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 فراوانی آیات در که است خداوند سوی از انسان هدایت وسیله بهترین آسمانی، کتابی عنوانبه قرآن  :هدف و زمینه
 یگیربهره میزان تعیین هدف با حاضر پژوهش رواین از. دارد وجود سالمت و بهداشت با مرتبط هایتوصیه آن از
 . است آمده در اجرا به پزشکی علوم علمی تولیدات در ارزشمند کتاب این از

 ی،دندانپزشک و پزشکی دانشجویان هاینامه پایان  از بخشی روی مقطعی صورتبه پژوهش این :بررسی روش
 لسا تا آغاز از) محیط بهداشت هایهمایش سلسله از طوالنی نسبتاً دوره یک همچنین پزشکی، علوم مقاالت
 تحلیل روش به و پژوهش اهداف با متناسب ساخته محقق لیستی چک کمک به هاداده. آمد در اجرا به( 2931

 .گردید استفاده استنباطی و توصیفی آماری هایشاخص از هاداده پردازش جهت. شد آوری جمع استنادی

 قرآن آیات از استفاده میزان که داد نشان استناد مورد منبع 17002 بر مشتمل نامه پایان 122 بررسی :ها یافته
 استفاده مورد منبع 23723 استخراج از حاصل هاییافته. است بوده درصد 2/7 کمتر هانامه پایان تدوین در کریم

 آیات از درصد 2 از کمتر گیریبهره از نیز پژوهشی علمی یمجله یک انتشار از سال 11 طی منتشره مقاله 602 در
 کشور پزشکی علوم دانشگاه 10 به وابسته نشریه 212 در منتشره مقاله 29291 بررسی. داشت حکایت کریم قرآن

 مقاالت خالصه در قرآن یواژه کلید از درصد 2/7 حد در کارگیریبه کننده بازگو 2931 و 2932 هایسال طی نیز
 خالصه 1 تنها که داد نشان نیز محیط بهداشت همایش از ساله 22 ایدوره طی مقاله خالصه 1316 بررسی. بود

 . است گردیده منتشر قرآن با ارتباط در موضوعی با مقاله

 یزمینه در ویژهبه مسلمانان ما رفتار بر کریم قرآن آیات گذار تأثیر بسیار نقش به توجه با مجموع در :گیرینتیجه
 نبعم این از گیریبهره سهم سند، یک عنوانبه الهی کتاب این باالی اعتبار و ارزش همچنین سالمت، و بهداشت
 از گیریرهبه ترویج جهت در دانشجویان و اساتید نظر جلب این بنابر. است اندک پزشکی علوم برونداد در ارزشمند

 .رسدمی نظربه الزم جامعه سالمت و بهداشت سطح ارتقاء منظوربه الهی کتاب آیات
 

 سنجی علم استنادی، تحلیل پزشکی، علوم علمی، هایبرونداد قرآن، :هاواژه کلید
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 کریم قرآن از گیریبهره منظر از پزشکی علوم علمی تولیدات پایش

 

 9، زهرا آقالری1، یاسمن حبیب زاده2*،آرام تیرگر

 

591تا  523، صفحه 9، شماره 12 ، دوره5931پاییز   

 

 ، بابل، ایران.بابل پزشکی علوم دانشگاه سالمت، یپژوهشکده سالمت، بر ثرؤم اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز علمی هیأت عضو و دانشیار -2
 ایران تهران، توانبخشی، و بهزیستی علوم دانشگاه ارگونومی، ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی -1*

 .ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته محیط، بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -9
 73229299062: تلفن .اجتماعی پزشکی گروه پزشکی، یدانشکده بابل، پزشکی علوم دانشگاه افروز، گنج خیابان بابل،: مسؤول ینویسنده*

Email: aramtirgar@yahoo.com 



...از گیریبهره منظر از پزشکی علوم یـعلم تولیدات پایش  

  

یز
پای

 5
93

1
- 

ره
دو

 
25 – 

ره
ما

ش
 3

 

