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مقدمه

تاکیددر کشور علمی جامع نقشه ورشدبرفراوانیسند

حوزهيتوسعه برونـدادهاي1.اسـتشـدهمختلـفهايعلمی

مختلفحوزهعلمی فعالیتدهندهنشانهاي پژوهشـیي هـاي

درو2هــاحـوزه علــم پیشــرفت و توســعه کشــورهايمیــزان

سیاسـتهـاآنارزیابیو3استمختلف علمـیبـراي گـذاران

دانشگاهکشورها ضروريهاو علـم4-7است.امري -مطالعات

بــه کیفیــتمنظــورســنجی و کمیــت ــدادبررســی هــايبرون

ــژوهش پ ــی ــراپژوهش وگ ــالت مج ــورها، کش ــات، موسس ن،

میحوزه کار به مختلف و6،8،9رودهاي عمیـق نگاهی ارائه با و

هـدایت در مهمـی نقش علمی، تولیدات فعلی وضعیت از جامع

سرمایه وصحیح دارد علمـی مراکـز در انسـانی و مـالی هاي

می پژوهشموجب موردشود حوزه موجود وضعیت از گران

براي و یافته آگاهی تـالشنظر مطلـوب وضـعیت بـه رسیدن

10کنند.

درون غــدد موضــوعی ازحــوزه یکــی متابولیســم و ریــز

کـهحـوزه اسـت سـالمت حـوزه در مهـم بسـیار فیــطهـاي

بياگسترده حوزههاييماریاز این به مـزمنیتیماهمربوط

غ محـرك11دارندریرواگیو از یکـی عنـوان به اصـلیو هـاي
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ک در ــالمت س ــه هزین ــالف ــمارات ش ــه ب ــف مختل ــورهاي ش

