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  :چكيده

براساس مستندات معتبر . علم آسيب شناسي بنام مادر پزشكي شناخته مي شود و سابقه طوالني در تاريخ پزشكي دارد

 ميالدي صورت گرفته است و 13-8موجود اولين مطالعات علت شناسي در علم پزشكي در آسياي ميانه بين قرون 

اولين كتاب شناخته . صورت گرفته است(1161-1091)  بو مروان عبد الملك بن زهراولين اتوپسي ثبت شده توسط أ

تدريس اين علم نيز در ابتدا .  ميالدي به صورت دست نويس نوشته شده است19شده در ايران در اين زمينه در قرن 

  .بصورت نظري در مدارس طب بوده است

سط دكتر پوالك انجام شده كه جهت تشخيص نمونه هاي  تو1854نخستين كالبد شكافي تشخيصي در ايران در سال 

با توجه به نياز و پيشرفت علوم در ايران، اولين آزمايشگاه تشخيص پزشكي در ايران در سال . بافتي به اروپا ارسال شد

 با اين سرآغاز اين علم پيشرفت روز افزون چشمگيري داشته است كه . به رياست دكتر حبيبي تاسيس گرديد 1936

  . نفر متخصص آسيب شناسي مي باشد1400تيجه آن تربيت بيش از ن

با توجه به اهميت رشته آسيب شناسي و جايگاه محوري آن در ارتباط با علوم پايه ، بهداشتي و  باليني  ضرورت 

از اين رو در سه بعد آموزش، ارائه خدمات آزمايشگاهي و پژوهش اين . بررسي وضعيت اين رشته وجود داشته است

  . صورت گرفت1388بررسي در سال 

در بعد آموزش و ارائه خدمات ضمن تهيه گزارش تفصيلي از وضعيت كشور ايران، بررسي وضعيت آموزشي در چند 

پس از بررسي نقاط ضعف و قوت، پيشنهادات بنيادين درجهت بهبود و ارتقاء .كشور منطقه و پيشرفته صورت گرفت 

  .در  اين زمينه استخراج گرديد

زمينه پژوهش نيز مشخص گرديد همگام با ساير رشته هاي علوم، پاتولوژي نيز پيشرفت قابل توجهي داشته ضمن در 

  .شيب قابل توجه پيشرفت ، در كشورهاي منطقه تنها بعد از تركيه در اكثريت شاخصهاي توليد علم قرار مي گيرد
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  بر اساس تعداد مقاالت) 2000-2009( سال گذشته 10انگليس در 

  171       به تفكيك كشور2009تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-55جدول  -

  171       به تفكيك كشور2008تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-56جدول  -

 172       به تفكيك كشور2007تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-57جدول  -

  172       به تفكيك كشور2006ر سال تعداد مقاالت چاپ شده د: 5-58جدول  -

  173       به تفكيك كشور2005تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-59جدول  -
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    173       به تفكيك كشور2004تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-60جدول  -

 174       به تفكيك كشور2003تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-61جدول  -

  174       به تفكيك كشور2006در سال تعداد مقاالت چاپ شده : 5-62جدول  -

  175       به تفكيك كشور2001تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-63جدول  -

  175       به تفكيك كشور2000تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-64جدول  -

 177      مقايسه تعداد مقاالت پاتولوژي ايران در بين شش كشور : 5-65جدول  -

   مقاله آخر100000در  2009 تا 2000مورد مطالعه از 

  177       سال اخير به تفكيك كشورها10تعداد مقاالت چاپ شده در :  5-66جدول  -

 178    مقايسه دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد مقاله هاي : 5-67جدول  -

  پاتولوژي با ساير كشورها

 179     ساير مقايسه حجم توليدات علمي پژوهشگران ايراني در مقايسه با : 5-68جدول  -

    2009 تا2000 طي سالهاي ISIكشورها بر حسب تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

 180  مجالت منتشر كننده توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه : 5-69جدول  -

  2009 تا 2000 در سالهاي  ISI با كشورهاي منتخب بر اساس پايگاه اطالعاتي

 181   در مقايسه با ساير ISIوع مقاالت نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي ن: 5-70جدول -

  كنفرانس ها Proceeding  ها و meeting abstractكشورها بدون در نظر گرفتن 

  182  در مقايسه با كشورها ISIموضوع مقاالت نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي:5-71جدول -

 185   علم ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با كشورهاي رتبه جهاني توليد : 5-72جدول  -

  )تعداد مقاالت(2009 تا 2000در سالهاي   Scopus منتخب بر اساس پايگاه اطالعاتي

 188      رتبه جهاني توليد علم ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با  : 5-73جدول  -

تعداد / تعداد استنادات (2009 تا 2000اي  در سالهScopusكشورهاي منتخب براساس پايگاه اطالعاتي  -

  )استنادات به ازاي هر مقاله

 191      مقاالت ايراني با بيشترين تعداد استناد نمايه شده در پايگاه : 5-74جدول  -

  2000-2009 درسالهاي Scopusاطالعاتي   



 ن 

 

 194      سالهايپژوهشگران ايراني با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-75جدول  -

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009

 196  مقايسه حجم توليدات علمي پژوهشگران ايراني در مقايسه با ساير كشورها  : 5-76جدول  -

  2009 تا2000 طي سالهاي Scopusبر حسب تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

 197      با Scopusده مجله پاتولوژي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-77جدول -

  SJR )(SCImago journal rank باالترين  

 199   مجله با 50( منبع منتشر كننده توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي  : 5-78جدول  -

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) بيشترين تعداد مقاالت نمايه شده

 201  لمي ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با مجالت منتشر كننده توليدات ع: 5-79جدول  -

  2009 تا 2000 در سالهاي  Scopus  كشورهاي منتخب بر اساس پايگاه اطالعاتي

 203     رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد  :5-80جدول شماره  -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000مقاله هاي پاتولوژي در سالهاي 

 206  مقايسه دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي : 5-81جدول  -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000با ساير كشورها در سالهاي 

 207     در سالهايتنوع موضوعات توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي: 5-82جدول  -

  Scopusه اطالعاتي  بر اساس پايگا2000-2009 

 208     بر 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده ايراني در سالهاي : 5-83جدول  -

  Scopusاساس پايگاه اطالعاتي 

 209    نسبت نمايه شدن مقاالت به زبان ملي در مقايسه با زبان انگليسي در : 5-84جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000سالهاي 

  210         انواع بيشترين مطالب نمايه شده از ايران در پايگاه5-85جدول  -

 211     در Scopusنوع مطالب نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي : 5-86جدول -

   2009-2000مقايسه با ساير كشورها در سالهاي 

 212   مجله با 50(منبع منتشركننده توليدات علمي عربستان سعودي دررشته پاتولوژي :5-87جدول -
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  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) بيشترين تعداد مقاالت نمايه شده

 215  ده مقاله برتر عربستان سعودي با بيشترين استنادنمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-88جدول -

 Scopus 2000-2009در سالهاي  

 218   2000 -2009 سالهاي رپژوهشگران سعودي با بيشترين حجم توليدات علمي د: 5-89جدول -

  Scopusبراساس پايگاه اطالعاتي 

 Scopus   220حجم توليدات علمي كشور مصر نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-90جدول  -

  2009 تا سال 2000از لحاظ تعداد از سال 

 220    رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر عربستان سعودي براساس تعداد : 5-91جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000ي پاتولوژي در سالهاي مقاله ها

 223    درتنوع موضوعات توليدات علمي عربستان سعودي در رشته پاتولوژي : 5-92جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000 سالهاي 

 224   2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده عربستان سعودي در سالهاي : 5-93جدول  -

  Scopusبر اساس پايگاه اطالعاتي 

 224   بر اساس 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از عربستان سعودي در سالهاي : 5-94جدول -

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

 225  مجله با بيشترين 50( منبع منتشر كننده توليدات علمي تركيه در رشته پاتولوژي  :5-95جدول -

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) تعداد مقاالت نمايه شده

 229   2000 -2009 سالهاي پژوهشگران مصري با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-96جدول -

  Scopusبراساس پايگاه اطالعاتي 

 Scopus   230حجم توليدات علمي كشور مصر نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-97جدول  -

  2009 تا سال 2000ال از لحاظ تعداد از س

 231    رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر مصر براساس تعداد مقاله هاي : 5-98جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000پاتولوژي در سالهاي 

 233       در تنوع موضوعات توليدات علمي مصر در رشته پاتولوژي : 5-99جدول -
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  Scopus اطالعاتي  بر اساس پايگاه2009-2000سالهاي 

 235       2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده مصر در سالهاي  :5-100جدول -

  Scopusبر اساس پايگاه اطالعاتي 

 235      براساس2009-2000نوع مطالب نمايه شده از مصر در سالهاي:5-101جدول -

   Scopusپايگاه اطالعاتي

 236   مجله با 50( ه در رشته پاتولوژي منبع منتشر كننده توليدات علمي تركي : 5-102جدول  -

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) بيشترين تعداد مقاالت نمايه شده

 238    ده مقاله برتر تركيه با بيشترين استنادنمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-103جدول -

 Scopus 2000-2009در سالهاي  

 240   2000 -2009 سالهاي با بيشترين حجم توليدات علمي درپژوهشگران ترك :  5-104جدول -

  Scopusبراساس پايگاه اطالعاتي 

 Scopus   242حجم توليدات علمي كشور تركيه نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-105جدول  -

  2009 تا سال 2000از لحاظ تعداد از سال 

 242   اساس تعداد مقاله هاي رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر تركيه بر: 5-106جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000پاتولوژي در سالهاي 

 245   بر اساس 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده تركيه در سالهاي : 5-107جدول  -

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

 246    اساسبر2009-2000نوع مطالب نمايه شده از تركيه در سالهاي: 5-108جدول -

  Scopusپايگاه اطالعاتي

 247    منبع منتشر كننده توليدات علمي كره جنوبي در رشته پاتولوژي : 5-109جدول  -

 Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) تعداد مقاالت نمايه شده  مجله با بيشترين50(

Source Title  

 250       تنادنمايه شده در پايگاهده مقاله برتر كره جنوبي با بيشترين اس: 5-110جدول -

  2000-2009 در سالهاي Scopus اطالعاتي 
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 254      پژوهشگران كره جنوبي با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-111جدول -

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009سالهاي 

 256      حجم توليدات علمي كشور كره جنوبي نمايه شده در پايگاه: 5-112جدول -

  2009 تا سال 2000 از لحاظ تعداد از سال Scopusعاتي اطال -

 256      رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر كره جنوبي براساس : 5-113جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000تعداد مقاله هاي پاتولوژي در سالهاي 

 259     در لوژيتنوع موضوعات توليدات علمي كره جنوبي در رشته پاتو : 5-114جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000سالهاي 

 265   بر اساس 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده كره جنوبي در سالهاي : 5-115جدول -

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

 260   بر اساس 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از كره جنوبي در سالهاي : 5-116جدول  -

  Scopusعاتي پايگاه اطال

 262   مجله 50( ي پاتولوژ رشته در انگلستاني علم داتيتول كننده منتشر منبع : 5-117 جدول -

  Scopusي اطالعات گاهيپا براساس 2000 -2009ي سالها در) شده هينما مقاالت تعداد نيشتريب با

 265         در شده هياستنادنما نيشتريب با انگلستان برتر مقاله ده:5-118جدول -

  2000-2009ي سالها در Scopus ياطالعات گاهيپا

 269       پژوهشگران انگليسي با بيشترين حجم توليدات علمي: 5-119جدول -

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009 سالهاي در

 Scopus  270ي اطالعات گاهيپا در شده هينما سيانگل كشوري علم داتيتول حجم: 5-120جدول -

  2009 سال تا 2000 سال از تعداد لحاظ از

 271  رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر انگليس براساس تعداد مقاله هاي : 5-121جدول -

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000پاتولوژي در سالهاي 

 273     درتنوع موضوعات توليدات علمي انگلستان در رشته پاتولوژي : 5-122جدول -

  Scopusايگاه اطالعاتي  بر اساس پ2009-2000سالهاي 



 ص 

 

 275     بر اساس 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از انگلستان در سالهاي : 5-123جدول -

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

 276   با مجله 50( ي پاتولوژ رشته در كايآمري علم داتيتول كننده منتشر منبع : 5-124جدول -

  Scopusي اطالعات گاهيپا براساس 2000 -2009ي سالها در) شده هينما مقاالت تعداد نيشتريب

 Scopus  279 ي اطالعات گاهيپا در شده هياستنادنما نيشتريب با كايآمر برتر مقاله ده: 5-125جدول -

  2000-2009ي سالها در

 281       پژوهشگران آمريكايي با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-126 جدول -

    Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009سالهاي 

 Scopus   283ي اطالعات گاهيپا در شده هينما كايآمر كشوري علم داتيتول حجم: 5-127جدول -

  2009 سال تا 2000 سال از تعداد لحاظ از

 284      تنوع موضوعات توليدات علمي آمريكا در رشته پاتولوژي : 5-128جدول -

  Scopusبر اساس پايگاه اطالعاتي   2009-2000در سالهاي 

 285   بر اساس پايگاه 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از امريكا در سالهاي : 5-129 جدول -

  Scopusاطالعاتي 
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 :مقدمه

پاتولوژي به عنوان يك . امروزه شاهد رشد چشمگير شاخه هاي مختلف علوم ، بخصوص پزشكي هستيم

 كه ارتباط نزديكي با رشته هاي علوم پايه پزشكي دارد در بسياري از جوامع معتبر  پزشكي بالينيرشته

م پيشرفت قابل توجهي گام با ساير رشته هاي علوبپزشكي به عنوان مادر پزشكي شناخته مي شود نيز هم

داشته و بدون شك با توجه به جايگاه خاص اين رشته در علوم پزشكي، پيشرفت بسياري از شاخه هاي 

  .علوم پايه و باليني پزشكي نيز مديون اين رشته مي باشد

به  1404ايران به عنوان يك كشور قدرتمند در منطقه و دنيا در نظر دارد براساس برنامه چشم انداز در سال 

رتبه اول علمي منطقه دست يابد از اينرو الزم است ابتدا جايگاه علمي كشور در حال حاضر تعيين شده و با 

توجه به نقاط قوت و ضعف، و با توجه به وضعيت ساير كشورها برنامه مناسبي به عنوان نقشه راه براي 

  .دستيابي به رتبه اول منطقه طراحي گردد 

 ايران در سه بعد وضعيت رشته پاتولوژي را مورد ارزيابي قرار داده كه اين سه از اينرو انجمن آسيب شناسي

  .بعد شامل وضعيت آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات آزمايشگاهي مي باشد 

از آنجا كه آموزش نقش مهم و كليدي در پيشرفت دو بعد ديگر پژوهش و ارائه خدمات دارد به اين بعد 

و كميته اي ويژه تشكيل و وضعيت آموزش پاتولوژي در كشور بخصوص توجه ويژه اي شده است از اينر

در . در دو دانشگاه منتخب، دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي ايران مورد بررسي قرار داد

همچنين كشور مصر از نظر آموزش رشته پاتولوژي . اين بررسي به نقاط قوت و ضعف آموزش پرداخته شد

براي دستيابي به نقطه هدف همچنين دو كشور پيشرفته نيز مورد بررسي قرار . قرار گرفتمورد بررسي 

  .گرفته كه در اين برنامه دو كشور آمريكا و استراليا انتخاب شده اند

عالوه بر اين با توجه به اهميت آموزش پاتولوژي در پزشكي عمومي وضعيت ارائه دروس پاتولوژي در 

 نيز بررسي گرديده و پيشنهادات الزم جهت ارتقا كيفيت آموزشي ارائه مي دوره آموزشي پزشكي عمومي

  .گردد

 سه كشور منطقه و سهاز نظر پژوهشي نيز همانند آموزش هدف بررسي وضعيت كشور ، مقايسه آن با 

نويسندگان ميزان استنادات، شيب استنادات، كشور پيشرفته مي باشند در اين بعد تعداد مقاالت چاپ شده ، 
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 مورد اراي بيشترين مقاالت، مجالت منتشر كننده مقاالت، موضوع ونوع مقاالت و مشاركت بين الملليد

  .گرفتندبررسي قرار 

از آنجا كه از جمله شاخصهاي مهم توسعه هر كشور وضعيت سالمت در آن كشور است و رشته پاتولوژي 

 با تكيه بر نيروي آزمايشگاهيخدمات جايگاه مهم و كليدي در تشخيص بيماريها دارد وضعيت نحوه ارائه 

انساني مورد توجه قرار مي گيرد و تيمي از كارشناسان اين موضوع را بررسي و گزارشي جامع در اين زمينه 

  .ارائه  گرديد

 توسط كميته هاي تخصصي گزارش ارائه خدماتپس از تهيه گزارش اوليه در سه بعد آموزش، پژوهش و 

يك سمينار يكروزه كه توسط انجمن آسيب شناسي ايران و به منظور استفاده آن در يك كميته مشورتي در 

از نظر پيشكسوتان و صاحب نظران برگزار گرديد مورد بررسي قرار گرفته و گزارش نهايي اين پروژه منتشر 

  .گرديد
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  فصل اول          
  

  

  

  

  

  

  

  

  تعريف و تاريخچه
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  تعريف

 باليني است كه با استفاده از روش هاي علوم پايه به بررسي آسيب شناختي كي پزشپاتولوژي رشته اي

اين رشته به عنوان پل ارتباطي  علوم پايه و باليني اطالعات ارزشمندي را جهت . بيماري ها مي پردازد

 .تشخيص بيماري ها در اختيار ساير پزشكان مي گذارد

ه دو شاخه عمومي و اختصاصي تقسيم مي  بپاتولوژي به عنوان  علمي واحداز لحاظ آموزشي -

  : شود

به اصل آسيب شناسي بيماري ها مي پردازد و نشان مي دهد كه چه مكانيسم هايي : پاتولوژي عمومي

موجود زنده را از حالت فيزيولوژيك خارج مي نمايد و اين انحرافات چه اشكالي به خود مي گيرند و بدين 

شناخت تغييرات ناهنجار در موجود زنده در سطوح تحت .  رسدسان به تعريف پايه اي بيماري ها مي

سلولي ، سلولي ، بافتي و ارگان هاي بدن همگي در حيطه علم پاتولوژي هستند رشد و نمو، التهاب، 

از مباحث پاتولوژي عمومي ... نئوپالزي، تغييرات ناشي از عوامل محيطي، تغييرات ناشي از افزايش سن و 

  .هستند

به تغييرات سلولها ، بافتها و ارگان ها اختصاصي بدن در شرايط بيماري مي پردازد و : تصاصيپاتولوژي اخ

اشكال انحراف از وضعيت فيزيولوژيك . بدين شكل به تعريف بيماري هاي مشخص و اختصاصي مي رسد

جر به مانند التهاب يانئوپالزي در بافت ها و ارگان هاي بدن به صورت هاي مختلف بروز مي كنند و من

در پاتولوژي اختصاصي به تفكيك ارگان هاي بدن مكانيسم هاي كلي . عناوين خاص بيماري ها مي گردند

به تفكيك و با توجه به وضعيت اختصاصي هر ارگان مورد بحث و بررسي قرار ... مانند التهاب، نئوپالزي و 

  .مي گيرند

  :يكال تقسيم مي شودپاتولوژي به عنوان يك حرفه به دو شاخه آناتوميكال و كلين -

آناتوميكال پاتولوژي به تغييرات شكلي سلول ها و بافت ها در شرايط بيماري مي پردازد و از اين طريق 

يافته هاي قابل اعتمادي در اختيار ساير پزشكان قرار مي دهد و همچنين اين يافته ها از چنان ارزش 

عضو را صادر مي نمايند و هم در بسياري از تشخيصي برخوردارند كه هم مجوز اعمال جراحي مانند قطع 

 . موارد مبناي قضاوت قاضي قرار مي گيرد
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كلينيكال پاتولوژي با استفاده از روش هاي علوم پايه به تغييرات مواد تشكيل دهنده و سلول هاي خون، 

يوشيمي، در اين شاخه علوم پايه اي مانند ب. در شرايط بيماري مي پردازد... ادرار و مايعات بدن و 

جهت تشخيص بيماري ها به كار برده مي شود و بدين شكل كلينيكال ... هماتولوژي، ميكروب شناسي و 

  .پاتولوژي را علم تشخيص و اداره بيماري ها بر مبناي يافته هاي آزمايشگاهي مي نامند
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   در ايران1مروري بر تاريخچه ايجاد و پيشرفت آسيب شناسي
  

ه ناسي به عنوان دانش كشف علل بيماري ها از عهد عتيق توجه پزشكان را به خود جلب نمودآسيب ش

كه قديمي ترين سند پزشكي مي )  سال قبل از ميالد مسيح 1700( 2پاپيروس مصري ادوين اسميت. است

ترميم زخم و علل بيماري هاي گوناگون از جمله تومور هاي پستان، ) مكانيسم ( باشد، اشاراتي به سازوكار 

با وجود اين عالقه ديرينه، پيشرفت چشمگير در فهم دانش آسيب شناسي عمدتا در آخرين . و عفونت دارد

  بافت ها نشان داده شد، به وجود آمده 3ربع هزاره دوم كه كالبد شناسي قابل دسترس گرديد و نماي درشت

و بافت بيمار را )  ماكروسكوپي (بعدها كالبد شناسي بيماران، شناخت ويژگي هاي درشت بيني . است

در . تسهيل نموده و آسيب شناسي را قادر ساخته كه ابزار جديدي براي تشخيص و تفسير بيماري ها باشد

نتيجه طي آخرين ربع قرن نوزدهم، بررسي بافت بيمار براي پزشكان از جمله رودولف ويرشو كه مصمم 

 به رسميت شناخته  عنوان يك دانش باليني قانونمند نمايد،بود نظريه سلولي بيماري ها، آسيب شناسي، را به 

  . شد

  

  : آسيب شناسي در ايران 

با وجود گسترش و درك بهتر علوم پزشكي در ايران به ويژه در دوران اسالمي، ما دانش بسيار كمي در 

 بيمار در اعضاء مدارك معتبري از توصيف نماي درشت. مورد رويكرد به آسيب شناسي در اين دوره داريم

بيماري هايي همچون سيروز كبد، سل ريوي، افوزيون پلور، و بيماري هاي ديگر در متون مشهور پزشكي 

هرچند اطالعاتي در مورد اين كه . رازي موجود است» المسعودي« ابن سينا و » قانون« ايران مانند 

را در آن دوران كالبد شكافي دانشمندان بدوي چگونه چنين دانشي را بدست آورده اند در دسترس نيست زي

  . بدن انسان مرده ممنوع بوده است

گمان مي رود كه اين درجه از دانش تنها از طريق معاينه فيزيكي، جراحي و مشاهده اجساد قابل دستيابي 

  . بوده است

                                                 
1
 Pathology 
2
 Edwin Smith 

3
 Gross 
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  : دارالفنون و مدرسه طب 

 ، 1850در تهران در ) كنيكموسسه پلي ت(با تاسيس نخستين موسسه نوين آموزش عالي به نام دارالفنون 

اين موسسه چند مدرسه داشت، از جمله مدرسه طب، كه . آموزش پزشكي به سبك غربي در ايران آغاز شد

براي هر .  دانشجو از طبقات باال شامل شاهزادگان قاجار و بستگانشان آغاز به كار نمود30 با 1851در سال 

چند ايراني تحصيل كرده . دتا اتريش دعوت شده بودندمدرسه يك يا چند استاد از كشورهاي اروپايي، عم

بر . مفسر استخدام گرديدند/ يا مترجم) خليفه(اروپا نيز به گروه مدعوين خارجي پيوسته به عنوان استاديار 

اساس مقررات سلطنتي الزم بود هر استاد دعوت شده براي هر مبحث، متن علمي به زبان فارسي داشته 

افزون براين . راني بتوانند مبحث را به زبان مادري خود مطالعه و درك نمايندباشد تا دانشجويان اي

دانشجويان ملزم به فراگيري زبان فرانسه بودند زيرا اين امر در برنامه درسي آنان گنجانده شده، مورد تاييد 

 نقش 6شليمر  و ا5 ، فوشت4در ميان اين پزشكان دعوت شده ، چند تن به نام هاي پوالك. قرار گرفته بود

دكتر ادوارد جاكوب پوالك، يك جراح اطريشي، رئيس مدرسه . بسزايي در پيشرفت مدرسه طب ايفا نمودند

دستيار و مترجم وي، به ترتيب محمد حسن خان قاجار و .  آغاز به كارنمود1851پزشكي بود و در سال 

 و آسيب 8 تنكرد شناسي7بد شناسياين اساتيد كتب متعددي را در زمينه كال. ميرزا حسن خان افشار بودند

اين كتب دستنويس بودند و دانشجويان ناچار بودند .  ترجمه كرده و نوشتند11 و پزشكي10 ، جراحي9شناسي

 1293ما يك كتاب دستنويس آسيب شناسي به زبان فارسي داريم كه در سال . خود آنها را رونويسي نمايند

   . نوشته شده است)  ميالدي 1876( هجري قمري 

                                                 
4
 polack 

5
 Focchette 

6
 Schlimmer 

7
 Anatomy 

8
 Physiology  

9
 Pathology  

10
 Surgery  

11
 Medicine 
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دكتر پوالك خود زبان فارسي را فراگرفت و بعدها در زندگي روزمره به زبان فارسي صحبت و تدريس مي 

اين .  پزشكي نوشت12دكتر جان اشليمر نيز، افزون بر خدمات پزشكي خود، كتابي درباره واژه شناسي. نمود

نمونه هاي جديد از واژه . گيردكتاب، واژه شناسي پزشكي به زبان هاي فارسي، آلماني و فرانسه را در برمي 

 نخستين آزمايشگاه 1857دكتر فوشت در سال . هاي فارسي توسط اين نويسندگان مورد استفاده قرار گرفت

يكي از شاگردان فوشت به نام ميرزا . هاي شيمي، بيوشيمي و شيمي تحليلي را در ايران بنيانگذاري نمود

 بعدها دكتر وارطاني از مدارس پزشكي و داروسازي كاظم محالتي چيمي و پسرش دكتر محمود چيمي و

اگر چه آسيب شناسي تشريحي بخش از برنامه آموزشي بود ولي تدريس . تهران كار فوشت را ادامه دادند

نخستين كالبد شكافي مستند شده، توسط .  انجام مي شد13آن به صورت نظري و بدون دوره عملي و نمايش

 يك فرد اروپايي كه مرگ وي مشكوك بود، انجام و نمونه هاي بافتي  بر روي1854دكتر پوالك در سال 

  . وي به اروپا فرستاده شد

  

  استقالل مدرسه طب 

ساختمان مسعوديه (  بخش پزشكي از دارالفنون جدا شد و به ساختمان ديگري انتقال يافت 1880در سال 

هيچ آسيب شناسي در بين اعضاي هيئت دكتر لقمان الدوله ادهم نيز به عنوان رئيس منصوب گرديد ولي ). 

  . علمي وجود نداشت

پس از جداشدن مدرسه طب از دارالفنون، آسيب شناسي همچنان به صورت نظري و بدون نمايش اساليد، 

اساتيد از كتب دستنويس يا . بررسي هاي درشت بيني يا ريزبيني يا آزمايشگاه تشخيص طبي تدريس مي شد

گزارشات باقي مانده از بررسي بافتي مربوط به بيمارستان . فاده مي كردندرونوشت متون علمي قبلي است

آمريكايي، بيمارستان كمپاني نفت بريتانيا يا سفارتخانه هاي خارجي هستند كه مربوط به نمونه هاي فرستاده 

 در آن زمان امكانات بررسي بافت براي بيماران معمولي ايراني در. شده به خارج از كشور مي باشند

  .دسترس نبود

  

  : دوران مصطفي حبيبي 
                                                 

12
 Terminology 

13
 Demonstration 
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اداره ملي .  در تهران تاسيس شد1936نخستين آزمايشگاه پزشكي، شامل آسيب شناسي تشريحي در سال 

آزمايشگاه . سالمت ايران يك درمانگاه پزشكي و سالمت در خيابان ناصريه نزديك دارالفنون تاسيس كرد

شگاه كه آزمايشگاه مركزي ناميده مي شد، چند پزشك داشت اين آزماي. پزشكي بخشي از اين درمانگاه بود

دكتر حبيبي از جمله دانشجوياني بود كه در سال . و رياست آن به عهده دكتر مصطفي حبيبي گلپايگاني بو 

دكتر حبيبي پس از دريافت دكتراي .  جهت فراگيري كار در آموزش عالي به فرانسه فرستاده شدند1927

 به 1936وي در سال . يالت تخصصي خود را در زمينه آسيب شناسي ادامه دادپزشكي، در پاريس تحص

در آزمايشگاه . ايران بازگشت و كار خود را به عنوان متخصص آسيب شناسي در انستيتو پاستور آغاز كرد

دكتر ) سرم شناسي(ميردامادي . مركزي، پزشكان متعددي استخدام شدند از جمله دكتر مشعوف و دكتر ح

دكتر ) انگل شناسي(انصاري .شيباني و دكتر ن. دكتر ا ،)باكتري شناسي (اب و دكتر ذوالرياستين سهر. ح

نمونه ها جهت اظهار نظر تخصصي از بيمارستان هاي مختلف به اين ). شيمي (حواكميان و دكتر محمودزاده 

  .  آزمايشگاه فرستاده مي شدند

. داري بودند يا توسط بخش خصوصي اداره مي شدندتا اين زمان همه بيمارستان ها يا وابسته به شهر

آسيب . دانشجويان پزشكي بدون نظارت مستقيم مدرسه پزشكي در اين بيمارستانها حضور مي يافتند

شناسي همراه با بافت شناسي و جنين شناسي در اتاق كوچكي در بيمارستان دكتر معتمد در محلي كه تنها 

دكتر علي فالتي، ديگر پزشك تحصيل كرده فرانسه، رياست . ي شدمدرسه طب ايراني قرارداشت، تدريس م

وي كار نمايش . اين بخش ها را به عهده داشت و دكتر حبيبي مسئول تدريس آسيب شناسي بود

 اساليد ميكروسكوپي كه در منزل وي يا 30 تا 25. اساليدهاي ميكروسكوپي به دانشجويان را آغاز  نمود

  . بودند جهت آموزش مورد استفاده قرار گرفتند آزمايشگاه مركزي تهيه شده 

از زمان شروع به كار آزمايشگاه مركزي، دكتر حبيبي اساليدهاي ميكروسكپي را جهت نشان دادن به 

پزشكان و جراحان در كلوپ انجمن پزشكان، كه توسط دكتر حبيب عدل تاسيس شده و اداره مي شد، 

  . آماده مي كرد

روسكوپ خود را به جلسه برده، ضايعات را حين مشاهده در ميكروسكوپ دكتر حبيبي عادت داشت ميك

  . شرح دهد كه اين روش براي پزشكان ايراني بسيار جالب بود
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  : نوسازي مدرسه پزشكي با ارزيابي مجدد آسيب شناسي 

پروفسور چارلز اوبرلينگ، يك . ، پيشرفت شگرف در مدرسه طب و آسيب شناسي بوجود آمد1939در سال 

، 1939در ژانويه . سيب شناس مشهور فرانسوي، جهت نوسازي مدرسه طب دانشگاه تهران دعوت شدآ

وي ساختار مدرسه طب شامل مدارس . دكتر اوبرلينگ كار خود را به عنوان رئيس دانشكده آغاز كرد

دندانپزشكي و داروسازي را با توجه به قانون وضع شده در مجلس بازسازي  و مدارس را به بخش 

 كرسي براي 4 كرسي براي داروسازي و 8 كرسي براي پزشكي، 28( هاي متعدد تقسيم نمود ) كرسي(

وي همچنين دانشكده . منصوب نمود) دپارتمان(و يك پزشك نيز به عنوان رئيس كرسي ) دندانپزشكي 

مارستان هاي او با در نظر گرفتن قانون، بيمارستانهاي شهرداري و تعدادي از بي. هاي جديدي را اجاره كرد

را عالوه بر آزمايشگاه مركزي فوق الذكر كه بعدها وابسته به مدرسه طب شد، در ) مراكز خيريه( خصوصي 

بسياري از كاركنان آزمايشگاه مركزي به مدرسه طب جديد منتقل شدند و هر . مدرسه طب ادغام نمود

طبق مقررات . شد) شريحيبدون آسيب شناسي ت(بيمارستان دانشگاهي داراي يك آزمايشگاه پزشكي 

جديد، دكتر حبيبي رياست كرسي هاي جنين شناسي، بافت شناسي و آسيب شناسي را برعهده گرفت و 

