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Abstract
Background and purpose: The status and role of each country in scientific production in
specific fields may indicate the potential and its performance in promoting and improving that particular
issue. Cancer is a major health problem in Iran, so this study aimed to investigate the role of scientific
production of Iran about cancer.
Materials and methods: We conducted a scientometric study using Iranian articles about cancer
based on the Scopus database and Web of Science. The electronic search was done according to subject
and affiliation for articles published until 2015. Data was then extracted using the Analyze Search Result.
Results: According to Scopus at the end of 2015, Iran had 2865 articles about cancer placing the
country in 29th position. The H-Index score for the country was 52 which placed Iran in 45 th position in
the world. The impact factor of articles published by Iranian researchers on cancer in Eastern
Mediterranean region was 4 and the number of papers placed Iran in third place. By the end of 2015, a
total of 1868 articles were indexed by Web of Science of which 27.5% were published in Asian Pacific
Journal of Cancer Prevention.
Conclusion: The number of Iranian articles in the field of cancer is increasing in international
databases, yet the number of articles in high-quality journals is low. This requires appropriate planning
that could improve Iran’s position on scientific productions about cancer.
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چكیده
سابقه و هدف :تعیین جایگاه هر کشور در تولید علمی در حوزه موضوعی مییتوانید نشیا دهنیده مییاا توانمنیدو
عملکرد آ کشور در جهت ارتقا کمک به بهبود آ موضوع باشد .از آنجایی که سرطا نیا یکیی از معالی س سی مت
کشور میباشد لذا این مطالعه با هدف بررسی جایگاه ایرا در تولید دانش در حوزه سرطا انجام شد.
موواد و روشهوا :ایین مطالعیه علین سینجی بیر ر و مقیاتس ایرانیی حیوزه سیرطا بیر اسیاا ایگیاه اسیکو وا
 Web of scienceانجام شد .جمعآ رو اط عاس بر اساا  Affiliation Subjectتیا سیا  5102انجیام شید بیا کمیک
منوو  Analyze Search Resultاط عاس استخراج شد.
یافتهها :بر اساا ایگاه اسکو وا تا ایا سا  5102ایرا با  5682مقاله رتبیه  52را از نظیر تعیداد تولییداس علمیی
حوزه سرطا داشت با شاخص  H-Indexبرابر با  25درجایگاه  52در دنیا قرار دارد .ایرا در منطقه مدیترانه شرقی از نظر
تاثیر مقاتس در جایگاه چهارم از نظر تعداد در جایگاه سوم قرار داشت .در مجموع  0686مقاله از ایرا در حوزه سرطا
تا ایا سا  5102در ایگاه  Web of Scienceجود داشته است که  52/2درصد از مقاتس چیا شیده ایرانیی در مجلیه
 Asian Pacific Journal of Cancer Preventionمیباشد.
استنتاج :با توجه به ر ند افاایش تعداد مقاتس ایرا در حوزه سرطا در ایگاه هاو معتبر بینالمللی هنوز تعداد مقیاتس
این حوزه در مج س با کیفیت بات کن میباشد که نیازمند برنامهریاو انجام مطالعاس با کیفیت در این زمینه می باشد.
واژه های کلیدی :علن سنجی سرطا اسکو وا

Web of science

مقدمه
سرطا یکی از بیماروهایی می باشد که بار زییادو
را بر ر و جوامع کشورهاو توسعه یافته کنتر توسیعه

یافته تحمیل مینماید .بر ز سرطا مرگ مییر ناشیی
از آ در مناطق مختیلف دنیا متفیا س بیوده که ناشیی از

مولف مسئول :رضا علیزاده -سارو :بیمارستا امام مرکا تحقیقاس سرطا دستگاه گوارش
 .0دانشجوو دکترو علن اط عاس دانش شناسی گر ه علن اط عاس دانش شناسی احد بابل دانشگاه آزاد اس می بابل ایرا
 .5کارشناا ارشد علن اط عاس دانش شناسی مرکا تحقیقاس علوم بهداشتی دانشگاه علوم اشکی مازندرا سارو ایرا
 .3دانشیار گر ه خو شناسی سرطا شناسی مرکا تحقیقاس سرطا دستگاه گوارش دانشگاه علوم اشکى مازندرا سارو ایرا
 .5استادیار مرکا تحقیقاس سرطا دستگاه گوارش دانشگاه علوم اشکی مازندرا سارو ایرا
 .2استادیار گر ه خو شناسی سرطا شناسی مرکا تحقیقاس سرطا دستگاه گوارش دانشگاه علوم اشکى مازندرا سارو ایرا
 .8اشک عمومی دانشگاه علوم اشکی مازندرا سارو ایرا
 .2استادیار مرکا تحقیقاس علوم بهداشتی دانشگاه علوم اشکی مازندرا سارو ایرا
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تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس
پایگاه های استنادی