بـهپژوهش12روند.می دنیـا سراسـر در گزاف هزینه با -هایی

بیمــاري کنتــرل و پیشــگیري درونمنظــور غــدد وهــاي ریــز

می انجام آنمتابولیسم نتـایچ و معتبـرشـود نشـریات در هـا

می منتشر وعلمی مناسـب کیفیـت عـدم صورت در که شوند

پـژوهش سـایر توسط استفاده پزشـکیگـرانعدم جامعـه و

دادهمی نشان پیشین مطالعات شوند. هزینه اتالف باعث تواند

درون غـدد موضوعی حوزه اخیر، دهه دو در که واست ریـز

چشم رشد ایران در علمـیمتابولیسم تولیـدات نظـر از گیري

است، حـوزه13داشته علمـی تولیـدات میـان پزشـکیدر هـاي

سال در کلیـه13رتبـه2007تـا2003هايایران، بـین در را

اسـتحوزه آورده دسـت بـه بالینی) و (پایه پزشکی و14هاي

ــژه وی ــت اهمی ــران ای ــکی پزش ــی علم ــه نقش دارد.در 14،15اي

برنامه وجود سیاستبنابراین، جهت درگذاريهایی علمی هاي

اهـداف راسـتاي در آن حرکـت تـا اسـت ضروري حوزه این

ایـن شود. تضمین کشور علمی جامع بررسـینقشه بـا مهـم

رصـد و حوزه این علمی بروندادهاي حال و گذشته وضعیت

روش از اسـتفاده بـا برونـدادها ایـن علـممداوم سـنجیهـاي

است.امکان پذیر

حوزه علمی تولیدات بررسی به متعددي مطالعات -تاکنون

پرداخته جهان و ایران در مختلف میهاي جمله از بهاند. توان

پــژوهش حــوبررســی ایــران،زههــاي در میکروبیوتــا 16هــاي

تیروئید، درون17سرطان وژاپـنچـین،کشـورهايریـزغدد

ایـران18شمالی،يکره در دیابـت حوزه حـوزه19انتشارات و

هنــد، در ایــران،20غــدد در پزشــکی پرســتاري21انفورماتیــک

ایران،22ایران پزشکی علمی تولیدات حوزه14،23، علمی تولیدات

شــواهدپو24داروســازي ــر ب مبتنــی کــرد.25زشــکی اشــاره

درهم غـدد علمـی تولیدات بررسی زمینه در مطالعه دو چنین

خاورمیانه غربـی26کشورهاي جنـوب آسیاي کشورهاي 13و

آن در که است شده نیـزانجام ایـران غدد علمی تولیدات به ها

خصــوص در جــامعی مطالعــه ــیکن، ل اســت. شــده پرداختــه

غدد حوزه علمی عنـوانتولیدات بـه ساینس آو وب در ایران

بنابراین، است. نگرفته صورت دنیا استنادي پایگاه معتبرترین

حوزه این علمی انتشارات ساختار بودن نامشخص به باتوجه

علم مطالعه هدف با حاضر پژوهش ایران، پژوهشدر -سنجی

در تـا اسـت برآن و شده طراحی مذکور حوزه در ایران هاي

تعداد راستا وکشـورهاياین مجـالت نویسـندگان، تولیـدات،

پژوهش این در بـاهمکار مقایسـه در و نمایـد مشـخص را ها

حوزه سایرسایر و خاورمیانه کشورهاي ایران، پزشکی هاي

ایـران در را غـدد حـوزه تولیـدات وضعیت جهان کشورهاي

یافته کند. مـیبررسی پـژوهش این سـببهاي آگـاهیتوانـد

سیاست و حوزهگذارمحققان این کمیازان کیفیووضعیت

شـدهتولیـدات دربـاومـذکور جـامع دیـدي کـردن فـراهم

وخصوص انتشار مقایسـهوضعیت و حـوزه این در استناد

حوزه و کشورها سایر با ریـزيبرنامـهبرايرازمینهها،آن

کمیتجهتدر کسـبایـنتولیداتکیفیتوافزایش و حـوزه

زمینه این در بهتر بـاتوانـدیمـچنـینهـم.نمایـدفراهمرتبه

رانـهیزم،دیـپرتولومهـممؤسسـاتسـندگان،ینوییشناسا

ایعلميهامشارکتشیافزايبرا آورد.نیدر فراهم حوزه

روش و هامواد

علم روش با حاضر جامعـهپژوهش و شـد. انجـام سنجی

و...)پژوهش ریویـوو چکیده، (مقاله، شده منتشر مدارك کلیه

حو دروندر غدد پایگـاهزه در شـده نمایـه متابولیسـم و ریز

پایــان تــا ابتــدا از ســاینس آو آو2019وب وب پایگــاه بــود.

نظـر از و دنیاست استنادي پایگاه معتبرترین و اولین ساینس

حوزه مـیموضوعی قـرار پوشش تحت را مختلفی دهـد،هاي

منبــع عنــوان بــه پایگــاه ایــن حاضــر، پــژوهش در بنــابراین

دادهگرد شد.آوري گرفته نظر در دادهها گـردآوري هـا،براي

تــاریخ بــا25در مطــابق قســمت2020ژانویــه15دي از

جسـتجوي از اسـتفاده بـا مـذکور پایگـاه پیشرفته جستجوي

ــوعی موض ــه Web)مقول of Science category (WC))

endocrinology and metabolismمقـاالت گرفـت. صورت

اسـتف2020سال نتـایجبا از پایگـاه، فیلترینـگ قسـمت از اده

در ایـران تولیـدات بررسـی منظـور بـه و شد حذف جستجو

بـه مربـوط فیلترینـگ قسـمت از استفاده با نیز مذکور، حوزه

به نتایج شد.Iranکشورها محدود

داده سازمانتحلیل کشورها، نویسندگان، با مرتبط هاهاي

کشورها سایر بین در ایران رتبه قسـمتو کمک analyzeبا

resultــاي رکورده از ــد. ش ــام انج ــاینس س آو وب ــاه پایگ

و نمودارهـا ترسیم و شد گرفته اکسل خروجی شده، بازیابی

نرم این کمک با و اسـتجداول ذکـر بـه الزم شد. انجام افزار

بـه مربـوط کـه مقاالتی فقط نویسندگان، به مربوط تحلیل در

درون غدد متابولیسحوزه و اسـتریز شده بررسی هستند م

حـوزه در مقاالتی داراي نویسنده یک که آنجایی از هـاییولی

و تجزیه در مقاالت این و هست نیز پزشکی غدد حوزه از غیر

نشـده گرفته نظر در حاضر مقاله تعـدادتحلیل نتیجـه در انـد،

پـژوهش در نویسندگان ایندکس اچ و استنادها تعداد تولیدات،
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مق از کمتر شاخصحاضر این نویسـندگاندار پروفایـل در ها

است. آمده دست به مذکور پایگاه

هایافته

انتشـارات کـل تعـداد گرفته؛ صورت جستجوي اساس بر

درون غدد حوزه سالعلمی پایان تا دنیا در متابولیسم و ریز

مذکور2019،892864 تولیدات از ایران سهم و 4318مدرك

) ط49/0مدرك به بود. میدرصد) کلی تولیـداتور گفت توان

خوبی رشد روند از جهان در هم و ایران در هم مذکور حوزه

بـوده سـالبرخوردار در دنیـا در پـژوهش اولـین 1917انـد.

سـال بـه مربـوط انتشـار بیشترین و است. شده 2017انجام

در درونبود. غدد حوزه در ایران پژوهش اولین که ریزحالی

سال در متابولیسم انتشـار1973و بیشـترین و شـده منتشر

سال به (نمودار2019مربوط )1بود.