 ، وي همه تجهيزات آزمايشگاه مورد نياز را از آزمايشگاه 1939در . استاد تمام وقت مدرسه پزشكي شد

 خود در بخش شمال غربي دانشگاه مركزي و منزلش به مدرسه پزشكي كه در اين هنگام در محل دايمي

دكتر حبيبي لوازم مورد نياز براي تهيه بافت و اساليد ميكروسكوپي آموزشي را . تهران قرارداشت انتقال داد

تكميل نمود و آزمايشگاه بافت شناسي را با ايجاد آسيب شناسي درشت و جنين شناسي توسعه داد و 

طباطبايي بود . يكي از اين دانشجويان بانو م . اه تربيت نمودتعدادي دانشجو را به عنوان تكنسين آزمايشگ

  . كه بعدها تكنسين هاي بسياري را تربيت كرد

شناخته مي شد تا اين كه دكتر حبيبي نام  14ان با عنوان تشريح مرضي آسيب شناسي در اير1938تا سال 

وي كتاب هايي در . برگزيدمي باشد  » pathology« را كه ترجمه درست » آسيب شناسي« نوين ايراني 

.  چاپ شدند1943كه در سال  ) 2 و 1آسيب شناسي جلد ( زمينه آسيب شناسي به زبان فارسي نوشت 

كاركنان ديگر آزمايشگاه مركزي سعي كردند كه آزمايشگاه هاي پزشكي را در بيمارستان هاي وابسته 

اي وابسته به آزمايشگاه مركزي، كه در آن نمونه بافتي از همه بيمارستان ه. تاسيس نموده يا توسعه دهند

                                                 
14
 Morbid anatomy 
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زمان در مدرسه طب قرار داشت، فرستاده شده و گزارش هاي نتايج به آزمايشگاه فرستنده ارسال مي 

  . گرديد

 توسط دكتر 1937نخستين كالبد شكافي رسمي در سال . كالبد شكافي نيز در مدرسه طب انجام مي شد

در آن هنگام دكتر هنجن، عضو دپارتمان كالبد . ن انجام گرديدهاشم هنجن، يك جراح تحصيل كرده آلما

دكتر هنجن . مي باشد، بود) بيمارستان روانپزشكي روزبه كنوني(شناسي در دومين بيمارستان شهرداري 

دكتر آرمين به عنوان دانشجوي پزشكي و . بعدها به عنوان رئيس دپارتمان جراحي فك صورت برگزيده شد

 ، دكتر آوانس آوانسي كه 1939در سال . ر اين كالبد شكافي به دكتر هنجن كمك كردمربي كالبدشناسي د

يك پزشك تحصيل كرده روسيه بود به عنوان دستيار آسيب شناسي در بيمارستان رازي مسئول انجام كالبد 

 به دكتر آوانسي و دكتر حسين رحمتيان بعدها برنامه دستياري در آسيب شناسي را با موفقيت. شكافي شد

، دكتر محمد كار 1940درسال .  دريافت نمودند1941پايان رسانده و گواهينامه تخصصي خود را درسال 

 آلمان ، به عنوان مسئول كالبدشكافي در بيمارستان –ديگر متخصص آسيب شناسي تحصيلكرده فرانسه 

پزشكي را به به دانشجويان ) ماكروسكوپيك ( رازي برگزيده شد و آموزش آسيب شناسي درشت بيني 

دكتر كار كتابي به زبان فارسي در مورد آسيب شناسي درشت و كالبدشكافي نوشت كه توسط . عهده گرفت

  . دكتر حبيبي و دكتر اوبرلينگ كالبدشكافي هاي متعددي نيز انجام دادند . انتشارات دانشگاه تهران چاپ شد

قرارداد دوم وي . يد و وي ايران را ترك كرد به پايان رس1942مدت نخستين قرارداد پروفسور اوبرلينگ در 

آسيب شناسي يك دپارتمان جدا از جنين شناسي و بافت .  بسته شد1947 تا اكتبر 1944از ماه مي سال 

به دلـيل . شناسي به رياست دكتر حبيبي شد و رياست دو دپارتمـان ديگر را دكتر فالتي به عهده گرفت

... معتضدي، دانشيار بيماري هاي داخلي و دكتر امين ا.  دكتر ف كمبود اسـتاد در رشـته آسيب شناسي،

  .  در آسيب شناسي فعاليت مي كردند1945 و 1941مصباح از بخش طب تجربي به ترتيب در سال هاي 

 سال دستياري در بخش به عنوان استاديار 3-4رحمتيان پس از . آرمين و دكتر ح .  ، دكتر ك 1944در سال 

 1945-1946از .  كرسي پيوستند و آسيب شناسي يك دپارتمان فعال در مدرسه طب شداستخدام شده، به

دكتر حبيبي در اين پروژه ها مشاركت فعال داشت و براي . مدارس طب جديد در ايران پايه گزاري شد

ازي نظر به اينكه در آن زمان آماده س. مدتي، رياست چند دانشگاه از جمله دانشگاه تبريز را به عهده داشت

اتوماتيك نبود الزم بود بافت ها در چند مرحله به فواصل ) ميكروسكوپي ( بافت ها براي بررسي ريزبيني
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بافت ها بايد در ) شب و روز ( زماني با دست در محلول هاي مختلف قرار گيرند، هريك يا دوساعت 

ب هاي بسياري را جهت به دليل كمبود تكنسين آزمايشگاه، دكتر حبيبي خود ش. محلول ها جابجا مي شد

 ( 1948متاسفانه دكتر حبيبي به علت فعاليت شديد و كار سخت در . كمك در آزمايشگاه به صبح مي رساند

 سالگي درگذشت و دكتر محمد حسين اديب، استاد 44در اثر سكته قلبي در سن  ) 1327ارديبهشت 

  . مدرسه پزشكي رئيس كرسي آسيب شناسي شد

  

  : ان اديب ، آرمين و رحمتي

آنان فعاليت هاي . دكتر اديب، دكتر آرمين و دكتر رحمتيان كمك بسزايي در پيشرفت آسيب شناسي نمودند

آموزشي را توسعه دادند، كتاب نوشتند، كالبدشكافي انجام دادند، بخش سمعي بصري و موزه تاسيس 

سي تشريحي تنها آزمايشگاه آسيب شنا. نمودند و پزشكان را براي آسيب شناس شدن تربيت نمودند

و ) 1949(احمد سجادي . ح.دو آسيب شناس برجسته دكتر م . آزمايشگاه از نوع خود در سراسر كشور بود

دكتر . دومين گروه آسيب شناساني بودند كه به عنوان استاديار به كرسي پيوستند) 1950(ضياشمسا . م.دكتر ا

در طي اين مدت، ساليانه يك يا .  تحصيل نمود سال در آمريكا4سجادي، پس از پايان دستياري در تهران، 

دو آسيب شناس تربيت مي شدند و بسياري از آنان، تهران را به قصد ديگر مدارس طب يا كار خصوصي 

به عالوه در آزمايشگاه به روي دانشجويان پزشكي باز بود و بسياري از آنان جهت كمك . ترك مي كردند

مجتبايي ، .بهادري، ا.دمت مي كردند، برخي از اين دانشجويان مدر طرح هاي تحقيقاتي در آزمايشگاه خ

  . محبت آيين بودند كه بعدها عضو هيات علمي شدند. ك.ا

 كرسي به دو 1955به دليل گسترش فعاليت كرسي و اهميت تحقيق و درمان بيماري هاي سرطاني، در 

ن به عنوان رياست كرسي آسيب دكتر آرمي. تقسيم شد) كانسرولوژي(بخش آسيب شناسي و سرطان شناسي 

دانشيار سجادي و استادكار در . دكتر رحمتيان به عنوان رياست كرسي سرطان برگزيده شدند شناسي و 

واقع ) امام خميني كنوني(آسيب شناسي ماندند و دانشيار شمسا به بخش سرطان كه در بيمارستان پهلوي 

راه با دكتر هاشميان استاد جراحي و استاد عباس ملكي  ، دكتر رحمتيان هم1956در . شده بود، انتقال يافت

انستيتو در رابطه با شناسايي، تشخيص، درمان، . استاد پرتودرماني، انستيتوكانسر ايران را پايه گذاري نمودند

بـعدها بسياري از جراحان، آسيب شناسان، سرطان . پيشگيري و پژوهش در زمـينه سرطان فعاليت مي نمود
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انستيتو كانسر در حال . صصان پرتودرماني، در انستيتو تربيت شده يا با آن همكاري نمودندشناسان و متخ

  .  حاضر در خدمت رساني به بيماران سرطاني جز بهترين موسسات ايران مي باشد

  

  : دوران دكتر آرمين 

. ود ادامه دادآسيب شناسي به رياست استاد آرمين، پيشرفت سريع خود را با اساتيد فعال و آموزش ديده خ

 وقتي در دانشگاه تهران كرسي ها به دپارتمان تبديل شدند، كرسي هاي آسيب شناسي 1961در حدود سال 

  . و سرطان شناسي دوباره ادغام گشته بخش آسيب شناسي به رياست دكتر آرمين بوجود آمد

حبيبي جانشين وي ... بدا كه دكتر ع1970انستيتو كانسر فعاليت خود را به رياست استاد رحمتيان تا سال 

  . دپارتمان آسيب شناسي تنها در زمينه آسيب شناسي تشريحي فعاليت مي كرد. شد ادامه داد

نفيسي و ديگران در .برال و استاد ر.آسيب شناسي باليني دپارتمان جداگانه اي بود كه رياست آن را استاد ا

مه دستياري جداگانه اي داشت ولي يك پزشك آسيب شناسي باليني برنا. دوره هاي مختلف به عهده داشتند

متقاضي مي توانست گواهينامه آسيب شناسي باليني و تشريحي را پس از پايان برنامه توام اين دورشته 

انستيتو كانسر عالوه بر .  آسيب شناسي باليني در دپارتمان آسيب شناسي ادغام شد1979در . دريافت نمايد

 سيتوپاتولوژي و تربيت تكنسين هاي سيتولوژي با همكاري سازمان فعاليت هاي معمول خود در آموزش

  .  نيز خيل شد15بهداشت جهاني

پژوهش، انجام كالبدشكافي، آموزش آسيب شناسي به : در دپارتمان آسيب شناسي فعاليت ها مشتمل بود بر

 و كنفرانس )شامل آموزش نظري، ريزبيني، درشت بيني ( دانشجويان پزشكي  دندانپزشكي، پيراپزشكي 

.  با استفاده از كتابخانه اي بسيار خوب و كتب آسيب شناسي و سرطان فارسي16هاي آسيب شناسي باليني

دپارتمان خود داراي متن علمي در زمينه آسيب شناسي بود كه توسط اعضاي مختلف هيات علمي نوشته 

شگاه خود را با حضور يكي از عالوه بر آزمايشگاه مركزي در مدرسه طب، هر بيمارستان، آزماي. شده بود

اين اعضا عبارت بودند از استاد رئيس بهرامي براي بيمارستان . اعضا هيات علمي آسيب شناسي تشكيل داد

امير اعال ، استاد كريمي نژاد براي بيمارستان زنان، استاد بهادري براي بيمارستان سينا، استاد پيشوا براي 

استاد كماليان رياست بخش . و دكتر حجازي براي بيمارستان رازيبيمارستان فارابي و دكتر محبت آيين 
                                                 

15
 WHO 

16
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اين بيمارستان ها در . را برعهده داشت) بيمارستان شريعتي كنوني( آسيب شناسي بيمارستان داريوش كبير

برنامه هاي آموزش دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و پيراپزشكي و تربيت دستياران آسيب شناسي 

 دانشجوي پزشكي در فعاليت هاي فوق برنامه خود در آزمايشگاه مركزي 20 بيش از .مشاركت فعال داشتند

اين دانشجويان در فرآيند كالبد شكافي، جمع آوري اطالعات، پژوهش و گاهي آموزش . خدمت مي كردند

مدرسه دندانپزشكي يك بخش آسيب شناسي دهان وابسته به دپارتمان آسيب . عملي كمك مي كردند

سيس نمود كه استاد اسماعيل يزدي، دندانپزشك، جراح فك و صورت و آسيب شناس دهان، شناسي را تا

با انجام كالبدشكافي و بدست آوردن .  مستقل شد1965اين بخش در سال . رياست آن را به عهده داشت

 اين موزه. نمونه هاي جراحي جالب، موزه آسيب شناسي غني تر شد ولي همچنان در آزمايشگاه مركزي بود

باقيمانده از مدرسه طب (با گرد آوري بسياري از نمونه هاي نادر و استثنايي و همچنين موالژهاي آموزشي 

 اساليد ميكروسكوپي و بلوك هاي پارافيني مربوطه و صدها عكس 100000، در حدود )قديم

  . شد ميكروسكوپي و ماكروسكوپي يكي از ارزشمندترين موزه هاي آموزشي در دانشگاه تهران مي با

  

  :    دپارتمان هاي آموزشي در مدارس طب ديگر 

 مدرسه طب تهران تنها مدرسه طب ايران بود و داراي چند آموزشگاه بهداري در شهرهاي 1946در سال 

اينها در تربيت شاغلين در حرف وابسته به پزشكي بهدار ، ماما و . بزرگ مانند مشهد، شيراز و اصفهان بود 

، دومين مدرسه طب 1946مدتي پس از تاسيس دانشگاه تبريز در شرق آذربايجان در . مشاركت داشتند... 

اين مدرسه يك بخش آسيب شناسي داشت كه توسط دكتر گنجه اي . تاسيس و به آن دانشگاه واگذار شد

 مدارس طب دولتي در دانشگاه هاي استان هاي ديگر 1949طبق قانون در . زاده و دكتر آريان اداره مي شد

همزمان يك دانشگاه خصوصي به نام دانشگاه ملي نيز در . ند شيراز، مشهد، اهواز و اصفهان تاسيس شدمان

) دانشگاه ايران كنوني(ب جديد به نام مركز پزشكي سلطنتي اندكي بعد يك مدرسه ط. تهران تاسيس گرديد

ي شروع به اين موسسات پزشك. در تهران تاسيس شد كه براي آموزش پزشكي برنامه جديدي داشت

استاد آرمين در توسعه بخش آسيب شناسي در اين دانشگاه هاي . تشكيل بخش هاي آسيب شناسي نمودند

برخي از متخصصان آسيب شناسي اين دانشگاه ها در تهران و بسياري . جديدالتاسيس نقش بسزايي داشتند

كه بخاطر دارم، دكتر فاتحي، بنيانگذاران اين بخش ها، تاجايي . از آنها در خارج از كشور تربيت شدند



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  15

 سال 2استاد شمسا به مدت (   استاد پرويز حقيقي در شيراز، استاد قوام نصيري در مشهد 17پروفسور دوتز

، دكتر ميرحسيني و استاد پرويز دبيري در اصفهان و استاد سلطاني ) با ايشان همكاري نمودند1951-2از 

  . بودند) ونيدانشگاه شهيد بهشتي كن(نسب در دانشگاه ملي 

  

  : نتيجه 

پيرو فلسفه . آسيب شناسي با پرداختن به مكانيسم هاي بيماري ها، نقش بنيادي در آموزش پزشكي دارد

از آغاز دوران جديد . »رويه عملي طبابت شما چنان است كه آسيب شناسي شما مي باشد« تاثيرگذار اوسلر

آسيب شناسي در .  پزشكي و طبابت بوده استدر آموزش پزشكي ايران، آسيب شناسي همپارچه با آموزش

طي ساليان، از سخنراني نظري صرف به شكل ابزاري كنشگر در آموختن سازوكار، رفتار، درمان و كنترل 

به دليل پيشرفت بسيار در تجهيزات فني، آسيب شناسي مولكولي فهم بهتر . بيماري ها در آمده است

ت گوناگون در آسيب شناسي باليني و آسيب شناسي سازوكار بيماري ها و همپارچه شدن موضوعا

دپارتمان .  با عنوان دپارتمان آسيب شناسي به هم پيوستند و ادغام شدند1979تشريحي، اين دو در سال 

در حال حاضر بيش از . دستياري مي باشد)  تشريحي–باليني(آسيب شناسي داراي يك برنامه مصوب توام 

بسياري از آنها برنامه تربيت . ن داراي بخش هاي آسيب شناسي هستند دانشگاه علوم پزشكي در ايرا20

در همه شهرهاي .  دارند18 تشريحي–دستيار آسيب شناسي، جهت تربيت متخصصان آسيب شناسي باليني

بزرگ متخصصان آسيب شناسي حضور دارند و آزمايشگاه هاي آسيب شناسي خصوصي يا بيمارستان ها را 

 .     اداره مي نمايند
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ن آمقايسه و  تهران موزش پاتولوژي در دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران وآگزارش ذيل در مورد وضعيت 

 مدوني در وزارت بهداشت موزشيالزم به ذكر است برنامه آ.شده استبا كشورهاي منتخب خارجي تهيه 

  .ن مي باشندآاي تخصصي تصويب و دانشگاه ها ملزم به رعايت در شور موزش پزشكي تهيه ودرمان و آ

  
  :دانشگاه علوم پزشكي تهران

  :مقدمه) الف

-ترين و پركارترين گروهگروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران با قدمتي چند ده ساله يكي از قديمي

ون مرحوم دكتر باشد و در طول زمان از استاداني همچهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مي

 تربقان  دكتر بهادري، دكتر كماليان و دكتر شمس شريعتء،حبيبي،مرحوم دكتر آرمين،مرحوم دكتر شمسا

 هيات علمي ءگروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران با در اختيار داشتن اعضا. مند بوده استبهره

ع مختلف از جمله دوره پزشكي مجرب، وظيفه آموزش پاتولوژي را براي گروه هاي مختلف در مقاط

عمومي، آموزش پاتولوژي به دستياران تخصصي اين رشته و آموزش پاتولوژي به دانشجويان رشته هاي 

. و پيراپزشكي را بر عهده دارد) 000 مامائي و– پرستاري –پزشكي هسته اي (مختلف علوم پايه پزشكي 

اه هاي تشخيص طبي و بافتي بيمارستانهاي همچنين اعضاء اين گروه مديريت و مسئوليت فني آزمايشگ

همچنين اين گروه با عضويت در كميته هاي مختلف .آموزشي وابسته به اين دانشگاه را بر عهده دارند 

 مي ءنقش خود را در مديريت بيمارستاني ايفا...مورتاليتي و، كنترل عفونت ،بيمارستان مانند انتقال خون 

  .كنند

 

 :آموزش دستياري)ب

 گروه يكي از اعضا هيئت علمي مسئوليت آموزش پاتولوژي عملي و يك نفر مسئول اموزش نظـري                  در اين 

اصـول و  . دانشجويان   و دو نفر از اعضا هيئت علمي مسئوليت آموزش دستياران پاتولوژي را برعهده دارند         

درمـان و  خط مشي آموزش گروه بر پايه برنامه آموزشي هيئت ممتحنـه گـروه پـاتولوژي وزارت بهداشـت             
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هرهفته زير نظر مديريت گروه شوراي اجرايي آموزشي گروه بـا حـضور روسـاي     . باشدآموزش پزشكي مي  

شود و در آن جلسه در مورد مباحث و مسائل آموزشي بحث و تبادل نظـر                هاي بيمارستاني برگزار مي   بخش

اران در بـدو ورود يـك دوره   دسـتي . پذيرد دستيار پاتولوژي مي10-15اين دانشگاه ساليانه  . گيردصورت مي 

گيرنـد و    روزه شامل مباحث بافت شناسي انساني و اصول اوليـه پـاتولوژي را فـرا مـي                 15آموزش عمومي   

دستياران چهار سال دوره خود را بصورت توامـان         . گيردبندي آنها براي بيمارستانها صورت مي     سپس تقسيم 

اي را كه نوعي ارزيابي درون بخشي است ستند كه برگهگذرانند و هر ماه موظف هآناتوميكال و كلينيكال مي

ايـن برگـه ارزيـابي درون       . را به امضا مسئول بخش رسانده و آن را تحويل مسئول آموزش دستياري دهنـد              

-بخشي شامل آيتم هاي حضور به موقع در بخش، چگونگي رفتار با همكاران و بيماران، شركت در فعاليت                 

سرفصلهاي كتابهاي مرجع پاتولوژي توسـط      . باشدمي.......  و سخنراني و     هاي آموزشي و گروهي ، نوآوري     

بندي شده و هر دوماه آن سرفصلهاي تعيين شده بـه طريقـه سـواالت چنـد                مسئول آموزش دستياري تقسيم   

همچنين در سال دوبـار  . شودمورد ارزيابي قرار گرفته و نمرات آن در پرونده هر دستيار ثبت مي19گزينه اي  

ايـن امتحـان شـامل دو       . شـود برگزار مي  OSCEهاي بهمن و ارديبهشت امتحان پاتولوژي به روش         هدر ما 

 ايستگاه تشكيل شده، د هر ايستگاه يك الم پاتولوژي با شرح حال جهت              35باشد قسمت اول از     قسمت مي 

. قـرار دارد  .... ....هاي الكتروفورزو هاي ميكروب، ژل  ها هم گالري  تشخيص گذاشته شده و در برخي ايستگاه      

.....) از انگلهـا، كريـستالهاي ادراري و   (قسمت دوم اين امتحان شامل تشخيص اساليدهاي نشان داده شـده         

شود جنبه   كه در ارديبهشت ماه برگزار مي      OSCEامتحان  . باشدتوسط پروژكتور و حل مسائل بيوشيمي مي      

 و journal clubها هر پنج شنبه صبح كالسهاي ندر بيمارستا. امتحان معرفي به امتحانات ارتقا را هم دارد

. كننـد  هاي جالب برگزار گرديده و دستياران همراه اساتيد خود در اين كالسـها شـركت مـي                 Caseمعرفي  

. دستياران همچنين در آموزش دانشجويان پزشكي بخصوص در واحـدهاي عملـي دخالـت مـستقيم دارنـد                 

بخـش هـاي   . گذراننـد بصورت توام آناتوميكال و كلينيكال مـي همانطور كه ذكر شد دستياران چهار سال را         

هـاي  گذراننـد و بخـش    ، انستيتو كانسر، سيناور دكتر شريعتي مـي       )ره(ماژوررا در بيمارستانهاي امام خميني      

. گذرانندمي..... مينوررا در بيمارستانهاي ميرزا كوچك خان، بهرامي، امير اعلم، فارابي، مركز طبي كودكان و               

                                                 
19
 MCQ 
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-، دكتر شريعتي ، سينا و مركز طبي كودكـان مـي      )عج(هاي كلينيكال را هم در بيمارستانهاي ولي عصر       بخش

  .گذرانند

  

  آموزش دانشجويان پزشكي) ب

  :آموزش پاتولوژي در دوره پزشكي عمومي به دو بخش تقسيم شده است

 پاتولوژي عمومي •

  پاتولوژي اختصاصي •

شناسي بيماري ها بوده و مباحث آن از بخش هـاي ابتـدايي             پاتولوژي عمومي ناظر به اصول پايه در آسيب         

پاسخ هاي سلول به آزار، التهاب حاد و مزمن ، ترميم، اختالالت هموديناميك،              :كتاب پاتولوژي رابينز شامل   

ترومبوآمبوليك و شوك، بيماري هاي ژنتيك، بيماري هاي سيستم ايمني، نئوپالزي، بيمـاري هـاي عفـوني،                 

  .و تغديه اي و بيماري هاي دوره شيرخوارگي و كودكي  گرفته شده استبيماري هاي محيط 

  . بخش عمومي در در اكثر دانشگاههاي  كشور در دوره علوم پايه در يك ترم تحصيلي تدريس مي شود

اسـت و عمومـا توسـط اسـاتيد         ) يك ونيم واحد  (و عملي   ) سه ونيم واحد  (اين بخش داراي قسمت نظري      

  .مختلف تدريس مي گردد

در بخش دوم يا پاتولوژي اختصاصي، به آسيب شناسي ارگان هاي خاص  پاتولوژي مانند دستگاه گوارش،                 

) دو واحـد (و عملـي   ) چهار واحـد  (اين بخش نيز داراي قسمت نظري       پرداخته مي شود    ...... ادراري، ريوي 

  .است و عموما توسط اساتيد مختلف تدريس مي گردد

شكي تهران همچنين مسئوليت آموزش دندانپزشكي ، علـوم آزمايـشگاهي،           گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پز    

هـاي  را در دانشكده  ) واحدهاي پاتولوژي نظري و عملي و بافت شناسي       (ميكروبشناسي، پرستاري و مامايي     

ارزيـابي آموزشـي گـروه پـاتولوژي     . المللي دانشگاه در كيش را بر عهـده دارد   مختلف و همچنين واحد بين    

  .گيرداي توسط معاونت آموزشي دانشكده پزشكي و دانشگاه صورت ميو دورهبصورت مرتب 

  

  :نقاط قوت برنامه

  تفكيك برنامه اموزش عمومي از دستياري  •
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  اجراي در حد امكان روش هاي جديد اموزشي •

  نظارت و استفاده از نظرات ارزشمند اساتيد بازنشسته •

  اهميت دادن به واحد هاي پاتولوژي عمومي •

  )تكويني و اخر دوره(يابي قوينظام ارزش •

  استفاده از بازخورد دانشجويان و اساتيد مربوطه •

  شركت دستياران در برنامه هاي اموزشي •

  

  :نقاط ضعف برنامه

  عدم هماهنگي با ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي در برخي موارد •

  عدم دسترسي به برخي منابع به دليل مشكالت مالي •

  ي اموزشيعدم توجه كافي به برخي نيازها •

جهت اطالع كامل تر از برنامه هاي اموزشي گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشـكي تهـران مـي تـوان بـه                       (

  ). مراجعه نمود http://www.Tums.ac.ir/dept_pathologyسايت 
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  دانشگاه علوم پزشكي ايران
 :مقدمه)الف

 عضو هيات علمي، وظيفه 13گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي ايران در حال حاضر با در اختيار داشتن 

آموزش پاتولوژي را براي گروه هاي مختلف فراگيران و در مقاطع مختلف از جمله دوره پزشكي عمومي، 

 رشته هاي مختلف آموزش پاتولوژي به دستياران تخصصي اين رشته و آموزش پاتولوژي به دانشجويان

همچنين اعضاء اين گروه مديريت و مسئوليت فني آزمايشگاه . علوم پايه پزشكي و پيراپزشكي بر عهده دارد

هاي تشخيص طبي و بافتي بيمارستانهاي آموزشي وابسته به اين دانشگاه را بر عهده دارند و در كنار 

، ارائه مشورت به متخصصان باليني در اين آموزش، نقش خود را در تشخيص بافتي و آزمايشگاهي بيماريها

 .زمينه ها و شركت در كميته هاي مختلف آموزشي و پژوهشي بيمارستانهاي مختلف ايفا مي نمايند

 1386در يك روند برنامه ريزي شده و با مشاركت تعدادي از اعضاء هيات علمي گروه پاتولوژي در سال 

همچنين . اساس نامه ساختار گروه و شاخه هاي آن تعيين گرديددر اين . اساس نامه اي تهيه و تنظيم گرديد

روند هاي تصميم گيري در مورد موضوعات مختلف مرتبط با فعاليت هاي گروه، خصوصا روند هايي كه 

منجر به تصميم هايي مي گردند كه نقش تعيين كننده در عملكرد گروه داشته باشند، به دقت تعيين 

 از تهيه در جلسات عمومي گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس اين اساس نامه پس. گرديدند

بر اساس اين ساختار سه كميته اصلي كليه . از اعمال تغييرات پيشنهادي اعضاء به تصويب آنها رسيد

فعاليتهاي اساسي مرتبط با گروه را بر اساس موضوع آنها تحت بررسي قرار داده و در مورد آنها تصميم 

اين كميته . كنند و بر تصميم گيري هاي قبلي و نحوه اجرايي آن نظارت و پيگيري انجام مي دهندگيري مي 

حيطه فعاليتهاي كميته هاي آموزشي و پژوهشي . ها شامل كميته آموزشي، پژوهشي و اجرايي مي گردند

آنها صحبت شده مسائل مرتبط با اين دو موضوع مي باشد كه به جزئيات در اساس نامه فوق الذكر در مورد 

كميته اجرايي مشتمل بر مدير گروه، معاون اجرايي گروه، مسئولين كميته هاي آموزشي و پژوهشي و . است

در كميته ي اجرايي مصوبات كميته هاي آموزشي و پژوهشي . روساي بخش هاي بيمارستاني مي باشند

همه . ها نظارت صورت مي گيردمورد بازبيني و بررسي قرار مي گيرند و بر چگونگي و كيفيت اجراي آن

عضويت همزمان . اعضاء گروه موظف هستند يكي از دو كميته فوق الذكر را براي عضويت  انتخاب نمايند

انتخاب مسئولين كميته ها، معاون اجرايي گروه و در نهايت مدير گروه با . در هر دو كميته بال مانع است
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مل اساس نامه گروه در وب سايت اين گروه با آدرس متن كا. اكثريت راي اعضاء گروه صورت مي گيرد

http://www.iums.ac.ir/dept_pathology / قابل مشاهده است   .  

در زير برخي از فعاليتهاي .  فعاليت هاي آموزشي جزء مهمترين و اساسي ترين فعاليتهاي اين گروه است

  .ي با تفصيل بيشترشرح داده مي شوندآموزش

  

  :آموزش پاتولوژي به دستياران پاتولوژي)ب

بيشترين ساعات فعاليتهاي كاري پاتولوژيستها در بيمارستانهاي مختلف آموزشي به آموزش دستياران 

 دستيار جديد در اين گروه پذيرفته شده و آغاز به كار مي 6هرسال بطور متوسط . تخصصي اختصاص دارد

با توجه به حضور تعدادي از دستياراني كه از ساير دانشگاه ها بصورت انتقال دائم و يا مهمان شدن . ايندنم

متغير )  نفر30 تا 27معموال بين  (24به اين گروه آمده اند، تعداد دستياران در سالهاي مختلف اغلب بيش از 

ل با مشاركت دستيار ارشد و زير نظر كليه دستياران بر اساس برنامه چرخشي كه در تابستان هر سا. است

مسئول كميته آموزشي تهيه شده است، در بيمارستانهاي مختلف آموزشي به شرح زير چرخش هاي خود را 

  :انجام مي دهند

   ماه آسيب شناسي تشريحي و دوماه كلينيكال10: سال اول -1

 – اي  پاتولوژي تشريحي در بخشهاي تخصصي تك رشته–بخش هاي كلينيكال : سال دوم -2

  سيتولوژي و پاتولوژي مغز استخوان

 بخش هاي كلينيكال و تشريحي: سال سوم -3

 بخش هاي كلينيكال و تشريحي: سال چهارم -4

بخش هاي آموزشي پاتولوژي براي دستياران پاتولوژي شامل بيمارستانهاي حضرت رسول و فيروزگر به 

ي اصغر و شفا يحيائيان به عنوان عنوان بخش هاي اصلي و بيمارستانهاي شهيد هاشمي نژاد، حضرت عل

بجز بيمارستان شفا يحيائيان كه تنها بخش تشريحي آن زير نظر پاتولوژيست . بخش هاي فرعي مي باشند

فعاليت مي نمايد و بخش كلينيكال آن آموزشي نيست، در ساير بيمارستانها دستياران هم چرخش تشريحي 

ي فوق تخصصي كمك كرده است تا دستياران بتوانند وجود بيمارستانها. و هم كلينيكال خواهند داشت

عالوه بر تشخيص بيماريهاي عمومي تر مرتبط با سيستم هاي مختلف بدن،  چگونگي مواجهه با نمونه هاي 
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مشكلي مثل بيوپسي هاي سوزني پروستات و كليه، تومورهاي نسج نرم و تومورهاي استخواني را به شكلي 

 بيمارستان هاي آموزشي وابسته  هاي چرخشي دستياران سالهاي مختلف درفهرست برنامه . فراگيرند ويژه

وب سايت گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي ايران به آدرس  در

pathology_dept/ir.ac.iums.www://httpقابل مشاهده است  . 

