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ممکن نرا  اير سرتت   اري. درمران بسر  [3] ميکشور مواجه هسرت 

از  يبا  بتش قابل تروج   نهيها و هز از انواع سرطان ياريبس

. [4] بودجه سالمت کشورها را به خود اختصرا  داده اسرت  

 يدر شر رها  تيو ازدحام جمع يافزون جوام  صنعت وزرشد ر

شده است که ابتال بره   يفراوان يها يودگبزر  موجب بروز لل

 وعيش انيم ني. در ا[5] هاست يللودگ نيا يامدهايسرطان از پ

است، که خطر  شيرو به افزا رانيسرطان دستگاه گوار  در ا

)سرن برا ،    رير نظ ياين سرطان تا حدود زيادي توس  عروامل 

ماننرد مصررف فرراوان     حيناصح يا هيمذکر، عادات تغذ جنس

و عردم مصررف    يدود يغرذاها  جات،يپرنمک، ترش يغذاها

و  گاريتحرک، مصرف سر  کم يزندگ ها، وهيو م جاتيسبز يکاف

 عوامررل رييمرري و   نيچنر  مثبرت و هرم   يليالکل و سابقه فام

سررطان   .[6،7]شرود   يعفونرت هليکوباکترپيلوري مشتص م

 نيهررا را برر درصررد از سرررطان 25حرردود   دسررتگاه گرروار

اساس مطالعات بر  [8] دهد يم ليکشور تشک  يشا يها سرطان

 تير عامل لير دستگاه گروار  بره دل   يها انجام گرفته، سرطان

 تير ها از اهم سرطان ريسا نيبا  در ب وعيبا  و ش ريمر  و م

 يهرا  سررطان  يبه طور کل [9،10] باشند يبرخوردار م يخاص

 يهرا  درصرد( از مرر    4/44) يمر ين برا  يتقر  دستگاه گوار

 دهنرد  يرا به خود اختصرا  مر   رانيها در ا حاصل از سرطان

 ان،يمبتال يبرا يمشکالت جسم جاديضمن ا يماريب ني. ا[11]

 زير هرا ن  لن يبرا يو روان يسبب بروز مشکالت متعدد اجتماع

 يرا برا ينه تن ا مشکالت فراوان يماريب نيا نيچن . همشود يم

 يبرا  زيرا ن ياديبلکه مشکالت ز کند يم جاديمبتال ا دخود فر

و مشرکالت   يماريب نيا يبا  نهيهز کند، يم جاديخانواده او ا

است که فرد و خانواده فررد مبرتال    ياز جمله معضالت ياقتصاد

 [.2،12] کند يم ريرا درگ

متتلر    يها نهيدر زم ياريبس يسنج علم قاتيتحق تاکنون

که بره  است  رفتهيدر داخل و خارج از کشور انجام پذ يپزشک

 يبرا مطالعره کنرون    يتر شيکه ارتباط ب قاتيچند مورد از تحق

در داخرل   قاتيتوان به تحق يدارد اشاره شده است. از جمله م

بره   ادهتوسر  قوجراز   1392در سرال  که  ي،  به پژوهشکشور

 نره يدر زم يرانر يمحققران ا  يعلمر  داتير تول تيوضرع  يبررس

 .[13]پرداخته شرده   نيمد  گاهيسرطان معده در پا يموضوع

در  يمحمرد  و شراه  گلرو يتوس  ب 1391در سال  يقيو در تحق

 ومارکرهايبا نهيدر زم رانيا يعلم داتيتول يبه بررس ،يا مطالعه

شرد اشراره    پرداخته 8 يو ج هيهمسا يلن با کشورها سهيمقا

گرفته در خارج از کشور انجام  قاتيو از جمله تحق [14] نمود

 يجنوب يکايمحققان لمر يهمکار 2014در سال  يا در مطالعه

 ياطالعرات  گراه يدر پا ايشرمان يل نره يدر زم يعلمر  داتيدر تول

در سرال   گرر يد يقر يو در تحق [15] اسکوپوس پرداختره شرد  

 نره يدر زم يعلمر  داتيولت ليو تحل هيو تجز يبه بررس 2013

 توان اشاره نمود يم زيدر هند پرداخته شد ن نسونيپارک يماريب

[16.] 