علمیرشدروند-1نمودار جهانسمیمتابولوزیردرونغددانتشارات و نسیساآووبدرایران

تنها ایران تولیدات بین و2در فرانسوي زبان به عنوان

منتشر انگلیسی زبان به تولیدات پربسامدترینبقیه بود. شده

پژوهشی مقاالت شامل؛ ترتیب به ایران علمی انتشارات انواع

تعداد تعداد70/61(2669با با همایش مقاالت چکیده درصد)،

تعداد25(1077 با مروري مقاالت و درصد)9(397درصد)

بود. شده (رترکت) ابطال نیز مقاله یک و بود

غـــ1جــدول علمــی انتشـــارات درونتعـــداد ودد ریـــز

آن درصـد و جهـان و ایـران کـلمتابولیسم بـه نسـبت را هـا

در دنیـاتولیدات کشـورهاي بـین در را ایران رتبه و سال هر

می مربـوطنشان ایـران علمی انتشارات درصد بیشترین دهد.

سال بـین534/15بـا2019به در ایـران رتبـه بـود. درصـد

مجمـوع در دنیا سـ32کشورها در ولـی مـوردالبـود هـاي

می نشان را رشدي به رو روند ازبررسی کـه طوري به دهد،

سال63رتبه رتبه1999-1973هايدر سال19به 2019در

سـال در و اسـت نظـر2019رسیده ایـن از را رتبـه بهتـرین

هم است. کرده بـینکسب در ایـران غدد حوزه تولیدات چنین

حوزه بـهکلیه رو رونـد ایـران پزشکی نشـانهاي را رشـدي

رتبهمی از که طوري به سال27دهد رتبـه2001در در8به

است.2019سال رسیده

بررسیهم تولیـداتچنین مجمـوع به توجه با داد نشان ها

درون غـــدد زمینـــه در مختلـــف کشـــورهاي وعلمــی ریـــز

ترکیـه، کشـورهاي خاورمیانه، کشورهاي بین در متابولیسم،

تر به ایران و رتبهاسرائیل وتیب خاورمیانـه سوم تا اول هاي

ــايرتبـــه ــورهاي32و22،23هـ کشـ ــین بـ در را ــانی جهـ

درون غدد حوزه کسـبتولیدکننده جهـان متابولیسـم و ریـز

سالکرده از کشـورهاي2014تا2010اند. سوم تا اول رتبه

درون غـدد حـوزه علمـی تولیـدات نظـر از وخاورمیانـه ریـز

م ترتیب به بـودمتابولیسم ایـران و اسـرائیل ترکیه، به ربوط
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سال از ترکیـه،2015اما کشـور از بعد توانسته ایران بعد به

و آورد دسـت بـه خاورمیانـه کشورهاي بین در را دوم رتبه

اکثــر در و اســت کــرده پیــدا تنــزل ســوم رتبــه بــه اســرائیل

رتبهسال مصر و سعودي عربستان مذکور، چهـارمهاي هاي

کسب را پنجم اند.کردهیا

درون-1جدول غدد حوزه علمی انتشارات بـینفراوانی در ایـران رتبـه سـاینس، آو وب در جهـان و ایـران متابولیسـم و ریز
حوزه کلیه بین در مذکور حوزه رتبه و مختلف سالکشورهاي تفکیک به پزشکی هاي

سال

درون غدد وتولیدات ریز

ایران متابولیسم

درون غدد وتولیدات ریز

جهان متابولیسم

غدد حوزه رتبه

کلیه بین در ایران

دنیا کشورهاي

غدد حوزه رتبه

کلیه بین در ایران

هايحوزه

پزشکی
درصدفراوانیدرصدفراوانی

201967256/15%3517694/3%198

201849546/11%3442586/3%2114

201747909/11%3551098/3%2213

201638901/9%3372978/3%2513

201534704/8%3099147/3%2416

201415559/3%3340374/3%3922

201325079/5%3328373/3%3014

201219449/4%2810315/3%2921

201120882/4%2896625/3%3120

201016684/3%3157554/3%3423

200929174/6%3132451/3%267

200815252/3%2938629/3%3318

200716377/3%2883423/3%3010

20068495/1%2615993/2%3715

20055732/1%2486979/2%3714

20047778/1%2520282/2%389

20034709/1%2114637/2%387

20022046/0%2116237/2%5225

2001716/0%2004725/2%6127

نامشخص2000307/0%1939617/2%70

1973-19996244/1%27843720/31%6329

1917-1973004174167/4%--

-32%892864100%4318100مجموع

سالهم در رتبه2019چنین رتبه19ایران ترکیه دنیا18،

اس رتبهو بـین25رائیل در حـوزه این تولیدات نظر از را دنیا

آورده دست به دنیا کشورهاي اند.کلیه

در ایـران علمـی انتشارات دریافتی استنادهاي کل مجموع

درون ــدد غ ــوزه ــمح متابولیس و ــز ــود.36827ری ب ــتناد اس

از مذکور مدارك دریافتی سال2استنادهاي در 1977استناد

سـالاسـتناد7431به بـود.2019در اسـتناد2528رسـیده
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هـر بـه اسـتناد میـانگین اسـت، خوداستنادي نوع از دریافتی

کل51/8مدرك ایندکس اچ و کـه72استناد آنجـایی از بـود.