ملي روزانه، دستياران در ارائه ژورنال كالب و مشاركت در برنامه هاي بين عالوه بر انجام فعاليتهاي ع

بيمارستان (در يكي از مراكز آموزشي وابسته به اين گروه . بخشي درون بيمارستاني مشاركت فعال دارند

دستياران موظفند بر اساس برنامه تنظيمي بصورت مقيم در كشيك هاي بيمارستاني حضور ) حضرت رسول

باشند و صبح روز بعد گزارشي از فعاليتهاي خود در طول كشيك را به هيات علمي و ساير دستياران داشته 

 . ارائه نمايند

هرچند در مورد فعاليت دستياران در بخش هاي آموزشي تشريحي اغلب ابهام كمي وجود دارد، اما 

زش پاتولوژي كلينيكال مشكالت مختلفي در مورد چگونگي فعاليتهاي عملي دستياران در دوره هاي آمو

براي رفع پاره اي از اين ابهامات كميته ويژه اي از اعضاء گروه پاتولوژي مبادرت به تهيه . وجود دارد

جداولي گرديدند كه در آنها فعاليتهاي اجباري دستياران در هر دوره آموزشي مرتبط ليست شده است و 

هارت هاي الزم را كسب نموده و گواهي هاي دستيار موظف است در زمينه هاي قيد شده در آن جدول م

براي هر ماه از بخش هاي آموزشي كلينيكال جدول مشخصي . آن را از آموزش دهندگان دريافت نمايد

اين جداول در ابتداي سال تحصيلي به ). 2 يا ميكروبيولوژي 2، هماتولوژي 1مثال بيوشيمي (وجود دارد 

ل هر دستيار سال دو كه قرار است بر اساس برنامه چرخشي ساالنه براي مثا. كليه دستياران تحويل مي گردد

در اين ماه در بخش بيوشيمي يكي از مراكز آموزشي حضور يابد، مي داند كه بايد در اين دوره فعاليتهاي 

به اين ترتيب . مندرج در جدول بيوشيمي دو را بطور كامل انجام دهد و گواهي هاي الزم را ارائه نمايد

جبور مي گردد بخش اصلي زمان حضور خود در بيمارستان را در آزمايشگاه حضور داشته باشد و دستيار م

  . فعاليتهاي خواسته شده را كامل كند

در مورد پاتولوژي تشريحي گروه پاتولوژي اين دانشگاه براي نخستين بار مبادرت به انجام طرحي نموده 

صي دستياران آسيب شناسي را در سالهاي مختلف و به است تا بتواند اطالعات مرتبط با فعاليتهاي تشخي

به اين منظور يك سيستم كد بندي براي ثبت مشاهدات دستياران بر . تفكيك بخش آموزشي پيگيري نمايد
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اساس نوع بافت، نوع عمل و تشخيص نهايي تهيه گريده است تا بتوان فعاليت هاي دستياران را بر اساس 

  .يري نموداين سيستم كد بندي ثبت و پيگ

هر دستيار در پايان هر دوره بايد از بخش مربوطه يك گواهي انجام كار كه مشتمل بر كيفيت فعاليتهاي 

كاري، رفتار و همچنين سنجش دانسته هايش مي باشد دريافت نموده و آن را به دفتر گروه در دانشكده 

  .  اين نوشته قابل مشاهده استنمونه اي از اين برگه هاي ارزشيابي در انتهاي. پزشكي تحويل نمايد

  

مواردي كه توانسته اند در برقراري يك برنامه آموزشي دستياري نسبتا موفق در اين 

  :دانشگاه به ما كمك كنند عبارتند از

وجود اين ويژگيها به نوبه خود با عث شده . وجود اساتيد عالقه مند، فعال و با ميانگين سني پايين •

 :اند

o از از طرف آنها به فعاليتهاي آموزشي اختصاص يابدوقت و انرژي مورد ني. 

o از اطالعات علمي به روز شده برخوردار باشند. 

o در حيطه هاي فوق تخصصي تسلط كافي داشته باشند . 

o  بخاطر نزديكي سن و داشتن تجربه هاي مشترك، از همدردري و هم فكري مناسب با

 .دستياران برخوردار باشند

o عاتي نوين در آموزش دستياران استفاده نماينداز شيوه ها و منابع اطال . 

از انجا كه دانشگاه علوم پزشكي ايران اغلب در بين سه : وجود دستياران با متوسط سطح علمي باال •

 .انتخاب اول دستياران قرار دارد، اكثر دستياران با عالقه، با مطالعه و پر انگيزه هستند

در هر دو بيمارستان :  تعداد نمونه اي قابل قبولوجود بيمارستانهاي آموزشي عمومي پويا با •

فيروزگر و حضرت رسول بطور متوسط هر سال بيش از چهار هزار نمونه بررسي و گزارش مي 

 .گردند كه شامل نمونه هايي از تمامي ارگانهاي بدن مي گردد

ريهاي با گرايش بيما(وجود بيمارستان هاشمي نژاد : وجود بيمارستانهاي آموزشي فوق تخصصي •

و علي ) با گرايش بيماريهاي استخوان، مفاصل و نسج نرم(، شفا يحيائيان )كليه و محاري ادرار
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فرصت مناسبي را فراهم كرده است تا دستياران با مشاهده ) با گرايش بيماريهاي اطفال(اصغر 

 . تعداد قابل توجهي نمونه هاي مرتبط سطح آگاهي خود را در اين زمينه ها افزايش دهند

  :برخي محدوديت هاي موجود در زمينه آموزش دستياري عبارتند از

 محدوديت و نابساماني در فضاهاي فيزيكي محل كار در برخي از بخش هاي آموزشي •

 فقدان يا نارسايي در وسايل و ابزارهاي كاري مورد استفاده خصوصا در اموزش پاتولوژي كلينيكال •

ني و عدم توجه به بخش هاي پاتولوژي در فقدان يا نارسايي در مديريت هاي بيمارستا •

 بيمارستانهاي آموزشي

واگذاري آزمايشگاههاي باليني در دو بيمارستان از پنج بيمارستان آموزشي گروه به اعضاء خارج از  •

 گروه پاتولوژي و در يك مورد غير هيات علمي

تياران و اعضاء فقدان يا نارسايي در دسترسي به اينترنت در اغلب بخش هاي آموزشي براي دس •

 هيات علمي

فقدان و يا نارسايي در دسترسي به منابع مالي مناسب براي استفاده از ابزارهاي آموزشي مناسب  •

 توسط اعضاء هيات علمي

  :آموزش پاتولوژي به دانشجويان پزشكي)  ج

ضاء آموزش پاتولوژي در دو مقطع و در قالب هاي پاتولوژي عمومي و اختصاصي و با مشاركت كليه اع

در دوره پاتولوژي عمومي سرفصل دروس  بر اساس تيتر فصول كتاب . هيات علمي صورت مي گيرد

اين . تعيين گرديده است) Basic(مرجع آموزش پاتولوژي در دوره پزشكي عمومي يعني پاتولوژي رابينز 

 نقش در كالسهاي عملي سعي بر اين است تا. دوره خود شامل دو قسمت آموزش تئوري و عملي است

پاتولوژيست ها در تشخيص صحيح بيماريها و پيگيري آنها از طريق ارائه شرح حال و روند تشخيص 

ضمن اينكه با ارائه اين . بيماران واقعي و خيالي و با ارائه تصاوير و مثالهاي ملموس مورد تاكيد قرار گيرد

ري درس داده شده اند فراهم مي مثالها امكان يادآوري و فراگيري نكات مهم تئوريك كه در كالسهاي تئو

 .گردد

در دوره آموزش پاتولوژي اختصاصي به آموزش تغييرات پاتولوژيك در سيستم هاي مختلف بدن پرداخته 

سعي شده است تا اساتيدي براي آموزش هر قسمت انتخاب گردند كه در زمينه هاي تشخيصي . خواهد شد
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در عين حال به همه اساتيد تاكيد گرديده . وردار باشندمرتبط با آن موضوع از تبحر و تجربه بيشتري برخ

است كه در آموزش پاتولوژي سيستم هاي مختلف بدن، عالوه بر تغييرات هيستوپاتولوژيك، جنبه هاي 

آزمايشگاهي مرتبط با تشخيص بيماري نيز مورد بحث قرار گيرد تا از اين طريق به نهادينه شدن نقش 

  .هي در ذهنيت پزشكان آينده كمك گرددپاتولوژيستها در طب آزمايشگا

در اين حيطه امكانات و فرصت هايي كه براي ارتقاء كيفيت آموزش وجود دارد عبارتند 

  :از

 در اختيار داشتن اساتيد جوان و فعال و با انگيزه •

در اختيار داشتن محيط فيزيكي مناسب در دانشكده پزشكي براي دفتر گروه و برقراري كالسهاي  •

 مليتئوري و ع

 در اختيار داشتن وسائل سمعي و بصري در حد قابل قبول •

 در اختيار داشتن فضاي آزمايشگاهي مناسب با تعداد قابل قبولي از ميكروسكوپ •

 دسترسي به اينترنت بي سيم در اكثر نقاط دانشگاه •

وجود طرح درس براي آموزش پاتولوژي در هر دو مقطع عمومي و اختصاصي كه در مقاطع زماني  •

 .ب توسط خود اعضاء هيات علمي به روز مي گرددمناس

مشاركت همه جانبه و حد اكثري تقريبا تمامي اعضاء هيات علمي كه از طريق عمل به چارچوب  •

 .هاي موجود در اساس نامه گروه فراهم گرديده است

در مقابل برخي محدوديت ها و تهديد ها نيز در اين زمينه وجود دارد كه مي تواند جلوي 

  :برخي از اين عوامل عبارتند از. ت و بهبود كيفيت آموزش در اين مقطع را بگيردپيشرف

 فقدان انگيزه كافي براي يادگيري و پيشرفت در بين اكثر دانشجويان •

عدم وقت كافي براي اساتيد جهت تمركز بر فعاليتهاي آموزشي بعلت اشتغال به مسئوليت هاي  •

 مختلف

 .يت هاي آموزشي در بررسي كارنامه علمي اساتيدعدم توجه و تمركز مسئولين بر فعال •

 عدم به روز رساني وسايل كمك آموزشي  •
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عدم امكان استفاده از شيوه هاي نوين آموزشي و كمك آموزشي مثل استفاده از ميكروسكوپي  •

 .مجازي بخاطر كمبود منابع مالي

  :نقاط قوت برنامه

  تفكيك برنامه اموزش عمومي از دستياري  •

  امكان روش هاي جديد اموزشياجراي در حد  •

  نظارت و استفاده از نظرات ارزشمند اساتيد بازنشسته •

  )تكويني و اخر دوره(نظام ارزشيابي قوي •

  استفاده از بازخورد دانشجويان و اساتيد مربوطه •

 شركت دستياران در برنامه هاي اموزشي •

 فضاي مناسب ازمايشگاه و كالس هاي ذروس پاتولوژي •

 د با دانشجويانارتباط مناسب اساتي •

  ارتباط دادن بالين با دروس تئوري  •

  

  :نقاط ضعف برنامه

  عدم هماهنگي با ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي در برخي موارد •

  عدم دسترسي به برخي منابع به دليل مشكالت مالي •

 عدم توجه كافي به برخي نيازهاي اموزشي •

 عداد زياد دانشجويانعدم استفاده از برخي تكنيك هاي جديد اموزشي به دليل ت •

 عدم درك احساس نياز به پاتولوژي در دانشجويان •

دانشگاه علوم پزشـكي تهـران   ) دوره عمومي(جهت اطالع كامل تر از برنامه هاي اموزشي گروه پاتولوژي          (

  ). مراجعه نمود http://www.Tums.ac.ir/dept_pathologyمي توان به سايت 

 

  :آموزش پاتولوژي به دانشجويان ساير رشته ها) د
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معموال براي اين دسته از . آموزش اين دانشجويان بر اساس اعالم نياز گروههاي مرتبط  صورت مي گيرد

كالسها يك برنامه مشخص ساليانه وجود ندارد و محتواي مطالب ارائه شده اغلب بسيار خالصه و متناسب 

  . يش نيازهاي گذرانده شده توسط فراگيرندكان انتخاب مي گردندبا پ
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 در دانشگاه علوم پزشكي برنامه آموزشي پاتولوژي پزشكي عمومي
 يشهيد بهشت

  
 كه هم اكنون در اين دانشگاه اجـرا مـي       1383 در برنامه ارائه شده توسط دانشگاه شهيد بهشتي در سال  

) برنامـه داراي چهـار فـاز اسـت        (مه  جديدي است، تدريس پاتولوژي عمومي در فاز دوم برنامه            شود و برنا  

به هرحال قبـل از امتحـان علـوم       (صورت مي گيرد كه بعد از فاز دوم  نيز امتحان علوم پايه برگزار مي شود                 

يز يك ترم است، به اين فاز اول اين برنامه دو سال و نيم به طول مي انجامد و فاز دوم ن         ) پايه تدريس ميشود  

 .ترتيب تدريس پاتولوژي عمومي در اين دانشگاه از دانشگاه هاي ديگر ديرتر انجام مي گيرد

در برنامه تدريس پاتولوژي دانشگاه شهيد بهشتي پاتولوژي اختصاصي در فاز سوم برنامـه  تـدريس شـده و                    

، در زماني كه مباحث مربوط به آن ارگان  به طول مي انجامد و آسيب شناسي هر ارگان سيستم معموال دو ترم

سيستم توسط ساير گروه ها مطرح مي شود، تدريس مي گردد، به عنوان مثال، در هنگام تدريس بيماري هاي                   

.  ريوي، آسيب شناسي بيماري هاي ريوي، فارماكولوژي و مباحث داخلي همزمان با هـم تـدريس مـي شـوند              

شهيد بهشتي،  آسيب شناسي اختصاصي، به صورت واحـدي جداگانـه   الزم به ذكر است قبل از اجراي برنامه        

  .در يك ترم، بدون ارتباط موثر با ساير گروه ها در دوره فيزيوپاتولوژي تدريس مي گرديد

روش اجراي برنامه در دانشگاه شهيد بهشتي به گونه اي است كه آسـيب شناسـي هـر ارگـان، در هـر تـرم،                 

انشجويان توسط اعضاي هيئت علمي گروه پاتولوژي تدريس مي شـود         چندين بار براي گروه هاي كوچك د      

  . كه از نظر اين اساتيد، كاري نسبتا سخت و تكراري محسوب مي شود
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  موزشي پاتولوژي در ايرانآنقاط قوت برنامه 

  تفكيك برنامه اموزش عمومي از دستياري  •

  اجراي در حد امكان روش هاي جديد اموزشي •

   از نظرات ارزشمند اساتيد بازنشستهنظارت و استفاده •

  اهميت دادن به واحد هاي پاتولوژي عمومي •

  )تكويني و اخر دوره(نظام ارزشيابي قوي •

  استفاده از بازخورد دانشجويان و اساتيد مربوطه •

 شركت دستياران در برنامه هاي اموزشي •

 وجود اساتيد گرانقدر پيشكسوت •

 ارتباط با مراكز علمي خارج از كشور •

 ده از دوره هاي اموزشي خارج كشوراستفا •

 اموزش با كيفيت باال به دليل وجود حجم نمونه هاي زياد در بيمارستان هاي اموزشي •

 همزمان بودن اموزش كلينيكال و اناتوميكال پاتولوژي •

 حضور اساتيد پاتولوژي در بيمارستان ها و ارتباط با بالين •
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   ايرانموزشي پاتولوژي درآنقاط ضعف برنامه 
  

  عدم هماهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در برخي موارد •

  عدم دسترسي به برخي منابع به دليل مشكالت مالي •

 عدم توجه كافي به برخي نيازهاي اموزشي •

 در برخي موارد اهميت كمتر دادن به كلينيكال پاتولوژي •

 صرف بيشتر وقت اساتيد و دستياران در قسمت هاي اناتوميكال •

 گيزه و احساس نياز دانشجويان پزشكيعدم ان •

 فعال نبودن بخش اتوپسي •

 فقدان اموزش كلينيكال پاتولوژي در پزشكي عمومي •

 متفرق بودن بيمارستان هاي اموزشي •

 كمبود تجهيزات پيشرفته به داليل مالي •

 فقدان برنامه هاي اموزشي طب انتقال خون در دوره عمومي و دستياري •
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  هت بهبود وضع موجودپيشنهادات در ج
  

بازنگري در برنامه اموزشي پاتولوژي و توجه بيشتر به نيازهاي زمـان كنـوني بـا همكـاري هيئـت بـورد                       ●

  .وانجمن تخصصي پاتولوژي و ساير صاحب نظران

با تدوين دوره هـاي فلوشـيپ      )با توجه به اهميت روزافزون ان     ( اهميت دادن بيشتر به كلينيكال پاتولوژي        ●

  هاي كلينيكال پاتولوژيدر زمينه 

ياددهي براساس رفرانس هاي جديد     )ايجاد زمينه هاي الزم   ( استفاده بيشتر از تكنيك هاي جديد اموزشي         ●

  و يادگيري

اسـتفاده از  ( ورود بيشتر اينترنت و امكانات نرم و سخت افزاري به پاتولوژي و استفاده از تلـه پـاتولوژي        ●

  ...). و كنترل كيفي وبازاموزي وبرنامه هاي نرم افزاري نوين اموزشي

برنامـه ريـزي ايـن برنامـه هـا بايـد بـر اسـاس                ( دوره هاي قوي بازاموزي بر اساس فيدبك هاي موجود         ●

  ).نيازسنجي متخصصان و تازه هاي اين علم باشد

  .اشند وجود بازاموزي ها و برنانه هاي الكترونيك تا افراد دور از مركز هم امكان دسترسي به ان را داشته ب●

  . شان پاتولوژيست ها در دانشگاه و بيمارستان ها با همكاري مسئولين مربوطهء تالش در جهت ارتقا●

تـشكيل كـارگروه هـاي     (تعامل بيشتر و موثر تر پاتولوژيست ها با ساير گروه هاي بـاليني و علـوم پايـه                    ●

  ).مشترك با گروه هاي ديگر

  .وتقوين ان ها)مولتي ديسيپنري( ايجاد واحدهاي پژوهشي و اموزشي چند بخشي●

جايگاه پژوهش در گروه هاي پاتولوژي و سـرمايه گـذاري بيـشتر در ايـن زمينـه توسـط معـاونين            ء ارتقا ●

  .پژوهشي

  . ايجاد مراكز تحقيقاتي قوي و تربيت پژوهشگر و استفاده از متخصصين امار و اپيدميولوژيست●

ر هر دو قسمت كلينيكال و اناتوميكال با تـالش گـروه             اهتمام بيشتر در ايجاد دوره هاي فوق تخصصي د         ●

  .هاي اموزشي دانشگاه ها
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 اعزام بيشتر اساتيد به دانشگاه هاي معتبر خارج از كشور جهت ديدن دوره هـاي تكميلـي  و اسـتفاده از                       ●

  .انان براي تشكيل دوره هاي فلوشيپي در داخل كشور با همكاري مسئولين دانشگاه ها

   پاتولوژي در دوره عمومي و به كلينيسين هاموزش كلينيكال�●

  ......و
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  دوره پاتولوژي در كشور مصر

  

  :مقدمه) الف

شرايط ورود به دوره تحصيلي پاتولوژي در اين كشور شامل گرفتن يك نمره حداقل در دروس پاتولوژي 

ياري و در نهايت اتمام دوره عمومي دوره عمومي، گذراندن موفقيت آميز يك دوره قبل از ورود به دست

 Aاين دوره چهار ساله شامل مرحله . حداقل اين دوره دستياري چهار سال است. پزشكي عمومي است

دوسال  ( B، مرحله )يك سال پاتولوژي عمومي، ايمينوهيستوشيمي، علوم آزمايشگاهي و اتوپسي(

 مانند subspecialityيكسال طي دوره در يك  ( Cو مرحله ) آناتوميكال پاتولوژي ، اتوپسي و سيتولوژي

هدف از اين برنامه آموزشي تربيت افرادي با . باشدمي.....) كبد، اطفال، زنان، سيتولوژي، كليه، گوارش و 

  .دانش پاتولوژي و مهارت هاي الزمه كه بتوانند بصورت مستقل عمل كنند مي باشد

  

  : اهداف كلي برنامه) ب

رد يادگيرنده و ايجاد حس متخصص بودن در آنها، ايجاد و داشتن يك رابطه ايجاد نگرش مناسب در ف

خوب و مناسب با همكاران و بيماران، داشتن يك نگرش و مهارت و دانش يك متخصص، مهارت مديريت 

  .و اداره يك آزمايشگاه پاتولوژي و در نهايت توانايي ايجاد يك محيط سالم جهت آزمايشگاه پاتولوژي

  

  :اروش اجر) ج

در .  خود را تكميل و به گروه آموزشي مربوطه تحويل نمايندlog bookدستياران طي دوره آموزشي بايد 

log book 5 نوزاد و 10هر سال .  مورد راثبت نمايند2000 مورد آناتوميكال جمعا 500 هر سال بايد 

 ثبت كرده باشند  هاlog book بزرگسال را اتوپسي كرده و در 20 نوزاد و 40بزرگسال يعني جمعا 

  . مورد سيتولوژي بازاي هرسال هم ثبت شده باشد300 بايد log bookهمچنين در 

قسمت اعظم آموزش براساس كار . شان متفاوت است روشهاي يادگيري دستياران بر حسب سال تحصيل

  :رودعملي در بخش است ولي بطور كلي روشهاي ذيل در يادگيري و آموزش بكار مي
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اين روش سبب شده ياد دهنده و يادگيرنده در كنار . خل بخش، مهمترين روش استكار روتين دا •

  هم قرار گيرند و مطالب با سرعت بيشتري منتقل شود

  . هايش مطالعه كندCaseدهد كه روزانه در مورد كتابهاي رفرانس كه به يادگيرنده اين اجازه را مي •

  . كند را براي امتحانات آماده ميريزي شده و سيستماتيك كه فردمطالعات شخصي برنامه •

  .اي گروه آموزشيجلسات منظم و دوره •

  .هاي آموزشي كه فرصت خوبي براي آموزش هستندكارگاه •

  . هاي فشرده كه بخصوص براي آمادگي جهت امتحانات بسيار مناسب است طي دوره •

  .طالب مي شودجلسات و همايشهاي عملي كه سبب آشنايي يادگيرنده با اساتيد و آشنايي با م •

  .هاي كلينيك مي شودهاي آموزشي مختلف كه سبب آشنايي بيشتر با جنبهجلسات بين گروه •

مسئوليت اجراي برنامه آموزشي، گروه آموزشي مربوطه است و نظارت بر چگونگي اجرا و احيانا راهنمايي 

ده گروه آموزشي و همچنين هاي منظم و اطمينان كردن از كيفيت مطلوب اجراي برنامه بر عهالزم، ارزيابي

  .هاي باالتر آموزشي در دانشكده استرده

  

  :اهداف جزئي دوره آموزشي )د

تعريف و توانايي بحث در مورد بيماريهاي اصلي كه : افزايش در سطح دانش و فهم علم پاتولوژي •

الت، كند كه همان پاتولوژي عمومي است، فهم مكانيسم پايه اختالارگانهاي مختلف را درگير مي

  .اتيولوژي و پاتوژنز

  .يادگيري مشخصات ، پيش آگهي و عوارض هر بيماري  •

 يادگيري اصول روشها ي آزمايشگاهي مثل روش برش بافتها ، آزمايشات ماكروسكوپي و انتخاب  •

بلوكهاي مناسب در مورد ضايعات بدخيم و غير بدخيم، توانايي انجام و يادگيري و آماده سازي 

يادگيري ماركرهاي ايمينوهيستوشيمي مشخصه هر . هاي شايعي جهت نمونهتكنيكهاي رنگ آميز

 .ضايعه و خصوصيات مولكوالر پاتولوژي آنها

يادگيري تكنيكهاي . يادگيري خصوصيات ميكروسكوپي ضايعات مختلف و الگوي بافتي آنها •

م گيري توانايي توضيح پاتولوژي مبتني بر شواهد و تصمي. مولكوالر در دسترس در پاتولوژي
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آشنايي با اتوپسي و پزشكي قانوني و وجهه هاي قانوني در اتوپسي و . صحيح و به موقع 

  .پاتولوژي

تشخيص بدخيمي ها در نمونه هاي مختلف مانند پستان، : اهداف در سطح كسب مهارتهاي عملي •

  .گوارش، دستگاه تنفس و ادراري تناسلي، سر و گردن و غيره

.  در جهت حل مشكالت پيچيد باليني با استفاده از اصول علوم پايه توسعه و افزايش توانايي ها •

 . نوشتن يك گزارش صحيح كه بتواند به پزشك اطالعات صحيح و مورد نيازش را بدهد

 .يادگيري نماهاي هيستولوژيكي و ايمونوهيستوشيمي بافت هاي نرمال و غير نرمال •

 .  اين با يافته هاي ميكروسكوپي و هيستولوژيكالتوانايي تفسير و آناليز داده هاي مولكوالر و ادغام •

 و پست الكترونيكييادگيري استفاده از كامپيوتر و روشهاي آماري، جستجوي الكترونيكي،  •

  .سرويسهاي اينترنتي در جهت استفاده از اين امكانات در آزمايشگاه 

ه بيماران و توانايي بكار بردن صحيح نتايج تحقيقات و جستجوها در جهت حمايت و كمك ب •

 .تصميم گيري در مورد آنها

  

 :ارزيابي دستياران) د

روشهاي ارزيابي و امتحان دستياران توسط هيئت بورد پاتولوژي تعيين شده و در دفترچه هاي راهنما و در 

تمام دستياران جهت گرفتن مدرك نهايي بايد دو . سايت گروه پاتولوژي جهت ايشان اعالم گرديده است

  .و يك شفاهي و دو امتحان عملي دوره را با موفقيت بگذرانندامتحان كتبي 

هر داوطلب . اولين امتحان در دوره دستياري بصورت كتبي برگزار شده و در انتهاي سال اول برگزار شده

داوطلبان قبل از شركت در اين امتحان ضمنا امتحان . براي قبولي تا سه بار مي تواند اين امتحان را بدهد

امتحان كتبي ديگر امتحان دومي است .  و مهارت هاي كامپيوتر را گذرانده باشند50 نمره حداقل تافل را با

براي شركت در اين امتحان داوطلب بايد چهار سال را طي كرده باشد و . كه طي دوره گرفته مي شود

. داده باشد خود را كامل تحويل log bookامتحان كتبي اول را هم با موفقيت گذرانده باشد و همچنين 

Log bookهر داوطلب سه .   بايد توسط مدير گروه بررسي و كامل بودن آن با امضا به تاييد برسد

  .بارفرصت شركت و قبولي در اين امتحان را دارد
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داوطلب بايد امتحان دوم را با موفقيت گذرانده باشد تا . سومين امتحان، يك امتحان شفاهي و عملي است 

  .هر داوطلب سه بار حق شركت در اين امتحان را دارد. م شركت كند بتواند در امتحان سو

محل ) از لحاظ ماركروسكوپي( نمونه را به خوبي توصيف كند 6در امتحان شفاهي و عملي داوطلب بايد 

 اساليد را بصورت ميكروسكوپي ديده و 10هر داوطلب بايد . ضايعه را تشخيص و در مورد آن بحث كند

  . اساليد انتخابي است 10 چهار اساليد از اين به خوبي بيان كند

 و يا تستي با انتخاب بهترين گزينه و هم از سواالت تشريحي با جوابهاي MCQدر امتحانات كتبي از متد 

  . ساعت مي باشد2كوتاه استفاده شده و زمان هر قسمت هم 

  :نقاط قوت برنامه

  داشتن يك سابقه خوب اموزشي-1

  يكال و اناتوميكالهم زماني اموزش كلين-2

  داشتن برنامه مدون اموزشي-3

  ارزش دادن به كار عملي-4

  تكيه به اموزش فردي-5

  استفاده از تكنولوژي كامپيوتر و اينتر نت در برنامه-6

  اهميت دادن به هر سه سطح نگرش اموزشي در برنامه-7

  سيستم ارزيابي منظم-8

  :   نقاط ضعف برنامه

  اليني ديگرارتباط كم با رشته هاي ب-1

  اهميت كم به مسائل مديريتي واحدهاي ازمايشگاهي-2

  استفاده كم از تجربيات بزرگتران وپيشكسوتان رشته-3

 براي اگاهي بيشتر از برنامه اموزشي گروه پاتولوژي در كشور مصر مي توان به سايت

http://www.360-medical.com/Egyptian Fellowship Boards/Pathology 

curriculum مراجعه نمود.  
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  دوره پاتولوژي در كشور استراليا

 

  :مقدمه)الف

برنامه هاي اموزشي معموال .ارزش محسوب مي شود با پاتولوژي در كشور استراليا از رشته هاي مهم و

كميته هاي مختلف اموزشي وظيفه نوشتن برنامه هاي اموزشي گروه ها .هماهنگ با كشور نيوزيلند مي باشد

اين كميته ها همچنين وظيفه ارزشيابي نهائي و .ظارت بر حسن انجام انها را عهده دار مي باشندو پيشبرد و ن

 .اعطا بورد تخصصي را دارند

  .گذراندن دوره عمومي پزشكي و، داشتن حداقل يكسال سابقه كارمي باشد : به دوره شرط ورود

  

  :اهداف آموزشي) ب

 –توانائي بررسي ماكروسكوپي بافت ها ( پاتولوژيست تربيت نيروي انساني با توانائي هاي الزمه يك

 – كمك به كلينيسين ها جهت يافتن تشخيص صحيح – بررسي ميكروسكوپي بافت ها –ديسكسيون بافتي 

هدف اصلي برنامه مي ...)  مهارت هاي الزم در انجام اناليزهاي كلينيكال و–مديريت و اداره يك ازمايشگاه 

  .باشد

  .ام مي باشد سال تم5 :مدت دوره

  

  :روش اجرا)ج

 سال تمام است و شامل واحدهاي پاتولوژي عمومي ، آناتوميكال  پاتولوژي 5دوره آموزشي 

، شيمي، كلينيكال پاتولوژي، ژنتيك، هماتولوژي، )هيستوپاتولوژي، سيتوپاتولوژي و پزشكي قانوني(

شتركي با ساير گروههاي آموزشي همچنين برنامه هاي اموزشي  م. ايمونولوژي و ميكروبيولوژي مي باشد

  .مانند آندوكرينولوژي ، هماتولوژي و ايمونولوژي وبيماريهاي عفوني دارند

 سال دوره اموزشي خود را در مركز آموزشي ديگري بايد بگذرانند و هدف از اين كار 5دستياران يكسال از 

  .كاران و گروهها تعريف شده استآشنايي با ساير روش هاي آموزشي و توانايي ايجاد ارتباط با ساير هم
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  :ارزيابي) د

  : در سه مرحله مي باشدارزيابي دستياران

  .امتحان علوم پايه پاتولوژي كه قبولي در آن براي دستياران ضروري است •

  . امتحان دوم مي باشد3در آخر سال  •

 . هم امتحان سوم برگزار مي شود5در آخر سال  •

  .تياران برگزار شده و بصورت كتبي ، عملي و شفاهي ا ستامتحان اول و دوم جهت بررسي دانش دس

 .ارزيابي دستياران طي دوره بصورت تكويني و در انتها ارزشيابي نهائي صورت مي گيرد

  كميته آموزشي دانشگاه مسئوليت نظارت و ارزشيابي و انجام توصيه هاي الزم در مورد نحوه 

  .اجراي برنامه آموزشي دستياران را برعهده دارد

  :نقاط قوت برنامه

  داشتن يك سابقه كار و كسب مهارت هاي اجتماعي الزم •

   همكاري با ساير گروه هاي باليني •

  شنائي با مراكز مختلف و آ20اموزش ديدن در چند مركز دانشگاهي •

  موزشيآ پاره وقتداشتن دوره هاي  •

  :نقاط ضعف برنامه

  طوالني بودن زمان دوره نسبت به اكثر كشورها •

  موزشيآموزشي و كمك هاي برتر آبه تكنولوژيعدم اشاره  •

  در برخي موارد داشتن شهريه هاي زياد •

  

 براي اگاهي بيشتر از برنامه اموزشي گروه پاتولوژي در كشور استراليا مي توان به سايت

http://www.ama.com.au/node/3150/Pathology curriculumمراجعه نمود .  

  

                                                 
20
 Rotation 
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  تحده آمريكادوره پاتولوژي در كشور اياالت م
 

  :مقدمه) الف

آمريكا متخصص پاتولوژي پزشكي است كه دوره دستياري پاتولوژي و امتحانات نهايي آن را با موفقيت  در

موزشي پاتولوژي در كشور امريكا يكي از كامل ترين برنامه ها در جهان مي باشد و آبرنامه .گذرانده باشد

  .ستدر ان به تمام سطوح يادگيري توجه كافي شده ا

  

  :اهداف برنامه) ب

فراهم كردن راهكارهايي كه دستيار پاتولوژي بتواند به خوبي دوره هاي آناتوميكال و كلينيكال  •

 .را بگذراند

مديريت و هدايت آزمايشگاه هاي كلينيكال و انجام كنترل كيفي ، ارزيابي تستهاي جديد و  •

Procedureهاي جديد تشخيصي ..  