توليدات علمي ایران در حوزه سرطان شناسي

دسترسی بیه درمیا اسیت( .)0نخسیتین مطالعیه ملیی بیار

را بر آ داشت کیه بیه مطالعیه در ایین زمینیه بییردازین.

بیماروها در ایرا در سیا  0362صیورس گرفیت بیار

هدف از این ژ هش بررسی تولییداس علمیی اییرا در

بیماروها حسب سا هاو عمر تطبیق شده براو نیاتوانی

حوزه سرطا میباشد.

( )DALYبراو  02گر ه طبقهبندو بینالمللی بیماروهیا
در کل جمعیت ایرا بررسی گردید سرطا نیا در این

مواد و روش ها

طبقهبندو قرار داشت( .)5یشبینیهاو انجام شده توسط

در ییژ هش حاضییر دادههییا بییا بهرهگیییرو از ر ش

سییازما هییاو بییین المللییی در سییا  5102نیییا حییاکی از

علنسنجی از طریق جستجو در ایگاههاو علن سینجی

افاایش رتبه این بیمارو در اییرا نسیبت بیه سیا 0362

گردآ رو شیده اسیت .در ایین مطالعیه از اط عیاس د

میباشد(.)3

ایگاه استنادو  Web of science Scopusاستفاده شید.

تعیین جایگاه نقش هر کشور در تولییداس علمیی

براو بررسی تولیداس علمی حوزه سرطا

جایگیاه آ

در حوزه موضوعی نشا دهنده میاا توانمندو عملکرد

در  Scopusاز ایگاه  Scimagoاستفاده گردید ابتیدا در

آ کشور در جهت ارتقا کمک به بهبود آ موضوعهیا

قسمت  Subjectاز بین گاینه هیا حیوزه  Medicineاز

باشد( .)5یکی از شاخصهاو سنجش توسعه یشیرفت

بین  Categoryنیا انکولوژو انتخیاب گردیید .محید ده

هر کشور تولییداس علمیی آ اسیت( .)2بررسیی تولیید

سا هاو مورد بررسی  0228تا  5102بیود سییت تعیداد

علن اباار مناسبی برا و سیاسیتگیذارو برنامیهرییاو

تولیداس ضریب تاثیر تولیداس علمی اییرا در حیوزه

صحیح شناخت ضعیت گذشته فراهن آ رده موجب

انکولوژو در کل دنیا منطقه مدیترانه شیرقی اسیتخراج

هدفدار کرد حرکتهاو علمی تعییین ا لوییتهیاو

گردییییید .بییییراو اسییییتخراج اط عییییاس از ایگییییاه

ژ هشی در کنار آ منجر به شناسایی نقیا ضیعف

 Web of scienceاز طریق جستجو در آدرا با استفاده

کمبودهاو موجود در تولید اط

عاس علمی میشیود(.)8

از کلید اژه ایرا اقیدام شید بیا اسیتفاده از

Analyze

در سا هاو اخیر فعالیتهاو علمی ژ هشگرا ایرانیی

 Search Resultمقییاتس حییوزه انکولییوژو مشییخص

حداقل در تعداد انتشاراس به سرعت رشد یافته است(.) 2

گردید در ادامه متغیرهایی مانند سا انتشار نوع مجله

آمار به دست آمده از ایگاه هیاو معتبیر اسیتنادو نشیا

همکارو بین المللی نویسندگا داراو بیشترین مقاله

میدهد که تولید علن در ایرا در د دهه اخییر افیاایش

شاخصهایی مانند جمیع ارجاعیاس مجمیوع ارجاعیاس

چشمگیرو داشته است .ایین افیاایش بیه طیور عمیده از

بد

خود ارجاعی متوسیط ارجیاع بیه ازاو هیر مقالیه

سا  0362به بعد شدس بیشتیرو ییدا کیرده اسیت بیه

 H-Indexتعیییداد مقیییاتس Highly Cited Papers

طورو که ایرا در سیا  0320در ایگیاه  Scopusرتبیه

تعداد مقاتس  Hot Papersبراو مقیاتس ایرانیی حیوزه

 08جها

رتبه ا

منطقه را به دست آ

رده است(.)6

سرطا در ایگاه  Web of Scienceاستخراج گردید.