مقـاالت مقایسه براي مناسبی مالك دریافتی استنادهاي تعداد

ازايسال بـه اسـتنادها میـانگین بنـابراین نیست؛ مختلف هاي

مد سالهر در میانگینرك بیشترین شد. محاسبه مختلف هاي

ســال علمــی انتشــارات بــه مربــوط کمتــرین1995اســتناد و

سـال علمـی انتشـارات به مربوط ،1973،1976هـايمیانگین

سـالب1986 ایـن در اسـتنادي هیچ که نکـردهود دریافـت هـا

بودند.

مجمــوع علمــی10677در تولیــدات انتشــار در نویســنده

درونحوزه داشتهغدد شرکت متابولیسم و همانریز طوراند.

می2جدولکه عزیزينشان بـا343دهد، الریجـانی مـدرك،

با261 میرمیران و پرتولیـدترین110مدرك ترتیب به مدرك

ــندگان ــانویس ب ــزي عزی ــد. بودن ــوزه ح ــن ــتناد،6041ای اس

بـا بـا1642الریجانی میرمیـران و بـه1729اسـتناد اسـتناد

ازت لـیکن بودنـد. حـوزه ایـن نویسندگان استنادترین پر رتیب

و اســتقامتی عزیــزي، مــدرك، هــر بــه اســتناد میــانگین نظــر

با ترتیب به ازاي77/15و64/17،35/17میرمیران به استناد

رتبه مدرك، دادههر اختصـاص خـود به را سوم تا اول -هاي

اند.

نویسندگا-2جدول استناد و انتشار درونوضعیت غدد حوزه پرتولید ساینسن آو وب در ایران متابولیسم و ریز

تولیداتگرپژوهشرتبه

حوزه

غدد

از درصد

کل

تولیدات

غدد

تعداد

استنادهاي

دریافتی

حوزه مقاالت

غدد

میانگین

استناد

هر براي

مدرك

میانگین

استناد

هر در

سال

ایندکسخوداستنادي اچ

فقط

مقاالت

غدد

کل

مقاالت

604164/1760/1725213799%34393/7عزیزي1

16423/659/96252578%26103/6الریجانی2

172977/15911071962%11054/2میرمیران3

101386/952/40351638%10338/2امینی4

56481/529/40161333%9724/2نژادحسین5

51964/560/34151136%9511/2حشمت6

108804/1289/1201241841%911/2عاصمی7

87031/1150/43491746%7778/1هدایتی8

130035/1786/92611765%7573/1استقامتی9

36195/477/275819%7369/1مقبولی10

سازمان کل علمـیتعداد تولیـدات منتشرکننده ایـرانهاي

درون غدد زمینه متابولیسمریزدر کـه2051و بـود سازمان

جدول در پرتولید سازمان رتبـه3ده است. شده داده -نشان

تولید لحاظ از را سوم تا اول علـومهاي دانشگاه به استناد و

با تهران شـهید1188پزشکی پزشـکی علـوم دانشگاه مدرك،

با پزشـک742بهشتی علـوم دانشـگاه و بـامدرك اصـفهان ی

بـه374 استناد میانگین نظر از لیکن، داشت. اختصاص مدرك

علوم دانشگاه مدرك، بـاهر اصـفهان اسـتناد،86/12پزشکی

علوم بادانشگاه بهشتی شهید علوم49/11پزشکی دانشگاه و

با تهران رتبه74/7پزشکی در قـراراستناد سـوم تا اول هاي

داشتند.
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انتشا-3جدول سازمانوضعیت در استناد و درونر غدد حوزه پرتولید ساینسهاي آو وب در ایران متابولیسم و ریز

کلتولیداتسازمانرتبه از درصد

غدد تولیدات

استنادهاي

دریافتی

میانگین

استناد

هر براي

مقاله

میانگین

در استناد

سال هر

ایندکسخوداستنادي اچ

تهران1 پ ع. 919074/750/45936839%118846/27دانشگاه

شهیدبهشتی2 پ ع. 853749/1135/32859541%74215/17دانشگاه

اصفهان3 پ ع. 480986/1283/16511737%37464/8دانشگاه

ابران4 پ ع. 21419/535/824222%36339/8دانشگاه

اسالمی5 آزاد 168828/657/1204321%26922/6دانشگاه

تبریز6 پ ع. 13786/543/983220%24669/5دانشگاه

شیرازدانشگاه7 پ 19111/825/686821%23543/5ع.

