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روند رشد مقاالت علمي ايرانيان در حوزه هاي پزشكي
طي سال هاي 1978-2007

رقيه اسكروچي1 / حافظ محمد حسن زاده2 / محمود رضا گوهري3 / رضا جمشيدي4
چكيده

مقدمه: در ارزشــيابي هاي علم ســنجي، اصلي ترين معيار براي تعيين جايگاه علمي و رتبه بندي كشــورها، ميزان مشاركت در توليد 
علم، نوآوري فناوري و به طور كلي مشاركت در روند توسعه علم جهاني ست. اين پژوهش با بهره گيري از روش هاي علم سنجي، به 

مطالعه ي روند و رشد ميزان توليدات علمي حوزه هاي پزشكي در ايران طي سال هاي 2007-1978 پرداخته است.
روش بررسـي: اين پژوهش به صورت پيمايشــي -توصيفي ؛و كاربردي ســت. مقاالت انگليســي حوزه هاي پزشكي نمايه شده در 
پايگاه هاي اســتنادي SCIE در فاصله ي 2007-1978، جامعه ي پژوهش را تشــكيل مي دهند. براي گردآوري اطالعات، از جستجوي 
پيشرفته پايگاه با محدوديت زماني براي 6 دوره 5 ساله استفاده؛ و مقاالت با رده بندي كتابخانه ملي پزشكي امريكا تطبيق داده شد.

يافته ها: حاصل اين بررســي، 11901 ركورد از پايگاه SCIE اســت. از 29 حوزه ي پزشــكي پايگاه SCIE، بيشــترين تعداد مقاالت در 
حوزه هاي داروشناسي و بيوشيمي و كمترين تعداد مقاالت در حوزه هاي پرستاري و طب سالمندان مشاهده شد. بيشترين استنادات 
در پايگاه SCIE متعلق به حوزه داروشناســي با 10976 اســتناد بود. 53 درصد از مقاالت در پايگاه SCIE بدون استناد بودند. دانشگاه 
علوم پزشــكي تهران در 19 حوزه پزشــكي، دانشگاه پركار شناخته شــد.ازدوره هاي 1987-1983 و 1992-1988 كمترين تعداد و 

دوره 2007-2003 بيشترين تعداد مقاالت در اين پايگاه بود.
نتيجه گيري: نداشتن استناد در بيشتر مقاالت در پايگاه SCIE، شايد به علت چاپ مقاالت در مجالتي با عامل تأثير پايين يا عدم پذيرش 
مقاله هاي كشــورهاي در حال توســعه در مجله هاي معتبر بين المللي باشــد. از عواملي كه در كاهش توليد علم ايران در دوره هاي دوم 
و ســوم دخيل بودند مي توان به جنگ ايران و عراق اشــاره كرد. نمايه شــدن نام دانشگاه ها با اسامي مختلف باعث عدم وجود نام اين 
دانشــگاه ها در رتبه بندي هاي جهاني شــده است. توليد علم ايران در حوزه هاي پزشكي بشدت در حال افزايش است.ادامه ي اين روند 
به تعامل دانشمندان ايراني با دانشمندان خارجي، افزايش بودجه آموزش و پرورش، همكاري علمي و تبادل اطالعات با دانشگاه هاي 

برتر و ... وابسته است.
كليد واژه ها: توليد علمي، پايگاه استنادي، حوزه هاي پزشكي.
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مقدمه
ــاخص هاي سنجش توسعه و پيشرفت هر كشور،  يكي از ش
توليدات علمي آن است كه تعداد انتشارات علمي، مهم ترين 
ــود. Dunder اعتقاد دارد  ــاخص كمي آن محسوب مي ش ش
ــنجش  ــيوه هاي س كه تحليل ميزان مقاالت علمي يكي از ش

برونداد علمي يك كشور است.[1]
بعد از انقالب به تدريج بر تعداد دانشگاه ها و مؤسسات 
ــد به طوري كه طبق آمار، 83 درصد  ــته به آن افزوده ش وابس
توسعه كمي دانشگاه ها مربوط به بعد از انقالب است .در اين 
ميان، دانشگاه هاي علوم پزشكي و به تبع آن مراكز پژوهشي 
ــد قابل توجهي از لحاظ كمي داشتند كه  در اين حوزه نيز رش
ــكي به 160 مركز  اين افزايش كمي از 2 مركز تحقيقاتي پزش
رسيده است. و لذا افزايش كمي در تعداد دانشگاه هاي علوم 
ــي، منجر به افزايش تعداد اعضاي  ــكي و مراكز پژوهش پزش
ــگران و نويسندگان در اين حوزه شده  هيأت علمي، پژوهش

است.
حال اين سؤال مطرح است كه آيا افزايش كمي در تعداد 
دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكزپژوهشي وابسته به آن و به 
تبع آن، رشد كمي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران، باعث 