 قير تراکنون تحق  با توجه به مطالعرات انجرام گرفتره    يول  

 نهيدر زمرا  رانيکشور ا يعلم داتيتول زانيکه بتواند م يجامع

سررطان دسرتگاه گروار      يموضوع نهيزمدر  يعلم داتيتول

 نيکه ا يبا توجه به معضالتته است و انجام نگرف ديمنعکس نما

 يهرا همگر   ملمرار و ارقرا   نير کنرد همره ا   يمر  جراد يا يماريب

برا توجره بره     يماريب نيا يبا  تيدهنده ضرورت و اهم نشان

و اقدامات  قاتيباشد و لزوم انجام تحق يبا  در کشور م وعيش

رخ  يلن به و به طور جد زانيو سنجش م نهيزم نيدر ا يعلم

م م  نيچن يا نهيکشور در زم کيتا مشتص شود که  دينما يم

گرفته اسرت   جهينت زانيم چهو کارلمد بوده است و  ايچقدر پو

 يها درمان ،يريشگيپ تيفيک يارتقا يبرا ييکارها تا بتواند راه

 .ديرا ارائه نما يماريب نياز ا يتر و بازتوان موثر و ارزان

 يج رران بررا سرررعت يامررروز کشررورها يرقررابت ياير دن در

کشرورها   نياند. ا نموده يرا ط داريلور مراحل توسعه پا سرسام

انرد و   شرده  يوارد جامعه فررا صرنعت   يبا عبور از جامعه صنعت

است در  ي يهستند. بد ياکنون در حال گذر به جامعه اطالعات

 سرت ين زياج ياطالعات علم ديبرهه از زمان، تعلل در تول نيا

 نير ا يفر يو ک يکمر  شيافرزا  يهرا  نره يتال  کرد تا زم ديو با

 [.17] هموار گردد داتيتول

 يابير اسرتاندارد ج رت سرنجش و ارز    ياز ابزارهرا  يکر ي

 يها متتل ، استفاده از شاخص يها در حوزه ياطالعات علم

 توان يم ،يسنج علم ي. با استفاده از ابزارهاباشد يم يسنج علم
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متتلر    يهرا  نهيدر زم يعلم داتيتول يفيو ک يکم يبه بررس

 [.18،19]پرداخت  يعلم

شرده توسر  محققران و     ديپژوهش حاضر مدارک تول در

سررطان دسرتگاه گروار  کره در      نره يدر زم يرانيدانشمندان ا

 يهرا  سرال  يو اسرکوپوس طر   نيمرد   ياطالعات يها گاهيپا

قرار گرفته اسرت.   ياند، مورد بررس شده هينما 2012تا  2002

 يموضوع نهيدر ج ان در زم رانيرتبه ا يپژوهش بررس نيدر ا

و  نيمرد   ياطالعرات  گراه يسرطان دستگاه گروار  در دو پا 

 رانير ها و مؤسسات ا دانشگاه تيوضع يبررس زياسکوپوس و ن

سررطان   يدر حروزه موضروع   يعلمر  داتيتول زانيبه لحاظ م

هرا و موسسرات فعرال و     دانشرگاه  ييدستگاه گوار  و شناسا

پرژوهش   نير ا گرر يحوزه از اهداف د نيپژوهشگران برتر در ا

 نير در ا رانير ا يعلمر  داتيروند تول يبررس نينچ باشد. هم يم

 نير در ا هرا  يزير و برنامه ها يريگ ميتصم شود ي، باعث منهيزم

صورت  يعلم يها ها و پژوهش داده يبر مبنا يحوزه موضوع

 .گردد ليتس  يلت ها يگذار استيگرفته و س

 