هما طور که بر ز مورتالیتی ناشیی از سیرطا در
مناطق مختلف متفا س است تولیداس علمیی ایین زمینیه
نیا در نقا مختلف تفا س دارد( .)2لذا انتظیار مییر د

یافته ها و بحث
نتایج نشا داد در دنیا از نظر تعداد تولیداس علمیی

این ر ند ر شتاب تولید علن در حوزه علیوم اشیکی

در حییوزه سییرطا در ایگییاه اسییکو وا تییا ایییا سییا

در راستاو حل مشک س بهداشتی درمیانی کیاهش

 5102کشییورهاو ایییاتس متحییده امریکییا بییا 026062

بار بیماروها در کشور باشد از آ جاییکه سرطا نیا

مقاله ژا ن با  28322مقاله چین با  22262مقاله آلمیا
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زهرا فروغی و همکاران

تا چهارم را دارند

با  32662مقاله به ترتیب رتبههاو ا

کشور ترکیه با  6281مقاله رتبه هفدم کشور ایرا با
 5682مقاله رتبه  52را به خود اختصیا

 Web of Scienceانجام گردیده اسیت نشیا مییدهید
که در بین سا هاو  0225تا  5113تولیداس علمی اییرا

منظور ارزیابی مییاا تیاثیر تولییداس علمیی موجیود در

افاایش نسبی را در بر گرفت لی از ابتداو سا 5101تا

H-Index

صعود چشمگیرو را داشیته اسیت لیی از

ایگاه اسکو وا در حوزه سرطا از شاخص

 5103رشد

بهره گرفتیه شید بیر اسیاا یافتیههیا مشیخص گردیید

سا  5105تا  5102دچار سیر نا لی شده است (نمیودار

که کشور ایرا بر اسیاا ایین ایگیاه تیا اییا  5102بیا

شماره  Roe Lewison .)0در سیا  5105در یژ هش

شاخص  25 H-Indexدر جایگاه  52در دنیا قرار دارد

خود بیه ارزییابی یژ هشهیاو سیرطا کشیور هنید در

کشیییورهایی هماننییید عربسیییتا صیییعودو میییالاو در

سا هاو  0221تا  5101رداختند نتیایج نشیا داد کیه

جایگاههاو ایینترو از ایرا قرار گرفتهاند در حالی که

در سا هاو اخیر بطیور فااینیدهاو تولییداس سیرطا در

ایالت متحده امریکا با شیاخص  285 H-Indexجایگیاه

هند گسترش یافته است(.)01

ا

را اشییغا نمییوده اسییت .عایییاو در سییا  0323در
ژ هش خود به مطالعه رتبه تولید علن آنید کرینولوژو

ایرا در جها

آسییاو جنیوب بربیی رداختیه اسیت.

نتایج نشا داد که بین کشورهاو منطقه نیا تا قبل از سا
 0222( 0326می دو) رتبهو تولید علن آند کرینولوژو
ایرا که ایینتر از  6بیود در ایین سیا بیه رتبیه ینجن
رسیده در بین سا هاو  5115تا  0365( 5112تا 0365
شمسی) تولید علن این رشته از مقام نجن به د م رسید
یک سا رتبه د م

در  5سا گذشته سه سا رتبه ا
بوده است(.)6

نمودار شماره  :1ر ند تولیداس علمی کشور ایرا در زمینه سرطا
شناسی بر اساا گاارش ایگاه  Web of Scienceتا سا 5102

در منطقه مدیترانه شرقی از نظر تعداد مقاتس حوزه
سرطا در ایگاه اسکو وا تا اییا سیا  5102کشیور

در مطالعییهاو کییه  Micheliهمکییارانش در سییا

رژیین اشیغا گیر بیا

 5112با عنوا " عملکرد ایتالیاییها در تحقیق سیرطا "