باال رفتن كيفيت دانشگاه ها گرديده است يا نه؟
ــت كه يكي از  ــوي ديگر اين نكته نيز پرواضح اس از س
ــگاه ها، تعداد مقاالت  ــاي ارزيابي توان علمي دانش مالك ه
نمايه شده اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران آن است.[2] 
ــت در مقاله هاي علمي  از آنجا كه توليد علم در وهله ي نخس
ــالت علمي انجام  ــد و ترويج آن از طريق مج ــي مي ياب تجل
ــتند  ــتين منابعي هس مي پذيرد، بنابراين مجالت علمي نخس
ــس مي كنند. چاپ و نمايه  ــرفت هاي علمي را منعك كه پيش
ــدن مقاله يك نويسنده در يك مجله معتبر علمي، حكم و  ش
نشان كيفيت در پژوهش محسوب مي شود. نشان كيفيت در 
پژوهش را مطالعات استنادي مشخض مي كند كه نمايه هاي 

استنادي ISI بر اين اساس پايه ريزي شده اند.
ــال 2006،  ــت جهاني در س ــازمان بهداش ــق آمار س طب
ــاري ايدز در ايران 30000 نفر تخمين زده  ــراد مبتال به بيم اف
ــترين  ــود و بيماري هاي قلبي عروقي با 24 درصد بيش مي ش
ــي  ــت. همچنين مرگ هاي ناش ــر را داراس ــزان مرگ ومي مي

ــال 2003  ــاي غير مجاز 70 درصد در س ــتفاده داروه از اس
ــد.[3] لذا يكي از  ــان مي ده ــبت به 2002 افزايش را نش نس
ــكي اين است كه شرايطي  ــگاه هاي علوم پزش وظايف دانش
ــگران و اعضاي هيأت علمي وابسته  را فراهم كنند تا پژوهش
ــن از اطالعاتي همچون ميزان  ــگاه ها با آگاهي يافت اين دانش
مرگ ومير، آمار بيماري ها و ... در پي كاهش دادن آن ها باشند. 
ــود مگر اينكه مشخص شود كه جامعه  ــر نمي ش اين امر ميس
ــت و در كدام  ــكي ايران در چه حوزه هايي كار كرده اس پزش
ــاس مي شود. بنابراين نحوه ي  ــي احس حوزه ها خال پژوهش
ــاركت دانشمندان اين حوزه در توليد علم مسأله اي قابل  مش
ــت، يكي ازابعاد اين مسأله، سنجش و ارزيابي علم  توجه اس
ــوه عمل فرايند هاي  ــد بخش مهمي از نح ــت كه مي توان اس
ــه مطالعات قبلي از  ــازد.با توجه به اينك ــن س علمي را روش
ــران روند توليدات علمي ايرانيان در پايگاه هاي در تمامي  مي

حوزه ها حكايت دارد.[4]
ــتند  ــن پژوهش هايي از اين لحاظ حائز اهميت هس چني
ــگاه هاي جهان و انتخاب عضو  كه به هنگام رتبه بندي دانش
هيأت علمي يا پژوهشگر براي مؤسسات، به تعداد كارهاي 
 (ISI) ــده فرد يا دانشگاه در مؤسسه اطالعات علمي ثبت ش
ــود.[5] همچنين برونداد علمي محققان، دست  توجه مي ش
ــي از معيارهاي  ــت كه مي تواند يك ــم بدان جهت مهم اس ك
ــتخدام  ارزيابي آنان در اعطاي امتيازات ويژه به آنان (مثًال اس
ــگران  ــگاه ها و پژوهش ــع اعضاي هيأت علمي دانش و ترفي
مؤسسات مختلف) باشد.[6] البته الزم به ذكر است كه يكي 
از شاخص هاي رتبه بندي دانشگاه هاي جهان، تعداد مقاالت 
ــگاه ها در نمايه هاي استنادي است.[7] دو  ــده دانش نمايه ش
شركت الزوير و تامسون (ISI) به ترتيب با توليد پايگاه هاي 
ــكان ردگيري تعداد مقاله ها و  ــتنادي Scopus و SCIE ام اس

استنادها را فراهم ساخته اند.[8]
در اين تحقيق برآنيم كه به بررسي روند توليدات علمي 
نويسندگان ايراني حوزه علوم پزشكي بپردازيم تا مشخص 
شود كه طي اين دوره زماني، روند توليدات علمي نويسندگان 
در حوزه هاي مختلف علوم پزشكي، دانشگاه ها و مؤسسات 

توليدكننده علم چگونه است؟

روند رشد مقاالت علمي ايرانيان در حوزه هاي پزشكي …
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روش بررسي
پژوهش حاضر پيمايشي - توصيفي و از نوع كاربردي است 
كه با استفاده از روش هاي علم سنجي انجام شده است. منبع 
-SCIE: science cita) ــي ــردآوري داده ها پايگاه اطالعات گ