 .ي و نوشتاري با ساير همكاران در رشته هاي مختلف توانايي ايجاد ارتباط گفتار •

 .تربيت يك معلم كامل •

 .تربيت مهارتها و ايجاد حس وتجربه تحقيق و پژوهش در آزمايشگاه هاي كلينيكال •

 و كمك به ساير پزشكان در حل مشكالت باليني و يادگيري مبتني بر حل مشكلكسب مهارت  •

 .تشخيصي

 .بولي در امتحانات بورد تخصصيايجاد توانايي در دستيار جهت ق •

  

 :روش اجرا) ج

برنامه آموزشي دستياري به واحدهاي . دوره دستياري بصورت مخلوط آناتوميكال و كلينيكال مي باشد

كوچكتري تقسيم شده ماننند برنامه كلينيكال ميكروبيولوژي ، انتقال خون، كلينيكال ايمونولوژي، 
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 در سطوح مختلف دانش و مهارت و نگرش هائي تقسيم بنديهاي و براي هركدام...... فلوسايتومتري و 

 .انجام شده كه بايد طي دوره همگي آنها با موفقيت گذرانده شود

  

  ارزيابي) د

امتحانات ديگري . هر ماهه و يا در آخر هر چرخش دستياران توسط اساتيد مربوطه ارزيابي مي شوند

 و امتحانات عملي تشخيص اساليدهاي Power Point و تصاوير MCQ درجه ، 360همچون ارزيابي 

  .پاتولوژي هم به عمل مي آيد

  

  :نقاط قوت برنامه

  جامع بودن برنامه •

يك برنامه  ....)- سيتولوژي – اناتوميكال – همتولوژي – ايمونولوژي –ميكرب شناسي (هر مبحث  •

  .كامل و جامع جداگانه اي دارد

  سيستم ارزيابي قوي •

   گروه هاي اموزشيارتباط با بالين و ساير •

  استفاده از روش هاي جديد اموزشي •

  تاكيد براستفاده از كامپيوتر و اينترنت و ساير روش هاي ديجيتال •

  اشنائي با تجهيزات و روش و ايده هاي نو در پاتولوژي •

  

 براي اگاهي بيشتر از برنامه اموزشي گروه پاتولوژي در كشور امريكا مي توان به سايت

http://www.Duke University medical Center, American Association of 

Pathologists Assistants (AAPA)ِ مراجعه نمود .  
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              فصل سوم  
  ارائه خدمات آزمايشگاهي
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 ارزيابي وضعيت موجود ارائه خدمات آزمايشگاهي

 

  :ائه خدمات آزمايشگاهي مي توان از شاخص هاي ذيل استفاده كردبراي ارزيابي وضعيت موجود ار

  سالمت دسترسي به خدمات -الف 

   كيفيت ارائه خدمات  -ب

   اصل حفاظت از بيمار  -ج

   ارائه خدمات و ظرفيت  سرعت-د

  

   سالمت خدمات به دسترسي-الف

با كيفيت قابل قبول و يكسان  يك خدمت  موقع تمامي آحاد جامعه بهدسترسي به معناي امكان دستيابي به

  :مي باشدقابل بررسي  بعد 4دراز اين منظر دسترسي به خدمات آزمايشگاهي . استدر سراسر كشور 

 دسترسي فيزيكي -1

 آزمايشگاه 4981تعداد آزمايشگاه هاي موجود در ايران طبق اخرين آمار آزمايشگاه مرجع سالمت برابر

 و درماني در بخش هاي دولتي و خصوصي مشغول به پزشكي مي باشد كه در حوزه خدمات بهداشتي

با احتساب اين امر كه طبق نظر سازمان جهاني بهداشت با توجه به پيشرفت خدمات . فعاليت مي باشند

 نفر جمعيت را دارا مي باشد اين 20000آزمايشگاهي يك آزمايشگاه عمومي توان ارائه خدمات براي حدود 

 ميليوني 100اراي پراكندگي جغرافيايي مناسب باشند توان پوشش جمعيت تعداد آزمايشگاه در صورتي كه د

از سوي ديگر بايد توجه نمود كه افراد واجد صالحيت براي اخذ پروانه مسئوليت فني . را خواهند داشت

 پزشك 100000 نفر مي باشد كه با در نظر گرفتن حضور حدود 3000آزمايشگاه تشخيص طبي در حدود 

 پزشك يك مسئول فني آزمايشگاه خواهيم داشت كه اين عدد هم به آمار جهاني 30بر هر در كشور در برا

  . پزشك يك مسئول فني در نظر مي گيرند نزديك مي باشد25كه براي هر 

وجود مراكز فاقد مسئول ) 1: عليرغم وجود آمار مناسب مشكالتي در دسترسي فيزيكي مطرح شده است

دم توزيع جغرافياي مناسب كه سبب تمركز آزمايشگاه  هاي ع) 2فني بخصوص در بخش بهداشت، 
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پزشكي در بعضي از مناطق و بالطبع كمبود و حتي فقدان بعضي از شاخه هاي تخصصي در ساير مراكز 

  .  گرديده است

 نخواهد  به خدمات مورد نياز آزمايشگاهي بيشترمراجعان با افزايش تعداد آزمايشگاه ها الزاما دستيابي مطمئنا

فراهم نمودن امكان دسترسي مناسب بخصوص در حوزه خدمات پايه سالمت از وظايف وزارت . رديدگ

بادر نظر گرفتن آمار مي توان به اين نتيجه رسيد كه با برنامه . بهداشت ، درمان واموزش پزشكي مي باشد

 اقليم جغرافيايي ولي هنوز در سراسر. ريزي مناسب مننجر به تربيت متخصصين به تعداد كافي گرديده است

پس مي توان نتيجه گيري كرد كه براي تصحيح . ايران دسترسي فيزيكي يكسان و متعارف مشاهده نمي شود

بازنگري صورت پذيرد كه  به گونه اي  پزشكيآيين نامه تاسيس آزمايشگاهروند توزيع بايد در  طراحي 

 و يا مديريت آن  مي آزمايشگاه تاسيسه اقدام بكه در مناطق مورد نياز و يا مسئولين فني موسسين جهت 

چنين سياستي مي تواند سبب جلب همكاران بخصوص تازه فارغ .در نظر گرفته شود امتيازات ويژه اي كنند 

فقدان قوانين و يا در نظر نگرفتن  ديگر به دليل سوياز . التحصيالن به فعاليت در مناطق حاشيه اي گردد

مشاهده مي در مناطق مركزي ها تراكم آزمايشگاه يس آزمايشگاه ، جهت تاس) نياز موجود(سقف جمعيتي

محدود ولي توجه به اين نكته الزامي است كه تراكم آزمايشگاه ها در يك منطقه شهري نه تنها به علت .شود

خواهد گرديد بلكه حتي در يك شهر توزيع  سرمايه گذاري در بعد  منفياقتصادي،سبب تاثير بودن مشتريان 

  . دمات آزمايشگاهي در سراسر آن به صورت يكنواخت نخواهد بودمناسب خ

 عدم اطالع از امكانات بالقوه آزمون هاي آزمايشگاهي -2

محدود در زمينه توانايي ها و قابليت هاي يكي ديگر از ابعاد دسترسي به خدمات آزمايشگاهي دانش 

م اطالع پزشكان درخواست  عد.مي باشدپزشك معالج از سوي اين خدمات ارائه شده توسط تشخيصي 

كننده از امكانات بالقوه آزمايشگاه باليني در فرآيند تشخيص و اداره بيماري ها يكي از محدوديت هاي 

به عبارت ديگر ممكن است يك آزمون .  بيماران به اين خدمات محسوب مي گردديجدي در دسترس

تشخيص بيماري باشد و اين در حالي است آزمايشگاهي قابل انجام در بسياري از آزمايشگاه ها راه گشاي 

از سوي ديگر بايد توجه كرد كه .  بي اطالع باشدآنكه پزشك معالج از وجود آن و يا امكانات تشخيصي 

. پزشكان عالوه بر توانايي ها و قابليت ها  بايد از محدوديت هاي تشخيصي موجود نيز اطالع داشته باشند

يه فيمابين آزمايشگاه پزشكي و پزشك در نهايت منجر به تشخيص بايد بدانند كه ارتباط قوي و دوسو
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در اين راستا مي توان توجه كرد كه  در بسياري از كشورها وجود پاتولوژيست .  صحيح خواهد گرديد

  .بعنوان عضوي از گروه موسسين يك بيمارستان و يا يك مركز درماني الزامي است

فقدان آموزش كلينيكال پاتولوژي در دوره ر بعد دانشگاهي  ،علت ضعف ارتباطي  را مي توان از يك سو د

در بهترين شرايط ( با خدمات تشخيصي موجود در كشور  پزشكان  كه سبب گرديده تا آشناييطب عمومي

فقط به امكانات موجود در بيمارستان هاي دانشگاهي در زمان تحصيل محدود گردد و همچنين همكاري ) 

آموزشي با يكديگردانست و از سوي ديگردر دوره بعد از فارغ التحصيلي آن و تفاهم كمرنگ گروه هاي 

رابه  جدايي دوره هاي بازآموزي و كنگره هاي پاتولوژي و علوم مرتبطه آزمايشگاهي از دوره هاي باز 

آموزي و كنگره هاي وسيع برگزار شده در ساير گروه هاي پزشكي، همكاري ضعيف انجمن هاي علمي با 

  .بوط دانستيكديگر مر

 توان مالي خريد خدمات -3

تشخيصي به خدمات آحاد جامعه دسترسي كاهش توان در موثر امل ومهمترين عيكي از در حال حاضر 

بايد توجه كرد كه پوشش بيمه اي كشور قابل . است افت شديد توان مالي گيرندگان خدمت پزشكيآزمايشگاه

نتظار دارند كه در بهره گيري از خدمات آزمايشگاهي از و اكثريت بيماران ا. مي باشد%) 90بيش از ( توجه 

آزمايشگاه هاي پزشكي حتي در بخش . امكانات عرضه شده توسط سازمان هاي بيمه گر بهره بگيرند

و تمامي آزمون هاي ارائه شده در . داراي قرارداد با سازمان هاي بيمه گر مي باشند% 95خصوصي بيش از 

كه اين امر كامال با درصدهاي موجود و پوشش هاي ارائه شده در ساير . گيرندپوشش  اين قرارداد قرار مي 

تعرفه هاي جاري در آزمايشگاه هاي پزشكي هم . قسمت هاي درماني ،تشخيصي و دارويي متفاوت مي باشد

   .در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي تعرفه هاي رسمي مي باشد

 درصد تجاوز 30 پرداخت بيماران از خدمات سالمت نبايد از  برنامه چهارم توسعه، سهم90بر مبناي ماده 

كند و اين در حالي است كه به دليل پايه مبنا قرار دادن تعرفه دولتي توسط سازمان هاي بيمه گر و عدم تعهد 

 سهم پرداخت 88سازمان هاي بيمه گر مكمل در پوشش خدمات آزمايشگاهي سرپايي براي مثال در سال 

 به دليل كاهش روزافزون سهم . درصد افزايش يافته است73ت آزمايشگاهي به بيش از بيماران از خدما

سازمان هاي بيمه گر و افزايش سهم پرداخت مستقيم بيماران سبب گرديده است كه با وجود عرضه طيف 

بسيار وسيعي از خدمات تشخيصي هم گام با پيشرفته ترين كشورهاي جهان در ايران ، مردم توان بهره 
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بايد نكته اي را در اين قسمت يادآور شد كه تعرفه موجود در امر . داري از خدمات را نداشته باشندبر

خدمات وسيع آزمايشگاهي در ايران درحاليكه قسمت اعظم تجهيزات و كيت هاي مصرفي وارداتي بوده 

  . استحتي از كشورهاي همجوار ، و حتي ازساير كشورهاي در حال توسعه بسيار پايين تر بوده 

مبنا قراردادن تعرفه دولتي توسط سازمان هاي بيمه گر عالوه بر افزايش سهم پرداخت بيماران باعث شده 

  .است كه بسياري از آزمون هاي تخصصي در آزمايشگاه هاي بيمارستان هاي دولتي قابل انجام نباشد

 شبكه ارجاع نمونه هاي آزمايشگاهي -4

 تشخيصي پيشرفته و پيچيده تر كه مطمئنا خود نياز به هزينه هاي با پيشرفته شدن و فراهم آوردن امكانات

يكي از نمونه هاي . سيستم هاي ارجاع طرح ريزي گرديده اند. فزاينده و خدمات پشتيباني قوي تر دارند

طراحي سيستم .  مي باشد"طرح كشوري تشخيص پيش از تولد تاالسمي بتا ماژور"موفق اينگونه خدمات 

صرفه جويي در منابع، تمركز توان هاي تشخيصي و در نتيجه ارتقاء دانش، مشكالت هاي ارجاع براي 

  . موجود در نقل وانتقال بيمار مانند شرايط جغرافيايي صعب العبور صورت مي پذيرد

آنچه در . مورد نيازشان باشددسترسي مردم به خدمات تخصصي بنابراين مي تواند يكي از روش هاي تحقق 

وجود ) 3ايمني انتقال نمونه ، ) 2مديريت شبكه، ) 1: م هايي  حائز اهميت مي باشدطراحي چنين سيست

رعايت اصول اخالقي ) 5تعريف سطوح آزمايشگاهي جهت ارجاع و ) 4استانداردها و الزامات مشخص ، 

  . .انتقال نمونه مي باشد

 نمونه بيمار در نزديكترين كهاست برقراري شبكه ارجاع نمونه هاي بيماران بدين معن در يك تعريف ساده 

متاسفانه .  اخذ و سپس تحت شرايط مناسب به آزمايشگاهي تخصصي ارجاع گردد)ترجيحا آزمايشگاه(محل 

تعريف شده در بخش خصوصي و گاهي حتي در بخش در حال حاضر كشور ما فاقد يك شبكه ارجاع 

 با ي شخصي با عقد قراردادمعموالي عمومي  آزمايشگاه ها.جهاني است استانداردهاي دولتي همخوان با

از كپي محدود به وجود نظارت بر اين سيستم .آزمايشگاهي تخصصي نمونه هاي خود را ارجاع مي دهند

   . ادارات امور آزمايشگاه هاي دانشگاه ها استدرقرارداد 

 شبكه را با بايد متذكر گرديد كه شبكه ارجاع داراي تعاريف ويژه و بخصوصي مي باشد و نبايد وجود اين 

طراحي چنين شبكه هايي معموال در سطوح تخصصي و فوق . ايجاد مراكز نمونه گيري يكسان دانست

انتقال نمونه ها امري بسيار ظريف است . تخصصي و نه در سطح آزمايشگاه هاي عمومي صورت مي گيرد
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اخيرا آزمايشگاه مرجع . كه بايد با رعايت تمامي اصول مندرج در مقررات بين المللي بهداشت صورت پذيرد

 در صورت استقرار .سالمت استانداردهاي نحوه ارجاع نمونه هاي آزمايشگاهي را تدوين و ابالغ كرده است 

 دسترسي بيماران به آزمايشات تخصصي  خدمات و بهبود سطوح اين استانداردها شاهد ارتقا كيفيت 

نيم كه كيفيت ارائه خدمات ، ايمني جامعه و سالمت حدي به سيستم ارجاع تكيه كبايد در ناما . خواهيم بود 

  . آن هم صرفا در فاز نمونه گيري نماييمدسترسي آسان مردم اقتصادي فعاليت ها را فداي 

توصيه مي گردد كه هرگونه تغيير در آيين نامه تاسيس آزمايشگاه ها با توجه به همه جوانب و تحقيق عميق 

  . كارشناسانه صورت پذيرد

  

  خدمات ارائه يتكيف –ب 

، حفظ و ارتقاء كيفيت محقق نخواهد گرديد مگر ) استانداردهاي ملي( دستيابي به حداقل كيفيت قابل قبول  

تجهيزات و مواد )4نيروي انساني، )3دانش، ) 2وجود الزامات و قوانين ، ) 1به عوامل اصلي موثر درآن 

  .رزيابي جداگانه بپردازيمنظارت و ا)7شرايط اقتصادي و )6فضاي فيزيكي، )5مصرفي، 

  وجود الزامات و قوانين) 1

 عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش بر در ايران سالمت ارائه خدمات نحوهارزيابي اطمينان از كيفيت و 

توجه به كيفيت خدمات آزمايشگاه پزشكي داراي سابقه بس  .مي باشد  بعنوان متولي سالمت جامعهپزشكي

 شمسي متولي امر كيفيت خدمات 40 تحقيقات آزمايشگاه هاي رفرانس ايران از دهه مركز. طوالني مي باشد

آزمايشگاهي و اداره كل امور آزمايشگاه ها مستقر در معاونت درمان وقت ناظر بر امر صدور پروانه ها و 

ور آزمايشگاه حوزه فعاليت اين دو مركز با ايجاد اداره اي بعنوان اداره ام. اجرا مقررات و قوانين بوده است

معاونت بهداشت وقت تالشي در جهت ايجاد و يكنواخت / هاي بهداشتي درمركز مديريت بيماري هاي 

با تقويت اهميت نقش آزمايشگاه . سازي خدمات آزمايشگاهي در هر دو حوزه بهداشت و درمان بوده است

ر شرايط بحران ، اپيدمي و پزشكي و ارزش اطالعات آن در امر سياست گذاري ، برنامه ريزي، پاسخدهي د

مراقبت از بيماري ها لزوم الحاق مراكز ستادي جهت ايجاد مركزي با قدرت اجرايي متمركز ، توان علمي و 

عملي در حد نيازهاي كشور ، همخوان با امكانات موجود و در راستاي اولويت هاي ملي و جهاني احساس 

  . طرح اوليه آزمايشگاه مرجع سالمت تهيه گرديدپس از مطالعات و تشكيل شورايي از صاحبنظران. شد
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آزمايشگاه مرجع سالمت با ديدگاه ارتقاءسالمت جامعه از طريق ارتقاء و يكپارچه سازي خدمات 

  .آزمايشگاهي شروع به فعاليت نمود

 بوده " تهيه و تدوين استاندارد ملي آزمايشگاهي"يكي از فعاليت ها ي شاخص آزمايشگاه مرجع سالمت 

 قوانين و الزامات كشوري براي آنكه اجرا گردند و داراي تاثير مثبت در نظام سالمت باشند بايد در .است

راستاي نيازهاي نظام سالمت  ، با توجه به امكانات موجود در بخش تحقيقات و پژوهش و با تكيه بر شبكه 

مات آزمايشگاهي در وجود يك بدنه متنوع در خد.  آزمايشگاهي متشكل از بخش خصوصي و دولتي باشد

  . ايران سبب گرديده است كه تنظيم قوانين و مقررات با دقت نظر بيشتري صورت پذيرد

بهترين روشي كه مي تواند داراي اثرات مثبت اجرايي باشد تشكيل كميته هاي مشورتي متشكل از 

 چنين كميته هاي .كارشناسان ستادي ،اعضاء و منتخبين انجمن هاي علمي وصاحبنظران دانشگاهي مي باشد

ادامه اين . مشورتي داراي سابقه در آزمايشگاه مرجع سالمت مي باشند و تاثير مثبت حود را نيز نشان داده اند

  .سياست مي تواند سبب اتفاق نظر تمامي دست اندركاران و صاحبان فرآيند باشد

ف سطوح ارائه خدمت و نظام سطح  ادامه اين امر در مسائلي مانند تدوين و بازنگري آيين نامه تاسيس ،تعري

بندي، طراحي سيستم ارجاع، تهيه شناسنامه خدمات و زير شاخه هاي تعيين تعرفه از پايه هاي اصلي 

  .درموفقيت هاي اجرايي خواهد بود

  دانش) 2

اهميت دانش به روز در شاخه پاتولوژي به . علوم پزشكي سير رشد، توسعه و پيشرفت فوق العاده اي دارند

اثري زير بنايي ) يعني با در نظرگرفتن تمام شاخه هاي مختلف علوم آزمايشگاهي و علوم پايه(  عام معناي

و اين چراها هستند كه در واقع  سبب تغييرات حتي در مسير . پاتولوژي علم پاسخگويي به چراهاست. است

  .شناسايي پاتوژنز بيماري ها مي گردد

تلف شاغل در آزمايشگاه پزشكي از اصول اوليه تضمين كيفيت به روز نگهداشتن اطالعات تمامي سطوح مخ

.  برنامه ريزي براي اولويت هاي آموزشي بايد به صورت يك برنامه مدون كشوري اعالم گردد. مي باشد

 شمسي اقدام بسيار عظيمي را در جهت اجرا اين برنامه براي 1388انجمن آسيب شناسي ايران در طي سال 

 341 دوره با 17، كارگاه عملي 1388فقط در سال . ر آزمايشگاه را بر عهده گرفتسطوح مختلف شاغلين د

 نفر شركت كننده كه اكثريت 74 دوره  با2كارگاه مديريت كيفيت .  كارشناس بودند%14نفر شركت كننده كه 
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 علوم كارشناس هاي% 70 شركت كننده كه بيش از 405 دوره 13مسئولين فني آزمايشگاه ها  بودند، سمينار 

كارشناس و بقيه % 10 نفر شركت كرده اند كه 1184 دوره كه 13برنامه هاي مدون . آزمايشگاهي بوده اند

آنها % 27 روز كه حدود 3 نفر شركت كننده در 1491همايش ساليانه آسيب شناسي با  . متخصصين بوده اند

زهاي برگرفته شده از سوي شبكه اولويت ها ي دوره ها و سمينارها با توجه به نيا.  كارشناس بوده اند

انجمن آسيب شناسي داراي توان ارائه . آزمايشگاهي ، اولويت هاي كشوري و جهاني تعيين گرديده اند

خدمت در مراكز استان ها بوده و با ارتباط تنگاتنگي كه با مراكز دانشگاهي داشته مي تواند از اساتيد مجرب 

يت شناخته شدن اين دوره هاي آموزشي براي ارتقاء شاغلين به رسم. اين رشته دعوت به همكاري نمايد

  . حرفه آزمايشگاه مي تواند سبب تضمين شركت همكاران گردد

تدوين و چاپ كتب علمي با ديدگاه عملي و كاربردي ، تهيه دستورالعمل هاي مورد لزوم ، تهيه نرم 

شكي همه در واقع گروهي از فعاليت افزارهاي ضروري براي تسهيل و ارتقاء كيفيت عملكرد آزمايشگاه پز

ها هستند كه در راستا ي خصوصي سازي مي توانند به انجمن هاي علمي كه داراي ظرفيت عظيمي از 

  . اعضاء هيئت علمي هستند سپرده شوند

 نيروي انساني) 3

رك تحصيلي همانگونه كه در ارائه خدمت موثر بر بالين بيمار نيازمند يك هرم ارزشمند از همكاراني با مدا

در . متنوع  هستيم جهت ارائه خدمت در حوزه خدمات آزمايشگاهي نيز نيازمند هرمي اين چنيني مي باشيم

واقع براي آشنايي با قسمتي از معيارها ي موجود با مراجعه به استاندارد ملي تدوين شده توسط آزمايشگاه 

 -2 مسئول فني ، -1. ر را استخراج نمودمرجع سالمت براي يك آزمايشگاه تازه تاسيس مي توان اعداد زي

يعني دو كارمند فني با حداقل مدرك تحصيلي كاردان ( يك كارشناس و يا كاردان فني براي هر شيفت كاري 

 يك مسئول -4 يك كاردان علوم آزمايشگاهي و يا رشته مرتبط براي خونگيري، -3، )علوم آزمايشگاهي

يعني برا ي تاسيس آزمايشگاه در برابر هر مسئول . كاربري كامپيوترپذيرش يا حداقل مدرك ديپلم و آشنا به 

فني كه آموزش ديده و از دانشگاه فارغ التحصيل مي شود بايد حداقل سه كاردان و يا يك كارشناس و دو 

در قسمت اول صحبت به همخواني نسبت تعداد . تا ما داراي هرم حداقلي باشيم. كاردان تربيت گردند

ولي متاسفانه در هرم فعاليت هاي آزمايشگاهي اين همخواني ديده . و پزشكان اشاره كرديممسئولين فني 

وتربيت ليسانس علوم آزمايشگاهي و كاردان علوم آزمايشگاهي با ميزان نياز همخواني نداشته . نمي شود
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ا منع مدت هاست كه كارشناس ميكربشناسي به تعداد زياد فارغ التحصيل مي گردند كه اكنون ب. است

به نظر مي رسد كه بايد هماهنگي فيمابين معاونت . استخدام در آزمايشگاه ها ي پزشكي روبرو هستند

  . آموزشي و معاونت سالمت در جهت تربيت نيروي مورد نياز گرفته شود

عالوه بر مدرك تحصيلي همانطور كه در مبحث آموزش رشته آسيب شناسي اشاره گرديد در اينجا نيز پس 

ي كوريكولوم هاي آموزشي به نظر مي رسد كه بايد اين كوريكولوم ها در  راستاي نياز هاي نظام از بررس

  . سالمت و نيازهاي شبكه آزمايشگاهي نوين بازبيني گردند

چون فعاليت هاي عملي در دوران . توجه به صالحيت و كار آيي فارغ التحصيالن نيز جاي بحث بسيار دارد

. ده و يا در صورت وجود با تكنولوژي هاي موجود در فضاي كار همخواني ندارددانشگاهي به حد كافي نبو

تا فارغ التحصيالن بتوانند . مطمئنا بايد با همفكري و بازبيني مجدد واحدهاي عملي به نحوي طراحي گرند

  .در بازار كار موفق باشند

  تجهيزات و مواد مصرفي) 4

 در مقابل آزمايشگاه ها از گذشته تا به امروز تجهيزات و يكي از بزرگترين و عميقترين چالش هاي موجود

معضل اين منابع با توسعه يافتن صنايع در كشورهايي كه ملزم به رعايت اصول . مواد مصرفي مي باشد

قيمت ارزانتر اين محصوالت .  كيفيت براي توليدات و صادرات خود نمي باشند بسيار جدي تر شده است

ضه كنندگان سبب مي گردد تا مسئولين آزمايشگاه ها چه در بخش هاي دولتي و بهمراه تبليغات وسيع عر

. چه در بخش ها ي خصوصي جهت كم كردن هزينه هاي خود اقدام به خريد اري اين محصوالت بكنند

  .مطمئنا اين محصوالت داراي تاثير منفي بر كيفيت نهايي خواهد داشت

ت برا يتوليد كنندگان و عرضه كنندگان معتبر گامي مثبت آزمايشگاه مرجع سالمت با ايجاد يك مركز ثب

  .برداشته است ولي از آنجاييكه بازار رقابت بايد توسط مصرف كننده  نهايي تصحيح گردد

 اقداماتي مانند كشورهاي پيشرفته كه تالش مستمري را براي كنترل بازار خود دارند مي تواند اين مسير پر 

. نقش انجمن هاي علمي در اين ميان بايد هرچه بيشتر پررنگ گردد. موار كندفراز و نشيب را سريعتر به ه

كنترل و ارزيابي مستمر واردات و توليدات ، جلوگيري از تبليغات محصوالت فاقد پرونده تاييد كيفيت و يا 

چون در حال حاضر بسياري از اين محصوالت از طريق مجالت و روزنامه هايي كه ( ارزيابي معتبر  

، صدور .) بان امتياز آنان انجمن هاي صنفي و يا اعضاء آنان هستند اقدام به تبليغات وسيع مي كنندصاح
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مجوز جهت شركت در نمايشگاه هاي معتبر با هماهنگي آزمايشگاه مرجع سالمت ، بررسي محصوالت 

قداماتي هستند خريداري شده در آزمايشگاه ها بعنوان بخشي در قسمت همكاري با مديريت فرآورده ها ،  ا

  .   كه مي تواند منجر به بهبود گردد

  فضاي فيزيكي) 5

رعايت استانداردهاي ملي مي تواند سبب گردد تا فضاي فيزيكي مناسبتري در آزمايشگاه هاي پزشكي مهيا 

ولي نبايد از ياد برد كه پر هزينه ترين تغييري كه در يك آزمايشگاه مي توان به آن اشاره كرد ، . گردد

هزينه گزاف ساختمان سبب مي گردد كه  آزمايشگاه هاي با سابقه كار طوالني با يك . يرات فضا هستندتغي

ولي اين مشكل در . ديدگاه وآزمايشگاه هاي تازه تاسيس با مشكالت مالي نتوانند تغييرات الزم را ايجاد كنند

ار گرفتن بسياري از آزمايشگاه قر. بخش دولتي و ازمايشگاه هاي دانشگاهي و بهداشتي بسيار مشخصتر است

ها در زيرزمين هاي بيمارستان ها و يا فضاهاي تنگ شرايط مضر و غير ايمن كاري را براي كاركنان فراهم 

  . مي كند

حوزه ستادي با حمايت اداره امور آزمايشگاه ها در سطح دانشگاه ها بايد با متقاعد كردن روساي دانشگاه ها 

حمايت مالي ، ايجاد زمينه مناسب براي اخذ .ساسي را در اين راستا انجام دهندو اختصاص بودجه اقدامات ا

وام هاي با بهره كم ،حمايت از طرح هاي تجميع آزمايشگاهي مي تواند كمكي به بخش خصوصي براي 

  .  بهبود واستانداردكردن فضا باشد

  شرايط اقتصادي) 6

  نظارت و ارزيابي) 7

آزمايشگاه ها به صورت دوره اي توسط كارشناسان ادارات ) از مناطقحتي هنوز در بعضي (در گذشته و 

بازرسي كلمه و نشانه .  امور آزمايشگاه ها ي دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد  بازرسي قرار مي گيرند

آنچه كه آزمايشگاه مرجع . فرهنگي است كه آزمايشگاه مرجع سالمت سعي دارد با مميزي جايگزين نمايد

ان يكي از فعاليت هاي اصلي خود عنوان مي كند استقرار استانداردهاي ملي آزمايشگاهي  سالمت به عنو

نكته مهم در استقرار . تنظيم گرديده است ISO 15189اين استانداردها بر اساس استاندارد . است

رفصل استانداردهاي ملي تعريف فرآيند مميزي و فراهم نمودن پايه هاي زيربنايي استانداردهاست كه در س

  .هاي قبلي به آن اشاره شد
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با آنكه استقرار استانداردها زمان و هزينه ي قابل توجهي از آزمايشگاه ها را به خود اختصاص داده است 

ولي جامعه آزمايشگاهي خود تالش ويژه اي را در اين خصوص آغاز نمود كه اين حركت را منشاء در 

هميشه در پيشاپيش تمام  شاخه هاي مختلف و متنوع فرهنگ ايده آل گرايي اين گروه بايد دانست كه 

  .پزشكي در جهت ارتقاء كيفيت گام برداشته اند

آزمايشگاه مرجع سالمت اقدام به بازبيني و استاندارد نمودن چك ليست هاي ارزيابي نمود كه از ساليان 

ين چك ليستها كه در  ا. پيش با تنوع هاي زيادي در مراكز دانشگاهي مورد استفاده قرار مي گرفته اند

كاركنان آزمايشگاه، ايمني و بهداشت در آزمايشگاه، تجهيزات آزمايشگاه، فضا و تاسيسات (   سرفصل هاي 

آزمايشگاه، فرآيند قبل از انجام آزمايش، فرآيند انجام آزمايش،كنترل كيفيت انجام آزمايش، فرآيند پس از 

آزمايشگاه ها،شناسايي و رسيدگي به خطاها و موارد عدم انجام آزمايش، خريد و انبارش،ارتباط با ساير 

انطباق، و نحوه همكاري با ادارات مديريت فن آوري آزمايشگاهي، مديريت اطالعات آزمايشگاهي، مديريت 

سعي . تهيه گرديده اند) آزمايشگاه هاي بهداشتي و شركت در كارگاه هاي آموزشي ادارات امور آزمايشگاه ها

  . ي كليه فعاليت هاي آزمايشگاه كه در امر كيفيت موثر هستند دارنددر بررسي فرآيند

در حال حاضر كليه مسئوالن فني آزمايشگاه هاي كشور با تكميل سواالت اين چك ليست در مرحله اول به 

 تا سپس مميزين آزمايشگاه .صورت خود اعالمي وضعيت كيفي آزمايشگاه هاي خود را اعالم نموده اند

)  مميزين معرفي شده از طرف انجمن هاي آزمايشگاهيادارت امور آزمايشگاه ها ومميزين (مرجع سالمت 

 با آنكه مميزين در سه دوره آموزشي .نسبت به انطباق وضعيت آزمايشگاه ها با چك ليست اقدام نمايند

 مي شود متوالي كه توسط آزمايشگاه مرجع سالمت اجرا گرديد مجوز مميزي را دريافت كرده اند ولي تصور

توجه بيشتر به بخش  يكي از چالش هاي اين طرح . كه هنوز اجرا اين طرح با چلش هايي روبرو باشد

با وجود الزام قانوني و التزام استاندارد به حضور . خصوصي نسبت به بخش دانشگاهي و دولتي مي باشد

 با وفور بيشتر در بخش ز آزمايشگاه هاي مراكز دولتيمسئول فني هنوز مشاهده مي شود كه  تعدادي ا

