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 سنجیعلم هایروش بر اساس پزشكیزيست پژوهشگران ايرانی در حوزهبررسی تولیدات مرور سیستماتیک 

 

 3علی نورمحمدی، حمزه2سعید اسدی، 1سورناز شادی

 
 

  چكيده
مقاالت مروری سیستماتیک، یکی از  .باشد وزهح آن در علمی گذاریسیاست هایپایه از یکی تواندمی مختلف، موضوعی هایحوزه در علمی دادهایبرون رشد بررسی مقدمه:

ور سیستماتیک شد مقاالت مرروند ر نتعییپژوهش حاضر با هدف  رود که امروزه استفاده از نتایج آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است.دادهای مؤثر در علوم پزشکی به شمار میبرون

 .و شناسایی مجالت فعال مرتبط با آن انجام شد پزشکیزیست پژوهشگران ایرانی در حوزه

ها بررسی آن زبان اساس بر علمی ولیداتت توزیع پزشکی وزیست حوزه سیستماتیک ایرانی مرور مقاالت رشد گرفت، روند اسنادی انجام روش در این مطالعه که با :بررسيروش 

 .بود انگلیسی لهمقا 2595 فارسی و مقاله 350، متشکل از پزشکیزیست جامعه تحقیق شامل همه مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی حوزه گردید.

مقاالت برابر  5/3، شتاب رشد مقاالت التینکه  داد نشان درصد بود و 21و  6در زبان فارسی و انگلیسی به ترتیب دارای رشد متوسط پزشکی زیستمرور سیستماتیک  تولید مقاالت ها:يافته

 . دمقاله بو 58با  «Asian Pacific Journal of Cancer Prevention»بان انگلیسی، مجله مقاله و در ز 46با « مامایی و نازایی ایران ،زنان»ترین مجله در زبان فارسی، مجله است. پرمقالهفارسی 

نتشار این اهم بیشتری در ساند و نشریات انگلیسی زبان های اخیر گرایش زیادی به تولید مقاالت مرور سیستماتیک پیدا کردهپزشکی ایران در سالپژوهشگران زیست گيري:نتيجه

 .مقاالت داشتند

 ایران؛ یادوار اتینشر ؛یسنجکتابسیستماتیک؛  مرور ؛پزشکیزیست تحقیقات هاي کليدي:واژه

ای در ه توسعهبیل، روند رو ه همین دلتوانند بخشی از نیاز به تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی را برطرف کنند و بپزشکی میتحقیقات مرور سیستماتیک در حوزه زیست کليدي:پيام 

 .اندایران داشته

 
 15/9/1398: انتشارتاریخ  30/8/1398 پذیرش مقاله: 31/6/1398 مقاله: دریافت

 هایروش بر اساس پزشكیزيست پژوهشگران ايرانی در حوزهبررسی تولیدات مرور سیستماتیک  .علیسورناز، اسدی سعید، نورمحمدی حمزه شادی ارجاع:

 266-260: (5) 16؛ 1398مدیریت اطالعات سالمت . سنجیعلم

 

 مقدمه
كاربرد  یعلم جوامع در سیستماتیك مرور مقاالت گیری از نتایجبهره امروزه

 به پزشكیزیست حوزه در ویژه به مقاالت نوع این بیشتری پیدا كرده است و
امع ج بررسی» تحت عنوان كیستماتیس مرورباشد. می افزایش حال در سرعت

، تعریف «دندهیرا مورد توجه قرار م یال روشن پژوهشؤس كیكه  یمتون
و  تخابان ،ییشناسا جهتمند و شفاف نظام ی، روشنوع مرور نی. در اشودمی

 لیو تحل یآورجمع ،نیمرتبط و همچنتولیدات علمی  همه نقادانه یابیارزش
در  1970در دهه  كیاتستمیس مرور(. 1رود )به كار می هاآنحاصل از  یهاداده

. (2) دیرس یولوژیدمیو اپ یعلوم پزشك بهو سپس  دیگرد داریپد یعلوم اجتماع
 یخشثربمربوط به ا هایپرسشپاسخ به  یبرا كیستماتیس یدر ابتدا، مرورها