ــط مؤسسه  ــت. اين پايگاه توس tion index expanded) اس

ــود كه يكي از پايگاه هاي مهم  اطالعات علمي عرضه مي ش
ــمار مي آيد. ــنجي به ش ــنجي و كتاب س در مطالعات علم س

ــت از كليه مقاالت نمايه  [9] جامعه اين پ ژوهش عبارت اس
ــتنادي SCIE در حوزه هاي علوم پزشكي  ــده در پايگاه اس ش
ــال هاي 2007-1978 ميالدي كه توسط نويسندگان  طي س
ــت. براي استخراج  ــيده اس ــور به ثبت رس ايراني داخل كش
مدارك نمايه شده از ايران در حوزه هاي پزشكي از برچسب 
ــت استفاده شد. جستجو با نام  ــور اس CU كه اختصار نام كش

ــاله (1978-1982، 1987- ايران و براي 6 دوره زماني 5 س
 ،1998-2002  ،1993-1997  ،1988-1992  ،1983
2007-2003) صورت گرفت. بعد از محدود كردن زمان، با 
استفاده از بخش subject area اين پايگاه، حوزه هاي پزشكي 
يكي يكي انتخاب و ركورد هاي مربوط به هر حوزه در فايل 
شخصي ذخيره گرديد. در انتها حوزه هاي پزشكي اين پايگاه 
ــكي آمريكا NLM تطبيق داده  با رده بندي كتابخانه ملي پزش
ــد. جمع آوري اطالعات براي مطالعه در فاصله زماني 10  ش
ــفندماه 1387 در محيط اينترنت و در پايگاه وب آو  تا 20 اس
ــاينس (web of science) انجام گرفت. از محدوديت هاي  س
ــتي در نام هاي نويسندگان  پژوهش مي توان به عدم يك دس
ــگاه ها با نام هاي  ــات و دانش ــدن نام مؤسس ايراني و نمايه ش
گوناگون در پايگاه مورد مطالعه اشاره كرد ضمنًا براي روند 

رشد از فرمول ذيل استفاده شد:
100
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−

=
−

−

t

tt

x
xxG

G= نرخ رشد مقاالت

t تعداد مقاله در دوره =xt

t-1 تعداد مقاله در دوره =xt-1

ــتخراج از پايگاه SCIE وارد  داده هاي تحقيق پس از اس
نرم افزار Histcite شد. در انتها براي عمليات آمار توصيفي و 

تحليلي از نرم افزارهاي Excel و SPSS استفاده شد.

يافته ها
الف) آمار كلي

در اين مطالعه، تعداد مقاالت نويسندگان ايراني در حوزه هاي 
ــده در  ــال هاي 1978-2007 نمايه ش ــكي در فاصله س پزش
ــورد بودكه 11761ركورد (98/8  پايگاه SCIE، 11901 رك
ــي، 101 ركورد (0/8 درصد) به زبان  درصد) به زبان انگليس
فرانسوي، 37 ركورد (0/3 درصد) به زبان آلماني، 1 ركورد 
(0/008 درصد) به زبان ايتاليايي و 1 ركورد (0/008 درصد) 

به زبان تركي نوشته شده است.

ب) نوع مقاالت ثبت شــده نويســندگان دانشــگاه علوم 
SCIE پزشكي در پايگاه

ــترين تعداد مربوط به مقاالت  از مجموع 11901 ركورد، بيش
اصيل (Article) با 7358 مورد است.ساير مدراك نيز به ترتيب، 
 502 ،(Meeting abstracts) ــت ها 3013 مورد چكيده نشس
ــردبير (Letter)، 491 مورد مقاالت همايش ها  مورد نامه به س
 ،(Note) ــت ــورد يادداش (Proceedings Paper)، 188 م
ــرمقاله  ــروري (Review)، 157 مورد س ــورد مقاله م 169 م
ــورد تصحيح (Correction)، 3 مورد اقالم  (Editorial)، 15 م
كتابشناختي (Bibliographical-item)، 3 مورد مطالب خبري 
ــي (Bibliography) و 1  ــورد كتاب شناس (News item)، 1 م

مورد بازچاپ (Reprint) در پايگاه SCIE نمايه شده است.

ــد توليدات علمي نويســندگان ايراني حوزه هاي  ج) رون
علوم پزشكي در 6 دوره زماني

نمودار 1 و جدول 1 روند توليدات نويسندگان ايراني حوزه هاي 
ــد. يافته ها  ــكي در پايگاه SCIE را به تصوير مي كش علوم پزش
ــان مي دهد كه كمترين تعداد مقاالت در دوره هاي 1987- نش
1983 و 1992-1988 توسط نويسندگان ايراني در اين پايگاه 
ــت. از دوره 1997-1993 به بعد  ــته تحرير درآمده اس به رش
توليدات علمي ايرانيان حالت صعودي به خود مي گيرد و در 
دوره 2007-2003 به باالترين حد خود مي رسد. طبق جدول 
1 بيشترين تعداد مقاالت در حوزه هاي فارماكولوژي (2222 
ــيمي (1435مقاله) و كمترين تعداد مقاالت در  مقاله ) و بيوش
ــتاري (28 مقاله) و طب سالمندان (18 مقاله)  حوزه هاي پرس