 هامواد و روش
کره برا    باشرد  يمر  يمقطعر  -يفينروع توصر  مطالعه، از  نيا

 يابرانجرام گرفرت.    يسرنج  علرم  يهرا  شراخص  يريکرارگ  هب

 و MEDLINE طالعاتيا هپايگادو  ،هاداده يلورجم 

Scopus   انتترا  شردند، اطالعرات     هشوپژ محي به عنروان

 نيمنتشر و در ا يالملل نيکه در مجالت ب يمقا ت يشناخت کتا 

 هير اند استتراج و مورد تجز شده ندکسيا ياتاطالع يها گاهيپا

و يرن  مد  طالعاتيا يهرا  هيگاپاقرار گرفت.  يلمار ليو تحل

بودن  سستربودن، در د معتبراز جمله  يليبه د  اسکوپوس بنا

و  پزشکي يسرت ز نره يدر زم گراه يدو پا نير بودن ا يدبررکاو 

از مجالت، به عنوان جامعه پرژوهش   يعيوس  يشامل بودن ط

اسکوپوس در اواخرر   ياطالعات گاهي. پا[20،21] شدندانتتا  

)ناشر  (Elsevier) ريموسسه الزو ياز سو يالديم 2004سال 

 ونير ليم 55شد. اسکوپوس با پوشش دادن  يانداز ( راهيهلند

کره   يالملل نيناشر ب 5000عنوان از  21915از  شيرکورد از ب

 رنرد، يگ يرا هم در برر مر   يعلم هيعنوان نشر 17000از  شيب

بره   اير دن يسينو دهيو چک يساز هينما ي داده گاهين پايتر بزر 

از  يکرري نيمررد  ياطالعررات گرراهي. پا[20] رود يشررمار مرر 

اسرت   يمناب  حوزه علوم پزشک يابيجستجو و باز يمحي ها

 NCBI= The National Center for کرره توسرر  مرکررز

Biotechnology واقرررر  در  يملررر  تطالعاا ييبيوتکنولو

 National Library of) کررايرلم يپزشررک ملي يکتابتانه

Medicine)  انيامکان جستجو در م گاهيپا نيشده است. ا هيت 

از سال  يعلوم پزشک هينشر 5600مقاله از ونيليم 22از  شيب

 [.22] دينما يرا فراهم م 1955

اسکوپوس و  ياطالعات گاهيها از پا منظور استتراج داده به

 MeSH يپزشک يموضوع يها اساس سرعنوان ابتدا بر نيمد 

(Medical Subject Headings)    و بررا کمررک متتصررص

 گروار ( اصرطال    يها )پزشک متتصص سرطان يموضوع

Gastrointestinal Neoplasm يوايه اصررل ديرربرره عنرروان کل 

 گراه يهرا از پا  داده يلور د. ج رت جمر   يجستجو انتتا  گرد

 ملي مرکز يرت سااز  مخا يهرا  نتست داده ن،يمد  ياطالعات

، PubMed و کا رموتو يرررقطراز  ييتکنولوبيرررو تطالعاا

(Published Medical Literature)  هيگرا پا دنکر ودمحد باو 

 گراه ي. در پاشد بييرا زبا (SB) برچسب يرق طراز  يرن مد  به

)در نظرر گررفتن    ت،يمحردود  نير ا اعمالبا  نيمد  ياطالعات

 يفقر  مردارک  ( Gastrointestinal Neoplasm: اصطال  مش

سررطان  هرا در حروزه    بحث لن يکه محور اصل ديگرد يابيباز

کراب  در هنگرام    ز ير ر جره يدر نت باشد، يدستگاه گوار  م

و برا محردود کرردن     افتياطالعات به حداقل کاهش  يابيباز

 نيمد  گاهيو انتتا  پا 2002-2012 يها به سال يبازه زمان

با اعمرال   رانيها صورت گرفت. وايه ا داده يابي، بازSubset از

اضرافه شرد و    جسرتجو  يوايهرا  ديبه کل يسازمان تيمحدود

سررطان دسرتگاه    يدر حروزه موضروع   يرانر يمدارک ا يتمام

مردرک   486کره   دير اسرتتراج گرد  نيمد  گاهيگوار  از پا

 يلور مدرک جم  468 يتکرار رکشد و با حذف مدا يابيباز

 زير کشرورها ن  گرر يد يعبارت جستجو برا ني. سپس، اديگرد

 يکشورها رانيکشور ا يبه جا يعنيمورد استفاده قرار گرفت. 

عبرارت   نير ا تيدر عبارت جستجو قرار گرفت و در ن ا گريد
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بره   تي)سرطان دستگاه گوار ( بدون اعمال محردود  جستجو

سررطان   نهيمنتشر شده در زم ارکمد يتمام يبرا ران،يکشور ا

 182833دستگاه گوار  مورد استفاده قرار گرفت که تعرداد  

 لير اسکوپوس به دل ياطالعات گاهي. در پاديگرد يابيمدرک باز

در قسرمت   باشرد  يم يتر  يوايگان وس يجستجو يکه دارا لن

شرده   يطراحر  يجستجو ياستراتژ گاه،يپا شرفتهيپ يجستجو

سرطان  يماريمرتب  با ب يها وايه ديلک يمحقق که شامل تمام

ها مشتمل بر  وايه ديکل نيکارگرفته شد. ا هدستگاه گوار  بود ب

 ,gastroenterology :شرراملکرره  باشررند يوايه مرر ديررکل 17

gastrointestinal, GI, Digestive system, colon, 

stomach, intestine, gastric, esophagus, ileum, anal 

canal, cecum, rectum, jejunum, duodenum, liver, 

Pancreas  و تومرور و   يميوايه مررتب  برا بردخ    ديکل 9که با

 ,Cancer, tumor, carcinoma, adenocarcinoma)سررطان 

neoplasm, masses, malignancy, sarcoma, lymphoma) 

 ليوايه متتلر  را تشرک   ديکل 153 تيشدند که در ن ا بيترک

 TITLE-ABS-KEY شده از کرد  ياحطر يدادند. در استراتژ

 دهيباشد که اگر در عنوان، چک يمعنا م نيکه بد د،ياستفاده گرد

ها وجرود داشرت لن    ايهو ديکل نيمدارک، ا يها وايه ديکل ايو 

با محردود   نيمد  گاهيظاهر گردد و مانند پا جيمدارک در نتا

 يتمرام  2012تا  2002 يو محدوده زمان رانيکردن به کشور ا

سررطان دسرتگاه گروار      يدر حوزه موضروع  يرانيا کمدار

 نيشد. سپس ا يابيمدرک باز 1826که تعداد  دياستتراج گرد

شده بدون محدود کردن بره کشرور    يطراح يعبارت جستجو

 393129مورد استفاده قررار گرفرت کره در کرل تعرداد       رانيا

 .شد يابيمدرک باز

 يهرا  به پرسرش  ييها و پاستگو داده يمنظور گردلور به

 يسررازمان يوابسررتگ سررندگان،ينو ليرراز قب جيپررژوهش، نتررا

مرذکور   گاهياز دو پا ،يمپژوهشگران، و سال انتشار مدارک عل

هرا   داده لير و تحل هير تجز يقرار گرفتنرد و بررا   يابيمورد باز

 .مورد استفاده قرار گرفت EXCL 2013 افزار نرم

 

 

