   عتا ر دتاهپیوترر هتایریت   دیفیتت در ووشه چهارم با  ا ه

قترار گرفتته  1ا   عا  در هردز این ووشه جتی آی اد ر  به ر  هستیم.

از ارتبا تتا  ههتتم دیگتتر ایتتن  هتتا دارد.  بیشتتترین ارتبتتا  را بتتا دیگتتر  ا ه

رایایتته ارتبتتا  ا   عتتا     ووشتته ارتبتتا  بتتین هتتایریت   دیفیتتت استتت.

ها در هتتایریت ا   عتتا  یشتتأ  گرفتتته توایتتا از استتتفاده از رایایتتههی

باشا   این پیویا   تکرار این د   ا ه با یکایگر هنجر بته برقتراری ارتبتا  

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتین ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن د  در ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

ارتبا  ا   عا    هایریت ییز یاشن از هفهوم دلتی  ووشه شاه است.

  با ا   عتا    هتایریت به هنظور درک ارتبا هایریت ا   عا  است.

های علوم زهتین در پایگاه هلی داده GISتواییم به تعریف ا   عا  هی

ستتتتم ی  سیتتت ایتتت ییایتتتستتتتم ا   عتتتا  جارافیاس یگتتتاهی بینتتتاازیم.

استت دته  یا ا   عتا  هکتاییته   تحلیتت   تجز یر یهتا یبرا یوتر یداهپ

 ییایفش ا   عا  جارایه   تحلیا   یمایرهر تجز یتو آ ریرت جمایقابل

 ور دته از هتای علتوم زهتین(. همتا ( را داردا وپایگاه هلتی دادهیوهکای

 آیتتتتتتتتتادر سیستتتتتتتتتتم ا   عتتتتتتتتتا  جارافیتتتتتتتتتایی تعریتتتتتتتتتف بتتتتتتتتتر هی

های داهپیوتریر هتم هتایریت   هتم ا   عتا  ر  هم با هفهوم سیستم

 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ر  هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیم 

  دتتتاربرد آ  ایتتتن  ا ه   هفهتتتوم تکتتترار  GIS  بتتتا گستتتترش استتتتفاده از 

  بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیاری در

هتو  هایریت ا   عا  پیاا درده   هم روتااد آ  بتا  ا گتایی همچتو  

                                                           

1. Geographic Information Systems (GIS) 
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 ا   عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  باعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

قتترار گتترفتن در یتت  ووشتته شتتاه استتت. از آیجتتایی دتته ا   عتتا  پیویتتا 

 هفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهیم   دهنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

تتتوا  ایتتن ووشتته را ه تلتتف ایتتن ووشتته استتت   در هردتتز قتترار دارد هی

  ووشه ا   عا  به  ور دلی یاهیا.

فتاهیم هترتبط بتا داده ر بته ر  هستتیم دته شتاها در ووشه پنج با ه

 دادهر استتت.ستتازی دادهر داده دتتا یر تحلیتتا داده   دیااریآ ری جمتتا

 باشتا.داده   تحلیتا داده هیآ ری بیشترین ارتبا  این گتر ه بتین جمتا

هتتتا بتتتا هتتتایریت توایتتتا دلیتتتا ارتبتتتا  ایتتتن  ا ه تتتوزه هتتتایریت داده هی

هیم دادهر ا   عتا    دایتش در هتتو  ارتبتا  بتین هفتا ا   عا  باشا.

از همتین ارتبا تا   وتورد. وزه علوم ا   عا  بته دترا  بته چشتم هی

 عتا    هتایریت دایتش رستیا.هتایریت ا    توا  به هایریت دادهرهی

تتتوا  ایتتن ووشتته را آیتتا هی ور دتته از  ا گتتا  ایتتن ووشتته بتتر هیهمتتا 

  ووشه داده یاهیا.

های اشکتر ییکتی ست  هتر پیشتینهی ر ووشه شش از  ا گا  ایفورهات

هتایریت ا   عتا  بیهوشتن   هتایریت ا   عتا  ست  هت  هایسیستم

 ور ده تدر شا ادتریت یویستناگا  پرتوشیتا هما  تشکیا شاه است.

های بیهوشتن بتوده   بیشتتر هویتوعا  هایریت ا   عا  از دایشکاه

 ایتا.بوده های هایریت ا   عا  بیهوشتن هتمردتزها بر ر ی سیستمآ 

شایا ایت اب  وزه هایریت ا   عتا  ست  هت بتوایتا پوشتش دلتی بتر 

   ا گا  این ووشه باشا.

های ا   عتتاتیر ووشتته هفتتت از  ا گتتا  هتتایریت ستتاوتر سیستتتم

 ور دته از شتکا همتا  ارتبا ا    هایریت پر  ه تشکیا شاه استت.