رقيه اسكروچي و همكاران
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ــود. روند صعودي در  ــاهده مي ش ــي (51 مقاله) مش و آناتوم
ــود كه  ــروع مي ش ــتاري از دوره 2007-2003 ش حوزه پرس
ــت كه در اين حوزه در 5 دوره قبلي هيچ  ــان دهنده اين اس نش

ــندگان ايراني در پايگاه SCIE به ثبت نرسيده  مقاله اي از نويس
ــالمندان نيز در سه دوره زماني اول هيچ  ــت. حوزه طب س اس
مقاله اي نداشته است. يافته هاي جدول 1 نشان مي دهد كه در 

روند رشد مقاالت علمي ايرانيان در حوزه هاي پزشكي …

SCIE جدول 1: توزيع مقاالت نويسندگان ايراني در حوزه هاي پزشكي طي 6 دوره زماني در پايگاه استنادي
دوره زماني

حوزه موضوعي

1978-19821983-19871988-19921993-19971998-20022003-2007
جمع 
مقاالت

جمع 
استنادات مقاالت

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
611/747/823/9611/711/93262/751106آناتومي

115/573/521/094/54422/112663/3199706فيزيولو ژي
8558/6432/9443/0956/621715/195166/214352564بيوشيمي

833/7341/5703/11366/143019/3146966/1222210976داروشناسي
181/490/7201/6856/818614/893174/512491136ميكروب شناسي

379/292/2174/2287/04912/325864/83981721انگل شناسي
367/7153/2326/9367/77315/827058/44621559آسيب شناسي

7012/1315/3233/9295/07613/134860/35772672بهداشت عمومي
5811/7153/0153/0204/05310/733267/34932370حرفه ي پزشكي

7416/9265/9194/3337/55612/822852/24362466بيماري هاي مسري
0022/011/01111/31919/56465/997556سيستم عضالني
129/610/864/832/42419/37862/9124674سيستم تنفسي

539/2122/171/2132/211720/536864/55701842سيستم قلبي - عروقي
283/470/820/2222/715819/559373/28102846سيستم لنفاوي -خوني

153/4133/040/9163/74911/433277/34291336سيستم گوارش
40/9102/340/9286/65112/132279/24191411سيستم تناسلي
91/9122/651/0173/7265/639084/94591801سيستم غدد

242/1201/7201/7575/016714/784774/611354625سيستم عصبي
93/331/140/3131/1413/620217/72721199روانپزشكي
3410/5113/4144/3144/35818/019159/33221198راديولوژي
604/9282/2362/9877/119015/582367/212243986جراحي

82/320/551/4175/05516/225174/23381031مامايي و زايمان
144/341/241/2278/35817/921666/83231514پوست

6314/7378/692/1225/14510/525258/84281378طب كودك
000000422/2527/7950/01893طب سالمندان
258/882/893/1238/15118/016658/82821820داندانپزشكي

34/40011/434/4913/45174/167147طب گوش، حلق و بيني
132/060/9182/9447/08714/045272/96202739چشم پزشكي

0000000000281002875پرستاري
8523693938982395105801548756547جمع
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ــندگان ايراني  دوره هاي 1987-1983 و 1992-1988 نويس
فعاليت علمي كمي نسبت به بقيه دوره ها داشته اند. حوزه هاي 
ــتم عصبي و جراحي به ترتيب با داربودن  ــي، سيس داروشناس
10976، 4625 و 3987 استناد باالترين ميزان دريافت استناد را 
به خود اختصاص داده اند. جدول 2 نشان مي دهد كه باالترين 
ــتثناي پرستاري) در دوره  ــد در همه حوزه ها (به اس ميزان رش
ــد در دوره 1983-1987  ــن ميزان رش 2007-2003 و كمتري
ــد مقاالت حوزه هاي  ــبه درصد رش ــت. براي محاس بوده اس
پزشكي در 6 دوره زماني از فرمولي كه در فصل يك به آن اشاره 
گرديد استفاده شد. ضمناً براي محاسبه متوسط سال هاي رشد 
ــتفاده گرديد. يافته هاي  ــي (Geomean) اس از ميانگين هندس
جدول 2 نشان مي دهد كه حوزه هاي آناتومي، سيستم غدد به 
ــد 3100 و 1400 درصد باالترين  ــتن درصد رش ترتيب با داش
ميزان رشد را در دوره 2007-2003، سيستم لنفاوي و سيستم 
عضالني به ترتيب با داشتن درصد رشد 2000 و 1000 درصد 
ــد را در دوره 2002-1998 به خود اختصاص  ــترين رش بيش
داده اند. همچنين طبق جدول 2 باالترين ميزان رشد مربوط به 
ــد  حوزه آناتومي در دوره 2007-2003 و كمترين ميزان رش
ــوش، حلق و بيني با 100- درصد در  ــوط به حوزه طب گ مرب
ــد. سيستم اداري تناسلي و سيستم  دوره 1982-1978 مي باش
ــد 140 و 137 باالترين متوسط رشد  عضالني با دارا بودن رش

را در طي 30 سال داشته اند.