  

931 

 مقدمه

 نتریارزش با و بهترین آسمانی کتاب این کریم، قرآن

 وسیله) فرقان نام با آن از خداوند که است هدایت یوسیله

 قرآن، به عشق(. 2) است کرده یاد نیز( باطل از حق تشخیص

 و تبیین جهت در کوشش و معارف شناخت منظوربه تالش

 و قرآن نزول با زادهم آن، مفاهیم و معانی توضیح و تفسیر

 هیچ و است مسلمانان زندگی یصحنه در الهی آیات حضور

 در را کشش و کوشش همه این انسانی حیات در کتابی

 (.1) است برنینگیخته خود یآستانه

 فکرت به فراوانی آیات در کریم قرآن در که علومی از یکی

 سالمتی حفظ و بهداشت رعایت شده تأکید آن به عمل و

 قُواتُلْ والَ» بقره یسوره یآیه این از توانمی چنانکه آن است،

 پیشگیری برای را بهداشت رعایت( 9) «التَّهلُکه إِلَى بِأَیدیکُم

 قرآن و وحی بر تکیه با اسالم واقع در. کرد استنباط هالکت از

 انمسلمان اختیار در را بهداشتی رهنمودهای ترینعالی کریم،

 أَیها یا» لفظ با قرآن وقتی مثال برای ،(1) است داده قرار

 گوش به را( 1) «طَیباً حالاَلً الْأَرضِ فی مما کُلُوا» پیام «النَّاس

( 2) «طَعامه إِلَى الْإِنسانُ فَلْینظُرِ» فرمایدمی یا رساندمی مردم

 به یا جسم غذای از اعم خود غذای در دقت به را هاانسان

(  انرو بهداشت) روح غذای حتی و تغذیه بهداشت دیگر بیان

 رد موجود حقیقت و پیام استواری به بنابراین. خواندمی فرا

 قرآن ارزشمند کتاب قالب در متعال خداوند کالم بطن

 حققینم به سالمتی با مرتبط حقایق آشکارسازی به تواندمی

 رمستم و گسترده هایپژوهش انجام با پزشکی علوم یحوزه

 (.0نماید ) کمک

 واکاوی به که پژوهی قرآن همچون اهمیتی با یمقوله

 هیال کالم در حقایق به بردن پی و وحی آیات در نهفته رموز

 رد تحقیقاتی مناسب هایحوزه از یکی تواندمی دارد تأکید

 سالما متعالی فرهنگ در سالمتی که چرا. باشد پزشکی علوم

 کتاب را کریم قرآن خداوند و است برخوردار واالیی ارزش از

 سالمتی ترویج برای که( 6) کندمی معرفی سالمتی و هدایت

 گشاست.راه هابیماری درمان و

 پزشکی علوم هایدانشگاه جمله از و هادانشگاه امروزه

 یحوزه در ویژهبه علمی تولیدات یعمده مراکز جمله از

 عنوانبه مراکز این بروندادهای و آیندمی شماربه سالمت

 شورهاک پیشرفت اصلی بستر و دانش بسط منابع از یکی

 و مقاالت مجالت، سویی از(. 3) آیندمی شماربه

 ایجنت ارائه ابزار تریناصلی عنوانبه دانشگاهی هایهمایش

 رسانیاطالع وظیفه دارعهده علمی، مطالعات و هاپژوهش