اين مسئله با تذكر .  فاقد مسئول فني مي باشند، تامين اجتماعي و مراكز درماني نيروهاي مسلحبهداشت 

مجددكفايت تعداد مسئول فني به تعداد آزمايشگاه هاي موجود و مورد نياز ، فقط مديريت صحيح منابع را 

 ساختار ي كه مي توان به آن اشاره كرد چالش ديگر. است بهمراه قدرت اجرايي الزم و موثر را مي طلبد



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  53

نتايج  برخورد با  مديريت وسنتي حاكم بر ادارات امور آزمايشگاه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي در نحوه

  .مي باشدمميزي و اعتباربخشي 

ايه علمي با تقويت جايگاه انجمن هاي علمي و تعيين آنان به عنوان مراجع اعتباربخشي تصور مي شود كه پ

  .موضوع بيشتر رعايت گرديده و حركت آزمايشگاه ها در جهت اهداف كيفيت شتاب روزافزوني پيداكند

وجود مراكز اعتباربخشي رسمي و مدارك معتبر سبب كمرنگ شدن نقش مفتشانه سازمان هاي بيمه گر 

  . بعنوان خريدار خدمت آزمايشگاه ها خواهد شد

  

  بيمار از حفاظت اصل–ج 

در نظرگرفتن نفع بيمار در تمامي مراحل درخواست، انجام و صدور جواب 21ز حفاظت از بيمار منظور ا

در حقيقت اين شاخص به ميزان مراقبت از بيمار در مقابل ضررهاي احتمالي كه به او در . آزمايش ها است

  .اين فرايند خواهد رسيد، مي پردازد

 شناسايي نقاط آسيب رسان -1

  .يه قابل بررسي است زاو5حفاظت از بيمار از 

از زماني كه پزشك درخواست آزمايش مي نمايد تا جواب آزمايش براي تشخيص و مراقبت از بيمار صادر 

مي گردد، نفع بيمار شرط اوليه اين فرآيند به حساب مي آيد و ممكن است در اين فرايند آسيبي متوجه بيمار 

با توجه به نوع آزمون آزمايشگاهي . اهي باشدگردد كه ضرر آن بيش از ارزش تشخيص آن آزمون آزمايشگ

  :و تفاوت ارزش تشخيصي هر آزمون نقاطي وجود دارد كه هر يك مي تواند براي بيمار آسيب رسان باشد

a– گيري نمونه زمان در آسيب  

b-عدم توان مالي بيمار براي انجام يك آزمون آزمايشگاهي   

c– ها آزمايش انجام فرآيند در خطا از ناشي آسيب  

d-احتمال بروز انحراف در مسير تشخيص به واسطه درخواست آزمون نابجا   

e- آسيب روحي و رواني به بيمار به دليل اطالع از جواب آزمايش ناهنجار   

 منشور حقوق بيمار -2

                                                 
21
 Safety Patient 
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يكي از اصول هر اقدام پزشكي رعايت منشور حقوق بيماران است كه در فرآيند درخواست، انجام و صدور 

هر چند كه منشور حقوق بيمار تدوين گرديده است، اما . ها مي بايست رعايت گرددجواب آزمايش 

بازنگري مكرر با هدف روزآمدكردن آن و نحوه اطالع رساني جهت آگاهي بيماران از حقوق خود يكي از 

  .چالش هاي اصلي اين بخش محسوب مي شود

 خطاهاي آزمايشگاهي -3

خطاهاي آزمايشگاهي . هاي ناشي از خطاهاي آزمايشگاهي استيكي از نقاط آسيب رسان به بيماران پي آمد

  . طريق مي تواند براي بيمار آسيب رسان باشد3از 

a- ايجاد مسير تشخيصي و درماني غلط 

b-  22عدم دريافت درمان مناسب در زمان مناسب 

c- 23    دريافت اقدام درماني نامناسب و نابجا 

 

 ايجاد نياز القايي -4

مار در فرآيند درخواست، انجام و صدور جواب آزمايش ها، درخواست آزمايشاتي با توجه به اصل منفعت بي

در حال حاضر درصدي از . كه ربطي به منفعت بيمار نداشته باشد به نوعي براي او آسيب رسان است

آزمايشات درخواستي بدليل حفاظت از پزشك معالج در هنگام بروز خطاهاي درماني و وقوع قصور پزشكي 

بارت ديگر ممكن است آزمايش هايي براي بيمار درخواست گردد كه هدف آن مبرا نمودن به ع. است

پزشك در زمان وقوع خطاي پزشكي باشد و رنج ناشي از انجام آزمايش را بيمار متقبل مي گردد در حالي 

  .كه نفع آن به پزشك مي رسد

است كه در فرآيند تشخيص و مراقبت جنبه ديگر ايجاد نياز القايي سودجويي ناشي از درخواست آزمايشاتي 

در شرايط بحران مالي مراكز درماني بواسطه كاهش سهم سازمان هاي بيمه گر و . از بيمار لزومي ندارد

  .وابستگي مراكز درماني به سهم پرداختي بيماران وقوع اين جنبه به شدت افزايش يافته است

  
                                                 

22
 Undertreatment 

23
 Overtreatment 
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  خدمات ارائه و ظرفيت سرعت –د

ني براي تشخيص و مراقبت از بيماران ارزشمند هستند كه در زمان مناسب در خدمات آزمايشگاهي زما

 به معناي زمان الزم براي ارائه جواب مي Turn around timeاصطالح . اختيار پزشك معالج قرار گيرند

  .باشد كه با توجه به نوع آزمون آزمايشگاهي متفاوت است

  :عوامل موثر بر اين زمان عبارتند از

  آزمايشگاهينوع آزمون -1

 نوع نمونه مورد نياز -2

 روش انجام آزمايش -3

 تعداد درخواست يك آزمون -4

 فاصله مركز ارجاع دهنده با آزمايشگاه انجام دهنده آزمايش -5

جنبه ديگر سرعت ارائه خدمات در زمان بروز بحران هاي اجتماعي مانند همه گيري بيماري ها است كه در 

رعت پاسخگويي غيرقابل انكار است و تعلل در ارائه جواب مي اين ميان نقش آزمايشگاه هاي مرجع در س

  .تواند به گسترش بيماري هاي تهديدكننده جامعه منجر گردد
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   بهتحليل ارزيابي وضعيت موجود ارائه خدمات آزمايشگاهي با توجه
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

  اسالمي ايران
  

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توسط مجلس تصوي

 به دولت بستر مناسبي را براي تدوين برنامه هاي 16/07/1383شوراي اسالمي و ابالغ آن در تاريخ 

  .بهداشتي و درماني فراهم نمود

هاي مرتبط با آزمايشگاه باليني را به دست  اين برنامه اصول كلي جهت تدوين برنامه 90 و 89 ، 88مواد 

  :مي دهند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور ارتقا مستمر كيفيت خدمات  : 88ماده 

سالمت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني 

  :ام دهدكشور، اقدام هاي ذيل را انج

تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخص هاي بهبود كيفيت خدمات و اصالح رتبه بندي ) الف 

  .بيمارستان ها بر اساس الگوي ارتقا عملكرد باليني

( مشتري مدار بودن واحدهاي بهداشتي، درماني از طريق اصالح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي ) ب 

  ). حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد، بودجه ريزي عملياتياز جمله اصالح نظام

اداره بيمارستان هاي پيشنهادي دانشگاه هاي علوم پزشكي به صورت هيات امنايي و يا شركتي و ) ج 

 مالي به آن ها در چارچوب تعرفه -تفويض اختيارات مديريت، جذب و به كارگيري نيروي انساني و اداري

  .هاي مصوب

 بيمارستان ها از نظر تخت هاي آموزشي و غير آموزشي و اعمال شاخص هاي اعتباري و نيروي تفكيك) د 

  .انساني بر اساس آن

  .طراحي و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت شهروندان ايراني ) ه

 ناظر به تكليف دولت در جهت ارتقاء خدمات سالمت است و در اين راستا وزارت 88ماده ) الف(بند 

با توجه .  مكلف به تدوين استانداردهاي ملي براي ارتقا كيفيت خدمات آزمايشگاهي گرديده استبهداشت
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 سال پاياني اين برنامه مي باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه 1388به اينكه سال 

مه را به اجرا رسانده است و تدوين، ابالغ و استقرار استانداردهاي آزمايشگاه باليني تنها در دو زمينه اول برنا

با توجه به مشكالت موجود تا استقرار استانداردها در كليه آزمايشگاه هاي باليني و به خصوص آزمايشگاه 

  .هاي مراكز دولتي، تامين اجتماعي و مراكز درماني نيروهاي مسلح راه درازي در پيش است

مراكز بهداشتي درماني تابعه دولت نظارت دارد و  به اصالح فرآيندهاي مديريتي در اداره 88ماده ) ج(بند 

از زمان . دستورالعملي كلي مبتني بر مشتري مداري را در اختيار مجريان دستگاه هاي دولتي قرار مي دهد

ابالغ قانون برنامه چهارم توسعه، مجريان و مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي الگوهاي 

ي آزمايشگاهي به بخش خصوصي را ارائه و به اجرا در آورده اند كه همگي با متفاوتي از واگذاري بخش ها

  :چالش هاي ذيل روبرو بوده اند

–چالش اصلي در عدم موفقيت واگذاري مراكز تشخيصي) ج(تعرفه هاي مصوب مندرج در بند  -

ات در حقيقت مبناي تعرفه گذاري جهت خدمات بخش دولتي امكان. درماني به بخش خصوصي مي باشد

 درماني در مراكز دولتي هر روز از -مالي دولت نه نياز برآورد شده و بدين شكل تعرفه خدمات بهداشتي

واقعيت موجود فاصله بيشتري ميگيرد و در حال حاضر اين تعرفه ها پاسخگوي هزينه هاي اين مراكز 

 ! دولتينيستند چه رسد به ايحاد انگيزه براي بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در بخش هاي

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مراكز دولتي در شرف واگذاري يكي از عوامل اصلي افزايش  -

هزينه هاي نيروي (به عبارت ديگر تا قبل از واگذاري، قلم اصلي هزينه ها . هزينه ها براي پيمانكاران است

 نمي شد و اين مورد به توسط دولت پرداخت مي گرديد و عمال تحت عنوان اقالم هزينه محاسبه) انساني

اما پس از واگذاري، پيمانكاران با افزايش هزينه قابل . صورت يارانه توسط دولت پرداخت مي گرديد

 .مالحظه اي در اداره اين مراكز مواجه مي شدند كه عمدتا مرتبط با حقوق و دستمزد كاركنان بود

خت هاي سازمان هاي بيمه گر عدم اصالح امور مالي و حسابداري مراكز دولتي و ديركرد پردا -

در اين . منجربه تاخير قابل مالحظه در دريافت وجوهات مالي توسط پيمانكاران مراكز دولتي گرديده است

را دارد ) به دليل تعرفه دولتي( فضا پيمانكار بخش دولتي در مقايسه با بخش خصوصي درآمد بسيار كمتري 

حظه اي به پيمانكار واصل مي گردد و اينها در حالي است و از طرف ديگر اين وجوهات با تاخير قابل مال

 .كه هزينه هاي نيروي انساني در مراكز دولتي باالتر از موارد مشابه در بخش خصوصي است



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  58

هاي واگذاري مراكز دولتي به بخش خصوصي، واگذاري بخش هاي آموزشي  يكي ديگر از چالش -

برنامه توسعه چهارم در خصوص واگذاري بخش هاي آن چه در طول . به افراد فاقد صالحيت علمي است

آموزشي اتفاق افتاد نمايانگر اين واقعيت بود كه كارگزاران دولتي تنها جنبه هاي مالي را در قراردادها لحاظ 

كرده بودند و اين قراردادها فاقد بندهاي مناسب جهت تضمين كيفيت ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان 

ي پزشكي بوده است و اين مسئله ضربات جبران ناپذيري به آموزش پزشكي و رشته و دستياران گروه ها

 .هاي وابسته وارد ساخته است

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور دسترسي عادالنه مردم به  : 89ماده 

ور، نظام ارائه حداقل خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كش

ايجاد، توسعه و . استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح بندي خدمات طراحي نمايد

تجهيز با تغيير در ظرفيت هاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه 

احداث، ايجاد و توسعه . رديدخدمات، مطابق با سطح بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد گ

اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفا با ) 160(واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه هاي موضوع ماده 

  .تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران امكان پذير خواهد بود

ق سرمايه گذاري و اداره بخش خصوصي  مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طري-تبصره

  .انجام مي گردد، نمي باشد

 قانون برنامه چهارم توسعه از يك طرف گسترش بخش هاي بهداشتي درماني دولتي و وابسته به 89ماده 

دولت و نيروهاي مسلح را محدود كرده است و از طرف محدوديت نظام سطح بندي خدمات را در بخش 

  :ماده قانون تبعاتي به همراه داشت كه ذيال به آن پرداخته مي شوداين . خصوصي برداشته است

 قانون با 160در طول مدت اجراي برنامه چهارم بعضا مشاهده شد كه دستگاه هاي موضوع ماده  -

 و يا با بي اعتنايي به آن به گسترش اين بخش ها اقدام نمودند كه در بعضي 89عدم اطالع از موضوع ماده 

 تحميل هزينه هاي احداث و راه اندازي به بودجه دولتي، در اكثر موارد به دليل ناكارآمدي موارد، عالوه به

از . با شكست روبرو شدند) به دليل مبنا قرار دادن تعرفه دولتي(مديريتي و يا عدم تعادل درآمد و هزينه 

 . توان نام بردموارد مشخص در اين زمينه احداث و راه اندازي درمانگاه هاي نيروي انتظامي را مي
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برداشتن محدوديت تاسيس و راه اندازي موسسات بهداشتي و درماني توسط بخش خصوصي  -

بدون بسترسازي اختصاصي مناسب جهت موسسات جديداالحداث عمال وضعيتي را به وجود آورده كه از 

ت يك طرف بخش خصوصي با صرف هزينه هاي هنگفت اقدام به راه اندازي بخش هاي جديد نموده اس

و از طرف ديگر به دليل عدم تعهد سازمان هاي بيمه گر به عقد قرارداد با چنين مراكزي و پوشش ناكافي 

در اين فضا . در موارد عقد قرارداد، سهم پرداخت بيماران از جيب خود شديدا افزايش پيدا كرده است

ي بزرگ گرديده و اين در كشور شاهد تراكم بيش از اندازه مراكز تشخيصي درماني در نقاط مركزي شهرها

حالي است كه بسياري از مراكز تشخيصي درماني حاشيه اي به اميد دستيابي به مشتريان بيشتر و داراي توان 

 .مالي باالتر موسسه خود را از حاشيه به مركز منتقل نمودند

جهت صدور مجوزهاي متعدد جهت مراكز تشخيصي و درماني بدون هماهنگي با سازمان هاي بيمه گر 

عقد قرارداد با چنين مراكزي و همچنين كاهش توان مالي بيماران در گرفتن خدمات از اين مراكز، شرايطي 

را فراهم كرده است كه مراكز جديدالتاسيس در فضاي رقابتي ناعادالنه با رقباي قديمي خود شكست 

  .خوردند و منابع مالي زيادي به هدر رفت

  

ت توزيعي در دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در به منظور ارتقاء عدال : 90ماده 

جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب پذير از هزينه هاي بهداشتي و درماني آن ها، توزيع منابع 

 به نود درصد  شاخص مشاركت عادالنه مردم "و امكانات بهداشتي درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه 

بد و سهم مردم از هزينه هاي سالمت حداكثر از سي درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب ارتقا يا

  . پذير از هزينه هاي غيرقابل تحمل سالمت به يك درصد كاهش يابد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

 نمودن سهم مردم در تامين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را آيين نامه چگونگي متعادل

  .ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد

يكي از نقاط قوت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ماده 

اما آن چه كه امروز در سال آخر برنامه شاهد آن هستيم نه كاهش سهم مردم از هزينه هاي .  آن بود90

 سهم پرداخت 88در حقيقت در سال . درصد بلكه افزايش قابل مالحظه اين سهم مي باشد 30سالمت به 
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ت  درصد رسيده است و اين در حالي اس73بيماران از خدمات آزمايشگاهي در بخش خصوصي به بيش از 

  . درصد بود50كه اين سهم در سال اول اجراي برنامه چهارم حدودا 

به دليل تبعات ناشي از افزايش سهم پرداخت بيماران و كاهش قدرت خريد توسط اكثر مردم مراجعه به 

بخش خصوصي افت قابل مالحظه اي داشته است و مراكز تشخيصي و درماني خصوصي كه به دليل حذف 

مي جدي پيدا كرده بودند با افت شديد مشتريان مواجه گرديده اند و اين در سيستم سطح بندي رشد ك

حالي است كه اكثر بيماران به دليل عدم توان پرداخت هزينه هاي بخش خصوصي به مراكز تشخيصي و 

 89درماني دولتي و تامين اجتماعي مراجعه مي كنند و اين مراكز كه به دليل محدوديت ايجاد شده در ماده 

حدوديت در گسترش و توسعه بخش هاي تشخيصي و درماني خود مواجه هستند پاسخگوي خيل با م

  . عظيم بيماران نمي باشند

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برنامه كشوري ثبت موارد سرطان و نقش متخصصين پاتولوژي در 
  موفقيت برنامه
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موطنان ما در اثر  نفر از ه30000در كشور ما سرطان سومين عامل مرگ و مير است و ساالنه بيش از 

 مورد جديد سرطان در كشور 70000تخمين زده مي شود بيش از .. سرطان جان خود را از دست مي دهند

اتفاق مي افتد و انتظار مي رود با افزايش اميد به زندگي درصد سالمندي در جمعيت كشور، موارد بروز 

  .سرطان در دو دهه آينده به دو برابر افزايش يابد

 به تصويب مجلس شوراي اسالمي 1363 گزارش دهي اجباري سرطان در تاريخ پنجم مهرماه قانون ثبت و

ايران رسيد و براساس آن كليه موسسات درماني، آزمايشگاههاي پاتولوژي اعم از دولتي و غيردولتي مكلف 

مونه از بدن انسان زنده ن"تشخيص،درمان و تجسس"شدند كه هر بافت و نمونه اي را كه تحت هر عنوان 

برداري مي شود، مورد آزمايش قرار دهند و در موارد سرطاني يا مشكوك به سرطان، نتيجه آزمايش و 

براساس اين قانون تمامي پزشكان و . اطالعات مورد لزوم را به طور محرمانه به مرجع ذيربط اعالم نمايند

باشند و بعنوان مثال موسسات درماني مرتبط با ثبت سرطان موظف به همكاري با مرجع مربوطه مي 

پزشكان معالج، جراحان و كليه پزشكان نمونه بردار بايد اطالعات باليني، هويتي و دموگرافيك بيماران را 

  .تكميل نمايند و مراكز پاتولوژي و هماتولوژيستها مظف به ارائه گزارش موارد سرطاني مي باشند

ازمان مبارزه با سرطان طراحي شده و اولين گزارش  توسط س1365برنامه اجرايي اين قانون در يازده تيرماه 

 تاكنون 1365روند گزارش موارد سرطاني از سال .  منتشر نمود1365اطالعات ثبت سرطان ايران در سال 

  .نشان دهنده رشد كمي ثبت سرطان براساس گزارش پاتولوژي مي باشد

حله اول توسط متخصصين در حال حاضر ثبت موارد سرطان براساس گزارشات پاتولوژي و در مر

پس از تشخيص سرطان پاتولوژيست شخصاً كد محل ضايعه و كد سرطان را . پاتولوژي صورت مي پذيرد

در ذيل گزارش پاتولوژي درج مي نمايد و عين گزارش را در برنامه نرم افزاري كه اداره سرطان وزارت 

در مرحله بعد . رار داده وارد مي كندبهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در اختيار مراكز پاتولوژي ق

كارشناسان شبكه هاي بهداشت و درمان و دانشگاههاي علوم پزشكي اطالعات رايانه اي را از كليه مراكز 

پاتولوژي جمع آوري نموده و كدهاي مربوطه را مورد بررسي قرار مي دهند تا نسبت به تصحيح اشتباهات 

براي مثال تعداد موارد سرطاني گزارش . تكراري را مشخص سازنداحتمالي اقدام نمايند و همچنين موارد 
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 مورد بوده و اين تعداد در 18435، 1365شده پس از حذف موارد تكراري و تصحيح اطالعات در سال 

  . درصد پوشش برنامه مي باشد83 مورد افزايش يافته است كه نمايانگر 59786 به 1385سال 

كدگذاري سرطانها ايفاي نقش مي كنند و انجمن آسيب شناسي ايران چه پاتولوژيستها بعنوان صف مقدم در 

در همايش هاي ساالنه خود و چه در كارگاههايي كه در زمينه ثبت سرطان برگزار مي كند نقش عمده اي 

در پيشبرد اين برنامه كشوري داشته است و از اينرو براي اولين بار يك برنامه عظيم كشوري با همكاري 

  . گروهي از متخصصين و انجمن مربوطه توانسته است به چنين موفقيتي دست يابدداوطلبانه

  :نظام ثبت سرطان در كشور ما بنا به داليل ذيل از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار بوده و مي باشد 

 مهاجرت وسيع و كنترل نشده جمعيت -1

  تشخيصي و درمانينظام ناهماهنگ خدمات درماني و مراجعات مكرر بيمار به مراكز مختلف -2

عدم امكان شناسايي هر شهروند با يك شناسه واحد و اشكال در سيستم ثبت اطالعات هنگام  -3

 پذيرش بيمار

 عدم آشنايي و ارائه آموزش الزم درباره سيستم هاي كدگذاري و كمبود متخصص در اين زمينه  -4

ري بودن طرح بر عدم وجود مكانيسمي جهت كنترل كيفي گزارشات عوامل فوق به انضمام كشو -5

پايه جمعيت بودن نظام ثبت سرطان در ايران بصورت كلي انجام عمليات را بطور دستي مشكل و 

  .پيچيده مي نمايد

  
  
  
  
  
  
  
  

  هديدها ، فرصتها و پيشنهاداتت



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  63

  

   تهديدها-الف

 :عدم توزيع مناسب آزمايشگاهها در سراسر كشور  -1

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  قانون برنامه چهارم توسعه 89اجراي ناصحيح ماده 

تدوين آئين نامه هاي نادرست دررابطه با اين قانون وضعيتي را پيش آورده است كه نه تنها سياستهاي 

تشويقي براي تاسيس آزمايشگاه در مناطق مورد نياز پيش بيني نشده است بلكه اجراي غلط قانون باعث 

  .ركزي گرديده استتمركز آزمايشگاهها در مناطق م

 :عدم اطالع پزشكان از امكانات بالقوه آزمايشگاهي -2

عدم آموزش مبحث كلينيكال پاتولوژي در دانشكده هاي پزشكي منجر به اين واقعيت شده است كه آگاهي 

پزشكان از امكانات تشخيصي آزمايشگاهها بصورت تجربي و پس از فارغ التحصيلي است و از اينرو فاقد 

  .الزم مي باشدمباني علمي 

 :افت قابل مالحظه توان خريد خدمات آزمايشگاهي توسط مردم -3

بدليل كاهش سهم سازمانهاي بيمه گر در پرداخت هزينه هاي آزمايشات سهم پرداختي مردم از جيب 

خودشان افزايش قابل مالحظه اي يافته است بطوريكه بسياري از مردم با وجود دسترسي فيزيكي به 

  .ي امكان بهره مندي از اين امكانات را ندارندآزمايشگاه بالين

 : هاي آزمايشگاه در بخش دولتي با واقعيت موجود هعدم تطابق تعرف -4

تعرفه دولتي با توجه به توان پرداخت سازمانهاي بيمه گر بخصوص سازمان خدمات درماني كه دولتي است 

ناي كاهش سهم مردم و خانوارهاي كم  قانون برنامه توسعه چهارم بر مب90تنظيم مي گردد نه طبق ماده 

از اينرو تعرفه هاي دولتي بدليل عدم تطابق با هزينه هاي آزمايشگاه باليني وضعيتي را بوجود آورده . درآمد 

است كه امكان انجام بسياري از آزمايشات تخصصي در آزمايشگاههاي دولتي و دانشگاهها وجود ندارد و از 

 مشاركت در مديريت آزمايشگاههاي بخش دولتي ندارد كه اين خود طرف ديگر بخش خصوصي تمايلي به

  . قانون برنامه چهارم مي گردد88ماده ) ج(مانع تحقق بند 

 :نبود شبكه ارجاع نمونه هاي آزمايشگاهي  -5
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يكي از راههاي مناسب دسترسي مردم به خدمات تخصصي آزمايشگاهي وجود شبكه ارجاع نمونه ها است 

اين شبكه منجر به وضعيتي گرديده است كه در بسياري از مناطق كشور با وجود تاسيس كه متاسفانه فقدان 

  .آزمايشگاه اما امكان دسترسي پزشكان و مردم به آزمايشات تخصصي وجود ندارد

عدم هماهنگي ادارات امور آزمايشگاههاي دانشگاهها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -6

 :پزشكي در استقرار استانداردها

تار سنتي حاكم بر ادارات امور آزمايشگاههاي دانشگاههاي علوم پزشكي به مانعي جدي در استقرار ساخ

 .استانداردهاي تدوين شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت شده است

 :عدم توجه آئين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاهها به واقعيتهاي موجود -7

ي موجود و آئين نامه در شرف تغيير هر دو بدون توجه به آئين نامه تاسيس و اداره امور آزمايشگاهها

مشكالت مردم در دسترسي به خدمات آزمايشگاهي و بدون توجه به ايجاد بستر الزم جهت ارتقاي 

استانداردها وضعيتي را به وجود آورده اند كه بيشتر متضمن تامين منافع ارائه دهندگان خدمات آزمايشگاهي 

همچنين تدوين كنندگان اين آئين نامه ها با نگاهي صنفي تفاوت ) . مردم (هستند تا گيرندگان خدمت

براي مثال از . آزمايشگاههاي تخصصي پاتوبيولوژي با آزمايشگاههاي عمومي تشخيص طبي را برداشته اند

نظر قوانين و دستورالعمل ها آزمايشگاهي كه توسط يك استاد با سابقه پاتولوژي اداره مي شود با 

  .اهي با مسئوليت يك دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي، يكسان ديده شده اندآزمايشگ

 عدم وجود مسئول فني در بسياري از آزمايشگاههاي دولتي -8

بسياري از آزمايشگاههاي دولتي اعم از درماني و بهداشتي و آزمايشگاههاي مراكز وابسته به سازمان تامين 

هستند كه اين خود مانعي جدي در استقرار استانداردها مي اجتماعي و نيروهاي مسلح فاقد مسئول فني 

در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي راه اندازي رشته دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي با اين . باشد

هدف صورت پذيرفت كه كمبود مسئول فني در مراكز دولتي حل شود  اما تدوين و ابالغ دستورالعمل هاي 

اي قبل وضعيتي را پيش آورد كه فارغ التحصيالن اين رشته در نهايت در قلب پايتحت رنگارنك در ساله

  .مجوز آزمايشگاه خصوصي دريافت داشتند و آزمايشگاههاي دولتي همچنان منتظر مسئول فني هستند

 :واگذاري بخشهاي آموزشي به بخش خصوصي -9
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ارم اقدام به واگذاري بخشهاي آموزشي به  قانون برنامه چه88ماده ) ج(مسئوالن دانشگاهها در اجراي بند 

بخش خصوصي كرده اند كه متاسفانه نتايج زيان باري به همراه داشته است كه از آنجمله مي توان از ضربه 

نكته مغفول مانده در واگذاي بخشهاي آموزشي صالحيت علمي . شديد به آموزش در اين واگذاريها نام برد

  .ها لحاظ نگرديده استپيمانكار مي باشد كه در قرارداد

 :ايجاد نياز القايي -10

در حال حاظر به دليل عدم اطالع بسياري از بيماران از منشور حقوق خود آزمايشات زيادي براي حفاظت 

از پزشكي درخواست مي گردد تا براي تشخيص بيماري در حقيقت بسياري از پزشكان به خرج بيمار 

هنگام بروز خطاي پزشكي بتوانند از خود در مقابل هيئتهاي آزمايشات باليني را انجام مي دهند كه در 

  .انتظامي دفاع كنند

جنبه ديگر ايجاد نياز القايي سودجويي عده اي از پزشكان در درخواست آزمايشات غيرضروري براي 

  .بيماران است

 :عدم هماهنگي ارگانهاي رسمي دولتي در مواقع بروز بحران -11

 ما عدم هماهنگي مسئوالن دولتي با مراكز تخصصي آزمايشگاهي يكي از چالشهاي نظام سالمت كشور

  .دانشگاهها در مواقع بروز بحران است

   فرصتها-ب

 : متخصص پاتولوژي در كشور 1300وجود بيش از  -1

نظر به اينكه در استانداردهاي جهاني اولويت اداره مراكز آزمايشگاهي با پزشكان متخصص پاتولوژي است 

 متخصص پاتولوژي در كشور در صورت تدوين آئين نامه هاي مناسب مي توان از 1300و با وجود بيش از 

  .اين پتانسيل به نحو بهينه در جهت ارتقاي سطح تشخيص آزمايشگاهي در كشور بهره برد

محوريت تربيت متخصصان پاتولوژي در برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -2

 : پزشكي

ياري رشته آسيب شناسي و همچنين برنامه راهبردي رشته آسيب شناسي تدوين كوريكولوم آموزشي دست 

در حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمايانگر سياستگزاري كالن 

 .آزمايشگاههاي با محوريت متخصصيان آسيب شناسي است
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 نقش انجمن آسيب شناسي ايران در برنامه هاي كشوري  -3

كشوري موفق در سالهاي اخير برنامه ثبت موارد سرطان بوده كه وزارت بهداشت، درمان يكي از برنامه هاي 

و آموزش پزشكي با همكاري انجمن آسيب شناسي ايران از طريق متخصصان آسيب شناسي در سراسر 

كشور به انجام رسانده است و همچنان انجمن با برگزاري كنگره ها، سمينارها  كالسهاي عملي در جهت 

  .ي و همكاري متخصصان آسيب شناسي با اين برنامه گام بر مي داردآشناي

 :تدوين استانداردهاي آزمايشگاه باليني توسط آزمايشگاه مرجع سالمت -4

 قانون برنامه توسعه چهارم آزمايشگاه مرجع سالمت استانداردهاي ملي را تدوين 88در اجراي بند الف ماده 

  .د بستر مناسبي براي ارتقاي استانداردهاي آزمايشگاه باليني باشدو ابالغ نموده است كه اين خود مي توان

 :هيئتهاي انتظامي نظام پزشكي -5

وجود هيئتهاي انتظامي نظام پزشكي در سطوح دادسرا ، هيئت بدوي و هيئت تجديدنظر و آشنايي نسبي 

  .م آورده استمردم با حقوق خود بستر مناسبي را براي برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مردم فراه

  

   پيشنهادات-ج

  افزايش سرانه سالمت -1

يكي از چالشهاي اصلي در ارتقاي نظام سالمت كمبود منابع مالي در اين زمينه مي باشد كه با افزايش سرانه 

سالمت و ارتقاي نقش سازمانهاي بيمه گر پايه در تامين منابع مالي مراكز تشخيصي و درماني از يك طرف 

ر هزينه هاي مرتبط  با سالمت  كاهش مي يابد و از طرف ديگر اعمال نظارت بر اين سهم پرداخت مردم د

  .مراكز تقويت مي شود 

  تقويت شبكه آزمايشگاهي  كشور  -2

گام برداشتن در راستاي ارتقائ كيفيت خدمات آزمايشگاهي  ممكن نخواهد بود مگر با تقويت و تعريف 

 بندي خدمات در حوزه درمان و بهداشت از الزامات داشتن نظام سطح. صحيح شبكه آزمايشگاهي كشور

  .جهت فعاليت صحيح ،تقويت شبكه ارجاع  و احياء دسترسي مناسب مي باشد

 در  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از اصول زيربنايي است مرجع سالمت آزمايشگاهوجود 

 توجه به هيئت علمي و كارشناسي ولي. كه انجمن آسيب شناسي ايران همواره از آن حمايت نموده است
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شاغل در آن و نقش  مهم و مركز ي آن در امر سياست گذاري احساس مي گردد كه اين مركز بايد به دوره 

فعاليت اين مركز كه حلقه ارتباطي شبكه عظيم آزمايشگاه . از هرگونه فعاليت و حمايت صنفي حركت كتد

 انجمن علمي با ارتباط مستقيم با حوزه 11نفر شاغل و  70000 آزمايشگاه و بيش از 5000با نزديك به 