ــوم  ــاي عل ــر حوزه ه د) دانشــگاه ها و نويســندگان برت
پزشكي

ــن 29 حوزه  ــد كه از بي ــان مي ده ــدول 3 نش ــاي ج يافته ه
پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران در 19 حوزه، دانشگاه 
ــگاه علوم پزشكي  ــيراز در 4 حوزه، دانش ــكي ش علوم پزش
ــگاه علوم پزشكي تبريز در  ــهيد بهشتي در 2 حوزه، دانش ش
ــكي اصفهان در 1  ــگاه علوم پزش 1 حوزه (آناتومي)، دانش
ــگاه تهران در 1 حوزه  ــتم قلب و عروق)، دانش حوزه (سيس
ــدرس در 1 حوزه (طب  ــگاه تربيت م ــيمي) و دانش ( بيوش
ــتنادي  ــترين تعداد مقاالت را در پايگاه اس ــالمندان) بيش س
ــق داده هاي جدول،  ــه خود اختصاص داده اند. طب SCIE ب

ــورد را در حوزه هاي  ــترين رك ــندگاني كه بيش از بين نويس
ــكي  ــگاه علوم پزش ــكي تأليف كرده اند 13 نفر از دانش پزش
ــيراز، 2 نفر از  ــكي ش ــگاه علوم پزش ــران، 6 نفر از دانش ته
دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 2 نفر از دانشگاه علوم پزشكي 
ــكي شهيد بهشتي، 1 نفر  ــگاه علوم پزش ايران، 2 نفر از دانش
ــگاه  ــكي بقيه ا...(عج) ، 1 نفر از دانش ــگاه علوم پزش از دانش
ــكي اصفهان و 1 نفر از  ــگاه علوم پزش تهران، 1 نفر از دانش
ــتناد ترين نويسنده،  ــگاه تربيت مدرس هستند. پر اس دانش
ــكي تهران است كه در  ــگاه علوم پزش ــت از دانش زرين دس
ــه و دريافت 1779  ــي با تأليف 190 مقال ــوزه داروشناس ح

ــت. ــتناد در رتبه اول قرار گرفته اس اس

رقيه اسكروچي و همكاران
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نمودار1: روند توليدات علمي نويسندگان ايراني در حوزه هاي علوم پزشكي طي سال هاي 1978-2007
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ــتنادات حوزه هاي پزشكي  هـ) توزيع تعداد مقاالت و اس
طي سال هاي 1978-2007

ــه 8351 مقاله (53/9 درصد) در  ــان مي دهد ك جدول 4 نش
ــتنادي را نداشتند. 2389 مقاله  ــكي هيچ اس حوزه هاي پزش

ــتناد، 1819 مقاله (11/7  ــا 3 اس ــد) داراي 1 ت (15/4 درص
ــتناد و 2928 مقاله (18/9 درصد)  ــد) داراي 4 تا 6 اس درص

ــت. ــتناد را دريافت كرده اس داراي 7 و باالتر اس

SCIE جدول 2: درصد رشد مقاالت نويسندگان ايراني در حوزه هاي پزشكي طي 6 دوره زماني در پايگاه استنادي
دوره زماني

حوزه موضوعي
1978-19821983-19871988-19921993-19971998-20022003-2007

متوسط 
سال هاي 

رشد
جمع 
مقاالت

83/331003951-50200-33/3--آناتومي
71/4350388/8186/362199-36/3--فيزيولو ژي
49/42/3115/9128/4338/2621435--بيوشيمي

59105/894/2216/1241/6772222--داروشناسي
50122/2325118/8400/51201249--ميكروب شناسي

75/688/864/775426/547398--انگل شناسي
58/3113/312/5102/7269/849462--آسيب شناسي

25/826162357/837577-55/7--بهداشت عمومي
74/1033/3165526/441493--حرفه ي پزشكي

26/973/669/6307/125436-64/8--بيماري هاي مسري
50100072/7236/813797---سيستم عضالني
5070022545124-91/6500--سيستم تنفسي

41/685/7800214/547570-77/3--سيستم قلبي - عروقي
71/42000618/1275/384810-75--سيستم لنفاوي -خوني

69/2300206/2577/585429-13/3--سيستم گوارش
6060082/1531/3140419-150-سيستم تناسلي
58/324052/91400112459-33/3-سيستم غدد

16/60185192/9407/11031135--سيستم عصبي
66/633/3225215/3392/686272--روانپزشكي
67/627/20314/2229/341322--راديولوژي
53/328/5141/6118/3333/1681224--جراحي