مشهد8 پ ع. 16772/772/1196822%23236/5دانشگاه

تهران9 173945/948/43721%18425/4دانشگاه

اهواز10 شاپور جندي پ ع. 90153/663/1125713%13819/3دانشگاه

پژوهش کلی طور درونبه غـدد متابولیسـمگـران و ریـز

پــژوهش بـا ازایـران علمــی79گرانـی همکـاري دنیــا کشـور

جدولداشته متحـدهمـینشان4اند. ایـاالت کشـورهاي دهـد

سـایر بـه نسبت را همکاري بیشترین کانادا و انگلیس آمریکا،

داشته ایران با غـدد386/5اند.کشورها علمی تولیدات درصد

بـادرون علمـی مشـارکت طریـق از ایـران متابولیسـم و ریز

درپژوهش ایـن بـود. شـده منتشر آمریکا متحده ایاالت گران

تنهـا مشـترك تولیـدات ایـن که است از092/0حالی درصـد

درون غدد علمی تشـکیلتولیدات را آمریکـا متابولیسم و ریز

داد.می

نسیساآووبدرایرانسمیمتابولوزریدرونغددعلمیانتشاراتدرهمکاريکشورها-4جدول

تعدادکشوررتبه

همکاري

کل از درصد

ایران غدد تولیدات

کشور علمی تولیدات کل

حو در غددزههمکار

با مشترك تولیدات درصد

غدد تولیدات کل به ایران

همکار کشور

%25290309/0%23339/5آمریکا1

%715683/0%15047/3انگلیس2

%3686829/0%10747/2کانادا3

%2696035/0%952/2استرالیا4

%4935511/0%563/1ایتالیا5

%4558210/0%4709/1آلمان6

%131304/3%4092/0مالزي7

%2889213/0%3785/0چین8

%2473314/0%3479/0سوئد9

%1551921/0%3376/0بلژیک10

درونپژوهش غدد حوزه کشـورگران متابولیسـم و ریـز

در را خود علمی کـرده162تولیدات منتشـر مختلـف نشـریه

جدولبود که تعـداد10دهنـدهنشـان5ند. نظـر از اول مجلـه

ده از بـیش میـان ایـن در است مذکور حوزه در ایران مقاالت

) ا458درصد مجلـهمدرك) در حـوزه ایـن علمـی انتشارات ز

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISMبـه
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شده منتشر سوئیس کشور در مذکور مجله بود. رسیده چاپ

ســال در آن تــاثیر ضــریب هــم2018،051/3و چنــیناســت.

BIOLOGICALمجلـه TRACE ELEMENT RESEARCH

تاثیر ضریب و431/2با است مجله درصد5/6پراستنادترین

از اسـت. داده اختصـاص خود به را مذکور حوزه تولیدات از

ــه ک ــایی ــدول3آنج ج در ــده ش ــر ذک ــالت مج از ــه 5مجل

emergingدر sourceمـی تـاثیرنمایـه ضـریب داراي شـوند،

نیستند.

درون-5جدول غدد حوزه در ایران علمی تولیدات منتشرکننده ساینسمجالت آو وب در متابولیسم و ریز

ورکش

منتشر

کننده

ضریب

تاثیر

2018

خوداستنادي

میانگین

استناد

هر در

سال

میانگین

استناد

هر براي

مقاله

استنادهاي

دریافتی

از درصد

کل

تولیدات

علمی

ایران

تعداد

تولیدات

علمی

ایران

رتبهمجله

458ANNALS%051/3107029/2105059/10سوئیس OF NUTRITION
AND METABOLISM

1

315OSTEOPOROSIS%830/3280/1575/023729/7انگلستان
INTERNATIONAL

2

281BIOLOGICAL%431/212976/11043/1132125/6آمریکا TRACE
ELEMENT RESEARCH

3

235%5283/12316/374343/5ــــــانگلستان
DIABETES METABOLIC
SYNDROME CLINICAL
RESEARCH REVIEWS