مي باشد،  در واقع  نقطه عطفي است كه بايد با حمايت كامل از سوي )   بهداشت ،درمان(خدمات سالمت 

هماهنگي آزمايشگاه هاي خصوصي ، مراكز تحقيقاتي با شبكه خدمات و همسو . وزارتخانه تقويت گردد

  .رت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي  از وظايف اصلي اين مركز استشدن آنان با اولويت هاي وزا

 ارتقاء كيفيت منابع مورد نياز آزمايشگاه ، موثر در نتيجه نهايي  -3

a.  كنترل كيفيت فعايت هاي شبكه آزمايشگاهي كشور با تاكيد و توجه ويژه به بخش دولتي و

 دانشگاهي بعنوان الگو مناسب

b. فيت تحهيزات ، ابزار و مواد مصرفيسياست گذاري در امر كنترل كي 

c.  برنامه ريزي آموزشي مداوم براي تمامي گروه هاي شاغل 

 )دولتي–بهداشتي ( مديريت صحيح تاسيس و استقرار آزمايشگاه پزشكي  -4

در نظر گرفتن تمهيدات مديريتي الزم در جهت پوشش كشور، با تعداد قابل توجه مسئولين فني موجود در 

.  ب شناس كه به طور ساليانه از دانشگاه هاي علوم پزشكي فارغ التحصيل مي شوند آسي70كشور و حدود 

اصوال با توجه به ارزش يكسان تمامي آحاد جامعه نبايد مركزي  در هيچ زير شاخه اي اعم از بهداشتي ، 

مور دولتي ، خيريه، نيروهاي مسلح وجود داشته باشد كه  فاقد مسئول فني تاييد شده از سوي ادارات ا

  .آزمايشگاه باشد

 تعهد سازمانهاي بيمه گر به پرداخت براساس تعرفه هاي سازمان نظام پزشكي -5

در نظام هاي بهينه سالمت سازمانهاي بيمه گر نقش واسطه بين ارائه دهندگان خدمت و گيرندگان خدمت 

مستقيماً توسط مردم به عبارت ديگر هزينه هاي مرتبط با تشخيص و درمان به جاي اينكه . را بازي مي كنند

پرداخت شود از طريق سازمانهاي بيمه گر به عنوان وكيل مردم به مراكز تشخيصي و درماني پرداخت مي 

  :تبعات مثبت واسطه گري سازمانهاي بيمه گر به شرح ذيل مي باشد. گردد

 كاهش سهم پرداخت مردم از جيب خودشان -

 آزمايشات و ممانعت از ايجاد نياز القاييكنترل سازمانهاي بيمه گر به درخواست هاي نابجاي  -



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  68

ايجاد بانك ها ي اطالعاتي كه امكان بهره برداري براي سياست گذاري در امر سالمت توسط  -

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از طريق آنها ممكن است 

 تخصصي -پررنگتركردن نقش انجمهاي علمي اعتماد و  -6

صي جمعي متشكل از نخبگان هر رشته محسوب مي شوند اين تشكل نظر به اينكه انجمنهاي علمي و تخص

استفاده از امكانات بالقوه . ها منبع مناسبي براي دريافت نظرات كارشناسي در زمينه هاي مختلف هستند

مراكز متعدد در سراسر / موجود در انجمن ها مانند حضور اساتيد، ارتباط قوي با محيط ، داشتن شعبه 

. د كه  اين انجمنها در امور آموزشي ، پژوهشي و مميزي توان ويژه اي داشته باشندكشور سبب مي گرد

كند بلكه همراهي انجمن هاي علمي و تخصصي  نه تنها به ارتقاء علمي فعاليت ها  كمك شايان توجهي مي

  .گري دولت گام بزرگي مي باشددر جهت كاهش تصدي

بخش آموزش و كنترل كيفيت در سال گذشته  نشاني بر سابقه مثبت بهره گيري از انجمن هاي علمي در 

اميد است كه با حمايت آزمايشگاه مرجع سالمت امر مميزي و . موفقيت برنامه هاي زمانبندي شده است

  .سپس اعتبار بخشي نيز به انجمن هاي داراي صالحيت كافي واگذار گردد

 لميجلوگيري از واگذاري بخشهاي آموزشي به افراد فاقد صالحيت ع -7

از آنجا كه بخش هاي آزمايشگاهي واقع د ربيمارستان ها ي آموزشي تنها مركز ارتباط و آشنايي دانشجويان 

و رزيدنت هاي آسيب شناسي با علوم آزمايشگاهي مي باشد لذا واگذاري آنها بايد با دقت نظر ويژه اي 

ذخاير كشور هستند نداشته صورت گيرد به نحوي كه هيچگونه  تاثير منفي بر آموزش اين عزيزان كه 

از سوي ديگر بايد توجه كرد كه واگذاري به بخش خصوصي سبب تداخل در امر تحقيقات پايه و .باشد

جهت جلوگيري از افت كيفيت آموزش در سطوح مختلف پيشنهاد مي شود كه هرگونه . عمومي نگردد

ه داراي سابقه مناسب آموزشي واگذاري بخشهاي آموزشي به بخش خصوصي منحصراً به اساتيد دانشگاه ك

همچنين در قراردادهاي مربوطه الزامات جدي براي تامين نيازهاي آموزشي . و علمي باشند صورت پذيرد 

  .و پژوهشي در نظر گرفته شود
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  فصل چهارم              
  

  
  
  
  
  
  

  نيروي انساني
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  70

  
  ارائه خدمات نيروي انساني شاغل در بخش آموزش و

  

 حاضر همانند اكثر بخشها بانك جـامع كامـل اطالعـاتي در ارتبـاط بـا نيـروي متخـصص                    متاسفانه در حال  

پاتولوژيست در كشور دردسترس نمي باشد وتطابقي بين آمـار موجـود در سـازمان نظـام پزشـكي، وزارت              

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وانجمن آسيب شناسي ايران وجود ندارد از اينرو انجمن آسيب شناسي                

تصميم گرفت بر اساس اطالعات موجود با همكاران سراسر كشورتماس گرفتـه ونـسبت بـه تكميـل                  ايران  

% 80بانك اطالعاتي اقدام نمايد آماري كه در جداول مربوط به نيروي انساني ارائه مي گردد به نظر حـداقل                

د را به واقعيـت     همكاران پاتولوژيست را شامل مي شود وانتظار مي رود ظرف يكسال آينده بوان آمار موجو              

-1 نشان داده شده است الزم بذكر است جداول 2-6 تا 2-1 آمارهاي موجود در جداول.بسيار نزديك نمود 

 از آمار وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است وساير اطالعات از بانك اطالعاتي انجمـن                2-6 و   2

 .  آسيب شناسي ايران بدست آمده است
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  تعداد آزمايشگاهها ي موجود در استان هاي مختلف كشورآمار : 2-1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعداد آزمايشگاه ها نام استان

 آذربايجان غربي 194

 آذربايجان شرقي 133

 اردبيل 70

 اصفهان 392

 ايالم 45

 بوشهر 58

 تهران 972

 چهارمحال و بختياري 111

 خراسان جنوبي 55

 خراسان رضوي 347

 خراسان شمالي 58

 ستانخوز 227

 زنجان 63

 سمنان 69

 سيستان و بلوچستان 100

 فارس 375

 قزوين 75

 قم 65

 كردستان 64

 كرمانشاه 112

 گلستان 105

 گيالن 177

 لرستان 118

 مازندران 244

 مركزي 132

 هرمزگان 161

 همدان 98

 يزد 113

 كرمان  177

 جمع 4910
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  نسبي فراواني پاتولوژيستها در استانهاي مختلف كشورتوزيع : 2-2جدول 

 
 درصد تعداد نام استان

 %86/0 10 اردبيل
 %5/8 98 اصفهان
 %6/0 7 ايالم

 %3 34 ش.آ
 %3/3 38 غ.آ

 %7/0 8 بوشهر

 %8/36 425 تهران

 %17/0 2 چهارمحال بختياري

 %6/9 111 خراسان
 %4 47 خوزستان
 %86/0 10 زنجان

 %86/0 10 سمنان
 %13/1 13 سيستان و بلوچستان

 %5/6 75 فارس
 %3/1 15 قزوين

 %86/0 10 قم
 %5/1 17 كردستان
 %2 22 كرمان

 %25/2 26 كرمانشاه
 %35/0 4 كهگيلويه و بويراحمد

 %73/1 20 گلستان
 %3/1 15 يزد

 %73/1 20 لرستان
 %5/4 52 مازندران
 %4/1 16 مركزي

 %13/1 13 هرمزگان
 %5/1 17 دانهم

 %51/2 29 گيالن

 %100 1154 جمع
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  توزيع فراواني پاتولوژيستها در استاهاي مختلف بادر نظر گرفتن جنس: 2-3جدول 

 

  

  

 

  

  

   

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زن مرد نام استان

 2 8 اردبيل
 49 49 اصفهان
 2 5 ايالم

 13 21  ش.آ
 8 20 غ.آ

 1 7 بوشهر

 220 205 تهران

 1 1 چهارمحال بختياري

 42 69 خراسان
 17 30 خوزستان
 3 7 زنجان

 3 7 سمنان
 4 9 سيستان و بلوچستان

 26 49 فارس
 6 9 قزوين

 4 6 قم
 5 12 كردستان
 9 13 كرمان

 5 21 كرمانشاه
 0 4 كهگيلويه و بويراحمد

 2 18 گلستان
 8 7 يزد

 5 15 لرستان
 17 35 مازندران
 3 13 مركزي

 6 7 هرمزگان
 6 11 همدان
 11 18 گيالن

 478 676 جمع
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  توزيع فراواني جنسي پاتو لوژيستهاي ايران: 2-4جدول 

 

  

  

  
  

  
  
  
  

 توزيع سني پاتولوژيستهاي شاغل در ايران: 2-5جدول 

 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

 درصد تعداد جنسيت

 %59 705 مرد

 %41 490 زن

 %100 1195 جمع

 درصد محدوده تاريخ تولد

1310-1300 7/1% 

1320-1311 5/3% 

1330-1321 4/8% 

1340-1331 2/16% 

1350-1341 4/56% 

1360-1351 6/13% 
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  فراواني نسبي مالكيت آزمايشگاههاي آسيب شناسي كشور : 2-6جدول 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  
  
  
  
  

                                                                                                    

          

  

  

  

                     

  تعداد  نوع آزمايشگاه

  772  خصوصي

  247  درماني دولتي

  36  خيريه

  7  شركت تعاوني

  2  بهداشتي

  4  خصوصيواگذاري به بخش 

  94  ساير

  3  نامشخص

  1165  جمع
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  فصل پنجم                  
  

  

  

  

  
  

بررسي جايگاه پژوهشي پاتولوژي ايران 
اس سند چشم در منطقه و جهان بر اس
  انداز
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  :مقدمه
. شود توان و ظرفيت علمي هر كشور يكي از معيارهاي ارزيابي توسعه يافتگي آن كشور محسوب مي

اطالعات پديده اي است كه . باشد پيشرفت در اين زمينه مستلزم بهبود وضعيت توليد اطالعات علمي مي

گذاري در كليه امور اعم از   ريزي و سياستنقش كليدي در پيشبرد جوامع امروزي دارد و از بعد برنامه

هاي  تجزيه و تحليل كمي و كيفي فعاليت. فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، صنعتي حائز اهميت است

علمي كشور و مقايسه ان با ساير كشورها به تشخيص روند پژوهش، توليد و رشد دانش و اطالعات در 

سنجش و . كند و در امور مختلف كاربرد دارد ي كالن كمك ميهاي گوناگون علمي و سياستگزاريها زمينه

 كه همواره فرض اارزيابي علم واقعيتي است كه در گذشته و حال در سطح جهان مطرح بوده و هست، چر

براين اساس، شناسايي . تواند به سالمت و رفاه ساكنان كره زمين كمك كند بر اين بوده است كه علم مي

تواند راهگشا و زمينه  هاي علمي مي افراد و ساير عوامل مرتبط با توليدات و فعاليتها،  موثرترين سازمان

ها و تبادل  هاي عمومي همه انسان ساز برقراري ارتباط و همكاري نظام مند علمي در راستاي درك مسئوليت

هاي  يافته دليل نقش و اهميتي كه ارتباط علمي در دستيابي به هب. هاي مختلف باشد اطالعات در زمينه

هاي علمي نيز همواره مورد توجه متخصصان  جديدتر بر عهده دارد، سنجش و ارزيابي توليدات و فعاليت

 به عنوان رشته اي علمي، در راستاي فراهم سازي اطالعات " سنجيمعل". علم سنجي قرار داشته است

 . دهد ا را تحت پوشش قرار ميه  وسيعي از فعاليتفمورد نياز برنامه ريزان و سياست گذاران پژوهشي، طي

    علم سنجيتعاريف و مفاهيم

علم سنجي توليدات علمي را از لحاظ . باشد هاي علمي مي هاي ارزيابي فعاليت علم سنجي يكي از روش

 را در توليد اطالعات علمي هاي مختلف حوزهكمي و كيفي با يكديگر مورد مقايسه قرار داده و وضعيت 

تواند   مي در رشته هاي مختلف علميي علم سنجيها شاخصانتشار مداوم و استخراج . كند مشخص مي

عنصري مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياست گذاري و چگونگي تخصيص بودجه و امكانات 

تواند كمك بزرگي براي مسئوالن و  شود مي ارزشيابي كمي علوم كه منجر به باروري و توسعه مي. باشد

ها بتوانند با هزينه كمتر بيشترين استفاده را از منابع مالي و انساني برده و در بهينه   تا آنبرنامه ريزان باشد
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توان از عوامل موثر  در سطحي وسيع تر علم سنجي را مي. سازي ساختار اقتصادي ـ اجتماعي موثر باشند

ابي كمي علم سرو كار هاي تحقيقاتي در هر زمينه علمي دانست كه مستقيما با ارزش ي گردش مستمر فعاليت

لفان، انتشارات علمي، مراجع و ؤم چهار متغير اساسي شامل شاخصهاي اصلي در علم سنجي. دارد

مي توان ي مبتني بر اين متغيرها ها شاخصبا استفاده از اين متغيرها با تركيبي مناسب از . باشد  ميارجاعات

 .مشخص كردخصايص علم و پژوهش علمي را 

 .استمبنايي براي مقايسه آنها و ي فعاليت علمي در كشورهاي مختلف ها شاخص از  يكي

تعداد انتشارات به عنوان عنصري . تواند شامل باشد تمامي مكاتبات و ارتباطات علمي چاپ شده را مي

امروزه اكثر انتشارات . هاي بين اجتماعات مختلف علمي و كشورها قرار گيرد تواند مبناي مقايسه اساسي مي

 .باشند علمي تبلور تالشهاي گروهي تعدادي از مؤلفين مي

از آنجا كه منتشر كردن توليد علمي دانشمندان به صورت فردي براي ترسيم نتايج مهم آماري به تنهايي 

 همچون مراكز پژوهشي و  اجتماعات علمياتكند، ارزيابيهاي علم سنجي معموالً بر انتشار كفايت نمي

  ؛باشد نمونه برخي از اين اجتماعات علمي به شرح زير مي. كنند  تاكيد ميدانشگاهي

 و دپارتمانهاي دانشگاهي  هاي پژوهشي گروه •

 موسسات علمي •

 كشورها •

بدين لحاظ توزيع مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته  .باشند منابع علمي ميديگر  استنادها به نشانگرجع مرا

هاي گوناگون عاليق و منافع آن اجتماع علمي و همچنين منعكس كننده روابط  ل و جنبهمنعكس كننده اشكا

 ياگر يك مقاله علم. باشند اند مي اساسي ميان اسناد و مدارك ارجاع دهنده آنها كه مورد ارجاع قرار گرفته

خصصي گنجانده  آن رشته ت درحتواي آن م مي توان گفت ارجاع داشته باشد10 تا 5 ساالنه ،پس از انتشار

 .نقش داشته است  تخصصي آن رشتهدانش در در افزايش شده و آن مقاله

دهند اما ارجاعات نشان دهنده نفوذ و   علمي خبر ميدستاوردها و انتشاراتهاي  پيشينهريشه ها و مراجع از 

. علم سنجي استاي مهمترين ابزارهامروزه تجزيه و تحليل ارجاعات علمي يكي از . تأثير علمي هستند

تا حد زيادي نقص موجود در شاخص كميت و شمارش صرف انتشار از آنروست كه  اين شاخص اهميت

 .نمايدمي اين شاخص را تكميل  عنصر كيفيبه عنوان يك علمي را جبران كرده و 
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) خذ آنها حضور در مجموع مĤ( هاي بعدي  ارزش يك مقاله علمي بر مبناي تأثير در مقاالت و نوشتهامروزه 

 بر مبناي 1965 است كه در سال "درك دوساالپرايس"معتبرترين تحقيق در اين زمينه كار . شود تعيين مي

كند مقاالت  وي در اين تحقيق اشاره مي.  صورت گرفت1961در باب انتشارات سال  24نمايه استنادي علوم

 فرض اين تحقيق مقاالتي كه در طبق. شوند هاي بعدي ظاهر مي مختلف با بسامدهاي متفاوتي در نوشته

عمر انتشارات را ميتوان به سه دوره . اند اند به دفعات بيشتري مورد استناد قرار گرفته حوزه خود موثرتر بوده

آيد ولي آثار پژوهشي  دوره تولد دوره اي است كه زمينه اي نو پديد مي. تولد، باروري و مرگ: تقسيم كرد

دوره باروري دوره اي . شود ن هنوز در سياهه مĤخذ مقاالت بعدي ظاهر نميآن به دليل نو و ناشناخته بود

است كه يك مقاله يا مجموعه اي از مقاالت بهترين بسامد را از لحاظ حضور در سياهه مدارك گوناگون 

گذارد تا آنجا كه تقريبا از لحاظ استناد مرده به  شوند و سپس اين زايندگي رو به افول مي بعدي دارا مي

  .روند مار ميش

  

  سنجي ضرورت انجام مطالعات علم

  

استفاده از نتايج حاصل از اين نوع . هاي علم سنجي از ابعاد مختلف قابل دسترسي است فوايد يافته

از . تواند تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي شگرفي را در پي داشته باشد تحقيقات مي

نتايج . سنجي مورد توجه محافل علمي و پژوهشي قرار داشته است هاي علم اين رو همواره پژوهش

  هاي تأثيرگذار است؛ مطالعات علم سنجي را بر حوزه

 هاي برجسته هاي تحقيق و توسعه در كشور و تقويت حوزه شناخت فرصت •

وركلي ها و بط هاي سازمان يافته با هدف فراهم آوردن ابزارها و روش اي از فعاليت تحقيق و توسعه مجموعه

با توجه به اين . مجموعه دست آوردهايي است كه در جهت ارتقاي سطح زندگي افراد كاربرد دارد

 در ارتباط است و " و تحقيقات پايه"تحقيقات كاربردي" با مفهوم " تحقيق و توسعه"چارچوب، مفهوم 

  . د استيابي كامل به آن نيز در درجه اول مستلزم شناخت گسترده توانمنديهاي علمي خو دست

                                                 
24
 SCI 
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بسياري از . شود همچنين شناخت نقاط برجسته و متمايز علوم و تحقيقات نوعي ثروت محسوب مي

كشورها به دليل عدم آگاهي از زمينه هايي كه در آن از امكان رشد و توسعه بيشتري برخوردار هستند، 

  . رسند تعيين شده نميهاي بسيار به اهداف  كنند و با صرف هزينه حركت در مسيرهاي نادرست را آغاز مي

. يك از زمينه هاي مهم ايجاد زيرساختهاي پژوهشي در كشور و مشاركت در پژوهشهاي بين المللي است

اين امر از يك سو باعث توسعه تجربيات پژوهشي و از سوي ديگر باعث جذب بودجه هاي پژوهشي به 

  .كشور مي گردد

 موفقيت در بازاريابي خدمات و توليدات •

ه در زمينه توليد كاالها و ارائه خدمات تحقيقاتي و تخصصي اقدامات گسترده اي انجام كشورهايي ك

هاي تجاري در مقايسه با كشورهايي كه چنين تحقيقاتي  دهند، از امكان موفقيت بيشتري در عرصه مي

مللي سنجي راهنماي خوبي در مبادالت تجاري بين ال اطالعات مطالعات علم. باشند ندارند، برخوردار مي

به عنوان مثال كشور هند هم اكنون در حال برنامه ريزي براي صدور خدمات خود در زمينه  .باشند مي

اين كشور نمونه هاي پاتولوژي را از كشورهاي اروپايي بويژه انگليس وارد مي نمايد و پس . پاتولوژي است

ده اين خدمت تخصصي در هند به از آنجا كه قيمت تمام ش. از اقدامات تشخيصي نتايج آنرا بازمي گرداند

بي . مراتب كمتر از كشوري مانند انگليس است، ارائه اين خدمات براي دو طرف مقرون به صرفه است

ترديد شناخت ظرفيت هاي علمي كشور در اين حوزه با توجه به قيمت خدمات تخصصي مي تواند يكي از 

    .راههاي توليد ثروت از دانش در كشورمان باشد

 هاي مختلف و امكان برنامه ريزيهاي كالن  افراد و مراكز پيشرو در حوزهشناسايي •

هاي مختلف علوم شناسايي  سنجي افراد و گروه هاي پيشرو در حوزه با استفاده از نتايج مطالعات علم

امروزه يكي از روشهاي مهم در برنامه ريزي و تخصيص منابع، شناسايي گروه هاي موفق و پيشرو . شوند مي

  . نظور سرمايه گذاري روي آنها مي باشدبه م

توان دريافت تعامالت علمي كشورمان و افراد و  هاي علم سنجي، مي از سوي ديگر با استفاده از نتايج يافته

  . مراكز فعال در آنرا با ديگر مراكز و كشورها برنامه ريزي كرد

ايي از اين دست امكان برنامه با توجه به محدوديت چشمگير بودجه هاي پژوهشي در كشورمان، داده ه

  .ريزي براي ارتقاي بهره وري و اصالح الگوي مصرف و تخصيص منابع را فراهم مي آورد
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  اهداف علم سنجي

 تحقيقاتي در هر گرايش علمي و -هاي علمي هاي فعاليت هدف از علم سنجي ارزشيابي آخرين پيشرفت

ريزان  نصري مفيد و كارآمد براي مسئوالن و برنامهتواند ع علم سنجي مي. باشد عوامل موثر در رشد آن مي

سنجي عالوه بر سنجش تحقيقات  علم. باشد تا مديريت منابع مالي و انساني با باالترين كارآيي انجام پذيرد

ها و  و توليدات علمي، اقدام به ارزيابي و تعيين معيارهاي مديريتي مانند بودجه، جايگاه و بازده دانشگاه

  .نمايد يمراكز علمي م

هاي توصيف كننده پژوهش در اجتماعات  هايي از شاخص يكي از مهمترين اهداف اين علم، بنا نهادن نظام

تواند عنصري مفيد و كارآمد براي  انتشار مداوم و منظم چنين شاخص هايي مي. مختلف علمي است

 پارامترهاي اطالعاتي اساس علم سنجي بر تجزيه و تحليل. اري در علوم باشدذمديريت تحقيق و سياستگ

هاي ثبت اختراع، مجالت و بطور كلي اطالعات علمي  پروانه  استوار است كه اين پارامترها مقاالت علمي،

نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل، به تعيين ساختار جريان مدارك علمي و . باشند منتشر شده مي

هاي پويا استفاده   علم سنجي، بايستي از نمايه نامهبراي نيل به اهداف. كند فرايندهاي استنادي آنها كمك مي

  .هاي علمي را مشخص ساخت شود تا بتوان روند پيشرفت نظام

  جهان: تاريخچه علم سنجي

اين روش در روسيه شوروي . باشد هاي علمي مي علم سنجي يكي از رايجترين روشهاي ارزيابي فعاليت

رستان براي اندازه گيري علوم در سطوح ملي و بين پديد آمد و در كشورهاي اروپاي شرقي بويژه مجا

زماني كه براي اولين بار دوبوروف و . سابقه اين علم به دهه هفتاد ميالدي برمي گردد .المللي استفاده شد

آنها علم سنجي را به عنوان اندازه گيري فرايند انفورماتيك تعريف . كارنوا واژه علم سنجي را به كار بردند

هاي   اصول علمي كه به بررسي ساختار و ويژگي:ماتيك از نظر ميخائيلف عبارت است ازانفور. كردند

 اولين تجزيه و .دهد پردازد و قوانين و فرآيندهاي اين ارتباطات را مورد بحث قرار مي اطالعات علمي مي

 از مقاالت دهند كه براي اولين بار  نسبت مي27 و هولم26، ايلز25هاي علمي را به كول تحليل آماري نوشته
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در همان زمان . علمي منتشر شده به عنوان مالكي براي مقايسه توليد علمي كشورهاي مختلف استفاده كردند

   به منظور بررسي توزيع انتشارات برحسب مؤلفين و نشريات،30، زيف29 برادفورد ، 28افرادي نظير لوتكا

 .ژه اي ارائه دادند مدلهاي نظري وي

هاي علم سنجي   اهداف و تكنيك  ميالدي حيطه،1969 در حوزه اين علم، تا سال هاي بسيار با وجود فعاليت

هاي فرعي علم سنجي و دامنه   رشته32 مولچنكو ، 31در همان زمان بود كه ناليموف. هنوز مشخص نشده بود

ن هم  ميالدي به وسيله تيبور براو1978 انتشار مجله بين المللي علم سنجي در سال .كار آن را تعيين كردند

 در Elsevierاين مجله توسط انتشارات . گام مهمي در جهت شناخت و توسعه جهاني اين علم بود

كه فعال ترين انجمن علمي در اين حوزه به (آمستردام منتشر گرديد و آكادمي علوم مجارستان در بوداپست 

مقاالت به همراه مطالبي كه اين . رساند مرتبأ مقاالتي در زمينه علم سنجي در آن به چاپ مي) رفت شمار مي

   .نمود، به پرورش و شكل گيري اين علم نوپا كمك فراواني كرد ناليموف منتشر مي

  

  توسعه علمي ايران طي سالهاي اخير

اي در سطح  هاي اخير، انتشار مقاالت علمي بويژه در مجالت معتبر خارجي جايگاه ويژه طي سال

. و تسهيالت تشويقي نيز براي چاپ مقاله در نظر گرفته شده استدانشگاههاي كشور يافته و امتيازات ويژه 

نظير در تعداد مقاالت پژوهشگران ايراني و ارجاع به آنها، يك شاهد مهم بر اهميت نقش  تحول بي

  .باشد سياستهاي كالن در تحوالت علمي و فرهنگي مي

، پيشرفت علمي ايران را بطور "ها اثر علمي ملت"اي با عنوان  طي مقاله2004 در جوالي Natureمجله 

اي كه در  همچنين در مقاله.  كشور منتخب قرار داشت31در اين مقاله ايران جزء . جدي مورد توجه قرار داد

 به چاپ رسيد، ضمن بررسي جايگاه چين و كره در نظام علمي Scientometrics در مجله 2005سال 
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 با 2001 تا 1997هاي  سهم ارجاع به مقاالت ميان سالجهان، بيان داشته بود كه باالترين ميزان رشد در 

  .  به ايران و كره جنوبي تعلق داشته است٪100ميزان 

همچنين باالترين ميزان افزايش در سهم جهاني انتشارات يا به عبارتي باالترين شتاب رشد در چاپ 

  .  درصد متعلق به ايران است120مقاالت، با ميزان حدود 

بطوريكه سهم ايران از توليد علم جهاني از . هاي اخير نيز ادامه داشته است ش در سالرشد ايران كم و بي

 درصدي 1500اين امر گوياي يك رشد .  رسيده است2005 در سال 0,43 به 1991 درصد در سال 0,03

  . باشد مي

 عربستان  از2003سپس در سال .  پاكستان را پشت سر گذاشت1998ايران به لحاظ تعداد مقاالت در سال 

 از مصر پيشي گرفت و هم اكنون بعد از كشور تركيه، حايز رتبه دوم توليد علم در 2004سعودي و در سال 

  .منطقه و جهان اسالم است

در خالل . شتاب رشد ايران بويژه در علوم پايه نويدبخش تحوالت بنيادين در عرصه دانش و فناوري است

هاي سازندگي يعد از جنگ  گرچه طي سال. عرصه بوده ايمهاي جنگ تحميلي، شاهد ركود در اين  سال

، ميزان مقاالت )1997سال ( سال از خاتمه جنگ 10رشد تعداد مقاالت ايراني آغاز گرديد، اما با گذشت 

  .گردد  مي ايران به نقطه آغاز جنگ باز

نكته مهم آنكه .اشدتداوم شتاب رشد علمي ايران مي تواند نويدبخش دستاوردهاي علمي  خوبي در آينده ب

و تعداد مقاالت منتشره   33هاي مختلف، ارتباط بسيار قوي و خطي ميان توليد ناخالص داخلي بررسي

سياستگذاري  عامل مهم يعني 3توان گفت كه  لذا در يك ارزيابي كلي مي. دهد  را نشان ميISIكشورها در 

 رشد ايران در عرصه دانش و فناوري  ضامن تداومو برنامه ريزي، ثبات و حمايت مالي از پژوهشگران

  .خواهد بود

  

 ) 1999-2009( در كل رشته ها آخرين وضعيت علم سنجي ايران

 بر اساس نتايج 2009 تا 1999هاي  نتايج علم سنجي در گروه پزشكي و ساير بخشهاي علمي در فاصله سال

  د؛باش به شرح ذيل مي Scopus و ISIالمللي  هاي بين رتبه بندي در پايگاه
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 ISI:web ofبندي كشورهاي جهان بر اساس تعداد مقاالت در پايگاه اطالعاتي  طبق رتبه •

science در اين رتبه .  دنيا قرار دارد35 جمهوري اسالمي ايران در رتبه 2009 تا 1999 از سال

 هاي اول تا سوم قرار دارند بندي به ترتيب كشورهاي آمريكا، ژاپن و آلمان در رده

 مقاله در اين پايگاه نمايه شده كه اين 663 و  هزار49ير از جمهوري اسالمي ايران  سال اخ10در  •

اند و شاخص ميزان استنادات نسبت به تعداد   بار مورد استناد قرار گرفته543 هزار و 184تعداد 

 . است3,72مقاالت بر اساس اين رتبه بندي براي مقاالت ايراني 

 ISI:web تعداد ارجاعات به مقاالت در پايگاه اطالعاتي در رتبه بندي كشورهاي جهان بر اساس •

of science  دنيا قرار دارد و 41، جمهوري اسالمي ايران در رتبه 2009 تا 1999از سال 

 .هاي اول تا سوم قرار دارند كشورهاي آمريكا، آلمان و انگلستان به ترتيب در رده

 از سال Scopusدر پايگاه اطالعاتي بندي كشورهاي جهان بر اساس تعداد مقاالت  طبق رتبه •

 دنيا قرار دارد و كشورهاي آمريكا، چين و 22، جمهوري اسالمي ايران در رتبه 2009 تا 1999

 .بندي حضور دارند هاي اول تا سوم اين رتبه انگلستان در رده

اند كه   مقاله در اين پايگاه نمايه شده745 هزار و 16 سال اخير از جمهوري اسالمي ايران 10در  •

اند و شاخص ميزان استنادات نسبت به تعداد   بار مورد استناد قرار گرفته112 هزار و 10اين تعداد 

 كه در اين پايگاه hشاخص .  است0,60بندي براي مقاالت ايراني  مقاالت بر اساس اين رتبه

 .هدد  را نشان مي80اطالعاتي مورد توجه قرار گرفته است نيز براي محققان ايراني عدد 

هاي مختلف علوم، رشته شيمي در ايران از باالترين ميزان مقاالت نمايه شده  بندي گرايش در رتبه •

 . برخوردار است2009 تا 1999هاي  در سال ISI:web of scienceدر پايگاه اطالعاتي 

 دو  به احراز جايگاه نخست در ميان كشورهاي منطقه طي ساله جمهوري اسالمي ايران20انداز  سند چشم

رود كليه سياستگذاران، برنامه ريزان و مديران در نظام علمي و پژوهشي  لذا انتظار مي. دهه آينده اشاره دارد

 .جهت نيل به اين هدف ارزشمند تالش نمايند
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  بيان مسأله
  

 و ديگر ")ISI(موسسه اطالعات علمي"وضعيت توليدات علمي نمايه سازي شده در پايگاه استنادي 

تواند به منزله موفقيت  يي است كه ميها شاخص يكي از مهمترين Scopusعاتي همچون بانكهاي اطال

هاي علمي خود در نشريات بين المللي و شاخصي مهم براي توليد  جامعه پژوهشي هر كشور در انتشار يافته

اعات به آنها هاي علمي در نشريات بين المللي و ارج از طرفي، انتشار يافته. علم كشورها در نظر گرفته شود