( 27) هستند المللی بین و ایمنطقه ملی، سطوح در علمی

 دشونمی محسوب علمی ارتباطات مجاری از یکی عنوانبه و

 افزوده هاآن اهمیت بر جغرافیایی یمحدوده برحسب که

 علمی هاییافته انتشار گرچه امروز دنیای در. شودمی

 یغاتتبل نوآوری، یا اختراع ثبت مانند مختلفی هایشیوهبه

 ها،روزنامه و تلوبزیون رادیو، نظیر عمومی هایرسانه در

 اما دارد رشدی به رو روند وسایل و مواد تجهیزات، ساخت

 مقاالت و مجالت ها،نامهپایان توانمی قطع طوربه و شکبی

 انتشار مهم بسیار هایشیوه از یکی را منتشره علمی

 شماربه پزشکی علوم جمله از حوزه هر در علمی هاییافته

 .آورد

 مختلف، علوم علمی هایبرونداد روی کلی بررسی

 علمی مرجع یک عنوانبه قرآن از اندک گیریبهره گویای

 هلس نوعی گویای تنها نه وضعیت این که باشدمی معتبر

 توانمی بلکه بهاست،گران کتاب این از استفاده در انگاری

 که چرا نمود، تلقی بشری دانش به خسارت نوعی راآن

 رد دیگر، هایدیدگاه میان در کریم قرآن دیدگاه یتوسعه

 ذارگ تأثیر بشری دانش بسط و قرآنی هایاندیشه ترویج

 (.22) بود خواهد

 تبک در مندرج مطالب به استناد با علمی مقاالت تدوین

 و پذیرش در بسیاری تأثیر کریم، قرآن همچون مذهبی

 از بزرگی بخش سوی از سالمت و بهداشت مسائل اجرای

 جاوید و بزرگ معجزه قرآن که چرا دارد، جامعه مردم

 هدایت منشور و سلم و آله و علیه اهلل صلی محمد حضرت

 علیه علی حضرت. است بهروزی و سعادت سوی به بشر



  

 و همکاران تیرگر
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 ترینبزرگ درمان قرآن در: فرمایندمی نیز السالم

 وضعیت از اطالع اهمیت به توجه با(. 21) دردهاست

 دارزشمن و هاگرانب منبع عنوانبه کریم قرآن کارگیریبه

 فقدان سویی از و هابیماری درمان و سالمتی ترویج جهت

 به تا شدیم آن بر دست، این از منتشره اطالعات کمبود یا

 ومعل علمی بروندادهای در قرآن از گیریبهره میزان بررسی

 .بپردازیم پزشکی

 

 مواد و روش بررسی

 قالب در کاربردی-توصیفی صورتبه حاضر پژوهش

 یریگبهره میزان بررسی هدف با پیوسته یمطالعه چندین

 پزشکی علوم یحوزه علمی بروندادهای در کریم قرآن از

 .است آمده در اجرا به 2931 تا 2937 هایسال طی

 مذهبی منابع از استفاده عنوان با نخست یمطالعه در

 مقطعی ایمطالعه پزشکی، علوم هاینامهپایان تدوین در

 التحصیالن فارغ هاینامه پایان یکلیه روی( 2937)

 بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی و پزشکی یرشته

 یکلیه و پذیرفت انجام سال پنج از بیش ایدوره برای

 عمناب از یکی عنوانبه قرآن از استفاده حیث از هانامهپایان

 جمع منظوربه(. 0) گرفتند قرار واکاوی مورد استناد، مورد

 و تهیه رونوشتی هانامهپایان منابع بخش از هاداده آوری

 پیش از هایبرگه درون استنادها کتابشناختی اطالعات

 مشابه مطالعات در که پژوهش تیم توسط ایشده تهیه

 منابع کت تک ترتیب، بدین. گردید ثبت بود، شده استفاده

 در و گرفته قرار بازبینی مورد هانامهپایان در استفاده مورد

( هالبالغ نهج قرآن، جمله از) مذهبی منابع از استفاده صورت

 (.29، 21) گردید ثبت

 قرآن از گیریبهره وضعیت عنوان با مطالعه دومین در

 پزشکی، علوم یحوزه علمی بروندادهای در البالغه نهج و

 رایب استنادی تحلیل روش به و مقطعی صورتبه ایمطالعه

( 2931 سال تا 2907 ازسال) ساله دو و بیست یدوره یک

 یمجله در منتشره پژوهشی-علمی مقاالت یکلیه میان

 در(. 21) آمد در اجرا به بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی

 متداول روشی) استنادی تحلیل روش از مذکور یمطالعه

 جهت که است سنجی کتاب از ایشاخه و سنجی علم در

 هاستفاد یابیاطالع رفتارهای و اطالعاتی نیازهای بررسی

 محقق فرمی و( رودمی کاربه علمی منابع از کنندگان

 هاداده گردآوری جهت پژوهش، اهداف با متناسب ساخته

 بازبینی طریق از نیز مطالعه این در(. 22-22) شد استفاده

 گیریبهره میزان مقاالت، در استفاده مورد منابع تک تک

 .گردید ثبت( البالغه نهج قرآن، جمله از) مذهبی منابع از

 ساله، دو ایدوره طی( 2939) دیگر ایمطالعه در

 هایدانشگاه مجالت سوی از منتشره فارسی مقاالت یکلیه

 دا،خ شامل هاییواژه از استفاده حیث از کشور پزشکی علوم

 در مذهب و دین روزه، نماز، دعا، روایات، و آیات قرآن،

 قرار بررسی مورد مقاالت هایواژه کلید و چکیده عناوین،

 از هاداده آوری جمع برای نیز مطالعه این در(. 20) گرفتند

 موارد و شد استفاده پژوهش اهداف با متناسب ایویژه فرم

 از یک هر در مذهبی هایعبارت و هاواژه از استفاده

 جهت. گرفت قرار جستجو مورد شده یاد هایبخش

 و توصیفی آماری هایشاخص از هاداده آماری پردازش

 .شد استفاده استنباطی

 نشده، منتشر و مقطعی ایمطالعه قالب در همچنین

 هایهمایش سری از یکی در شده پذیرفته مقاالت خالصه

 ایدوره برای( محیط بهداشت هایهمایش) پزشکی علوم

 حیث از( 2931 سال تا برگزاری سال اولین از) ساله 22

 آوری جمع جهت. گرفت قرار واکاوی مورد قرآن به توجه

 هایبخش و شد استفاده ساخته محقق فرمی از هاداده

 کلید و مطلب بدنه عنوان، شامل مقاالت خالصه مختلف

 ثبت و جستجو مورد قرآن یواژه از استفاده جهت از هاواژه

.گرفتند قرار موارد
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 هایافته

 دانشجویی نامه پایان 122 بررسی از حاصل هایداده

 برای( دندانپزشکی نامهپایان 211 و پزشکی نامهپایان 912)

 مجموع در که داد نشان سال پنج از بیش زمانی یدوره یک

 سوی از (منبع 17002) منبع هزار بیست از بیش

 قرار استفاده مورد هانامهپایان تدوین جهت دانشجویان

 رد کریم قرآن از استفاده میزان که حالی در است، گرفته

 23 زا کمتر) دندانپزشکی و پزشکی هاینامهپایان تدوین

 .بود( درصد 2/7 - مورد

 -علمی یمجله در هاداده پردازش از حاصل نتایج

 سال دو و بیست طی بابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 که داد نشان نیز ،2931 سال پایان تا انتشار آغاز از

 چاپ به شماره 01 قالب در پژوهشی یمقاله 602حداقل

 مورد منابع عنوانبه منبع 23723 مجموع در و رسیده

 میزان. است گرفته قرار استفاده مورد هاآن در استناد

 210 استناد مورد منبع عنوانبه کریم قرآن از استفاده

 استفاده مورد مقاله 21 در مجموعاً تعداد این که بوده مرتبه

 13 و 2 استفاده موارد حداکثر و حداقل) است گرفته قرار

 کتابشناختی اطالعات برخی 2 جدول در(. است بوده مورد

 .است شده ارائه بررسی مورد مجالت و مقاالت

 

 های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای کتابشناختی مقاالتبرخی شاخص -1جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 26 3 92/1 3 تعداد مقاله در هر شماره