 وضوعاتاز م یعیگستره وس یبراند، اما امروزه شدیاستفاده م صیتشخ ایدرمان 
مند، باعث مطالعات مبتنی بر مرور نظام (.3) دنریگیمورد استفاده قرار م

شوند و یهای آزمایشگاهی مجلوگیری از انجام تحقیقات تكراری و كاهش هزینه
 دهند.مندی را ارایه میهای جدید و ارزشیافته

و  یمیشستیز ی،شناسستیز ژهیبه و یعیبا علوم طبپزشكی زیست
شناسی در و از اصول فیزیولوژی و زیستسر و كار دارد  كیزیفستیز

(. نگارش مقاالت مرور سیستماتیك در 4كند )عملكردهای بالینی استفاده می

پزشكی رو به گسترش است. مطالعات مختلفی به بررسی روند رشد حوزه زیست
توان به اند كه از آن جمله میهای مختلف پرداختهتولیدات علمی در حوزه

ی در خصوص روند رشد مقاالت نانوتكنولوژی گاوگان زارع و زادهخیشیقات تحق
 یبررس نهیزم در ییایك(، 5) 2010تا  2000 یهاسالپزشكی طی زیست در حوزه
( و 6) انسانی علوم حوزه در ایران علمی مقاالت استنادی تحلیل و انتشار وضعیت

كه  داشتند اظهار یاصناف و یامت. كرد اشاره( 7) آورینانوفن حوزه در خدادوست
 نزولی سیر اخیر هایسال در پزشكی زمینه در جهان علمی تولیدات وضعیت

 . (8است ) داشته
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Bastian  ل ساالنه حداق، 2010كه تا سال  كردند گزارشو همكاران 
 و وزیری پژوهش جینتا (.9شده است )منتشر  كیستماتیس یمرورمقاله  هزار 4

پزشكی ایران  هی از آن است كه مقاالت مرور سیستماتیك حوزحاك آبادیفیض
و  نیكازرا(. 10) استبرابری داشته  21، رشد 2015تا  2006های طی سال
ا ریرانی ان اروند انتشار مقاالت مرور سیستماتیك توسط پژوهشگر زین همكاران
ه اكزی كرو به رشد توصیف كردند و به معرفی مر 2011تا  2007های در سال

 اشتند،ا دبیشترین سهم تولید مقاالت مرور سیستماتیك پژوهشگران ایرانی ر
 ت حوزهبر روی مقاال Annovazziو  Signore مطالعه(. همچنین، 11پرداختند )

ر ریكا دآم وای نشان داد كه از لحاظ تولید مقاالت علمی، اروپا پزشكی هسته
مند در حوزه امحقیقات مرور نظ(. با وجود رواج ت12های نخست قرار دارند )رتبه

ایران  پزشكی، هنوز تصویر دقیقی از وضعیت این نوع تولیدات علمی درزیست
 یرسبه بر ی،سنجعلم رویكردپژوهش حاضر با  وجود ندارد و به همین دلیل،

سایی ی و شناپزشكستیز در حوزه یرانیا پژوهشگران كیستماتیمقاالت مرور س
 .این مقاالت پرداختمجالت برتر منتشركننده 

 

 روش بررسی
امل شد. جامعه تحقیق ش سنجی انجامعلم رویكرد با و اسنادی به روش این مطالعه

پزشكی به زبان زیست در حوزهپژوهشگران ایرانی  كیستماتیمقاالت مرور س همه

 ایگاهپای در در خصوص مقاالت فارسی، جستجوی كلید واژه بود. یسیو انگل یفارس

 و ISC (Islamic World Science Citation Center)استنادی علوم جهان اسالم 

 SID (Scientific Information Database)مركز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