75150240223/5356/399338--مامايي و زايمان
71/40575114/8272/472323--پوست

75/6144/4104/546031428-41/2--طب كودك
25805018----طب سالمندان
6812/5155/5121/7225/446282--داندانپزشكي

8467-200200466/6-100/0--طب گوش، حلق و بيني
53/8200144/497/7419/5103620--چشم پزشكي

28-------پرستاري

روند رشد مقاالت علمي ايرانيان در حوزه هاي پزشكي …
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بحث و نتيجه گيري
ــه تعداد مقاالت  ــت ك ــاي پژوهش حاكي از اين اس يافته ه
ــندگان در اين پايگاه سير صعودي داشته تا آنجايي كه  نويس
در 2007-2003 به 8150 مورد رسيده كه در مقايسه با دوره 

ــان مي دهد .پژوهشي  2002-1998، 4/3 برابر افزايش را نش
ــد توليدات علمي برزيل  ــي رون كه Barreto به منظور بررس
ــال هاي 2004-1985 انجام  ــوزه اپيدميولوژي طي س در ح
داده، نشان از افزايش صعودي توليدات علمي در اين حوزه 

SCIE جدول3: اسامي دانشگاه ها و نويسندگان برتر حوزه هاي علوم پزشكي در پايگاه استنادي

نام حوزه
نويسنده پركاردانشگاه پركار

تعداد نام دانشگاه
مقاالت

تعداد 
تعداد نام نويسندهاستنادات

مقاالت
تعداد 

وابستگي سازمانياستنادات

دانشگاه علوم پزشكي تبريز2012محمد شجاع2012دانشگاه علوم پزشكي تبريزآناتومي
دانشگاه علوم پزشكي ايران150عبدالوهاب وهاب زاده30126دانشگاه علوم پزشكي تهرانفيزيولو ژي
دانشگاه تهران80428علي اكبر موسوي موحدي 3871993دانشگاه تهرانبيوشيمي

دانشگاه علوم پزشكي تهران1901779محمد رضا زرين دست 8715648دانشگاه علوم پزشكي تهرانداروشناسي
دانشگاه علوم پزشكي تهران7243انوشيروان قوام زاده 2471517دانشگاه علوم پزشكي تهرانميكروب شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران934861476دانشگاه علوم پزشكي تهرانانگل شناسي
دانشگاه علوم پزشكي شيراز2568احمد منبيتي144584دانشگاه علوم پزشكي شيرازآسيب شناسي

دانشگاه علوم پزشكي تهران20199غالم ادريسيان2161055دانشگاه علوم پزشكي تهرانبهداشت عمومي
دانشگاه علوم پزشكي شيراز915جمشيد احمدي114674دانشگاه علوم پزشكي تهرانحرفه ي پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز2040مهرداد عسكريان 1511152دانشگاه علوم پزشكي تهرانبيماري هاي مسري
دانشگاه علوم پزشكي شيراز620هرمز نورايي3095دانشگاه علوم پزشكي تهرانسيستم عضالني
دانشگاه علوم پزشكي شيراز9103افروغ عماد20118دانشگاه علوم پزشكي شيرازسيستم تنفسي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان4912نضال صراف زادگان 10698دانشگاه علوم پزشكي اصفهانسيستم قلبي - عروقي
دانشگاه علوم پزشكي تهران9269انوشيروان قوام زاده 2911285دانشگاه علوم پزشكي تهرانسيستم لنفاوي -خوني

دانشگاه علوم پزشكي تهران85514رضا ملك زاده217966دانشگاه علوم پزشكي تهرانسيستم گوارش
دانشگاه علوم پزشكي تهران29109ناصر سيم فروش110292دانشگاه علوم پزشكي تهرانسيستم تناسلي
دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي61511فريدون عزيزي120627دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتيسيستم غدد

دانشگاه علوم پزشكي تهران89669محمد رضا زرين دست 4072088دانشگاه علوم پزشكي تهرانسيستم عصبي
دانشگاه علوم پزشكي تهران42364محمد رضا زرين دست 112649دانشگاه علوم پزشكي تهرانروانپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران214محمد افتخاري90422دانشگاه علوم پزشكي تهرانراديولوژي
دانشگاه علوم پزشكي تهران7733قوام زاده اونشيروان3641118دانشگاه علوم پزشكي تهرانجراحي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز27153سعيد البرزي112336دانشگاه علوم پزشكي شيرازمامايي و زايمان
دانشگاه علوم پزشكي تهران39116عليرضا فيروز95459دانشگاه علوم پزشكي تهرانپوست

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي2547محمد مردانيان101336دانشگاه علوم پزشكي شيرازطب كودك
دانشگاه تربيت مدرس326عبداالمير عالمه418دانشگاه تربيت مدرسطب سالمندان
دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)36170محمد حسين معتمدي80428دانشگاه علوم پزشكي تهرانداندانپزشكي