4

137%1810455/462417/3ـــــــسوئیس
JOURNAL OF DIABETES
AND METABOLIC
DISORDERS

5

132%4067/7753/346605/3ــــــــایران

INTERNATIONAL
JOURNAL OF
ENDOCRINOLOGY AND
METABOLISM

6

109GYNECOLOGICAL%406/11567/3955/671452/2انگلستان
ENDOCRINOLOGY

7

109METABOLIC%418/24513/8739/669752/2آمریکا BRAIN
DISEASE

8

104%439/3416669/12132040/2آمریکا
JOURNAL OF
ENDOCRINOLOGICAL
INVESTIGATION

9

100%239/32224/9116/19191631/2ایرلند
DIABETES RESEARCH
AND CLINICAL
PRACTICE

10

بحث

علمـییافته تولیـدات رشـد رونـد داد نشان پژوهش هاي

درون غـدد وبحوزه در جهـان و ایـران متابولیسـم و -ریـز

ایـران رتبه است. بوده برخوردار صعودي رشد از آوساینس

حـوزه بـین در و دنیـا کشورهاي سایر بین مختلـفدر هـاي

سال در ایران علـپزشکی تولیـد پویایی نشانگر مختلف، مهاي

برنامـه و حوزه این دردر حـوزه ایـن متولیـان دقیـق ریـزي

همـانسال امـر ایـن دیگـر دالیل از است. اخیر کـههاي طـور

می است، کرده بیان وعزیزي کمـی توسـعه و رشـد بـه توان

رشـته در آمــوزش علــومکیفـی کــرد.هــاي اشــاره 13پزشـکی

سـال بـه ایـران در غدد تولیدات درصد تعلـق2019بیشترین

کـهداش در53/15ته کشـور علمـی انتشـارات کـل از درصـد

مجمــوع در اســت. بــوده مــذکور کــل49/0حـوزه از درصــد

پژوهش توسط غدد جهانی شـدهتولیدات منتشـر ایرانی گران

است.

ازبررسی میانـه خـاور کشـورهاي بـین در داد نشـان ها

ــا2010ســال کشــورهاي2014ت علمــی ــدات تولی بیشــترین

حو در درونخاورمیانه غدد ترتیـبزه بـه متابولیسـم و ریـز

سـال از امـا بود ایران و اسرائیل ترکیه، به بـه2015مربوط
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را منطقـه در دوم رتبه ترکیه کشور از بعد توانسته ایران بعد

پیـدا تنـزل سوم رتبه به اسرائیل و آورد دست به نظر این از

بـین در داد نشـان عزیـزي پـژوهش که حالی در است. کرده

سالکشو از قبل تا منطقه غـدد1999رهاي علـم تولیـد رتبـه

کمتر اسکوپوس در سـال8ایران در و رتبـه2012بـوده بـه

است. رسیده منطقه آو13اول وب پایگاه در است ذکر به الزم

سال در داشـته2012ساینس را خاورمیانـه سوم رتبه ایران

می نشان تفاوت این که بیشـترياست مقاالت ایران دردهد را

کـه حـالی در است کرده منتشر اسکوپوس شده نمایه مجالت

وب در شـده نمایه مجالت در بیشتر اسرائیل و ترکیه مقاالت

شده منتشر ساینس همآو نشـاناند. گذشـته مطالعـات چنـین

در نیـز پراسـتناد مقـاالت نظـر از ترکیه کشور که است داده

دارد. قرار اسالمی کشورهاي اول کشـوربنابر27رتبه اگر این

منطقه کشورهاي بین در علمی اول رتبه به دارد نظر در ایران

هزینـه و یابـد بـادست تولیـدات جهـت در را پژوهشـی هـاي

تولیـدات افـزایش زمینـه در بایـد کنـد، هدایت بیشتري کیفیت

از بیشــتر حمایــت ســاینس، آو وب معتبــر مجــالت در علمــی

سرمایهپژوهش و حوزه این ایـنهـاگذاريگران در بیشـتر ي

برنامه درخصوص ایـران علمـی تولیـدات رشـد نماید. ریزي

درون غدد تولیدات دیابت، درحوزه ایـران متابولیسـم و ریـز

ایـران، داروسـازي خاورمیانـه، کشـورهاي سـایر با مقایسه

حـوزه هنـد، در غـدد حـوزه جهـان، در تیروئید هـايسرطان

حوزه ایران، در غـددحـوزهوريپرستامیکروبیوتا،پزشکی

سـالکـرهوچیندر در صـعوديجنـوبی رشـد اخیـر هـاي

اسـت. مشابه حاضر پژوهش نتایج با و در16-22،20-26،24داشته

رونـد شـواهد بر مبتنی پزشکی موضوعی حوزه در که حالی

حاضـر پـژوهش نتـایج با که بوده نزولی علمی تولیدات رشد

است. 25متفاوت

کـه اسـت شاخصـی استناد کیفیـتشاخص حـدودي تـا

میپژوهش نشان را علمـیها مقـاالت اهمیـت نمایـانگر و دهد

ایـران28،29است. در غـدد حـوزه دریـافتی اسـتنادهاي مطالعه

مدرك هر دریافتی استنادهاي میانگین که داد اسـتناد8نشان

حوزه در که حالی در است، دیابتبوده داروسازي19هاي 24و

دریافتی استنادهاي حاضر6میانگین پژوهش از کمتر و بوده

اســتنادهاي میــانگین میکروبیوتــا حــوزه در دریــافتیاســت.