 هب یراب. گرفت صورت Scopusو برای مقاالت انگلیسی نیز جستجو در پایگاه 

در  SID و ISC یهاگاهیساده در پا یاز جستجو ،یدست آوردن مقاالت فارس

 دیلصورت كه ك نیبد شد؛استفاده  1397بهمن سال  9 تا 7 یفاصله زمان

تا ، مزیلمند، متاآنا، مرور نظامكیستماتی، مرور سكیستماتیس یمرور» یهاواژه

ورد مانه صورت جداگه ب« لیفرا تحل و لی، فراتحلكیستماتیس ی، بررسزیآنال

 حوزه ط بامرتب ریغ ایتجو اعم از مرتبط جس جیجستجو قرار گرفت و تمام نتا

مقاله از  582 ،در مجموع آوری گردید.جمع Excel لیفا كیدر  ی،پزشكستیز

 جینتا ،بعد استخراج شد. در مرحله SID گاهیمقاله از پا 403و  ISC گاهیپا

 هاهواژ دیكل یحاصل از همپوشان یج تكرارینتا ایو  گاهیحاصل از دو پا یتكرار

نظر  از مرتبط ریغ مقاالت حذف با. ماند یباق مقاله 364و  گردیدحذف 

 .ماند یباق لیتحلبه منظور تجزیه و  مقاله 350 موضوعی،

ه در حوز یرانیپژوهشگران ا یسیدست آوردن مقاالت انگله ب یبرا
 ورت گرفت:زیر ص با فرمول، جستجو Scopus گاهیپزشكی در پازیست
 

) TITLE (((("systematic review") OR ("meta analysis")))) 

AND (AFFIL (Iran((( 
 

ان مقاالت، پس از بررسی یك به یك عنو كه شد یابیباز مقاله 3008ابتدا 
. ماند یقاله باقم 2930 و گردید حذف پزشكیزیست موضوع با مرتبط ریغ موارد
حفظ  ، برایموجود بود 2018های زبان فارسی تا انتهای سال جا كه دادهاز آن

و ماهه ها، مقاالت انگلیسی مربوط به دسازی تاریخی یافتهیكدستی و همسان
  وبازیابی شده بود، حذف گردید  Scopusكه در نتایج  2019اول سال 

 مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 2595

 انگلیسی و ارسیف زبان به مربوط هایداده ابتدا اول، پرسش به پاسخ برای
 فراوانی زیعتو جدول از مقاالت، انتشار سال گرفتن نظر در با پسس شد. تجمیع
 درش مچنین،ه گردید. استفاده درصد فراوانی تجمعی و فراوانی فراوانی، شامل

 برای شد. دایجا مربوط به آن نمودارهای آن از پس و برآورد مقاالت سالیانه
 فارسی هایدهدا تجمیع با و مقاالت انتشار سال گرفتن نظر در بدون دوم، پرسش

 به پاسخ در. یدگرد ترسیم مربوط به آن نمودار و فراوانی توزیع جداول انگلیسی، و
وزه حرانی ابتدا مجالت منتشركننده مقاالت مرور سیستماتیك ای سوم نیز پرسش
 .ها صورت گرفتبندی بر روی آنبهپزشكی مشخص و سپس رتزیست

 

 هايافته
پزشكی به پژوهشگران ایرانی حوزه زیست روند رشد مقاالت فارسی 1جدول 

 دهد.زبان فارسی را نشان می
 

: روند رشد مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی به 1جدول 

 زبان فارسی

 درصد فراواني فراواني تجمعي تمقاال فراواني سال

2003 1 1 29/0 

2004 3 4 86/0 

2005 3 7 86/0 

2006 3 10 86/0 

2007 2 12 57/0 

2008 6 18 71/1 

2009 2 20 57/0 

2010 5 25 43/1 

2011 15 40 29/4 

2012 30 70 57/8 

2013 29 99 29/8 

2014 35 134 10 

2015 57 191 29/16 

2016 58 249 57/16 

2017 57 306 29/16 

2018 44 350 57/12 

 100  350 جمع

 
پزشكی در سال زیست حوزهدر ایران، نخستین مقاله مرور سیستماتیك در 

اشت و از درشد ناچیزی  2010گونه مقاالت تا سال منتشر شد. روند این 2003
مقاله مرور  58تعداد  2016روند افزایشی را نشان داد. سال  2018تا  2011سال 

شود. طی سیستماتیك فارسی منتشر شده بود كه پرانتشارترین سال محسوب می
ور میانگین طمقاله فارسی و ساالنه به  350مجموع  ، در2018تا  2003های سال
 مقاله منتشر شده است. 22