 نتايج

ScopusMedline

 لير حاصرل از تحل  جينترا 

اسرکوپوس و   ياطالعات يها گاهياطالعات به دست لمده از پا

سرطان دسرتگاه   نهيدر زم يعلم داتينشان داد که تول نيمد 

برخوردار اسرت   ياز روند رو به رشد رانيگوار  در کشور ا

مردرک در   11از  Scopus ياطالعرات  گراه يکه در پا يبه طور

. است افتهي شيافزا 2012 لمدرک در سا 413به  2002سال 

 زانير رشد در م نيا زين Medline ياطالعات گاهيدر پا نيچن هم

سررطان دسرتگاه    يموضروع  نهيانجام شده در زم يها پژوهش

تعرداد   Medline گراه يخورد کره در پا  يبه چشم م زيگوار  ن

سررطان دسرتگاه    يموضروع  نهيانجام شده در زم يها پژوهش

به  2012بود که در سال  مدرک 3تن ا  2002در سال گوار  

 .(1و شکل  1)جدول  است دهيمدرک رس 87
 گاهيپا در گوار  دستگاه سرطان نهيزم در رانيا يعلم داتيتول .1 جدول

  2012 تا 2002 يها سال يط Medline و Scopus ياطالعات يها

Scopus Medline 

2002 11 58/0 36/136 2002 3 64/0 33/33 

2003 26 37/1 38/65 2003 4 85/0 00/200 

2004 43 27/2 70/90 2004 12 56/2 67/166 

2005 82 32/4 05/28 2005 32 84/6 -38/9 

2006 105 54/5 05/19 2006 29 20/6 69/20 

2007 125 59/6 40/42 2007 35 48/7 71/45 

2008 178 39/9 20/38 2008 51 90/10 45/27 

2009 246 97/12 07/4 2009 65 89/13 54/1- 

2010 256 50/13 33/61 2010 64 68/13 38/34 

2011 413 78/21 -48/0 2011 86 38/18 16/1 

2012 411 68/21  2012 87 59/18  

 100 1896 جم 
 

 100 468 جم 
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 گوار  دستگاه سرطان نهيزم درايران  يعلم داتيتول رشد روند. 1کلش

-2012 يسال ا يط در Medlineو  Scopusه هاي اطالعاتي گايپا در

2002 

ScopusMedlineهيکل يعلم داتيتول يابيباز با 

 يهرا  گراه يسررطان دسرتگاه گروار  از پا    نره يکشورها در زم

ترا   2002 يهرا  سرال  يدر ط Medlineو  Scopus ياطالعات

 گراه يدر پا رانير از لن اسرت کره کشرور ا    يحاک جينتا 2012

 يعلمر  داتير درصرد از تول  48/0 ديبا تول Scopus ياطالعات

 ياطالعرات  گراه يو در پا انج ر  يکشورها انيرا در م 30رتبه 

Medline را  31رتبره   يعلم داتيدرصد از تول 30/0 ديبا تول

 نره يدر زم ياطالعات علمر  ديج ان در تول يکشورها انيدر م

مرورد   يسررطان دسرتگاه گروار  در مقطر  زمران      يموضوع

لورده  لير کشرور اول در ب  35مربوط بره   جدولدارد. يبررس

 .(2)جدول  شده است
ران در زمينه سرطان دستگاه : رتبه ايران در توليدات علمي اي2جدول 

Scopusگوار  در پايگاه هاي اطالعاتي  و   Medline طي سال هاي  

2012تا  2002  
Scopus Medline 

رتبه
 

 کشور
تعداد 

 مقاله
تبه درصد

ر
 

 کشور
تعداد 

 مقاله
 درصد

 236024 35534 لمريکا 1 266698 104956 لمريکا 1

 156273 23572 ياپن 2 116353 44631 ياپن 2

 136632 21039 چين 3 96016 35446 چين 3

 56753 8879 للمان 4 66862 26976 للمان 4

 56751 8876 انگلستان 5 66079 23900 انگلستان 5

 46941 7625 ايتاليا 6 56399 21226 ايتاليا 6

 36494 5393 تايوان 7 46337 17050 فرانسه 7

 36344 5161 فرانسه 8 36238 12728 کره جنوبي 8

 26222 3429 اسپانيا 9 36010 11833 اسپانيا 9

 26119 3271 هلند 10 26889 11359 کانادا 10

Scopus Medline 

رتبه
 

 کشور
تعداد 

 مقاله
تبه درصد

ر
 

 کشور
تعداد 

 مقاله
 درصد

 16648 2544 کره جنوبي 11 26335 9180 هلند 11

 16615 2492 کانادا 12 16939 7622 استراليا 12

 16406 2170 استراليا 13 16926 7573 هندوستان 13

 16183 1826 هندوستان 14 16899 7466 تايوان 14

 16021 1576 يونان 15 16478 5812 سويس 15

 16008 1556 سوئد 16 16422 5590 ترکيه 16

 06956 1476 هنگ کنگ 17 16385 5445 سوئد 17

 06946 1460 ترکيه 18 16241 4878 بلژيک 18

 06916 1413 بلژيک 19 16199 4715 ل ستان 19

 06737 1138 رييم اشغالگر قدس 20 16168 4593 برزيل 20

 06713 1101 سويس 21 16120 4402 يونان 21

 06646 997 ل ستان 22 06920 3618 اتريش 22

 06564 870 دانمارک 23 06798 3138 دانمارک 23

 06560 865 اتريش 24 06749 2944 هنگ کنگ 24

 06559 863 برزيل 25 06729 2865 رييم اشغالگر قدس 25

 06515 795 سنگاپور 26 06539 2117 نروي 26

 06459 709 ايرلند 27 06532 2090 فنالند 27

 06455 702 نروي 28 06527 2070 سنگاپور 28

 06343 530 فنالند 29 06493 1938 جم وري چک 29

 06329 507 مکزيک 30 06482 1896 ايران 30

 06303 468 ايران 31 06451 1772 ايرلند 31

 06293 452 تايلند 32 06371 1460 پرتغال 32

 06292 450 روماني 33 06370 1453 مجارستان 33

 06259 400 پرتغال 34 06362 1424 مصر 34

 06253 390 جم وري چک 35 06359 1410 مکزيک 35

 