نظـر16.اسـتحاضـرپـژوهشازبیشـترکهبوده87/10 بـه

بـهمی نیـاز حوزه این در استنادها تعداد بردن باال براي رسد

کیفیتپژوهش با است.هاي تر

پیشینه حـوزهبررسی اکثر در داد نشان پزشـها کیهـاي

حوزه دانشـگاههمانند حاضـر، پـژوهش در بررسـی مورد ي

پژوهشعلوم و داشته را اول رتبه تهران مختلـفپزشکی هاي

می تایید را موضوع 22،19،16-26،24کند.این

مقالــه، هــر بــراي دریــافتی اســتناد میــانگین نظــر از

علومپژوهش دانشگاه راگران عملکرد بهترین اصفهان پزشکی

د ــان میـ ــاالتدر مقـ و ــته داشـ ــور کشـ ــر برتـ ــگاه دانشـ ه

میـانگینپژوهش طـور بـه دانشـگاه ایـن اسـتناد86/12گران

کرده نشـاندریافت که ایـناند مقـاالت بیشـتر کیفیـت دهنـده

دانشگاه سایر به نسبت است.دانشگاه ها

پژوهش پرتولیدترین کـهمطالعه داد نشان حوزه این گران

از تولیـدات30بیش کـل از دهدرصـد توسـط کشـور علمـی

عزیـزيپژوهش میان این در که است شده منتشر پرتولید گر

پـژوهش پرتولیدترین الریجانی شـناختهو حـوزه ایـن گـران

همشده که رسـولاند پـژوهش بـا درراستا دیگـران و آبـادي

دیابـــت حـــوزه19حـــوزه در دیگـــران و چلـــک موســـوي و

وابسـتهوزهحایننویسندگانپرتولیدترین.است22پرستاري

یکهايدانشگاهبه نویسندگانهستندکشورتیپ -دانشگاهو

نقش مذکور، حـوزهعلـمتولیددرزیاديهاي در پـژوهش و

مـی پیشـنهاد اند. داشته سیاسـتمذکور علمـیشـود گـذاران

پژوهش به بیشتر توجه با دانشـگاهکشور و برتـرگران هـاي

آن از مالی حمایت حوزه، کـراین فراهم و فرصـتها هـايدن

دانشگاههمکاري سایر علمی آنهاي با بـرايها را زمینـه هـا،

علمی تولیدات کیفی سطح ارتقاي پژوهش، توسعه و گسترش

دانشگاه سایر دردر ایـران علمـی تولیدات کیفیت ارتقاي و ها

آورند. فراهم حوزه، این

ــاري همک ــه ب ــوط مرب ــایج ــهنت ک داد ــان نش ــی علم ــاي ه

ایراپــژوهش پــژوهشگــران بــا ازنــی دنیــا79گرانــی کشــور

داشته علمی کشـورهايمشارکت بـا مشـارکت بیشـترین اند.

بررسـی اسـت. بوده کانادا و انگلیس آمریکا، متحده هـاایاالت

مــی حــوزهنشـان بیشــتر در کـه کشــورــــهدهــد علمــی، اي

پژوهشــــآمریک با را همکاري بیشترین داشـتها ایـران گران

گسـترش25،22،19،17،16است. است، ذکر به هـايهمکـاريالزم

توسعهکشورهايباهمکاريهايزمینهکردنفراهموعلمی

وریـزدرونغـددزمینـهدرکـهکشـورهاییویـژهبـهیافته،

تولیـداتکیفیـتارتقـاءدرتواندمیهستندپیشرومتابولیسم

.شودواقعمؤثرایراندرغددحوزه

مج بررسی به مربوط نشـاننتایج ایـران غـدد حوزه الت

پژوهش درداد؛ را خـود علمـی تولیـدات حوزه این 162گران
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کرده منتشر مختلف میـاننشریه این در و درصـد59/10اند