 2125مقاله ایرا با  5682مقاله به ترتیب رتبههاو د م

انجام دادند نشیا داد کیه در طیو  6سیا بیا توجیه بیه

سوم را به دست آ ردند مصر بیا  0622مقالیه عربسیتا

جمعیت تولید ناخالص داخلی تحقیقاس سرطا بهتر از

ترکیه با  6281مقاله در رتبیه ا

صعودو با  0502مقاله لبنا با  561مقاله در رتبه بعدو

حیید انتظییار بییود( .)00در مطالعییهاو کییه توسییط Liu

قرار میگیرند اما ایرا در منطقه مدیترانه شرقی از نظر

همکییارا در سییا  5100در مییورد ضییعیت تولیییداس

تاثیر مقاتس حوزه سرطا در ایگاه اسکو وا تا اییا

علمی حوزه سرطا در کشور چین انجام شده بود نشیا

سا  5102جایگاه چهارم را دارد درصیورتی کیه همیا

داده شد که تولیداس علمی حیوزه انکولیوژو چیین در

طورو که در بات اشیاره گردیید از نظیر تعیداد جایگیاه

طی سا

هاو  5110تا  5101افاایش یافته بود(.)05

داده اسیت .هینچنیین در ایین

در مجمییییوع  0686مقالییییه از ایییییرا در حییییوزه

مطالعه با بررسی که در مورد تولییداس کشیور اییرا در

سییرطا تییا ایییا سییا  5102در ایگییاه اسییتنادو علییوم

طی سا هاو  0225تا انتهیییاو سیییا  5102در ایییگاه

شماره 0

سوم را به خود اختصا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

(  )Web of Scienceجود داشته است .جد

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 641اسفند 6931

103

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 5:34 +0430 on Wednesday July 18th 2018

داده اسیت .بیه

ضعیت ثابتی داشته است از سا  5115تا  5112ییک

توليدات علمي ایران در حوزه سرطان شناسي

مجیییی س بییا بیییشتییرین فییرا انیییییی چییا مقییییاتس
مرتبییط با سرطا در ایگاه  Web of Scienceاز ایییرا
را نشیا

مییدهید .در مطالعیهاو کیه توسیط Sweileh

علمی سرطا ستا بیین کشیورهاو عربیی بییر عربیی
منطقه مدیترانه شرقی بر اساا

 0686مقاله ایرا ییک مقالیه آ

در دسیته Hot Papers

قرار میگیرد شاخصهیاو علین سینجی مقیاتس حیوزه
سییرطا ایییرا در ایگییاه  Web of scienceدر جیید
شماره  3قابل مشاهده میباشد.

ایگیاه Web of science

انجام شده بود بیشترین تولیداس علمیی حیوزه سیرطا
کشورهاو عربیی در مجلیه Saudi Medical Journal
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

 Breast Cancer Research and Treatmentبیه چیا
رسیده بود که مشابه نتایج مطالعه حاضر می باشد(.)03

در حیوزه موضیوعی سیرطا مقیاتس چیا شیده
ایرانیییی در  01مجلیییه برتیییر میییرتبط بیییا ایییین رشیییته
بررسی گردید آمیار نشیا مییدهید در کیل  25مقالیه
( 5/6درصد مقاتس ایرانی حوزه سرطا نماییه شیده در
ایگاه  )Web of Scienceدر این مج س برتر به چیا

شدددماره  :1رتبیییه بنیییدو مجییی س نماییییه شیییده در ایگیییاه

جددد

 Web of Scienceاز لحییاچ چییا مقییاتس ایرانییی بییا موضییوع سییرطا
تا سا 5102
تعداد مقاتس

رتبه

عنوا مجله

0

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

چا شده
205

52/2

5

TUMOR BIOLOGY

28

5/0

3

MEDICAL ONCOLOGY

25

3/2

5

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS

26

0

2

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY

56

5/8

8

PATHOLOGY ONCOLOGY RESEARCH

51

5/0

2

IRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION

36

5

6

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER

33

0/6

2

BMC CANCER

30

0/2

01

CANCER LETTERS

31

0/8

رسیده است که از این  25مقاله  51عنیوا مقالیه ایرانیی در

ج

مجله  Annals of oncologyبا ضریب تاثیر  2هنچنین

با موضوع سرطا در ایگاه  Web of Scienceتا سا 5102

 2عنوا مقاله ایرانی در مجله  Lancet Oncologyبا ضریب
تاثیر  58قرار گرفته است .درصد همکاروهاو بینالمللیی
مقییاتس حییوزه سییرطا در

ایگییاه Web of Science

نویسییندگا ایرانییی نشییا داد نویسییندگا ایرانییی 2/2
درصییید بیییا نویسیییندگا امریکیییایی  2/6درصییید بیییا
نویسندگا سوئدو  5/2درصد با نویسندگا فرانسوو
 3/2درصد با نویسندگا انگلیسی آلمانی همکیارو
داشته اند .در مطالعهاو که توسط خاصه همکیارا در
سا  0321در خصو