 

 گراه يپا در

 ترا ي، بيرضرا زالر   زاده، محمرد  رضرا ملرک   Scopus ياطالعات

و  34، 78، 101با تعداد  بيزاده و مسعود ستوده به ترت يگرام

 ،يمحمدرضرا زالر   Medline ياطالعرات  گاهيمقاله و در پا 34

، 47، 57برا تعرداد    بير به ترت يفاطم درضايزاده، س رضا ملک

 نياول ترا سروم پرکرارتر    يهرا  در رتبره  بير مقاله بره ترت  25

طان دسرتگاه گروار  در   سرر  يموضوع نهيپژوهشگران در زم

 قرار داشتند.  يمورد بررس يها سال يط
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 گاهيپا در

، دانشگاه علوم ت ران يدانشگاه علوم پزشک Scopus ياطالعات

با  بيبه ترت رازيش يدانشگاه علوم پزشک ،يب شت ديش  يپزشک

 ياطالعرررات گررراهيمقالررره و در پا 139و  306، 667تعرررداد 

Medline دانشرگاه علروم    ،يب شت ديش  يدانشگاه علوم پزشک

تعرداد  با  بيبه ترت رازيش يت ران، دانشگاه علوم پزشک يپزشک

 اول تا سوم قرار داشتند. يها مقاله در رتبه 39و  68، 71

 يمجلره علمر   802تعداد Scopus ياطالعات گاهيدر پا

سررطان   يموضروع  نره يدر زم يرانر يمدرک ا 1896در انتشار 

 187تعرداد   Medline ياطالعرات  گاهيدستگاه گوار  و در پا

در حروزه مرورد    يرانر يمردرک ا  468در انتشرار   يمجله علم

تعداد مدارک به تعرداد مجرالت    بيبودند که ضر ميس  يبررس

 ياطالعررات گرراهيو در پا Scopus 27/2 ياطالعررات گرراهيدر پا

Medline 50/2 يرانر يمدارک ا يباشد که نشان از پراکندگ يم 

مجلره   ياطالعرات  گاهيگوناگون دارد. در هر دو پا اتيدر نشر

، Asian Pacific Journal of Cancer Preventionيلنرد يتا

و مجلرره  Archives of Iranian Medicine يرانرريمجلرره ا

در  بير بره ترت  World Journal of Gastroenterologyينر يچ

از  يسرت يل 3اول ترا سروم قررار گرقتنرد جردول       يها گاهيجا

اند را  داشته يرانيس م در انتشار مدارک ا نيتر شيکه ب يمجالت

تعرداد مردارک را منتشرر     نيتر شيمجالت ب نيدهد ا ينشان م

 دررا  رانير ا يعلمر  داتير سروم تول  کير به  کينزداند و  کرده

 Bradfordهررا را طبررق قررانون  لن ترروان يانررد کرره مرر برداشررته

در  رانير ا يعلمر  داتير )برادفورد( مجالت هسته در انتشار تول

 (.3)جدول  سرطان دستگاه گوار  دانست نهيزم

 نيمرد   ياطالعرات  گاهيمحل نشر مقا ت در پا يبا بررس

کشرور بره چرا      32در  رانير ا يعلمر  داتيمعلوم شد که تول

در مجرالت   رانيا يعلم داتيدرصد از تول 7/17است،  دهيرس

 6/15درصد در مجرالت انگلسرتان و    02/16 کا،يکشور لمر

انرد. در رابطره برا     چرا  شرده   لنديدرصد در مجالت کشور تا

 نره ياطالعرات در زم  ديساير کشورهاي ج ان در تول تمشارک

پوس، تعداد اسکو ياطالعات گاهيپاسرطان دستگاه گوار  در 

پژوهشگران کشور  انيم نياند که از ا کشور مشارکت داشته 74

درصرد(، انگلسرتان برا    59/20مردرک )  133با انتشار کايلمر

 58درصرد( و فرانسره برا انتشرار      46/11مردرک )  74انتشار

 اند. را داشته يهمکار نيتر شيدرصد( ب 98/8) کمدر
 

 نره يعلرم در زم  داتير س م را در انتشرار تول  نيشتريکه ب ي. مجالت3جدول 

 هراي گراه يدر پا 2002-2012 يسرال ا  يسرطان دستگاه گوار  در طر 

 Medlineو  Scopus ياطالعات

 