درون458( غدد حوزه علمی تولیدات متابولیسممدرك) و ریز

مجلـه در Annalsایـران of Nutrition and Metabolismبـه

مج این است. رسیده وچاپ شده منتشر سوئیس کشور در له

سال در آن تاثیر ایـن051/3معادل2018ضریب است. بوده

پژوهش مقاالت که است حالی حـوزهدر در هندوسـتان گران

مجله در بیشتر Indianغدد Journal of Endocrinology and

Metabolismــور کش ــه ب ــوط مرب ــه ک ــت اس ــده ش ــر منتش

است. اس20هندوستان ذکر به یـکالزم تنهـا حـوزه، این در ت

عنـوان بـا ایـران کشـور از Internationalمجلـه Journal of

Endocrinology and Metabolismــتنادي اس ــت فهرس در

نوپدیـد وبمنابع سـاینسدر سـالi(ESCI)آو از ،2015،

سازي زمینه به ویژه توجه رسد؛ می نظر به است. شده نمایه

ایـرا مجـالت ارتقاي براي نمایـهمناسب و آنن درسـازي هـا

بینپایگاه معتبر است.هاي ضروري امري المللی

مـی کلی طور غـددبه حـوزه علمـی تولیـدات گفـت تـوان

سـایردرون بـین در مناسـبی رتبه ایران در متابولیسم و ریز

ــولیحــوزه قب قابــل رشــد از و داشــته ایــران پزشــکی هــاي

فاصـله هنـوز لیکن است، بـابرخوردار زیـادي کشـورهايي

رتبـه بـه رسـیدن براي ایران کشور دارد. حوزه این در برتر

نظـر از و بگـذارد سـر پشـت را ترکیه کشور باید منطقه اول

برنامـه دارد. بیشـتري توسـعه بـه نیاز کیفی و وکمی ریـزي

دانشـگاهسیاست در تحقیقـاتی،گـذاري مختلـف مراکـز و هـا

اولویت ایـرتعیین مجـالت ارتقاي پژوهشی، سـطحهاي در ان

همبین و همکاريالمللی بـینچنین و ملـی ایـنهـاي در المللـی

می پژوهشخصوص کیفی و کمی ارتقاي به مذکورتواند هاي

کند. کمک

حـوزه تولیدات فقط پژوهش این در که است ذکر به الزم

درون اسـت.غدد شده بررسی متابولیسم و متخصصـینریز

درون مقاالتغدد ایران سریز در حوزهی نیـزایر پزشـکی هاي

کرده مقـاالتمنتشر جزو نیز ساینس آو وب پایگاه در که اند

طبقه مقـاالتغدد جسـتجوي در دلیـل همـین به و نشده بندي

نش ــابی بازی ــران ای ـــغــدد مــوردـ حاضــر ــژوهش پ در و ده

نگرفتـهـــتحلی قرار وانـد.ل اسـتنادات مقـاالت، تعـداد Hلـذا

Indexپروفا در ــندگان وبنویس ــاه پایگ در ــندگان نویس ــل ی

بیشترتواندمیآوساینس و بررسـیایـنهايدادهازمتفاوت

.باشد

تولیـدات خصـوص در جـامعی مطالعـه حاضـر پژوهش

سال پایان تا ساینس آو وب در ایران غدد اسـت.2019علمی

غیـر مجالتـی در ایـران مقاالت از بسیاري که آنجایی از لیکن

آ وب پوشش تحت مجالت میاز نمایه ساینس مطالعهو شود،

و اسـکوپوس پایگـاه در شـده نمایه مقاالت براساس مشابهی

پیشــنهادهــم داخلــی مجــالت در شــده منتشــر مقــاالت چنــین

هممی فعالیـتشود. مداوم رصد آوچنین وب در ایـران هـاي

است. الزم امر متولیان توسط نیز تکـرارساینس صـورت در

د از اسـتفاده بـا تحقیـق پایگـاهادهاین ماننـدهـاي دیگـر هـاي

یافته رتبهاسکوپوس و بود.ها خواهد متفاوت بندي

ارشـد:گزاريسپاس کارشناسـی نامـه پایـان از برگرفته مقاله این

شـهید پزشـکی علـوم دانشگاه در پزشکی رسانی اطالع و کتابداري

ــد کــ ــا بــ ــز نیــ ــالق اخــ ــه کمیتــ در ــه کــ ــت اســ ــتی بهشــ

IR.SBMU.RETECH.REC.1398.111.اســـت رســـیده ثبـــت بـــه

پیشـنهادهاي و نظـر دقـت با که محترم داوران از مقاله نویسندگان

سپاس شدند مقاله سطح ارتقاي باعث میارزنده نمایند.گزاري

منافع: وجودهیچتعارض حاضر پژوهش در منافعی تضاد گونه

ندارد.
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Abstract
Introduction: Scientific publications are among the most important indicators for evaluating the

development of scientific fields in different countries. The present study aimed to evaluate Iranian
scientific publications in the field of endocrinology and metabolism. Materials and Methods:
Documents for analysis included all Iranian scientific publications in the field of endocrinology and
metabolism, published in the Web of Science. Data analysis was conducted based on the “result
analysis” section of Web of Science and descriptive statistics. Results: The total number of Iranian
endocrinology and metabolism papers was 4318, involving 2051 organizations, 79 countries, and
10,677 contributing authors. The average number of citations was 8.51 per document. The Iranian
publications in the field of endocrinology and metabolism in 2019 were ranked 19th in the world, the
second in the Middle East, and the eighth in Iran’s medical field. Azizi was the most prolific and the
most cited author. The United States had the greatest cooperation with Iran. Most scientific
documents were articles. Tehran University of Medical Sciences and Isfahan University of Medical
Sciences accounted for the highest number of publications and citations, respectively. Also, the
"Annals of Nutrition and Metabolism" and "Biological Trace Element Research" had the largest
number of published and cited articles, respectively. Conclusion: The growth of Iranian scientific
publications in the field of endocrinology and metabolism is considerable; however, the promotion
of their scientific rank in terms of quantity and quality requires more careful planning.

Keywords: Scientific outputs, Scientific publications, Endocrinology and metabolism, Scientometrics, Iran
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