های ا   عتتاتی در هردتتز تشتتکیا ایتتن ووشتته هشتت ص استتتر سیستتتم

 ر دارد   بتتا دیگتتر  ا گتتا  ایتتن ووشتته پیویتتا بتتر قتترار ستتاوته استتت.قتترا
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جستتتجویی در بتتین هنتتابا ا   عتتاتی یشتتا  داد دتته از تردیتتن سیستتتم 

 باشتتتنارهتتای ایتتتن ووشتتته هیا   عتتاتی   هتتتایریت پتتتر  ه دتتته از  ا ه

 بته  جتود آهتاه )PMIS( 1ای به یام سیستم ا   عا  هایریت پتر  ه وزه

(. از  رفتتی دیگتر یکتتی از داربردهتتای سیستتتم 2013استت و یکتتی پیتتایار 

ر 2ا   عتا  هتایریت پتتر  ه در هتایریت ستاوت استتت وجایتگر دتیمر جتتو

های (. بنتابراین ایتن ووشته را بتا توجته بته هردتز قترار گترفتن سیستتم2011

ها   داربرد آ  در دیگر هفتاهیم ایتن ا   عاتی   پیویا آ  با دیگر ووشه

  های ا   عاتی یاهیا.ستمتوا  ووشه هویوعی سیووشه هی

در ووشه هشتر با هفاهیمی ر به ر  هستتیم دته بته یتوعی دتاربرد 

ایتن   هتای تشتکیا دهنتا ا ه فنا ری   اشکتر یی  در ست  هت هستتنا.

ووشتته شتتاها ستت  هت اشکتر ییکتتیر ستت  هت از راه د رر پزشتتکی از راه 

ه   بتا س  هت اشکتر ییت  دته در هردتز قترار گرفتت د ر   فنا ری هستنا.

های ووشه ییز ارتبا  بر قرار درده در بین  ا گتا  ایتن ووشته دیگر  ا ه

دهتا دته بررسن ایتن  ا گتا  یشتا  هی دارای بیشترین هم روااد است.

  توا  س  هت اشکتر یی  یاهیا.این ووشه را هی

ر  بتته ر  شناستتن   هستی XML  در یهایتتت در ووشتته یتتهر بتتا د   ا  

ت یتبتا قابل ییا ستاوتارهایتبته عنتوا  ابزارهتا را  نشناستیهست هستیم.

دایتتتش در  ییبازیمتتتا یتوایتتتا بتتترایه هدتتتننتتتا دیف هیتتتفنا رایتتته تعر 

ر یهای هویتتتتوعدادهر فهرستتتتت ستتتت عنوا  یهتتتتاگاهیهار پافهرستتتتت

ر هتتتورد یههتتتار  ا گتتتای یر ابزارهتتتایها   ستتتاهار اصتتتط   ناههیاهتتته ا ه

 یارتقتتتتا رنشناستتتتیهست یتتتت  یهتتتتاز اصتتتتل رد.یتتتتاستتتتتفاده قتتتترار گ

زبتتتتا   یتتتت  XML .دایتتتتش استتتتت یابیتتتت  باز  ییر بازیمتتتتایستتتتازهایاه

ه دتت ینتتا   هنگتتاهدیرا دیبتتا  ه نه قواعتتا واصتتدتتاستتت  یگ ار یشتتایه

                                                           

1. Project management information system 

2. Jung, Kim, Joo 
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 یشویا   به فترم  ا تا  یگ ار هستناا  با استفاده از آ  یشایه یتماه

استتایاارد  یت (RDF   XML نتو دشویا. هتم ایش داده هی  یما یابیباز 

ه در  ب  جتود دارد دت یف هنتابعیتوصت یه بترادتاستت  XML بر یهبتن

دایتتش  ینتتا ستتازهایاهیا فرایتستته یدر ت تت ش بتترا) شتتوداستتتفاده هی

تتتوا  ایتتن ووشتته را بنتتابراین هی (.1390وفتتتا ی   دفاشتتیا ر باشتتنایه

  ووشه هویوعی سازهایاهی دایش یاهیا.

یقشته هماینتای  ا گتا    در یهایت هر یت  از  ا گتا  تشتکیا دهنتا

توایتتا یماینتتاه یتت  هفهتتوم یتتا  تتوزه تحقیقتتاتی وزه هتتایریت وتتود هی تت

هتا هفهتوم یکستایی را هایریت ا   عا  باشار در بروی هوارد ییز  ا ه

اهتتا  دهنتتا.ا تشتتکیا هیر رستتاینا   یتت  ووشتته هویتتوعی  ا تتا هی

استتتر  هتتای جایتتای را رقتتم زدههتتا وتتود  وزهتردیتتن بروتتی از ایتتن  ا ه

هتتای هتتایریت پتتر  ه   سیستتتم ه تردیتتن  ا هتتتوا  بتتبتترای هتتتا  هی

ا   عتتاتی ودتته در ووشتته هفتتت بحتتر شتتا( اشتتاره دتترد دتته هنجتتر بتته 

  ا   عاتی هایریت پر  ه شاه است.های  وزه سیستمگیری شکا
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