دانشگاه علوم پزشكي ايران718احمد دانشي1867دانشگاه علوم پزشكي تهرانطب گوش، حلق و بيني
دانشگاه علوم پزشكي تبريز32121حبيب تجلي88338دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتيچشم پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران58عليرضا نصرآبادي914دانشگاه علوم پزشكي تهرانپرستاري

رقيه اسكروچي و همكاران
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ــج پژوهش هاي Garcia و همكارانش[11]  را دارد.[10] نتاي
 Barreto ــتا با نتايج و Casado و همكارانش[12] نيز هم راس

است.
يافته ها نشان مي دهد كه بعد از دوره 1982-1978 رفته 

ــده، به طوري كه در دوره  ــير نزولي مقاالت آغاز ش رفته س
1987-1983 با 271 ركورد به كمترين حد خود مي رسد. از 
عواملي كه در كاهش توليد علم ايران در حوزه هاي پزشكي 
تأثيرگذار بودند مي توان به جنگ ايران و عراق اشاره كرد كه 

جدول4: توزيع تعداد مقاالت حوزه هاي پزشكي و تعداد استنادات هر حوزه طي سال هاي 1978-2007
دوره زماني

حوزه موضوعي
تعداد استنادها

كل استناداتكل مقاالت
7 يا بيشتر01-34-6

3297351106آناتومي
129251530199706فيزيولو ژي
60921620340714352564بيوشيمي

1028318316560222210976داروشناسي
69019816419712491136ميكروب شناسي

1688079713981721انگل شناسي
2359665664621559آسيب شناسي

280103631315772672بهداشت عمومي
3456530534932370حرفه ي پزشكي

15985751174362466بيماري هاي مسري
392582597556سيستم عضالني
66181525124674سيستم تنفسي

4135641605701842سيستم قلبي - عروقي
54492541208102846سيستم لنفاوي -خوني

2695834684291336سيستم گوارش
2755037574191411سيستم تناسلي
3005035744591801سيستم غدد

66215611819911354625سيستم عصبي
1573025602721199روانپزشكي
1835335513221198راديولوژي
72020212717512243986جراحي

1956232493381031مامايي و زايمان
1396742753231514پوست

2377855584281378طب كودك
82441893طب سالمندان
1314439682821820داندانپزشكي

46116467147طب گوش، حلق و بيني
276133931186202739چشم پزشكي

167232875پرستاري
83512389181929281548756547جمع

روند رشد مقاالت علمي ايرانيان در حوزه هاي پزشكي …
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در سال 1979 آغاز و در سال 1985 به پايان رسيد. شايد بتوان 
ــبت به تحقيق در حوزه هاي  ــكي نس گفت كه خدمات پزش
پزشكي در اولويت قرار داشت. نداشتن مقاله در حوزه هاي 
ــتم هاي عضالني - اسكلتي طي سال هاي  ــتاري و سيس پرس
جنگ و رشد اين حوزه ها در دوره هاي اخير شايد به اين دليل 
ــد. عصاره و ويلسون[4] طي تحقيقاتي كه انجام دادند،  باش
ــم ايران، جنگ ايران و  ــي از عوامل مهم كاهش توليد عل يك
ــل از پرايس، اثر جنگ را بر  ــد. Pao [13] به نق ــراق مي دانن ع
روند توليد علم ناچيز مي شمارد. بعد از ظهور اينترنت و وب 
ــگاه هاي علوم  جهاني و به تبع آن پايگاه هاي اطالعاتي، دانش
پزشكي اقدام به خريد پايگاه هاي اطالعاتي كردند كه نتيجه 

آن افزايش تعداد توليدات علمي در دوره هاي اخير است.
ــان مي دهد كه توليد علم  يافته هاي ديگر اين تحقيق نش
ــگاه هايي همچون  ــيطره دانش ــكي تحت س ــوزه پزش در ح
دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي شيراز و 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است كه توجه مسؤلين 
و سياست گذاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

ايران را مي طلبد.
ــد،  ــم ديگري كه حائز اهميت به نظر مي رس ــه ي مه نكت
ــران در پايگاه  ــكي اي ــگاه هاي علوم پزش ــدن دانش نمايه ش
ــه باعث عدم رؤيت  ــامي گوناگون بوده[14] ك WOS با اس

ــاي معتبر جهاني از  ــگاه هاي ايران در رتبه بندي ه ــام دانش ن
جمله Shanghai و THE: Times Higher Education) شده 
ــت. دانشگاه علوم پزشكي تهران با 21 نام، دانشگاه علوم  اس
ــيراز با 20 نام، دانشگاه علوم پزشكي ايران با 18  ــكي ش پزش
ــگاه علوم پزشكي اصفهان با 27 نام، دانشگاه شهيد  نام، دانش
ــكي تبريز با 12 نام  ــگاه علوم پزش ــتي با 34 نام و دانش بهش
ــده است كه مي توان گفت  مختلف در پايگاه SCIE نمايه ش
كه دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران با يك فاجعه علمي دست 
ــند علمي  ــه گريبانند. زلفي گل اعتقاد دارد كه حتي يك س ب
مي تواند رتبه علمي را ارتقاء يا تنزل دهد. لذا به نظر مي رسد 
ــگاه هاي كشور در دنيا و در رتبه  ــدن دانش كه براي مطرح ش
ــازي  ــازي و يكسان س بندي هاي معتبر جهاني بايد مستندس