 Medline ياطالعرات  گراه يدر پا يموضوع نهيزم نييتع در

 دير بره مردارک تول   Mesh Major Topic دوايهيکل 726تعداد 

Scopus
 درصد

دات یتعداد تول

 یعلم
 فیرد نام مجله

45/5  68 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 1 

22/5  68 Archives of Iranian Medicine 2 

64/1  54 World Journal of Gastroenterology 3 

86/1  52 Hepatitis Monthly 4 

52/1  22 Journal of Research in Medical Sciences 5 

52/1  22 Tehran University Medical Journal 6 

52/1  28 Iranian Red Crescent Medical Journal  7 

52/1  24 
Gastroenterology and Hepatology from Bed 
to Bench 

8 

11/1  21 Iranian Journal of Cancer Prevention 9 

84/1  28 Acta Medica Iranica 11 

84/1  28 Iranian Journal of Medical Sciences 11 

88/1  16 Indian Journal of Gastroenterology 12 

88/1  16 Govaresh 13 

56/1  16 
International Journal of Hematology 
Oncology and Stem Cell Research 

14 

26/8  14 Iranian Journal of Radiology 15 

26/8  14 Iranian Journal of Nuclear Medicine 16 

25/8  15 Journal of Medicinal Plants 17 

25/8  15 Iranian Journal of Pharmaceutical Research 18 

86/8  15 BMC Cancer 19 

86/8  15 Saudi Medical Journal 21 

86/8  15 
Journal of Gastroenterology and 
Hepatology Australia 

21 

85/8  12 Pakistan Journal of Biological Sciences 22 

85/8  12 Pharmacologyonline 23 

85/8  12 Pakistan Journal of Medical Sciences 24 

46/8  11 Transplantation Proceedings, 25 

46/8  11 British Journal of Cancer 26 

46/8  11 Koomesh,  27 

Medline
 درصد

 تعداد تولیدات

 علمی
 فیرد نام مجله

38/15  72 Asian Pacific journal of cancer prevention : 
APJCP 

1 

91/7  37 Archives of Iranian medicine 2 

71/4  22 World journal of gastroenterology : WJG 3 

35/2  11 BMC cancer 4 

14/2  11 Pakistan journal of biological sciences: 
PJBS 

5 
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 يموضوع اصل ها دوايهيکل نيکه ا افتهياختصا   رانيشده در ا

بره هرر    نيانگي. به طور مکنند يم نييمدرک را تع ايبحث مقاله 

شرده   هاختصرا  داد  Mesh Major Topic  5/1مدرک تعداد

مرورد   Mesh Major Topic يهرا  دوايهير کل انياست که در م

 genetics, epidemiology, pathology يها دوايهيکل ،يبررس

 سره يمدرک در مقا 71، 89، 110با اختصا  تعداد  بيبه ترت

 نيترر  شياز بر  Mesh Major Topic يهرا  دوايهير کل ريبا سرا 

 نره يدر زم يعموضو نهيزم نييبرخوردار بودند و در تع يفراوان

 ،ي، پزشکScopus ياطالعات گاهيسرطان دستگاه گوار  در پا

س م را  نيتر شيب يو داروساز يملکول يشناس ستيو ز کيين

 .داشتند

 