تولیداس علمی محققیین ایرانیی

رشته انگلشناسی در ایگاه اط

عاتی Web of Science

انجام شده بود ژ هشیگرا ایرانیی رشیته انگیل شناسیی
بیشترین میاا همکارو علمیی را بیا همتاییا خیود در
کشور انگلستا داشتهاند( .)05همیا طیور کیه در جید
شماره  5نشا داده شده است افراد برتر کشیور اییرا از
نظر تعداد مقاتس در حوزه سرطا در ایگیاه

درصد

ج

شماره  :2رتبهبندو نویسندگا ایرانی از لحاچ چا مقاتس
رتبه

نویسنده

تعداد مقاله

درصد

0

GHAVAMZADEH A

22

5/25

5

ZALI MR

25

5/62

3

ISLAMI F

52

5/85

5

GHADERI A

52

5/25

2

MALEKZADEH R

52

5/50

8

ALIMOGHADDAM K

32

0/62

2

BEHTASH N

35

0/20

6

KAMANGAR F

30

0/88

2

MONTAZERI A

56

0/2

01

POURHOSEINGHOLI
MA

56

0/2

شماره  :3ضعیت علن سنجی تولیداس سرطا شناسی کشور

ایرا در

ایگاه Web of Science
مقدار شاخص

شاخص علن سنجی
تعداد مقاتس

0686

جمع ارجاعاس

02082

مجموع ارجاعاس بد

خود ارجاعی

متوسظ ارجاع به ازاو هر مقاله
H-Index

02521
2/02
21

تعداد مقاتس Highly Cited Papers

6

تعداد مقاتس Hot Papers

0

Web of

 Scienceقییوام زاده بییا  22مقالییه زالییی بییا  25مقالییه

در نهایت با توجه به ر نید افیاایش تعیداد مقیاتس

میباشیند کیه هیر کیدام بیا 5/62 5/25درصید از کیل

ایرا در حوزه سرطا در ایگیاههیاو معتبیر بیینالمللیی
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همکییارا در سییا  5102در خصییو

مقایسییه تولیییداس

مقاتس در حوزه سرطا را به خود اختصا

دادهاند .از

گزارش کوتاه
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زهرا فروغی و همکاران

دیگییر راهکارهییاو یشیینهادو توسییعه تجهیییااس سییخت

هنوز تعداد مقاتس این حوزه در مج س با کیفیت بیات

 بهطور یقیین فیراهن کیرد.افاارو نرمافاارو میباشد

 لذا از راهکارهاو یشنهادو جهت بهبیود.کن میباشد

تجهیااس یشرفته آزمایشگاهی تاسیت مجی س حیوزه

ارتقا مطالعاس حوزه سرطا مییتیوا بیه تقوییت حیوزه

سرطا کسب استانداردهاو تزم براو نمایه کرد آ ها

نییر و انسیانی اشیاره کیرد کیه بیا جیذب هی یت علمیی

در ایندکتهاو بین المللی ایجیاد شیبکه آزمایشیگاهی

ژ هشییی اشییک ژ هشییگر بییراو مراکییا مییرتبط بییا

سرطا بیراو اسیتفاده حیداکررو از تجهییااس موجیود

تعریف دکترو تخصصیی ژ هشیی میرتبط بیا

عقیید تفییاهن نامییه بییا مراکییا معتبییر بییین المللییی جهییت

سرطا می توا این حوزه را تقویت نمود تیا هین تعیداد

ر ژههاو مشترک هنچنین ارتقا بهبود کیفیت ثبت

مقییاتس حییوزه سییرطا افییاایش یابیید هیین تحقیقییاس

سرطا میتواند نقش مؤثرو در باتتر رفتن سطح علمی

توسط متخصصین ایین رشیته بیا کیفییت بیاتتر صیورس

.مقاتس داشته باشد

 از.گیرد در نهایت در مجی س معتبیر بیه چیا برسید

1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-

Endocrinol Metabolism 2014; 16(4): 231-234.

Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics,

8. Ugolini D, Puntoni R, Perera FP, Schulte PA,

2012. CA Cancer J Clin 2015; 65(2): 87-108.

Bonassi S. A bibliometric analysis of scientific

2. Naghavi M, Abolhassani F, Pourmalek F,

production in cancer molecular epidemiology.
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