به همين دليل، . تواند به نوعي بيانگر قابل قبول بودن سطح علمي دستاوردهاي محققان به شمار آيد خود مي

هاي بين المللي يكي از شاخص هايي است كه  افزايش مقدار اين توليدات علمي نمايه سازي شده در پايگاه

درواقع فوايد . گيرد د توجه كشورها قرار ميي علم و فناوري، در سطحي وسيع مورها شاخصدر كنار ساير 

استفاده از نتايج حاصل از اين نوع تحقيقات . هاي علم سنجي از ابعاد مختلف قابل دسترسي است يافته

از اين رو . تواند تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمي و فرهنگي شگرفي را در پي داشته باشد مي

در اين پژوهش سعي .  توجه محافل علمي و پژوهشي قرار داشته استسنجي مورد هاي علم همواره پژوهش

بر آن است با تعيين تعداد مقاالت پژوهشي ايران در حوزه پاتولوژي در سطح جهاني و مقايسه آن با چند 

كشور منتخب، ميزان رشد اين علم و جايگاه آن در منطقه و جهان را مورد بررسي قرار داده و از 

تواند ابزار  نتايج حاصل از چنين مطالعاتي مي. آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيمديدگاههاي مختلف 

هاي  گيري و شناسايي حوزه گيران و سياستگذاران جهت تخصيص منابع، تصميم مناسبي براي تصميم

  .ها، باشد دار پژوهشي و سوق دادن سياستهاي علمي و پژوهشي و سرمايه گذاري در اين زمينه اولويت

  شينه پژوهش پي

 تا 1985 انتشارات علمي ايران،رشد و توسعه از "در پژوهشي تحت عنوان) 2000( عصاره و ويلسون

 تا 1995 و 1994 تا 1989،1990 تا 1985 مشاركت علمي دانشمندان ايراني در سه دوره پنج ساله "1999

هاي مقاله قبلي كه سال   با يافتهنتايج اين تحقيق. در نمايه استنادي علوم را مورد بررسي قرار دادند1999

 ساله 15داد مورد مقايسه قرار گرفت و روند توليد علمي ايران در اين دوره   را پوشش مي1994 تا 1985

دهد كه رشد انتشارات علمي ايران در پنج ساله دوم نسبت به پنج ساله  ها نشان مي نتايج يافته. روشن گرديد
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 برابر بوده، كه اين افزايش به علت زير رخ داده 8/2سبت به پنج ساله دوم اول دو برابر و درپنج ساله سوم ن

  :است

  خاتمه جنگ تحميلي عراق و ايران، .1

 موقعيت اقتصادي بهتر،  .2

 هاي تحقيق، تغييرات اخير در سياست گذاري دولت مانند افزايش بودجه .3

 تغييرات اساسي در فضاي سياسي مانند افزايش مجالت علمي در سطح ملي، .4

 زگشت تعداد زيادي از دانشجويان بورسيه خارج از كشور پس از پايان تحصيالت به كشوربا .5

هاي اطالعاتي به صورت پيوسته و ناپيوسته و  همچنين داليل ديگري از جمله افزايش دسترسي به پايگاه

 . امكان ارتباط الكترونيكي بهتر براي ايجاد مشاركتهاي بين المللي را ذكر كرده اند

هاي اين  يافته.  پرداخته است2003در پژوهشي به بررسي توليد علم ايران در سال ) 1382( صبوري 

هاي علمي در  ها و رشته دهد كه ميزان مشاركت ايران در توليد علم جهاني در تمامي شاخه پژوهش نشان مي

شان  درصد رسيده و ن29، به 2003توليد علمي ايران در شاخه علوم محض در سال . چه سطحي است

رشته شيمي بيشترين . دهنده اين است كه در طول يك دهه، فعاليت پژوهشي هفت برابر شده است

هاي شاخص علوم محض، فقط به نام ايران ثبت شده است   درصد مقاله77مشاركت را در توليد علم دارد و 

 علم با دركت را در تولي درصد باقيمانده كشورهاي آمريكا، كانادا و انگلستان به ترتيب بيشترين مشا23و در 

  .ايران داشته اند

ها  هاي بهداشت روان در بيماري به بررسي و تحليل سه دهه پژوهش) 1384( سهيمي ايزديان و همكارانش 

در اين پژوهش كليه .  مبادرت كرده اند34ز بانك اطالعات بهداشت روان كشورو مسايل طبي با بهره گيري ا

 1973معادل ژانويه (1381 تا اسفند 1352دوره سي ساله، بين فروردين مقاالت پژوهشي منتشر شده در يك 

هاي اطالعات مقاله  ها و مسايل طبي در زمينه از نظر بهداشت روان در بيماري)  ميالدي2003تا دسامبر 

هاي اصلي، موضوعات، روش، محل، منبع حمايت مالي پژوهش و نوع همكاري بين  نگاري، حوزه

 مقاله 3031هاي پژوهش بيانگر آن است كه از تعداد  يافته.د بررسي قرار گرفته اندنويسندگان مقاله مور

قريب به .در زمينه بهداشت روان در بيماريها و مسايل طبي بوده است%) 2/20( مقاله 611بهداشت روان 

                                                 
34
 Iran Psych 
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وده، روند انتشار آنها افزاينده ب. در مجالت عمومي پزشكي به چاپ رسيده اند%) 74(اتفاق اين مقاالت

بيشترين تعداد مقاالت به .اكثريت مقاالت در حوزه علوم باليني و سپس روان شناختي اعالم شده اند

شايع ترين اختالالت روانپزشكي مورد بررسي . بيماريهاي زنان، باروري و ناباروري اختصاص داشته اند

  .اختالالت خلقي، اختالالت مرتبط با مواد و اضطرابي بوده اند

بررسي توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي "در پژوهشي به ) 1385(ارانش  نوري و همك

جامعه .  پرداخته اند2006 تا پايان سال 1976از سال  web of scienceاصفهان در پايگاه اطالعاتي 

 مورد از مدارك موجود در اين پايگاه اطالعاتي است كه توسط پژوهشگران 488آماري اين پژوهش شامل 

نتايج اين .  ميالدي منتشر شده است2006 تا 1976هاي  انشگاه علوم پزشكي اصفهان در فاصله سالد

پژوهش بيانگر اين است كه بيشترين تعداد مدارك منتشر شده از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در مجالت 

ISI و از لحاظ از نظر نوع مدرك بيشترين تعداد مربوط به مقاالت اصيل.  است2006 مربوط به سال 

  .موضوعي نيز بيشترين تعداد مدارك در رابطه با بيماريهاي عروق محيطي است

بررسي روند تغييرات كمي مقاالت مربوط به ديابت "در پژوهشي با عنوان ) 1385( رضايي و همكارانش 

ات  به بررسي روند توليد"، كمبود تحقيقات در كشورهاي در حال توسعه2002و1992هاي  در فاصله سال

پژوهشي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در زمينه ديابت و نيز ارزيابي شكاف موجود بين پژوهش 

در اين پژوهش كه جامعه .در زمينه ديابت و بار تحميل شده توسط ديابت بر اين كشورها مبادرت كرده اند

 كه اگرچه سهم كشورهاي اند استخراج شده است محققان به اين نتيجه رسيده PubMedاطالعاتي آن از 

هاي گذشته افزايش يافته است،اما هنوز  در حال توسعه از مقاالت بين المللي مربوط به ديابت در طول سال

  .فاصله اي چشمگير بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر تحقيق در زمينه ديابت وجود دارد

 كشور اول 50 رتبه " كشور اول جهان50 توليد علم در  رتبه بندي"در مقاله خود با عنوان) 1383(موسوي

 كشور جهان را به لحاظ توليد علم در سال 227 كشور نمايه شده در موسسه اطالعات علمي از ميان 50از 

نويسنده، رتبه كشورها را به لحاظ .  براساس تعداد مقاالت و تعداد كل استنادات بررسي كرده است2003

  .د علم بر جمعيت كشور، مورد مقايسه قرار داده استمطلق توليد علم و تولي

 ميزان مشاركت كشور كره جنوبي در "رشد علمي در كره جنوبي"در مقاله خود با عنوان ) 1383(صبوري

نويسنده پس از بررسي توليدات علمي كره جنوبي به اين . توليد متون علمي را مورد بررسي قرار داده است
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 درصد در 0/ 05آي، را از .اس.شور ميزان مشاركت خود در اطالعات پايه آينتيجه رسيده است كه اين ك

با توجه به .  رسانده است2003 درصد در سال 1/2 و سپس به 2000 درصد در سال 17/1 به 1981سال 

ها در زمينه فيزيك و علوم  اطالعات ارائه شده در مقاله مذكور، بيشترين توليد علمي كره جنوبي در آن سال

  . بوده استمواد

در مقاله خود بررسي تطبيقي وضعيت ثبت اختراع در ايران و ديگر كشورها را مورد بررسي ) 1386(عباسي 

هاي سازمان جهاني مالكيت فكري ادارات سه  نويسنده براي گرد آوري اطالعات از پايگاه. قرار داده است

ي كرده است كه ثبت اختراعات ايران در سطح گانه آمريكا،اروپا و ژاپن استفاده كرده و در پايان نتيجه گير

 .جهاني بسيار كم اما در داخل كشور از رشد قابل مالحظه اي برخوردار بوده است

ارزيابي تطبيقي توليد علم ايران،تركيه و مصر در "در مقاله خود با عنوان ) 1386(نوروزي چاكلي و همكاران

آمارهاي موسسه اطالعات علمي به ارزيابي تطبيقي  و ها شاخص با استفاده از "2006 و 2005هاي  سال

هاي ارائه شده در اين مقاله كشور تركيه مقام  با توجه به يافته.توليدات علمي كشورهاي مذكور پرداخته است

  .اول را درميان كشورهاي مورد مطالعه داشته است

 علوم پايه، با هدف سنجش ميزان هاي ايرانيان در زمينه در پژوهشي به بررسي توليد مقاله) 1379( انصافي 

نتايج به دست آمده از اين . پردازد  مي1997 تا 1993هاي  حضور آنها در نمايه نامه استنادي علوم در سال

بيش از نيمي . هاي علوم پايه جهان به ايران اختصاص دارد  درصد از توليد مقاله1/0دهد  پژوهش نشان مي

هاي علوم پايه بوده است كه از بين   درصد در زمينه توليد مقاله)8/52(هاي علمي ايرانيان  از فعاليت

هاي علوم پايه، بيشترين   درصد از كل توليد مقاله23/55هاي مختلف علوم پايه رشته شيمي با داشتن  رشته

  .دهد تعداد را به خود اختصاص مي

ر حوزه موضوعي در پژوهشي به مطالعه كتابسنجي توليدات علمي د) 2007(آگوليني و همكارانش 

مبادرت  PubMed در پايگاه اطالعاتي 2004-1995هاي  اپيدميولوژي مولكولي سرطان در بين سال

 درصد اين 37 مقاله لحاظ شده در جامعه پژوهش 3842اند كه از مجموع  اند و به اين نتيجه رسيده كرده

 درصد به ايالت متحده 6/31. بوده استتوليدات متعلق به كشورهاي انگلستان، آلمان، ايتاليا، فرانسه و سوئد 

  . درصد به كشور ژاپن تعلق داشته است7/9و 
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هاي استنادي علوم به بررسي توليدات علمي حوزه پيشينه  با استفاده از نمايه نامه) 2007(ون و همكارانش 

سيدند كه اند و به اين نتيجه ر  مبادرت كرده2005تا 1991هاي  الكترونيكي اطالعات سالمت در بين سال

 ركورد يافت شده كه توسط 1803از مجموع . روند رو به رشدي در توليدات علمي اين حوزه مشهود است

هاي مورد پذيرش   درصد مقاله بوده و بقيه در ساير فرمت7/80 ركورد 1455 كشور انتشار يافته است 39

 درصد مقالت از كشور 57نده اول  درصد مقاالت به زبان انگليسي و نويس98. اين پايگاه انتشار يافته اند

  .آمريكا بوده است
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  اهداف پژوهش
  

موسسه "ي ها شاخص آمارها و سسنجش و ارزيابي توليدات علمي حوزه پاتولوژي كشور، براسا •

  ")ISI( اطالعات علمي

 تعيين روند مطالعات پاتولوژيك در ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب •

 و روند تغييرات آنها در 2009 تا 2000 در محدوده زماني سالهاي تعيين تعداد مقاالت پژوهشي •

  Scopus و Web of Science كشور ديگر بر اساس بانك اطالعات 6ايران و هر يك از 

 كشور مورد نظر بر 6مقايسه تعداد و روند تغييرات تعداد مقاالت پژوهشي پاتولوژي در ايران با  •

 Scopus و Web of Scienceي اساس داده هاي حاصل از بانك اطالعات

 به مقاالت پژوهشگران ايراني در حوزه پاتولوژي و همچنين تعيين  35تعيين تعداد كل ارجاعات •

 بر 2009 تا 2000تعداد كل ارجاعات به مقاالت كشورهاي مورد نظر بويژه كشورهاي منطقه در سالهاي 

 Scopus و Web of Scienceاساس داده هاي حاصل از بانك اطالعاتي 

ه مقاالت پاتولوژي ايران با كشورهاي مورد مقايسه بر اساس داده هاي مقايسه تعداد كل ارجاعات ب •

 Scopus و Web of Scienceحاصل از بانك اطالعاتي 

  براي مقاالت پاتولوژي پژوهشگران ايراني  36تعداد ارجاعات به ازاي هر مقالهتعيين  •

ر مقاالت ايراني با شاخصهاي مشابه در ساير كشورهاي دتعداد ارجاعات به ازاي هر مقاله مقايسه  •

 2009 تا 2000 در سالهاي Web of Scienceمورد نظر بر اساس داده هاي حاصل از بانك اطالعاتي 

 پژوهشگران ايراني و تعيين مقاالت و پژوهشگران در حوزه پاتولوژي از 37تعيين مقاالت پراستناد •

 2000 در سالهاي Scopus و Web of Science بانك اطالعاتي ميان آنها بر اساس داده هاي حاصل از

  2009تا 

                                                 
35
 Total cites 

36
 citation per paper 

37
 Highly cited 
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مقايسه تعداد مقاالت پراستناد پژوهشگران ايراني بطور كلي و خصوصا در حوزه پاتولوژي با  •

شاخص مشابه در ساير كشورها بويژه كشورهاي منطقه بر اساس داده هاي حاصل از بانك اطالعاتي 

Web of Science  وScopus 2009 تا 2000 سالهاي در 

تعيين مقاالت داغ پژوهشگران ايراني وتعيين مقاالت و پژوهشگران پاتولوژي در ميان آنها بر اساس داده  •

  2009 تا 2000 در سالهاي Web of Scienceهاي حاصل از بانك اطالعاتي 

 با شاخص مقايسه تعداد مقاالت داغ پژوهشگران ايراني بطور كلي و خصوصا در حوزه پاتولوژي و •

 Web ofمشابه در ساير كشورها بويژه كشورهاي منطقه بر اساس داده هاي حاصل از بانك اطالعاتي 

Science 2009 تا 2000 در سالهاي 

تعيين دانشگاه ها، دپارتمانها و مراكز پژوهشي پيشرو در حوزه تحقيقات پاتولوژي در ايران و مقايسه  •

اطالعاتي  نظر در منطقه بر اساس داده هاي حاصل ازبانك آن با ديگر كشورها بويژه كشورهاي مورد

Web of Science و Scopus 

آناليز مجزاي عملكرد پژوهشي دپارتمانها و مراكز پژوهشي پاتولوژي در ايران و ساير كشورهاي مورد  •

 نظر بر اساس بانك اطالعاتي 

يه هايي كه آنها را اندكس نموده پاتولوژي ايراني بر اساس تعداد و تنوع نما) مجالت(ارزشيابي مجله  •

 است 

 Web ofاطالعاتي بررسي تنوع انتشارات پژوهشگران ايراني بر اساس داده هاي حاصل از بانك  •

Science  و Scopus 
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  روشها
  

 آمارها و سمطالعه حاضر در راستاي سنجش و ارزيابي  توليدات علمي حوزه پاتولوژي كشور، براسا

 و تعيين روند "  استScopusو پايگاه اطالعاتي ) ISI ( العات علميموسسه اط"شاخص هاي 

 .مطالعات پاتولوژيك در ايران و مقايسه آن با  چند كشور منتخب است

  . در قدم نخست چارچوب مطالعاتي و اهداف ويژه مطالعه تعيين شد

ر مطالعات مشابه تعيين در مرحله بعد كشورهاي هدف با تاكيد بر منطقه جغرافيايي سند چشم انداز و مرو

بر اين اساس كشورهاي تركيه، مصر و عربستان از حوزه منطقه اي و كشورهاي امريكا، انگليس و . شدند

 .كره جنوبي از حوزه فرامنطقه اي انتخاب شدند

با توجه به نتايج مطالعات اوليه تيم پروژه، در حوزه منطقه اي كشورهايي انتخاب شده اند كه به لحاظ 

چرا كه بنا به مطالعات انجام شده كشورهاي حوزه .  پژوهشي در سطح ايران يا نزديك به آن باشندعلمي و

آسياي ميانه به لحاظ شاخصهاي علمي و پژوهشي بسيار عقبتر از كشورمان بوده و نتايج مقايسه اي با آنها 

ه خليج فارس نيز به تعدادي از كشورهاي شيخ نشين عرب در حوز. فاقد ارزش علمي و اجرايي خواهد بود

. لحاظ شاخصهاي جمعيتي و همچنين شاخصهاي علمي براي ورد به اين مطالعه فاقد ارزش شناخته شدند

لذا از ميان كشورهاي عرب، دو كشور مصر و عربستان كه به لحاظ شاخصهاي علمي و جمعيتي به ايران 

م اكنون در مورد شاخصهاي پژوهشي همچنين كشور مسلمان تركيه نيز كه ه. شبيه تر بودند انتخاب شدند

انتخاب تركيه به ما فرصت مي . تنها كشور مسلمان مي باشد كه از ايران جلوتر است انتخاب شد) عمومي(

 .دهد كه براي كسب رتبه نخست پژوهشي در ميان كشورهاي اسالمي شاخص تعيين گردد

كشور كره جنوبي از آسيا به آن دليل . ند قاره امريكا، اروپا و آسيا انتخاب شد3 كشور ديگر هر يك از 3 

انتخاب شده است كه شتاب رشد تعداد مقاالت پژوهشي آن همچون ايران باال مي باشد و مقايسه كشورمان 

دو كشور امريكا و انگليس نيز از ميان كشورهاي . با اين كشور مي تواند متضمن مطالب ارزشمندي باشد

  . ند تا دورنمايي از افق توسعه يافتگي در مطالعه ترسيم شده باشدتوسعه يافته انگليسي زبان انتخاب شد
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  نكته هاي مورد توجه در تدوين اين گزارش

  

  :در جمع آوري اطالعات و تدوين ساختار اين گزارش، نكته هاي زير مورد توجه قرار گرفته است

ود يعني پايگاه هاي از دو پايگاه مهم اطالعاتي موج1388اطالعات اين گزارش، در دي تا اسفندماه  -1

WOS وScopusاستخراج شده است . 

از آنجا كه اكثر كشورهاي رو به توسعه اي چون عربستان ، مصر و ايران در سالهاي اخير رشد  -2

 به منظور ارزشيابي 2000-2009 ساله 10چشمگيري از لحاظ حجم توليدات علمي دارشته اند، بازه زماني 

 .ربوطه در موقعيتهاي مقتضي به صورت ساليانه در نظر گرفته شد مTrendدر نظر گرفته شد و شيب يا 

به منظور استخراج اطالعات مورد Scopus  وWeb of Science (WOS)دو پايگاه اطالعاتي  -3

 .بررس قرار گرفت

  : به دست آورد به شرح زير استWOSمهم ترين اطالعاتي كه مي توان با استفاده از پايگاه  -4

  .ار علمي استناد كرده اندشناسايي كساني كه به آث •

 .شناسايي نقش هر يك از آثار علمي در پشتيباني از پژوهش هاي فعلي •

 .رديابي فعاليت هاي پژوهشي همكاران يا رقيبان دانشگاهي •

 .رديابي تاريخ و روند پيشرفت يك روش علمي از آغاز تا امروز •

 .خوش تغيير شده باشدپيگيري يك موضوع در بيش از يك زمان، حتي اگر نام آن موضوع دست •

اكتشاف توليدات علمي مرتبط در موضوعاتي كه شناسايي آن ها از طريق جستجوي كليد واژه  •

 .اي امكان پذير نيست

 WOSمدارك تحت پوشش پايگاه  •

 نوع مدرك را تحت پوشش قرار داده 34 تعداد WOSتا زمان اجراي اين پژوهش، پايگاه  •

در عين حال .  مالحظه مي شود4فارسي آن ها جدول نام اين مدارك به همراه ترجمه . است

  .، بيشترين نوع مدركي است كه تاكنون در اين پايگاه نمايه شده است»مقاله«

  زبان هاي تحت پوشش •
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.  وجود داشته استWOS زبان زنده دنيا در پايگاه 49تا زمان اجراي اين مطالعه، امكان نمايه شدن منابع 

 به زبان هاي انگليسي، فرانسه و آلماني WOSب توليدات علمي در پايگاه بررسي ها نشان مي دهد كه اغل

 وجود دارد ولي هم WOSبوده است ، امكان تحت پوشش قرار گرفتن نشريات فارسي زبان نيز در پايگاه 

  .  وجود نداردWOSاكنون از حوزه پاتولوژي و پزشكي نشريه فارسي زباني در 

 16500 ناشر بين المللي است كه 5000 عنوان از بيش از 18000شامل  Scopusپايگاه اطالعاتي  -5

 ميليون مطلب در اين سايت جمع آوري 40.  ميليون انتشارات كنفرانسها را پوشش مي دهد3,6مجله و 

اين سايت امكان دسترسي به همه نويسندگان مقاله و تعداد استناد به ازائ هر مقاله را  فراهم . شده است

  .ت ايراني در اين بانك اطالعاتي چشمگير استحضور مجال. مي آورد
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  WOS روش جستجو در پايگاه اطالعاتي

  استراتژي جستجو 

 ها انتخاب شد و به نحوي از keyword مناسب ترين  ISIبراي بررسي مقاالت پاتولوژي ايران در سايت 

وژي و در دپارتمان پاتولوژي يافت شود و آنها استفاده شد كه بيشترين ميزان مقاالت ايراني در موضوع پاتول

  :اين استراتژي به شرح ذيل بود. كمترين خطا را داشته باشد

  

TS=patho* AND AD=Iran  

AD=Patho* AND AD= Iran 

  :  استفاده شدOR و  AND مناسب  operator همه موارد را در بر بگيرد از  searchبراي اينكه 

#1 OR #2 

#1 AND #2  

 مقاله يافت شد كه نشان دهنده مقاالت ايراني است كه 324 تنها  "operator "ANDگرفتن با در نظر 

  .هم موضوع آنها پاتولوژي است و هم دپارتمان پاتولوژي در آنها نقش داشته است

 مقاله پيدا شد كه نشان دهنده مقاالت ايراني است كه يا OR" Operator2874"    با در نظر گرفتن

  . ولوژي است يا دپارتمان پاتولوژي در آن نقش داشته استموضوع آنها پات

براي تسهيل كار و در بر گرفتن هر دو حالت از استراتژي زير استفاده گرديد كه در بر گيرنده همه موارد 

  :فوق است

(TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=Iran  

  .تمام آناليز ها در حالت اخير انجام شد. به اين ترتيب

 ابتدا براي ايران انجام شد سپس با همان كلمات كليدي و به همان شكل براي شش كشور searchاين 

  .كه نتايج در ادامه مشاهده مي شود.  انجام شدsearchهدف ديگر نيز اين 
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نتايج مربوط به كشورهاي مختلف ابتدا به صورت جداگانه و به تفكيك بيان شده است سپس اين نتايج بين 

 انجام  citation آناليز 10000 براي نتايج باالي ISIالبته به علت اينكه . شده استهفت كشور مقايسه 

  .نمي دهد ميزان استنادات كشورهاي تركيه، كره جنوبي، آمريكا و انگليس قابل دسترسي نبود

Search strategy for Society of pathology 

# 7  2,874  (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=Iran  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 

 

# 6  2,260  (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=Egypt  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 

 

# 5 16,824  (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=(Korea OR South 

Korea)  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 

  

# 4 15,919  (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=Turkey  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 

 

# 3 54,249  (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=(England OR UK)  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 
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# 2 1,492 (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=(Saudi* OR Saudi 

Arabia)  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 

 

# 1 >100,000  (TS=patho* OR AD=patho*) AND AD=(USA OR United 

States OR US)  

Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, 

CCR-EXPANDED Timespan=2000-2009 

  مقايسه هفت كشور مورد مطالعه

  

  با استراتژي  با انجام جستجو 

(TS=patho* OR AD=Patho*) AND AD=(Iran OR Egypt OR Saudi* OR 

Saudi Arabia OR Turkey OR USA OR United States OR UK OR England 

OR Korea OR South Korea) 

و حذف ساير كشورها از نتايج و در نتيجه محدود كردن جستجوي مقاالت پاتولوژي به اين هفت كشور، 

  .نتايج آناليز شد
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 Scopusروش جستجو در پايگاه اطالعاتي 

  

  روش انتخاب مقاالت

رحله اي براي به دست آوردن همه مقاالت  شامل جستجوي سه مScopus جستجو در پايگاه اطالعاتي 

منتشر شده از ايران و از مراكز تحقيقات پاتولوژي در ايران و تمام مقاالت منتشر شده از ايران در حوزه 

به عنوان   *Iran AND Pathoبا در نظر گرفتن كليد واژه هاي   نخست  . پاتولوژي انجام گرفت

Affiliationستجو هايي كه حداقل يكي از محقين مراكز تحقيق پاتولوژي ر   براي به دست آوردن تمام ج

  به عنوان *Patho  و Affiliation  به عنوانIran ايران وابستگي سازماني دارند، وبار ديگربا كليد واژه 

INDEXTERMS براي به دست آوردن تمام مقاالتي كه در حوزه پاتولوژي از ايران منتشر شده است 

س در مرحله سوم اين دو مجموعه مقاالت تركيب شده تا تعداد كل مقاالت در حوزه سپ. جستجو انجام شد

پاتولوژي از ايران و مراكز تحقيقات پاتولوزي ايران به دست آيدهمه مراحل جستجو در بازه زماني بعد 

  .   و در حوزه مربوط به سالمت و پزشكي انجام گرفت2010   و قبل از 1999از

  .  مقاالت را براي ايران نشان ميدهدجدول ذيل نحوه جستجوي
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پايگاه    در) موضوع مقاله/ بر اساس وابستگي سازماني (روش انتخاب مقاالت : 5-1جدول شماره

 2009-2000 در سالهاي  Scopus اطالعاتي

 

  نحوه جستجو  مراحل

 AFFIL(patho* AND iran) AND SUBJAREA(mult OR medi  اول

OR nurs OR vete OR dent OR heal) AND PUBYEAR 

AFT 1999 AND PUBYEAR BEF 2010                                

 Search results: 1523 

 AFFIL(iran) AND SUBJAREA(mult OR medi OR nurs  دوم

OR vete OR dent OR heal) AND PUBYEAR AFT 1999 

AND PUBYEAR BEF 2010 AND INDEXTERMS(patho*)      

Search results:1236 

 AFFIL(patho* AND iran) AND SUBJAREA(mult OR medi  سوم

OR nurs OR vete OR dent OR heal) AND PUBYEAR 

AFT 1999 AND PUBYEAR BEF 2010) OR (AFFIL(iran) 

AND SUBJAREA(mult OR medi OR nurs OR vete OR 

dent OR heal) AND PUBYEAR AFT 1999 AND 

PUBYEAR BEF 2010 AND INDEXTERMS(patho*))     

                                                                      Search 

results: 2607 

 

 

كشورهايي كه با چند نام ايندكس مي شد، با تمام  . در مورد ساير كشورها روش مشابهي در نظر گرفته شد

 ,”USA“ مثال آمريكا با واژه هاي .  كه نام كشور به آن مشخص مي شد جستجو گرديدكليد واژه هايي
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“United States”, “U.S.” و انگليس با واژه هاي “UK”, “United Kingdom”, “Britain” , 

“England” جستجو گرديد.  