 گيریبحث و نتيجه
 داتيتول زانياز لن است که م يپژوهش حاک نيا يها افتهي

سرطان  يموضوع نهيدر زم يرانيپژوهشگران و محققان ا يعلم

 يهرا  گاهيدر پا يمورد بررس يها سال يدستگاه گوار  در ط

 يصرعود  رينوسان سر  يبا اندک Scopusو  Medline ياطالعات

شراه  »همسرو برا مطالعرات     قير تحق نير ا جيداشته اسرت. نترا  

 يکلرر تيدربرراره وضررع[ 14،23] «يچتمرراچ»و  «خدابنررده

متتلر  در   يموضروع  يهرا  نره يکشرور در زم  يعلم داتيتول

 زير و ن ر،ير در چنرد سرال اخ   يالمللر  نيب ياطالعات يها گاهيپا

کره در لن   گلويپژوهش ب يها افتهيحاضر با  قيتحق يها افتهي

، [24]شرده برود    دهيسرنج  اير سراله کرل دن   40 يعلم داتيتول

 يعلمر  تير فعال شيدهنرده افرزا   نشان يدارد که همگ يهمتوان

 نير بتروان ا  دي. شاباشند يم يالملل نيدر عرصه ب يرانيمحققان ا

برره  يابيدسرت  ،يتکنولرروي شررفت ياز پ يرشرد مرداوم را ناشرر  

و مراکرز   هرا  مارسرتان يب زير تج  ترر،  شيب ياطالعات يها گاهيپا

 يليبه د  رياخ يها در سال يماريب وعيش شيو با افزا يدرمان

عامرل و   نيترر  يبه عنروان اصرل   تيجمع يهرم سن ريي)تغ رينظ

و  يطر يمح يهرا  ينامناسب، للرودگ  هيتغذ ،يزندگ يالگو رييتغ

 کننده( در نظر گرفت.  به عنوان عوامل کمک يشغل

سرطان  يموضوع نهيدر زم ،يعلم داتيتول زانيلحاظ م از

در رتبره   رانير ، اScopus ياطالعات گاهيدستگاه گوار  در پا

 30، در رتبرره Medline ياطالعررات گرراهيو در پا يج رران 31

دهرم بعرد از    گراه يدر جا ييايلس يهاکشور انيو در م يج ان

، نرگ هند، هنرگ ک  ،يکره جنوب ،واني، تانيياپن، چ يکشورها

از  نيچنر  اشغالگر قدس و سنگاپور قرار دارد. هرم  ميري ه،يترک

در  انره يخاورم يکشرورها  انيدر م يعلم داتيلحاظ تعداد تول

دهد محققران ايرانري ترال      رتبه سوم قرار دارد. اين نشان مي

انرداز   گرفته شده در سرند چشرم   هاي در نظر کنند تا به افق يم

، ايرران  با ايرن سرند   قبيست ساله کشور دست يابند. زيرا مطاب

 [25] بايد از نظر توليد علم در رتبه يک خاورميانه قرار گيررد 

 يدر حروزه موضروع   يعلمر  داتير از تول يبتش قابل تروج  

سرطان دستگاه گروار ، توسر  پژوهشرگران و متتصصران     

کشرورمان منتشرر شرده اسرت در      يعلوم پزشرک  يها دانشگاه

ت ررران،  يدانشررگاه علرروم پزشررک Scopus ياطالعررات گرراهيپا

ت رران و دانشرگاه علروم     يب شرت  ديش  يدانشگاه علوم پزشک

 7/ 33، 13/16، 17/35 دير برا تول  بير به ترت رازيش يپزشک

 گرراهيو در پا يعلمرر داتيرردرصررد از تول 50از  شيدرصررد برر

ت ران،  يب شت ديش  يدانشگاه علوم پزشک Medline ياطالعات

بره   رازيش يت ران، دانشگاه علوم پزشک يدانشگاه علوم پزشک

 25از  شيدرصرد بر   49/4، 20/6، 17/15 دير برا تول  بيترت

را بره خرود    يموضروع  نهيزم نيدر ا يعلم داتيدرصد از تول

عصراره و معرفرت کره     قير تحق جياند. که با نترا  اختصا  داده

در  يعلررم ج رران ديرردر تول يرانرريمشررارکت پژوهشررگران ا»

Medline » ي عره قررار داده بودنرد و در مطال   يرا مورد بررسر 

 يو علوم پزشک رازيش يت ران، علوم پزشک يها علوم پزشک لن

اطالعرات   دير تول ي نهيمؤسسات در زم نيتر فعال يب شت ديش 

 داده شدند، مطابقرت دارد.  صيتشت Medline گاهيدر پا يعلم

 نيپرکرارتر  ياسرام  انيحاضر در م قيتحق جيبر طبق نتا [26]

 دير در تول يلر زا رضرا  زاده و محمرد  رضا ملک ،يرانيمحققان ا

 گراه يسرطان دستگاه گوار  در هرر دو پا  هنياطالعات در زم

 زيررن« قوجررازاده» قيرردر تحق Medlineو  Scopus ياطالعررات

 باشرند  يمر  Medline گاهيدر پا يرانيمحققان ا نيجزء پرکارتر

 ياطالعرات  گراه ياز هفتاد درصد محققان برتر در پا شي. ب[13]

Scopus گرراهيبرتررر در پا ناز نررود درصررد از محققررا شيو برر 
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سرطان  هنيدر زم ياطالعات علم ديدر تول Medline ياطالعات