 22 2 62/2 02/9 تعداد نویسندگان مقاالت

 271 1 31/27 00/12 تعداد کل منابع مورد استناد

 99 7 11/9 31/2 تعداد منابع فارسی

 

 مورد مقاالت در استفاده مورد یسوره استنادترین پُر

 آن دنبالبه و بود( درصد21 مرتبه، 11)  بقره یسوره بررسی،

 یسوره و ،(مرتبه 6 تعداد به یک هر)  اسراء و مائده هایسوره

 .اندداشته قرار بعدی هایجایگاه در( مرتبه 0)  نحل

 ": بقره سوره 212 یآیه آن، استنادترین پُر آیات، میان از

 هاآن: " راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قالُوا مُصیبَةٌ أَصابَتْهُمْ إِذا الَّذینَ

 آنِ از ما": گویندمی رسد،می ایشان به مصیبتی هرگاه که

 .است بوده( مرتبه 9) ،"گردیم بازمی او سوی به و خدائیم

 اللَّهُ رَزَقَکُمُ مِمَّا فَکُلُوا" نحل یسوره 221 یآیه همچنین

 از س،پ: "تَعْبُدُونَ إِیَّاهُ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ نِعْمَتَ اشْکُرُوا وَ طَیِّباً حاَلالً

 رشک و بخورید پاکیزه و حالل است، کرده روزیتان خدا آنچه

 یآیه و ،(مرتبه 1) پرستیدمی را او اگر آورید جابه را خدا نعمت

 وَ الْبَرِّ فِی حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ بَنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَ" اسراء یسوره 07

 لَقْناخَ مِمَّنْ کَثیرٍ عَلى فَضَّلْناهُمْ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ رَزَقْناهُمْ وَ الْبَحْرِ

 یخشک در را هاآن و داشتیم گرامی را زادگانآدمی ما: "تَفْضیالً

 هایروزی انواع از و کردیم حمل( راهوار هایمرکب بر) دریا، و

 موجوداتی از بسیاری بر را هاآن و دادیم روزی آنان به پاکیزه

 .(مرتبه 1) بخشیدیم برتری ایم،کرده خلق که

 بررسی هدف با پژوهش سومین از حاصل هاییافته

 و چکیده عنوان،) در مذهبی هایواژه کلید از استفاده وضعیت

 منتشره یمقاله هزار 29 از بیش در( مقاالت یواژه کلید

 دانشگاه 10 به وابسته زبان فارسی ینشریه عنوان 212 توسط

 که داد نشان 2932-2931 سال دو طی کشور پزشکی علوم

 مذهبی منتخب هایواژه( مقاالت کل از درصد 2/7) اثر 61 در

 کارهب هایواژه خصوص در فراوانی باالترین که است رفته کاربه

( درصد 2/7) مرتبه 23 فراوانی با قرآن یواژه به متعلق رفته

 .است شده ارائه نتایج از ایخالصه 1 جدول در. بود
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 در بررسی مورد هایواژه کلید مطلق فراوانی توزیع -2 جدول

(1921-22) پزشکی علوم هایدانشگاه زبان فارسی مجالت  

مورد بررسی در مقاالت یواژه  
 سال انتشار

 مجموع
1921 1922 

 23 0 21 قرآن

 20 0 27 مذهب

 21 6 2 دین

 22 6 9 روزه

 6 1 2 خدا

 1 2 9 دعا

 1 2 9 نماز

 1 2 1 آیات و روایات

 61 91 10 جمع

 

 در قرآن یواژه از استفاده وضعیت خصوص در همچنین

 خالصه 1316 واکاوی بررسی، مورد هایهمایش مقاالت خالصه

 طی محیط، بهداشت همایش دوره 22 سوی از شده ارائه یمقاله

 مقاالت مجموع از درصد 1/7) مقاله خالصه 1 که داد نشان سال 22

 یحوزه در مقاله 1 هر که گردید منتشر قرآن با ارتباط در( شده ارائه

 .بودند بهداشت کلیات

 