روند رو به رشد مقاالت مرور سیستماتیك پژوهشگران ایرانی در  1شكل 
دهد. طبق شكل، كاهش نگارش پزشكی به زبان فارسی را نشان میزیست حوزه
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( 2018و  2017های این نوع مقاالت به زبان فارسی در دو سال اخیر )سال
 شود.مشاهده می

 

 
: روند رشد مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی به 1شکل 

 زبان فارسی

 
ن زبا پزشكی ایرانی بهزیست روند رشد مقاالت مرور سیستماتیك حوزه

 تماتیك بهنشان داده شده است. نگارش مقاالت مرور سیس 2انگلیسی در جدول 
 ر مجموع د 2018آغاز گردیده و تا پایان سال  2003زبان انگلیسی از سال 

 2018 سال مقاله منتشر شده است كه بیشترین تعداد مقاالت، مربوط به 2595
مقاله  163ه به طور متوسط ساالن 2018تا  2003باشد. از سال مقاله( می 784)

 انتشار یافته است.
 

: روند رشد مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی به 2جدول 

 زبان انگلیسی

 درصد فراواني فراواني تجمعي تمقاال فراواني سال

2003 1 1 04/0 

2004 3 4 12/0 

2005 1 5 04/0 

2006 9 14 35/0 

2007 13 27 50/0 

2008 23 50 89/0 

2009 37 87 43/1 

2010 38 125 46/1 

2011 47 172 81/1 

2012 82 254 16/3 

2013 146 400 63/5 

2014 176 576 78/6 

2015 269 845 37/10 

2016 402 1247 49/15 

2017 564 1811 73/21 

2018 784 2595 21/30 

 100  2595 جمع

ور رشد چشمگیر مقاالت مر 2012، از سال 2های شكل بر اساس داده
عودی ادامه صاین روند  2018سیستماتیك به زبان انگلیسی آغاز شده و تا سال 

 یافته است. 
 

 
: روند رشد مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی به 2شکل 

 زبان انگلیسی

 
 3ل آن در جدوهای محاسبه گردید و داده در گام بعدی، نرخ رشد ساالنه

تا  2003اله )س، در دوره پانزده 3های جدول با توجه به یافته ارایه شده است.
موضوعی  (، مقاالت مرور سیستماتیك پژوهشگران ایرانی در حوزه2018
بان زو در  06/0پزشكی به زبان فارسی با متوسط نرخ رشد ساالنه زیست

 12اند. نتایج نشان داد كه دهمنتشر ش 21/0انگلیسی با متوسط نرخ رشد ساالنه 
درصد آن به  88درصد مقاالت پژوهشگران ایرانی در این حوزه به زبان فارسی و 

 اكی ازحدهد و ای را نشان میزبان انگلیسی بوده است كه تفاوت قابل مالحظه
 .باشدتمایل پژوهشگران به نگارش مقاالت به زبان انگلیسی می

ر ی مروفراوان تولیدات فارسی و انگلیسكننده افت و خیز بیان 3شكل 
های در سال و روند نسبتاً یكنواخت این نوع مقاالت 2010سیستماتیك تا سال 

 خر نرخآهای باشد، هرچند كه تولید مرورهای سیستماتیك فارسی در سالبعد می
 ای داشته است.رشد كاهنده

 

 
: نرخ رشد ساالنه مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران 3شکل 

  های فارسی و انگلیسیايرانی به زبان
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 های فارسی و انگلیسی: نرخ رشد ساالنه مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی به زبان3جدول 

 درصد تغييرات ساالنه مقاالت انگليسي به زبان انگليسي تعداد مقاله تغييرات ساالنه مقاالت فارسيدرصد  به زبان فارسي تعداد مقاله سال

2003 1  1  

2004 3 67/0 3 67/0 

2005 3 0 1 2- 

2006 3 0 9 89/0 

2007 2 50/0- 13 31/0 

2008 6 67/0 23 43/0 

2009 2 2- 37 38/0 

2010 5 60/0 38 03/0 

2011 15 67/0 47 19/0 

2012 30 50/0 82 43/0 

2013 29 03/0- 146 44/0 

2014 35 17/0 176 17/0 

2015 57 39/0 269 35/0 

2016 58 02/0 402 33/0 

2017 57 02/0- 564 29/0 

2018 44 30/0- 784 28/0 

 21/0 2595 06/0 350 جمع

 
كننده مقاالت مرور سیستماتیك منتشربندی مجالت رتبه 5و  4جداول 

د. با توجه به گستره دهپزشكی را نشان میزیست پژوهشگران ایرانی در حوزه
 مقاله و مجالت غیر فارسی با حداقل  3مقاالت، مجالت فارسی با حداقل 