ت رران   يدستگاه گروار  متعلرق بره دانشرگاه علروم پزشرک      

در  يتتصص يوجود مرکز ليرسد به دل يباشند که به نظر م يم

با  زيو ن گوار  و کبد( باشد قاتي)مرکز تحق يماريب نيا هنيزم

پژوهشرگران و محققران    H خصشرا  يبه با  بودن نسبتوجه 

بره   ترر  شيرسرد بر   ي، به نظرر مر  يموضوع نهيزم نيپرکار در ا

کره   يمجالتر  انيشود. در م يمحققان استناد داده م نيمقا ت ا

 يموضروع  نهيدر زم يرانيس م را در انتشار مدارک ا نيتر شيب

 Asianبه سه مجلره  توان ياند م سرطان دستگاه گوار  داشته

Pacific Journal of Cancer Prevention،Archives of 

Iranian Medicine ،World Journal of Gastroenterology 

، 54/4با  بيبه ترت Scopus ياطالعات گاهياشاره کرد که در پا

برره  Medline ياطالعررات گرراهيدرصررد و در پا 85/1، 22/4

ول تا سوم ا يها درصد در رتبه70/4، 91/7، 38/15ا ب بيترت

 Impact Factorي مجرالت دارا  نير ا نيچنر  قرار گرفتند. هرم 

 يرانر يارز  مقا ت ا انگريب تواند يباشند که م يبه با  م 22/1

در انتتررا  يورنررال ج ررت انتشررار  يرانرريو دقررت محققرران ا

 باشد.  فاتشانيتأل

 گراه يرا داشته است کره در دو پا  تيمز نيحاضر ا قيتحق

 گرراهيانجررام شررده اسررت. پا Medlineو  Scopus ياطالعررات

Medline  و  نيترر  در دسرترس  ،يرن معتبرتراز  يکري به عنوان

 ياطالعرات  گراه يو پا يپزشک ستيز يها گاهيپا نيتر يکاربرد

Scopus از مجالت نسبت به  يعيوس  يشامل بودن ط ليبه دل

ها مورد استفاده قرار  داده يگردلور يبرا Medlineگاه داده يپا

 نره ياز مقا ت محققران در زم  ياديجا که تعداد ز از لن .گرفت

شروند   يمنتشر م يسرطان دستگاه گوار  در مجالت يموضوع

برا   نيشوند بنابر ينم هينما Medline گاهيمجالت در پا نيکه ا

 تيمحدود نيبه ا وانت يم Scopus ياطالعات گاهياستفاده از پا

 لمد.   قيفا

سررطان دسرتگاه    نره يانجام شده در زم يها پژوهش زانيم

و  Scopus ياطالعررات گرراهيدر هررر دو پا رانيررگرروار  در ا

Medline که تعداد مدارک  يباشد. به طور يم شيحال افزا در

مدرک در سرال   11از  Scopus ياطالعات گاهيشده در پا هينما

 ياطالعرات  گراه يو در پا 2012مدرک در سال  411به  2002

Medline  مردرک در سرال    87به  2002مدرک در سال  3از

و  36/37دهنرده رشرد    نشان بياست که به ترت دهيرس 2012

که سررطان دسرتگاه گروار      ييجا باشد. از لن يم يبرابر 29

بره   يرانر يمرردان و زنران ا   نيها در ب سرطان نيتر جزو کشنده

 نيهرا را بر   درصرد از سررطان   25و در حدود  ديل يحسا  م

 ياديو سا نه تعداد ز دهد يم ليکشور تشک  يشا يها سرطان

کره انتظرار    کنند يفوت م يماريب نيوطنان ما از ابتال به ا از هم

باشرد، و   شيرو بره افرزا   ندهيل يها تعداد در سال نيا رود يم

از معضرالت برالقوه سرالمت     يکي تواند يم يماريب نيبالطب  ا

در  زير ن ضرر باشرد و در حرال حا   زين ندهيل يها کشور در سال

اسرت کره    يپژوهش يها تياز اولو يکيموضوع سرطان  رانيا

رو انجرام   نير ها لحاظ شده است؛ از ا ها و سازمان در دانشگاه

 ،يريشگيپ تيفيک يارتقا يبرا يماريب نيپژوهش در رابطه با ا

 يسنج است. مطالعات علم يتر ضرور موثر و ارزان يها درمان

 دير تول تيوضرع  يحردود توانرد ترا    يمر  يماريب نيا نهيدر زم

نظرران بره    در کشور را محرز سازد تا صراحب  ياطالعات علم

 يهرا  ميتصرم  گران،يخود با د تيوضع سهيبتوانند با مقا يراحت

متتل  علم  يها و زمان در شاخه نهيدر مورد صرف هز يب تر

 شررفت يرا برطرف سازند و بره پ  شيو نقاط ضع  خو رنديبگ

 يهرا  گرام  رانياست ا ديام يو با روند کنون نديل لينا يتر شيب

خود را در ج ان ارتقاء  گاهيبردارد و جا نهيزم نيدر ا يبلندتر

 .بتشد

 کسران يعردم اسرتفاده از نرام واحرد و      

خود بره   يعلم داتيمحققان و پژوهشگران در زمان ارسال تول

 .نيمد  ياطالعات گاهيمجالت در پا

 

 تشكر و قدردانی
 نامره  نايمقاله برگرفته از پا نيباشد که ا يم حي زم به توض

 يمر يابراه ييطباطبرا  اير ثر دهيسر  نجانرب يارشرد ا  يکارشناس

 .باشد يم
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Introduction: Gastrointestinal (GI) cancer is one of the most common and fatal type of cancers and it is 

responsible for about half of mortalities from cancer (44.4%) in Iran. The purpose of the study was to 

evaluate scientific output of Iran in the matter of gastrointestinal cancer in selected international databases 

(Scopus, Medline). Regarding the considerable prevalence of GI cancers in Iran and the world and its 

impact on patients and society the necessity toward scientific investigations seems to be highlighted. 

Materials and Methods: A cross - sectional descriptive survey was conducted using Scientometrics 

criteria. Data were collected from two Medline and Scopus databases as search ground. To extract data 

from the advanced search link in Scopus database, the researcher made searching strategy designed to 

include all of “GI cancer-related” keywords was used. Keywords included 17 terms combined with 9 

keywords about malignancy, tumor and cancer. Ultimately, we formed 153 different keywords. The search 

strategy in Medline database was designed based on Medical Subject headings (MeSH) via a subject 

specialist (medical specialist) help.  

Results: analyzed data showed that 1826 documents in terms of GI cancer written by Iranian researchers 

were indexed in Scopus and 468 in Medline databases. Regarding the subject matter, Iran’s ranking was 30 

in the Scopus, 31 in Medline, 10 within Asian countries, and 3 in Middle-east. Tehran University of 

Medical Sciences with production of 35.17 percent of documents in Scopus database and 27.35 percent of 

documents in the Medline database was identified as most active centers in this field .In both of these 

databases, “Asian Pacific Journal of Cancer Prevention” includes most Iranian documents in this field.  

Conclusion: The study suggested a linear increase of scientific production in the field of GI cancers 

during the studied period in both databases. However, there is still a significant gap between Iran's scientific 

output indexed in the field and the growing number of GI cancers in the community. Therefore, the 

policymakers should pay more attention to improving the research activities in the field of GI. 
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