 و نتیجه گیری  بحث

 منابع از یکی مسلمانان ما برای کریم قرآن آیات که جاآن از

 د،آینمی شماربه مختلف موضوعات اهمیت تبیین در مهم بسیار

 پزشکی، یحوزه در علمی مقاالت تدوین در که ستا آن انتظار

 آیات این از استفاده شاهد قبولی قابل حد تا سالمت و بهداشت

 در چه و ما کشور در چه انتظار، برخالف اما( 20) باشیم ارزنده

 متفاوتی شرایط از موجود وضعیت اسالمی، کشورهای از بسیاری

 مذهبی و دینی هایآموزه است شایسته که چنان آن و دارد حکایت

 و فردی سالمت ارتقاء و بهبود در کریم قرآن هایآموزه خصوصبه

 در یشترب سالمت و دین ارتباط و نگرفته قرار استفاده مورد اجتماعی

 (.26) است شده متوقف نظری مباحثات سطح

 از یریگبهره میزان آیدمی بر حاضر مطالعات نتایج از که آنگونه

 علوم در بررسی مورد علمی بروندادهای تمامی در کریم قرآن

 مقاالت یچکیده و علمی مقاالت ها،نامه پایان از اعم) پزشکی

 بوده درصد 2/7 تا 2 بین ایدامنه در( پزشکی علوم هایهمایش

 پژوهش هاییافته با نزدیکی خوانیهم در اخیر ینتیجه. است

Noori و Zare Farashbandi (2012) مذکور پژوهش در. باشدمی 

 با تبطمر مقاالت نشر در مسلمان پژوهشگران عملکرد بررسی به که

 سال از Scopus اطالعاتی پایگاه در پزشکی یحوزه در کریم قرآن

 یمقاله 00 تنها که است آمده شده، پرداخته 1722 تا 2327

 ترینبیش که شد بازیابی پزشکی علوم یحوزه در قرآن با مرتبط

 همچنین(. 23) بود پزشکی یحوزه در کریم قرآن با مرتبط مقاالت

 تحت( 1721) همکاران و  Khasa توسط شده انجام بررسی در

 ISI المللیبین عرصه در قرآنی هایپژوهش تحلیل و بررسی عنوان
 اطالعاتی پایگاه در جهان علمی تولیدات میزان که شد مشخص

ISI  131 تعداد ،1722ـ2337 هایسال بین قرآنی یحوزه در 

 و King Saud دانشگاه میشیگان، دانشگاه که است بوده مدرک

 در ترتیببه School of Oriental African Studies دانشگاه

 داتتولی از ایران سهم میان، این در. داشتند قرار سوم تا اول هایرتبه

(. 17) است بوده مدرک 21 تنها قرآنی، ی حوزه در جهان علمی

 با ژوهشیپ از حاصل هاییافته به استناد با نیز ایران در است گفتنی

 یحوزه علمی بروندادهای در مذهبی موضوعات به تمایل مضمون

 از ذکورم بررسی در. ایمنبوده روبرو بهتری وضعیت با پزشکی، علوم

 تا 2932 سال دو طی مقاله هزار سیزده از بیش میان

،نوانـع در قرآن هـکلم از مقاله پنج در هاـتن ،(مقاله 29291)2931
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 (.20) بود شده استفاده هاواژه کلید یا چکیده