 بندی شدند.مقاله رتبه 10
 

 پزشکی به زبان فارسیکننده مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی در حوزه زيستمنتشربندی مجالت : رتبه4جدول 

 مقاله تعداد عنوان رتبه مقاله تعداد عنوان رتبه

 4 مدیریت ارتقای سالمت 18 46 مامایی و نازایی ایران ،مجله زنان 1
 4 بالینیشناسی مطالعات روان 18 16 مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران 2
 4 شناسی پزشكی ایرانمیكروب 18 12 پایش 3
 3 آموزش و سالمت جامعه 23 11 مجله دانشكده پزشكی اصفهان 4
 3 بهداشت و توسعه 23 9 كومش 5
 3 فیزیولوژی ورزشی كاربردینامه پژوهش 23 7 دیابت و متابولیسم ایران 6
 3 تحقیقات نظام سالمت 23 7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی كردستان 6
 3 بخشیطب توان 23 7 ریز و متابولیسم ایرانمجله غدد درون 6
 3 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 23 6 انعلوم پزشكی تهردانشگاه مجله دانشكده پزشكی  9
 3 گیری تربیتیفصلنامه اندازه 23 6 پزشكی شهید صدوقی یزد مجله دانشگاه علوم 9

 3 فصلنامه گیاهان دارویی 23 5 اپیدمیولوژی ایران 11
 3 فیزیولوژی ورزشی 23 5 پژوهش در پزشكی 11
 3 پزشكیمجله انفورماتیك سالمت و زیست 23 5 حیات 11
 3 مجله پژوهش سالمت 23 5 گوارش 11
 3 مجله دانشگاه علوم پزشكی اراک 23 5 گیاهان دارویی 11
 3 مجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 23 5 مجله دانشگاه علوم پزشكی قم 11
 3 مجله دانشگاه علوم پزشكی فسا 23 5 مجله دیابت و متابولیسم ایران 11
 3 پزشكانپزشكی جامعه اسالمی دندانمجله دندان 23 4 بخشیمجله پژوهش در علوم توان 18
    4 مجله دانشكده پرستاری و مامایی ارومیه 18

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1127
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 پزشکی به زبان انگلیسیکننده مقاالت مرور سیستماتیک پژوهشگران ايرانی در حوزه زيست: مجالت منتشر5جدول 

 تعداد

 مقاله

 تعداد رتبه نام مجله

 مقاله

 رتبه نام مجله

15 Journal of Isfahan Medical School 20 58 Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 1 

14 Current Pharmaceutical Design 22 51 Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2 

14 Iranian Journal of Medical Sciences 22 48 Journal of Research in Medical Sciences 3 

13 International Journal of Pharmacy and Technology 24 42 Iranian Red Crescent Medical Journal 4 

13 International Journal of Reproductive BioMedicine 24 39 International Journal of Preventive Medicine 5 

12 Iranian Journal of Kidney Diseases 26 37 Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 6 

12 Journal of Clinical and Diagnostic Research 26 34 Iranian Journal of Public Health 7 

12 Phytotherapy Research 26 34 Hepatitis Monthly 7 

12 World Journal of Gastroenterology 26 28 PLoS ONE 9 

11 Archives of Medical Science 30 27 Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 10 

11 European Journal of Clinical Nutrition 30 24 Pharmacological Research 11 

11 Journal of Medicinal Plants 30 22 Clinical Nutrition 12 

10 Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews 33 22 International Journal of Pharmacology 12 

10 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 33 21 Archives of Iranian Medicine 14 