اسامي دانشگاه ها صورت بگيرد.
 SCIE ــان داد كه بيشترين استنادات در پايگاه يافته ها نش

ــي (10976 استناد)، سيستم عصبي  به حوزه هايي داروشناس
(4625 استناد) و جراحي (3986 استناد) شده است. همچنين 
 SCIE ــندگان ايراني در پايگاه 53/9 درصد از مقاالت نويس
ــتنادي نداشته اند. چاپ مقاالت در مجالتي با عامل  هيچ اس
تأثير پايين شايد يكي از عوامل باشد. عدم پذيرش مقاله هاي 
كشورهاي در حال توسعه در مجله هاي معتبر بين المللي نيز 
ــتناد بودن مقاالت ايرانيان  يكي از عوامل تأثيرگذار در كم اس

در حوزه هاي پزشكي مي تواند باشد.
ــه طور كلي مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه توليد  ب
ــدت در حال  ــكي به ش ــم ايران در حوزه هاي علوم پزش عل
ــته به عوامل مختلفي  ــت كه ادامه اين روند وابس افزايش اس
ــمندان خارجي،  ــمندان ايراني با دانش همچون تعامل دانش
افزايش بودجه آموزش و پرورش به خصوص توجه ويژه به 
كتابخانه هاي مدارس، افزايش بودجه پژوهشي در حوزه هاي 
ــي شيوه هاي نگارش  ــكي، برگزاري دوره هاي آموزش پزش
ــاي اطالعاتي و افزايش  ــنايي با پايگاه ه مقاالت علمي، آش
ــي)،  ــنايي آن ها با زبان هاي خارجي (مخصوصًا انگليس آش
همكاري علمي و استفاده از تجربيات دانشگاه هاي برتر دنيا، 
ــگاه هاي تيپ 2 و 3، تاسيس  ــي دانش افزايش بودجه پ ژوهش
ــد.  ــگاه هاي تيپ 2 و3 و ... مي باش ــي در دانش مراكز پ ژوهش

پيشنهاداتي كه مي توان از يافته هاي اين پژوهش ارائه كرد:
ــي و تخصيص بودجه هاي  ــن اولويت هاي پژوهش 1. تعيي
ــي،  ــتم هاي تنفس ــتاري، سيس ــب در حوزه هاي پرس مناس
ــالمندان و ديگر  ــكلتي، طب س ــتم هاي عضالني - اس سيس
حوزه هايي كه مقاالت علمي كمتري نسبت به ديگر حوزه ها 

دارند؛
ــي براي شناساندن مجالت  2. برگزاري كارگاه هاي آموزش

هسته حوزه هاي علوم پزشكي؛
3. استفاده از نام واحد براي هر دانشگاه توسط پژوهشگران 

براي ارتقاء علمي در سطح جهاني؛ و
ــندگان برتر حوزه هاي علوم پزشكي به  ــاندن نويس 4. شناس

پژوهشگران تازه كار.
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Trend of Iranians’ Scientific Papers in Medical Fields in 
1978-2007

Eskrootchi R.1 / Hassanzadeh H.2 / Gohari MR.3 / Jamshidi R.4

Introduction: In Scientometrics evaluations, the main criteria for determining the rank of a country is 
the rate of participation in generating science, technology and innovation, i.e. total participation in the 
process of developing global science. This research applies Scientometric methods to study the growth 
rate and trend of medical fields' scientific productions in Iran during 1978-2007.
Methods: This is a descriptive-survey research; includes the English articles in medical fields indexed 
in SCIE database during 1978-2007. These articles matched with NLM classification. To gather these 
information, we used advanced search web of science database with limited time for 6 periodic five 
time years.
Results: We found 1901 records from SCIE, from 29 medical fields of SCIE, the most pharmacology 
and biochemistry fields, lowest in nursing and geriatrics. Fifty three per cent were without citation in 
SCIE. The Tehran University of Medical Sciences considered most active in 19 medical fields. The least 
number of articles found in 1983-1987 and 1988-1992; the most number in 2003-2007.
Conclusion: Lack of citations in most of Iranian articles in SCIE, might because of publication in low 
impact factor journals, or deported of developing countries from valid international journals. One of the 
relevant factors in decline in second and third periods could be the Iran and Iraq war in 1981.Including of 
universities names with the different name has caused to exclude Iranians’ universities names in world 
rankings. We concluded that production in medical sciences is increasing intensively; its continuance 
trend depends on interaction between Iranian and foreign researchers, increase in educational budgets, 
collaboration with universities in the world.
Keywords: Scientific Production, Citation database, Medical fields.
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