 ندچ نتایج به اجمالی نگاهی کنار در مذکور یمطالعه نتایج

 وضعیت که است آن گویای( 0، 21، 20) اخیر یمطالعه

 دبروندا در موثق، و معتبر مرجع یک عنوانبه قرآن از گیریبهره

 رقش و نبوده برخوردار مطلوبی وضعیت از پزشکی علوم علمی

 مانیآس منبع این از شایسته ایگونههب جامعه دانشگاهی و علمی

 که تاس ذکر به الزم البته. جویندنمی بهره خود آثار در نظیربی و

 سیبرر" عنوان تحت اینشده منتشر یمطالعه نتایج یپایه بر

 همایش با ارتباط در پزشکی علوم دانشگاه یک دانشجویان نظرات

 21 مجموع از) دانشجویان از درصد 27 تقریباً طب، و پژوهی قرآن

 با ژهویبه هایی،همایش چنین برگزاری به( بررسی مورد دانشجوی

. دداشتن تمایل منظم زمانی فواصل با و پزشکی علوم محوریت

 در ار همایشی چنین برگزاری تأثیر آنان از نیمی حدود همچنین

 بتمث تقریباً یا مثبت دانشگاهی فضای در قرآنی معارف نشر

 .دانستندمی

 عدم چون مواردی که رسدمی نظربه طوراین مجموع در

 ،پزشکی علوم و قرآن یحوزه دو اساتید میان الزم ارتباطات وجود

 علوم در قرآنی هایپژوهش شناسی روش معتبر منابع فقدان

 مباحث دهیسامان در قدرتمند و مشخص متولی نبود پزشکی،

 زا دانشجویان و اساتید آشنایی عدم نهایتاً و طب و پژوهی قرآن

 هک هستند عواملی از هایینمونه تحقیق، و بحث قابل هایحوزه

 .است رسانده حداقل به را گیریبهره این

 :شودمی پیشنهاد خاتمه در

 رب دانشجویان، و اساتید برای آموزشی هایکارگاه برگزاری با -

 هاآن آشنایی همچنین و قرآنی عظیم معارف از آنان آگاهی

 .شود افزوده پژوهی قرآن هایروش و اصول از

 به طب، در پژوهی قرآن نظیر هاییهمایش برگزاری با -

 از اعم مختلف هایعرصه در قرآنی هایفعالیت یتوسعه

 .شود اندیشیده پزشکی علوم در تبلیغی و پژوهشی آموزشی،

 یلاص هایپژوهش به توجه میزان بر شایسته سازوکارهایی با -

 تشکیل با همچنین و شده افزوده قرآن با ارتباط در

 و فراهم الزم هایپژوهش بستر ارتباط، همین در هاییهسته

 .گردد هموار
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Monitoring of the scientific outputs of medical 

sciences according to using of the Quran 
 

Aram Tirgar 1,*, Yasaman Habibzadeh2, Zahra Aghalari 3 
 
 
Abstract 
 
Background: Quran as a holy book is the most important reference for humanity and a book 
of guidance that carries useful verses about health and hygiene. Therefore, the present study 
aimed at measuring the utilization rate of this valuable book in the scientific output of medical 
sciences. 
 
Methods: The current descriptive cross-sectional study has been conducted on a portion of 
medical science’s scientific outputs (medical and dental dissertations as well as journals and 
articles in the field of medical sciences) and a long interval of conferences on environmental 
health (from the first up to 2013). Data was collected using a researcher-made checklist using 
scientometric method. Descriptive and inferential statistical indicators were used for data anal-
ysis. 
 
Results: A survey on 511 dissertations including 20,776 references has shown that Quran was 
used in rare cases (less than 0.1%). In addition, findings of 19,069 references used in 876 
published scientific articles in Persian journal of Babol University of Medical Sciences have 
reported that, the utilization rate of Quran was less than 1% over a 22-year interval. After sur-
veying of 13,134 published articles in 126 journals under the supervision of 47 Iranian univer-
sities of medical sciences in the years 1391 and 1392, Quran was used less than 0.1% as a 
keyword. Also, the abstract of only 5 articles had been attached to Quran issue in a 16-year 
interval of survey. 
 

Conclusion: Totally, according to the very influential role of holy Quran verses on Muslim 
behavior and high validity of this book as a document, the utilization rate of this valuable book 
among scientific outputs of medical sciences, is rare. Therefore, it is essential to encourage 
university professors as well as students to enhance the utilization rate of Quran as a way to 
develop the level of health and sanitation in the society. 
 
Keywords: Quran, Scientific outputs, Medical sciences, Citation analysis, Scientometry. 
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