10 Koomesh 33 19 Hormone and Metabolic Research 15 

10 Microbial Pathogenesis 33 19 Nutrition 15 

10 Obesity Reviews 33 17 BMJ Open 17 

10 Public Health Nutrition 33 17 International Journal of Pediatrics 17 

10 Systematic Reviews 33 17 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 17 

   15 Caspian Journal of Internal Medicine 20 

 
 تمجالن، آمقاله و پس از  46با « مامایی و نازایی ایران ،زنان»مجله 

عداد مقاله مرور تمقاله، بیشترین  12با « و پایش دانشگاه علوم پزشكی مازندران»
 پزشكی به زبان فارسی را داشتند.سیستماتیك حوزه زیست

رتبه مجالت غیر فارسی منتشركننده مقاالت مرور سیستماتیك 
 آمده است. 5پزشكی در جدول در حوزه زیستپژوهشگران ایرانی 

دارای « Asian Pacific Journal of Cancer Prevention»مجله 
 Medical Journal of the»مقاله( بود و پس از آن مجالت  58بیشترین مقاله )

Islamic Republic of Iran»  مقاله و  51با«Journal of Research in 

Medical Sciences » مقاله در صدر جدول قرار داشتند.  48با 
تماتیك مقاله مرور سیس 350عنوان مجله،  135توان گفت كه در مجموع می

میزان  ت و اینپزشكی را از محققان ایرانی به زبان فارسی منتشر كرده اسحوزه زیست
 اوین مجالت دوباشد. تعداد كل عنمقاله می 2595مجله و  991برای زبان انگلیسی، 

 دید.گزارش گر 2945و  1126زبان و تعداد كل مقاالت دو زبان به ترتیب 
 

 بحث
در ایران روند انتشار مقاالت مرور كه  دهدمینشان پژوهش حاضر نتایج 

های آغاز شده و طی سال 2003پزشكی از سال سیستماتیك در حوزه زیست
به  محققان ایرانی شتاب رشد مقاالتاخیر شتاب پیدا كرده است. در این مدت، 

و در مجموع، درصد باالیی از  فارسی بوده استمقاالت برابر  5/3 زبان انگلیسی

 یموسو مطالعاتهای اند. این نتایج با یافتهمقاالت به زبان انگلیسی منتشر شده
های مختلف علوم پزشكی و بهداشتی تولیدات حوزه كه همكاران و چلك

( و همچنین، 13المللی بررسی كردند )ی و بینپژوهشگران ایرانی را در سطوح مل
رشد مجالت و مقاالت  یقیتطب یكه به بررس همكارانو  یاباذر پژوهشبا نتایج 

 گاهیپا در یشرق ترانهیمد یاعضو دفتر منطقه یدر كشورها یحوزه پزشك
 (، همخوانی داشت.14پرداختند ) Scopusاطالعاتی 

بررسی مجالت منتشركننده مقاالت مورد بررسی نشان داد كه بیشترین 

و در « زنان، مامایی و نازایی»تعداد مقاله در مجالت فارسی زبان، در مجله 

 Asian Pacific Journal»مقاالت در مجله انگلیسی زبان نیز بیشترین مجالت 

of Cancer Prevention » یبررس با همكاران و عبدخدا. استمنتشر شده 

 یشده از مجالت علم هیمدارک نما یبر مبنا رانیا یحوزه پزشك یعلم داتیتول

، مجالت فعال 2009تا  2055های طی سال منتخب یاطالعات یهاگاهیدر پا

بود را شناسایی نمودند  نمایه شده Scopusایرانی در حوزه پزشكی كه در پایگاه 

 ( كه با نتایج تحقیق حاضر همسو بود.15)

 پزشكی،یستزبررسی حاضر با توجه به تولیدات نمایه شده ایرانی در حوزه 
و، بر ستججهای داخلی و خارجی صورت گرفت. با توجه به استراتژی در پایگاه

د؛ شكتفا ادر انتخاب مقاالت « مرور سیستماتیك»اساس وجود واژگانی همچون 
های ژهكلید وادر حالی كه ممكن است برخی مقاالت مرور سیستماتیك فاقد 

 .كننده برای مشخص كردن نوع مطالعه در عنوان یا متن باشندتعیین
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 گیرینتیجه
مند، به بخشی از انتشارات مهم در حوزه پزشكی تبدیل مقاالت مروری نظام

روند اند و همراه با تجربیات بالینی، در پزشكی مبتنی بر شواهد به كار میشده
نشان داد كه در چند سال اخیر رشد مقاالت مرور  حاضر نتایج تحقیق(. 16)

له نیز أاین مس. های قبل، چشمگیر بوده استسیستماتیك در مقایسه با دوره
تواند ناشی از آشنایی بیشتر پژوهشگران ایرانی با مفهوم تحقیقات مرور می

 در سیستماتیك مرور جایی كه مقاالت. از آنهای اخیر باشدسیستماتیك در سال
 نتایج و دهند كاهش را آزمایشگاهی هایهزینه توانندمی پزشكیزیست حوزه

های نمایند، پژوهشگران در سال سازماندهی و آوریجمع را پراكنده تحقیقات
اند. محققان اخیر بیش از پیش به نگارش این نوع مقاالت گرایش پیدا كرده

به زبان انگلیسی  ایرانی تمایل بیشتری به نگارش مقاالت مرور سیستماتیك
المللی های علمی و استنادگیری بینتواند همكاریدارند كه یكی از دالیل آن می

المللی باشد. گرایش بیشتر و یا توزیع موضوع مورد تحقیق در جوامع بین
ناشی تواند پژوهشگران به انتشار مقاالت مرور سیستماتیك در مجالت غیر ایرانی می

تر از المللی شناخته شدهسیستماتیك در سطح بین مرور قاالتاز این واقعیت باشد كه م
داخل كشور هستند و همین امر ممكن است نویسندگان را تشویق كند كه مقاالت 

و میزان  لیف كنندأت غیر ایرانیسیستماتیك را با هدف انتشار در مجالت مرور 
المللی و كیفیت مجالت بین وجهه ،. همچنیناستنادشوندگی خود را افزایش دهند

 .له باشدأانگلیسی زبان ممكن است دلیل دیگری برای این مس

 

 پیشنهادها
 حقیقات. تتحقیق حاضر با شیوه كمی به بررسی مقاالت مرور سیستماتیك پرداخت

تألیفی در این زمینه را مشخص كنند. عالوه بر ها و الگوهای همتوانند انگیزهكیفی می
تواند های مختلف علوم پزشكی و سالمت میتر در زیرشاخهاین، مطالعات دقیق

های ای زیرشاخههای بهتری در خصوص هر حوزه ارایه دهد. بررسی مقایسهیافته
حقیقات تهای مختلف را در های بین رشتهتواند تفاوتعلوم پزشكی و بهداشتی می

 .تألیفی و نشریات هدف نشان دهدسیستماتیك بر اساس الگوهای هم
 

 تشکر و قدردانی
 در شاهد كه گاهدانش مركزی كتابخانه سنجیعلم بدین وسیله از كاركنان واحد

های مورد نیاز همكاری داده آوریجمع و سنجیعلم هایپایگاه به دسترسی
 . آیدمی عمل به قدردانی و نمودند، تشكر
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 .اندنداشته یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Abstract 
Introduction: Studying the growth of scientific outputs in different subject areas can be one of the foundations of scientific 

policymaking in that field. Systematic reviews are of the main research outputs in medical sciences, and they are finding more 

applications. The main purpose of this study was to investigate the growth trend of these articles in the field of biomedicine. 

Methods: The present study was carried out using documentary method; and in the process of systematic review of biomedical 

articles, the distribution of scientific products by language was assessed. The statistical society consisted of all systematic review 

articles by Iranian researchers in biomedical fields. 350 Persian articles were recovered and analyzed from the Islamic World 

Science Citation Center (ISC) and Scientific Information Database (SID), as well as 2595 English articles from Scopus database. 

Results: The average growth rate of systematic reviews in biomedical sciences by Iranian researchers was increasing; so that the 

approximate growth rate was 0.06 (6%) and 0.21 (21%) in Persian and in English articles, respectively, indicating that the growth 

rate of Latin articles was three and a half times that of Persians. The most widely cited Persian language journal was the Iranian 

Journal of Obstetrics, Gynecology, and Infertility with 46 articles, and that of English language was the Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention with 58 articles. 

Conclusion: Iranian systematic review articles in the field of biomedicine have grown in recent years, and English-language 

journals are the main outlets for publishing such articles. 
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