 هاي  و مقايسه آن با پايگاهScopusچگونگي استخراج شاخصهاي مقاالت از پايگاه اطالعاتي 

   WOSاطالعاتي 

اطالعاتي كه پايگاه اطالعاتي ارايه مي نمايد شامل نام مجله اي كه مقاله را به چاپ رسانيده است ، تعداد 

مقاالتي كه در هر سال مقاله شده اند ، نام نويسندگاني كه مقاله از آنها نمايه شده است، زبان مقاالت نمايه 

ه نمايه شده، نوع مطلب، حوزه علمي مطلب، منبعي كه مقاله از آن شده ، سازماني كه مقاالت از آنها مقال

 مقاله با بيشترين 2000استخراج گرديده و تعداد سايتيشن براي هر مقاله و تعداد كل استنادات به ازائ 

اين پايگاه اطالعاتي همچنين مقاالت نمايه شده را بر اساس بيشترين استناد طبقه بندي مي . استناد ميباشد

 مي باشد ، به عنوان مثال اين WOSهر چند اين سايت فاقد بسياري از تواناييهاي پايگاه اطالعاتي . يد نما

 و يا تعداد استناد به ازائ هر مقاله را مشخص نمي نمايد و قابليت تفكيك مقاالت بر H Index   سايت

 و همچنين قابليتهاي آناليز اساس ميزان مشاركت نويسندگان خارجي در مقاالت پاتولوژي ايراني را ندارد

اما  از آنجا كه . كزدن اطالعات و مثال ارئه در صد و جداول آناليز شده براي اطالعات خود را ندارد

Scopus وابستگي سازماني همه نويسندگان را ثبت و در ميان آنها جستجو مي كند و نه فقط ميان نويسنده 

در عين حال بازيافت اطالعات در . تجو مي نمايدهاي پاسخگولذا تعداد بيشتري از مقاالت را جس

 ISI و نام WOSبر اين اساس گرچه همچنان سايه اعتبار پايگاه اطالعاتي . اسكوپوس بسيار ساده تر است

 در بسياري موارد، ابزار بسيار مناسبتري براي Scopusبر ساير سنگيني مي كند اما پايگاه  در حال توسعه 

از آنجا كه تعداد بيشتري از . استگزاريهاي كالن مي تواند محسوب گرددمطالعات دانش سنجي و سي

 نمايه شده اند، استفاده از اين پايگاه امكان تجزيه و تحليل گسترده تري را Scopusمجالت ايراني در 

  . بويژه در حوزه پزشكي فراهم مي آورد

مجله اي كه مقاله را به چاپ رسانيده  شامل نام Scopusكليه اطالعات ارائه شده توسط پايگاه اطالعاتي  

است ، تعداد مقاالتي كه در هر سال مقاله شده اند ، نام نويسندگاني كه مقاله از آنها نمايه شده است، زبان 

مقاالت نمايه شده ، سازماني كه مقاالت از آنها مقاله نمايه شده، نوع و حوزه علمي مطلب، منبعي كه مقاله 

 داده با بيشترين فراواني براي ايران و ساير كشورها ي مورد بررسي شامل 50براي از آن استخراج گرديده 
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مصر ، تركيه و عربستان سعودي از مجموع كشور هاي رو به توسعه و آمريكا ، انگليس و كره جنوبي از بين 

ردن براي به دست آو. كشورهاي توسعه يافته جمع آوري و جداگانه و به صورت مقايسه اي بررسي گرديد

 .  سايتيشن به ازائ هر مقاله براي هر سال جداگانه محاسبه شده و نمودار آن تهيه گرديدTrendشيب يا 
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   ISI يافته هاي حاصل از  
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   كشور ايرانISI يافته هاي حاصل از

 

   مقاالت چاپ شده38شيب

 شيبنمودار زير .  پاتولوژي چاپ شده است مقاله از ايران در زمينه2874  سال 10در كل در طي اين مدت 

 نشان مي دهد بر اين اساس در طي 2009 تا 2000مقاالت پاتولوژي چاپ شده ايران را در هر سال از سال 

  . سه سال اخير ميزان مقاالت چاپ شده رشد چشمگيري داشته است

  به تفكيك سال) 2000-2009( سال گذشته 10تعداد مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايران در : 5-1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ميزان كل استنادات

 مورد 8101 تعداد كل استنادات به مقاالت پاتولوژي ايران در طي مدت بررسي شده ISIبر اساس مدارك  

  .  مورد بود45/736متوسط تعداد استنادات در هر سال .  بود82/2متوسط ميزان استناد به هر مقاله . بود

 بود كه نسبتا عدد قابل قبولي است و نشان دهنده كيفيت اين 34 پاتولوژي قاالت مh-indexهمچنين 

  .مقاالت است

                                                 
38
 Trend 
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به ترتيب  self citationبيشترين ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي چاپ شده ايران با در نظر گرفتن 

ميزان .  درصد بود82/14 با 2007 درصد و 58/23 با 2008 درصد، 18/34 با 2009سال مربوط به سال 

 Selfمقايسه ساده دو جدول با و بدون در نظر گفتن . ارجاعات در ساير سالها در جدول آورده شده است

citation  نشان داد كه بر خالف ساير مقاالت كه بيشتر ارجاعات مربوط بهself citation  مي باشد در

 درصد از 54/5د و تنها  كمتر از ارجاعات ديگران بوself citationمورد مقاالت پاتولوژي ميزان 

  . ارجاعات را تشكيل مي داد

اين نكته از يك طرف نشان دهنده كيفيت مقاالت پاتولوژي است كه باعث مي شود ديگران بيشتر به آنها 

ارجاع كنند از طرفي متذكر مي شود كه نويسندگان ايراني بايد در مقاالتشان به مقاالت قبلي خود بيشتر 

  .استنادات آنها بيشتر شوداستناد كنند تا ميزان 

بيشترين ميزان . در طي اين مدت در ادامه آورده شده اند) سه مقاله اول(پر استناد ترين مقاالت پاتولوژي 

  . مورد بود162استناد مربوط به پر استناد ترين مقاله 

 

1-Chen LS, Lee L, Kudlow BA, et al. LMNA mutations in atypical 

Werner's syndrome. LANCET   Volume: 362   Issue: 9382   Pages: 440-

445   Published:  2003  

 

Higher Citation:  162   

Average Citations per Year: 20.25 

 

2- Holmes C, Boche D, Wilkinson D, et al. Long-term effects of A 

beta(42) immunisation in Alzheimer's disease: follow-up of a 

randomised, placebo-controlled phase I trial. LANCET   Volume: 372 

  Issue: 9634   Pages: 216-223   Published:  2008  

Higher Citation:  116 
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Average Citations per Year: 38.67 

 

3- Klein C, Grudzien M, Appaswamy G, et al. HAX1 deficiency causes 

autosomal recessive severe congenital neutropenia (Kostmann 

disease). NATURE GENETICS   Volume: 39   Issue: 1   Pages: 86-92 

  Published: JAN 2007 

  

   . ليست شده است5-2 ميزان كل استنادات به تفكيك سال در جدول 

  

-2009( سال گذشته 10ن در تعداد كل استنادات به مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايرا: 5-2جدول 

 به تفكيك سال) 2000

 

 Field: Publication Year 
 Record 

Count 

 % of  

7246  
 Bar Chart  

2009  2477  34.1844 %      

2008  1709  23.5854 %      

2007  1074  14.8220 %      

2006  668  9.2189 %      

2005  393  5.4237 %      

2004  297  4.0988 %      

2003  162  2.2357 %      

2002  98  1.3525 %      

2001  48  0.6624 %      
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2000  5  0.0690 %      

 

  

 

  self citationميزان استنادات بدون 

 selfدر بررسي انجام شده در مورد ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي ايران بدون در نظر گرفتن 

citation 50/23 با 2008 درصد، 01/34با  2009، بيشترين ميزان ارجاعات به ترتيب مربوط به سال 

 تا 2000 افزايشي ميزان ارجاعات را از سال شيب درصد بود كه جدول مربوطه 56/14 با 2007درصد و 

  .ميزان ارجاعات در سالهاي ديگر در جدول زير ارئه شده است.  نشان مي دهد2009

  

 selfر نظر گرفتن تعداد استنادات به مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايران بدون د: 5-3جدول 

citation  به تفكيك سال) 2000-2009( سال گذشته 10در  

 

 Field: Publication 

Year 

 Record 

Count 

 % of  

6844  

 Bar 

Chart  

2009  2328  34.0152 %      

2008  1609  23.5096 %      

2007  997  14.5675 %      

2006  640  9.3513 %      

2005  374  5.4646 %      

2004  287  4.1935 %      

2003  152  2.2209 %      

2002  93  1.3589 %      
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2001  45  0.6575 %      

2000  5  0.0731 %      

  

  شيب استناد به مقاالت چاپ شده

 2009 تا 2000 ميزان استناد به مقاالت پاتولوژي چاپ شده ايران را در هر سال از سال شيبنمودار زير 

خير ميزان استناد به مقاالت چاپ شده ايران رشد بسيار قابل نشان مي دهد بر اين اساس در طي سه سال ا

  .توجهي داشته است

-2009( سال گذشته 10تعداد كل استنادات به مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايران در : 5-2نمودار 

  به تفكيك سال) 2000

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  نويسندگان مقاالت 

ي ايران بر اساس نام نويسندگان، بيشترين  براي مقاالت پاتولوژISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

 70/1 مقاله و 49 درصد مشاركت، توانگر با 2 مقاله و58 با KUMARمشاركت در مقاالت مربوط بود به 

-4مشاركت ساير نويسندگان در جدول .  درصد مشاركت67/1 مقاله و 48درصد مشاركت و نجم آبادي با 

  . ليست شده است5
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-2009( سال گذشته 10برتر بر اساس تعداد مقاالت چاپ شده پاتولوژي در نويسندگان : 5-4جدول 

2000 (  

  

 Field: Author 
 Record 

Count 

 % of  

2874  
 Bar Chart  

KUMAR, PV  58  2.0181 %      

TAVANGAR, SM  49  1.7049 %      

NAJMABADI, H  48  1.6701 %      

DEHPOUR, AR  47  1.6354 %      

GERAMIZADEH, B  45  1.5658 %      

DANESHBOD, Y  41  1.4266 %      

ZALI, MR  37  1.2874 %      

MONABATI, A  35  1.2178 %      

SHOJA, MM  35  1.2178 %      

MALEKZADEH, R  31  1.0786 %      

TUBBS, RS  31  1.0786 %      

MEHRABANI, D  30  1.0438 %      

VASEI, M  30  1.0438 %      

LARIJANI, B  27  0.9395 %      

MOHAMMADI, M  27  0.9395 %      

ABDOLLAHI, M  26  0.9047 %      

AZARPIRA, N  25  0.8699 %      

ORYAN, A  25  0.8699 %      

LOUKAS, M  23  0.8003 %      

SOTOUDEH, M  23  0.8003 %      
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  مجالت منتشر كننده مقاالت

  

در آنها منتشر شده است، بيشترين مقاالت در  ISI   در بررسي مجالتي كه مقاالت پاتولوژي ايران در سايت

 Archives Of درصد ، 68/2 با Iranian Journal Of Veterinary Researchمجله هاي 

Iranian Medicine درصد و60/2 با  Iranian Journal Of Public Health 04/2 درصد 

 Actaاز مجالت خارجي، بيشترين تعداد مقاالت در مجله . منتشر شده بودند كه همگي ايراني بودند

Cytologicaاين نشان مي دهد كه سطح بيشتر مقاالت از ايران فراتر نمي رود و احتماال .  منتشر شده بود

  لوكال علت كوچك و محدود  و البته ممكن است به. كيفيت آنها براي مجالت خارجي مناسب نيست

  .بودن مطالعات باشد

از طرف ديگر اين نتايج نشان مي دهد با انتشار مجالت بين المللي در داخل كشور بيشتر مي توان در توليد 

  .علم جهاني مشاركت نمود
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ت منتشر شده در عنوان مجالت چاپ كننده مقاالت پاتولوژي ايران بر اساس تعداد مقاال: 5-5جدول 

  ) 2000-2009( سال گذشته 10

 Field: Source Title 

 Record 

Count 

 % of  

2500  

 Bar Chart  

IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY 

RESEARCH 

67 2.6800 %      

ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 65 2.6000 %      

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 51 2.0400 %      

ACTA CYTOLOGICA 44 1.7600 %      

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL 42 1.6800 %      

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY 

ADVANCES 

31 1.2400 %      

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 31 1.2400 %      

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 28 1.1200 %      

SAUDI MEDICAL JOURNAL 27 1.0800 %      

VIRCHOWS ARCHIV 27 1.0800 %      

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 25 1.0000 %      

IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA 

AND IMMUNOLOGY 

24 0.9600 %      

PARASITOLOGY RESEARCH 22 0.8800 %      

PHYTOPATHOLOGY 21 0.8400 %      
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JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 20 0.8000 %      

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 20 0.8000 %      

MEDICAL SCIENCE MONITOR 19 0.7600 %      

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 17 0.6800 %      

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL 

SCIENCES 

17 0.6800 %      

JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 16 0.6400 %      

 

  مراكز چاپ كننده مقاالت

 مقاالت پاتولوژي چاپ شده ايران از نظر وابستگي سازماني و مراكز ISIت بر اساس اطالعات ساي

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از . مشاركت كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

اين نتايج نشان دهنده . دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي شيراز بودند

البته مشاركت بيشتر اين مراكز ممكن است الزاما به معني . اكز فعال در زمينه تحقيقات پاتولوژي استمر

  .فعالتر بودن آنها نباشد بلكه به علت در اختيار داشتن اعضاء هيات علمي بيشتر در اين تخصص باشد

  

د مقاالت منتشر شده عنوان مراكز علمي چاپ كننده مقاالت پاتولوژي ايران بر اساس تعدا: 5-6جدول 

  ) 2000-2009( سال گذشته 10در 

  

 Field: Institution Name 
 Record 

Count 

 % of  

2500  

 Bar 

Chart  

UNIV TEHRAN MED SCI  534  21.3600 %      

UNIV TEHRAN  274  10.9600 %      

SHIRAZ UNIV MED SCI  250  10.0000 %      
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ISLAM AZAD UNIV  139  5.5600 %      

SHIRAZ UNIV  117  4.6800 %      

SHAHEED BEHESHTI UNIV 

MED SCI 
 116  4.6400 %      

TARBIAT MODARES UNIV  97  3.8800 %      

IRAN UNIV MED SCI  94  3.7600 %      

ISFAHAN UNIV MED SCI  94  3.7600 %      

TABRIZ UNIV MED SCI  93  3.7200 %      

MASHHAD UNIV MED SCI  87  3.4800 %      

FERDOWSI UNIV MASHHAD  54  2.1600 %      

PASTEUR INST IRAN  47  1.8800 %      

URMIA UNIV  44  1.7600 %      

SHAHID BEHESHTI UNIV 

MED SCI 
 38  1.5200 %      

UNIV ALABAMA  31  1.2400 %      

INST PASTEUR  29  1.1600 %      

SHAHEED BEHESHTI UNIV  28  1.1200 %      

SHAHED UNIV  27  1.0800 %      

BAQIYATALLAH UNIV MED 

SCI 
 26  1.0400 %      

  موضوع مقاالت

براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي ايراني، بيشترين موضوع مقاالت پاتولوژي 

درصد، پزشكي % 49/9 عبارت بودند از دامپزشكي با    به ترتيب2009 تا 2000ايراني چاپ شده از سال 
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ميزان ساير .   درصد بود56/5 و گياهي با 94/5، جراحي با % 75/6 پاتولوژي با ،% 17/8داخلي با 

  .موضوعات در جدول زير ارئه شده است

ترتيب موضوعي مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايران بر اساس تعداد مقاالت منتشر شده در : 5-7جدول 

  ) 2000-2009( سال گذشته 10

 

Field: Subject Area 
 Record 

Count 

 % of  

2874  

 Bar 

Chart  

VETERINARY SCIENCES  273  9.4990 %      

MEDICINE, GENERAL & 

INTERNAL 
 235  8.1768 %      

PATHOLOGY  194  6.7502 %      

SURGERY  171  5.9499 %      

PLANT SCIENCES  160  5.5672 %      

PHARMACOLOGY & 

PHARMACY 
 148  5.1496 %      

GASTROENTEROLOGY & 

HEPATOLOGY 
 133  4.6277 %      

ONCOLOGY  132  4.5929 %      

IMMUNOLOGY  131  4.5581 %      

CELL BIOLOGY  121  4.2102 %      
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  نوع مقاالت

 براي مقاالت پاتولوژي ايران بر اساس نوع مقاالت، بيشترين نوع ISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

پس از آن مقاالت مربوط به سمينار ها و .  درصد بود68/79  با 39مقاالت چاپ شده مربوط به مقاالت اصيل

االت پس از مقاالت اصيل بيشترين ميزان بدون در نظر گرفتن دو مورد اخير از نظر نوع مق. كنفرانس ها بود

نتايج . اين موارد در جدول زير با جزئيات ليست شده اند. بود40  نامه به سردبيرمقاالت مروري و مربوط به 

نشان مي دهد مقاالت اصيل در ايران در اولويت قرار دارند و ساير انواع مقاالت چندان مورد توجه نيستند 

علت تاكيد بيشتر وزارت بهداشت بر مقاالت اصيل براي ارتقاء اعضا هيات علمي كه اين موضوع احتماال به 

از طرفي نگارش مقاالت مروري نيز كه از ارزش بيشتري در مقايسه با مقاالت اصيل برخوردار است .  است

  .مشكل تر و پيجيده تر از مقاالت اصيل است

  

 سال 10تعداد مقاالت منتشر شده در نوع مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايران بر اساس : 5-8جدول

  ) 2000-2009(گذشته 

 

 

 
 Field: Document Type    

 Record 

Count 
   

 % of  

2500  
    Bar Chart   

 ARTICLE    1992    79.6800 %         

 MEETING ABSTRACT    195    7.8000 %         

 PROCEEDINGS PAPER    113    4.5200 %         

 REVIEW    78    3.1200 %         

 LETTER    58    2.3200 %         

 EDITORIAL MATERIAL    47    1.8800 %         

 NEWS ITEM    9    0.3600 %         

                                                 
39
 Original 

40
 Letter to editor 
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 CORRECTION    5    0.2000 %         

 BIOGRAPHICAL-    3    0.1200 %         

  

  

  مشاركت خارج از كشور

  

 درصد بود 24براساس آناليزهاي انجام شده ميزان مشاركت نويسندگان خارجي در مقاالت پاتولوژي ايراني 

% 42/8  به ترتيب مربوط به كشورهاي آمريكا با 41كه بر اساس جدول فوق بيشترين مشاركت خارجي

.   درصد بود77/1درصد و استراليا با 29/2با درصد، آلمان % 16/3درصد، كانادا با % 54/3درصد، انگليس با 

  . ارئه شده است5-9ميزان مشاركت ساير كشورها در جدول 

  

ميزان مشاركت كشورهاي ديگر در مقاالت چاپ شده پاتولوژي ايران بر اساس تعداد : 5-9جدول

  ) 2000-2009( سال گذشته 10مقاالت منتشر شده در 

 

 Field: 

Country/Territory 

 Record 

Count 

 % of  

2874  
 Bar Chart  

USA  242  8.4203 %      

ENGLAND  102  3.5491 %      

CANADA  91  3.1663 %      

GERMANY  66  2.2965 %      

AUSTRALIA  51  1.7745 %      

ITALY  39  1.3570 %      

                                                 
41
 Contribution 
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FRANCE  38  1.3222 %      

JAPAN  37  1.2874 %      

NETHERLANDS  34  1.1830 %      

BELGIUM  32  1.1134 %      

SWEDEN  31  1.0786 %      

SPAIN  27  0.9395 %      

TURKEY  25  0.8699 %      

AUSTRIA  23  0.8003 %      

SWITZERLAND  21  0.7307 %      

INDIA  20  0.6959 %      

GRENADA  17  0.5915 %      

SCOTLAND  13  0.4523 %      

DENMARK  11  0.3827 %      

BRAZIL  7  0.2436 %      
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  كشور عربستان سعودي
 

  مقاالت چاپ شدهشيب 

 نشان 2009 تا 2000 مقاالت پاتولوژي چاپ شده عربستان سعودي را در هر سال از سال شيبنمودار زير 

  .مي دهد بر اين اساس در طي اين سالها ميزان مقاالت چاپ شده رشد مناسبي داشته است

به ) 2000-2009( سال گذشته 10ن سعودي در تعداد مقاالت چاپ شده پاتولوژي عربستا: 5-3نمودار 

  تفكيك سال

  

  

  

  

 

      

 

  

  

  

 ميزان كل استنادات

داد كل استنادات به مقاالت پاتولوژي عربستان سعودي در طي مدت بررسي شده تع ISIبر اساس مدارك  

 45/780متوسط تعداد استنادات در هر سال .  بود75/5متوسط ميزان استناد به هر مقاله .  مورد بود8585

  . مورد بود

يت اين  بود كه نسبتا عدد قابل قبولي است و نشان دهنده كيف39 مقاالت پاتولوژي h-indexهمچنين 

  .مقاالت است



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  118

 درصد self citation 24/11 نشان داد Self citationمقايسه ساده دو جدول با و بدون در نظر گفتن 

  . از ارجاعات را تشكيل مي داد

  . مورد بود202بيشترين ميزان استناد مربوط به پر استناد ترين مقاله 

  

-2009( سال گذشته 10وژي عربستان در تعداد كل استنادات به مقاالت چاپ شده پاتول: 5-10جدول 

  به تفكيك سال) 2000

  

 Field: Publication Year 
 Record 

Count 

 % of  

7869  
 Bar Chart  

2009  1746  22.1883 %      

2008  1523  19.3544 %      

2007  1242  15.7835 %      

2006  974  12.3777 %      

2005  788  10.0140 %      

2004  587  7.4597 %      

2003  426  5.4136 %      

2002  257  3.2660 %      

2001  99  1.2581 %      

  

  شيب استناد به مقاالت چاپ شده

 تا 2000 ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي چاپ شده عربستان را در هر سال از سال شيبنمودار فوق 

 نشان مي دهد بر اين اساس در طي اين سالها ميزان استناد به مقاالت چاپ شده رشد قابل توجهي 2009

  .داشته است
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 سال گذشته 10مقاالت چاپ شده پاتولوژي عربستان سعودي در تعداد كل استنادات به : 5-4نمودار 

  به تفكيك سال) 2009-2000(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 self citationميزان استنادات بدون 

 selfدر بررسي انجام شده در مورد ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي عربستان بدون در نظر گرفتن 

citation42/19 با 2008 درصد، 29/22 با 2009مربوط به سال به ترتيب  ، بيشترين ميزان ارجاعات 

 تا 2000 افزايشي ميزان ارجاعات را از سال شيب درصد بود كه جدول مربوطه 91/15 با 2007درصد و 

  .ميزان ارجاعات در سالهاي ديگر در جدول فوق ارئه شده است.  نشان مي دهد2009
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به مقاالت چاپ شده پاتولوژي self citation تن تعداد استنادات بدون در نظر گرف: 5-11جدول 

  به تفكيك سال) 2000-2009( سال گذشته 10عربستان در 

 

 Field: 

Publication 

Year 

 Record 

Count 

 % of  

7620  

 Bar 

Chart  

2009 1699 22.2966 %      

2008 1480 19.4226 %      

2007 1213 15.9186 %      

2006 941 12.3491 %      

2005 770 10.1050 %      

2004 566 7.4278 %      

2003 401 5.2625 %      

2002 239 3.1365 %      

2001 90 1.1811 %      

 

  

  

  نويسندگان مقاالت 

 براي مقاالت پاتولوژي كره جنوبي بر اساس نام نويسندگان، ISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

 UDDINمشاركت،  % 81/2 مقاله و 42 با AL-DAYELبيشترين مشاركت در مقاالت مربوط بود به 

مشاركت ساير .  درصد مشاركت67/1 مقاله و 25 با BAVI درصد مشاركت و 80/1 مقاله و 27با 

  .نويسندگان در جدول ليست شده است
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بر ) 2000-2009( سال گذشته 10نويسندگان مقاالت چاپ شده پاتولوژي عربستان در : 5-12جدول 

  اساس تعداد مقاله  

 Field: Author 
 Record 

Count 

 % of  

1492  
 Bar Chart  

AL-DAYEL, F  42  2.8150 %      

UDDIN, S  27  1.8097 %      

BAVI, P  25  1.6756 %      

MEMISH, ZA  25  1.6756 %      

AL-KURAYA, KS  24  1.6086 %      

AMR, SS  24  1.6086 %      

EZZAT, A  24  1.6086 %      

SIRAJ, AK  19  1.2735 %      

ABU-AMERO, KK  18  1.2064 %      

AHMED, M  18  1.2064 %      

  

  مجالت منتشر كننده مقاالت

در آنها منتشر شده است، بيشترين ISI ت پاتولوژي عربستان سعودي در سايت در بررسي مجالتي كه مقاال

 Annals of Saudi  درصد ، 22/17با  Saudi Medical Journal مقاالت در مجله هاي 

Medicine درصد و 23/6 با Blood 00/1در عربستان سعودي هم بيشتر .  درصد منتشر شده بودند

  . ليست شده اند12ساير مجالت در جدول . شر شده اندمقاالت در مجالت همان كشور منت
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بر ) 2000-2009( سال گذشته 10مجالت منتشر كننده مقاالت پاتولوژي عربستان در : 5-13جدول 

  اساس تعداد مقاله

 

 Field: Source Title 
 Record 

Count 

 % of  

1492  

 Bar 

Chart  

SAUDI MEDICAL JOURNAL 257 17.2252 %      

ANNALS OF SAUDI MEDICINE 93 6.2332 %      

BLOOD 15 1.0054 %      

DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY 15 1.0054 %      

JOURNAL OF PATHOLOGY 12 0.8043 %      

JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND 

RESEARCH 
11 0.7373 %      

NEUROSCIENCES 11 0.7373 %      

WORLD JOURNAL OF 

GASTROENTEROLOGY 
11 0.7373 %      

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN 

GENETICS 
9 0.6032 %      

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

DERMATOLOGY 
9 0.6032 %      

  

  مراكز چاپ كننده مقاالت

 مقاالت پاتولوژي چاپ شده عربستان سعودي از نظر وابستگي سازماني و ISIبر اساس اطالعات سايت 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ . مراكز مشاركت كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند
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  KING FAISALانشگاه  و د KING SAUD ،  دانشگاه KING FAISALشده از بيمارستان 

  .نشان داده شده اند5-14ساير موسسات در جدول. بودند

) 2000-2009( سال گذشته 10مراكز علمي منتشر كننده مقاالت پاتولوژي عربستان در : 5-14جدول 

  بر اساس تعداد مقاله

 

 Field: Institution Name 
 Record 

Count 

 % of  

1492  

 Bar 

Chart  

KING FAISAL SPECIALIST HOSP & RES 

CTR 
 447  29.9598 %      

KING SAUD UNIV  326  21.8499 %      

KING FAISAL UNIV  85  5.6971 %      

KING FAHAD NATL GUARD HOSP  60  4.0214 %      

ARMED FORCES HOSP  41  2.7480 %      

KING ABDULAZIZ UNIV HOSP  41  2.7480 %      

KING KHALID UNIV  37  2.4799 %      

KING ABDULAZIZ UNIV  36  2.4129 %      

KING KHALID EYE SPECIALIST HOSP  36  2.4129 %      

KING KHALID UNIV HOSP  31  2.0777 %      

 

  موضوع مقاالت

براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي عربستان سعودي، بيشترين موضوع مقاالت 

درصد، % 26 عبارت بودند از داخلي پزشكي با    به ترتيب2009 تا 2000پاتولوژي چاپ شده از سال 
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ميزان ساير .   درصد بود55/4 و ژنتيك با 89/5، جراحي با % 70/6، انكولوژي با % 24/8پاتولوژي با 

  . ارئه شده است5-15موضوعات در جدول 
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بر ) 2000-2009( سال گذشته 10موضوع مقاالت پاتولوژي چاپ شده عربستان در : 5-15جدول 

  اساس تعداد مقاله

. Field: Subject Area 
 Record 

Count 

 % of  

1492  
 Bar Chart  

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL  388  26.0054 %      

PATHOLOGY  123  8.2440 %      

ONCOLOGY  100  6.7024 %      

SURGERY  88  5.8981 %      

GENETICS & HEREDITY  68  4.5576 %      

HEMATOLOGY  68  4.5576 %      

PHARMACOLOGY & PHARMACY  67  4.4906 %      

CLINICAL NEUROLOGY  58  3.8874 %      

INFECTIOUS DISEASES  57  3.8204 %      

PEDIATRICS  57  3.8204 %      

 

 

  نوع مقاالت

 براي مقاالت پاتولوژي كره بر اساس نوع مقاالت، بيشترين نوع ISI بر اساس جستجوي انجام شده در 

پس از مقاالت اصيل بيشترين ميزان مربوط . درصد بود62/79با  مقاالت چاپ شده مربوط به مقاالت اصيل

با جزئيات 5-16اين موارد در جدول .  بودنامه به سردبيرمقاالت مروري، سمينار ها و كنفرانس ها و  به 

  .ليست شده اند
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بر اساس ) 2000-2009( سال گذشته 10نوع مقاالت پاتولوژي چاپ شده عربستان در : 5-16جدول 

  تعداد مقاله

  

 Field: Document Type 
 Record 

Count 

 % of  

1492  
 Bar Chart  

ARTICLE  1188  79.6247 %      

REVIEW  94  6.3003 %      

MEETING ABSTRACT  70  4.6917 %      

LETTER  47  3.1501 %      

EDITORIAL MATERIAL  44  2.9491 %      

PROCEEDINGS PAPER  39  2.6139 %      

BIOGRAPHICAL-ITEM  5  0.3351 %      

CORRECTION  2  0.1340 %      

REPRINT  2  0.1340 %      

  

  مشاركت خارج از كشور

بر اساس جدول فوق بيشترين مشاركت خارجي در مقاالت عربستان به ترتيب مربوط به كشورهاي آمريكا 

 21/3درصد و آلمان با 62/4درصد، كانادا با % 56/5ا درصد، انگليس ب% 70/7درصد،  مصر با % 93/12با 

  .ميزان مشاركت ساير كشورها در جدول فوق ارئه شده است. درصد بود
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ميزان مشاركت كشورهاي ديگر در مقاالت چاپ شده پاتولوژي عربستان بر اساس تعداد : 5-17جدول 

  ) 2000-2009( سال گذشته 10مقاالت در 

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

1492  
 Bar Chart  

USA  193  12.9357 %      

EGYPT  115  7.7078 %      

ENGLAND  83  5.5630 %      

CANADA  69  4.6247 %      

GERMANY  48  3.2172 %      

ITALY  30  2.0107 %      

BELGIUM  25  1.6756 %      

SWEDEN  25  1.6756 %      

FRANCE  24  1.6086 %      
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  كشور مصر
   شيب  مقاالت چاپ شده

تولوژي چاپ شده مصر  مقاالت پاشيبنمودار زير .  مورد بود2260تعداد مقاالت چاپ شده در اين مدت 

 نشان مي دهد بر اين اساس در طي اين سالها ميزان مقاالت چاپ شده 2009 تا 2000را در هر سال از سال 

بسيار نوسان داشته است، در بعضي سالها افزايش و در بعضي سالها كاهش داشته و روند يكساني نداشته 

  .است

به تفكيك ) 2000-2009( سال گذشته 10در تعداد مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر : 5-5نمودار 

  سال
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به تفكيك ) 2000-2009( سال گذشته 10تعداد مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-18جدول 

  سال

 

 Field: Publication Year    
 Record 

Count 
   

 % of  

2260  
    Bar Chart   

2009  433   19.1593 %         

2008  347   15.3540 %         

2006  289   12.7876 %         

2007  281   12.4336 %         

2005  229   10.1327 %         

2004  194   8.5841 %         

2003  150   6.6372 %         

2002  111   4.9115 %         

2000  108   4.7788 %         

2001  98   4.3363 %         

  

 ميزان كل استنادات

 11623 تعداد كل استنادات به مقاالت پاتولوژي ايران در طي مدت بررسي شده ISIدارك بر اساس م 

 مورد 64/1056متوسط تعداد استنادات در هر سال .  بود14/5متوسط ميزان استناد به هر مقاله . مورد بود

  . بود
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ه كيفيت اين  بود كه نسبتا عدد قابل قبولي است و نشان دهند39 مقاالت پاتولوژي h-indexهمچنين 

  .مقاالت است

 به ترتيب self citationبيشترين ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي چاپ شده مصر با در نظر گرفتن 

ميزان .  درصد بود32/16 با 2007 درصد و 47/21 با 2008 درصد، 78/25 با 2009سال مربوط به سال 

 Selfساده دو جدول با و بدون در نظر گرفتن مقايسه . ارجاعات در ساير سالها در جدول آورده شده است

citation نشان داد ميزان self citation درصد از ارجاعات را 5/13 بيشتر از ارجاعات ايران بود و حدود 

  . تشكيل مي داد

  . مورد بود278بيشترين ميزان استناد مربوط به پر استناد ترين مقاله 

 

-2009( سال گذشته 10 چاپ شده پاتولوژي مصر در تعداد كل استنادات به مقاالت: 5-19جدول 

  به تفكيك سال) 2000

 

 Field: Publication 

Year 

 Record 

Count 

 % of  

10000  
 Bar Chart  

2009 2578 25.7800 %      

2008 2147 21.4700 %      

2007 1632 16.3200 %      

2006 1240 12.4000 %      

2005 938 9.3800 %      

2004 669 6.6900 %      

2003 456 4.5600 %      

2002 24 0.2400 %      

 



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  131

  

  شيب استناد به مقاالت چاپ شده

 2009 تا 2000 ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي چاپ شده مصر را در هر سال از سال شيبنمودار زير 

نشان مي دهد بر اين اساس در طي پنج سال اخير ميزان استناد به مقاالت چاپ شده رشد قابل توجهي 

  .داشته است

  

-2009( سال گذشته 10مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در تعداد كل استنادات به : 5-6نمودار 

  به تفكيك سال) 2000
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  self citation ميزان استناد به مقاالت بدون 

 به self citationبيشترين ميزان ارجاعات به مقاالت پاتولوژي چاپ شده مصر بدون در نظر گرفتن 

.  درصد بود86/15 با 2007 درصد و 68/20 با 2008صد،  در92/24 با 2009ترتيب سال مربوط به سال 

   .  آورده شده است5-20ميزان ارجاعات در ساير سالها در جدول 

-2009( سال گذشته 10تعداد كل استنادات به مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-20جدول 

  به تفكيك سال) 2000

 

 

   

  

 

Field: Publication Year 
 Record 

Count 

 % of  

10000  
 Bar Chart  

2009 2492 24.9200 %      

2008 2068 20.6800 %      

2007 1586 15.8600 %      

2006 1194 11.9400 %      

2005 880 8.8000 %      

2004 637 6.3700 %      

2003 451 4.5100 %      

2010 314 3.1400 %      

2002 288 2.8800 %      

2001 88 0.8800 %      

2000 2 0.0200 %      
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  نويسندگان مقاالت 

 براي مقاالت پاتولوژي مصر بر اساس نام نويسندگان، بيشترين ISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

 مقاله 31 با SHAFIKمشاركت،  % 05/3 مقاله و 69 با HUSSEINمشاركت در مقاالت مربوط بود به 

كت ساير نويسندگان مشار.  درصد مشاركت01/1 مقاله و 23 با ZALATA درصد مشاركت و 37/1و 

  . ليست شده است5-21در جدول 

 

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10نويسندگان مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-21جدول 

  اساس تعداد مقاله

 

 Field: Author 
 Record 

Count 

 % of  

2260  
 Bar Chart  

HUSSEIN, MR  69  3.0531 %      

SHAFIK, A  31  1.3717 %      

ZALATA, K  23  1.0177 %      

SHAFIK, AA  20  0.8850 %      

GHONEIM, MA  18  0.7965 %      

ZEKRI, ARN  18  0.7965 %      

AREF, S  17  0.7522 %      

BAHNASSY, AA  17  0.7522 %      

EISSA, S  17  0.7522 %      

KHALED, HM  17  0.7522 %      
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  مجالت منتشر كننده مقاالت

در آنها منتشر شده است، بيشترين مقاالت در ISI الت پاتولوژي مصر در سايت در بررسي مجالتي كه مقا

 Journal Of  درصد و19/1با  Hematology  درصد ، 16/2  با Liver International مجله هاي 

Hepatology  19/1درصد منتشر شده بودند .  

  

-2009( سال گذشته 10مجالت منتشر كننده مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-22جدول 

  بر اساس تعداد مقاله) 2000

  

 Field: Source Title 
 Record 

Count 

 % of  

2260  
 Bar Chart  

LIVER INTERNATIONAL  49  2.1681 %      

HEMATOLOGY  27  1.1947 %      

JOURNAL OF 

HEPATOLOGY 
 27  1.1947 %      

CLINICAL BIOCHEMISTRY  25  1.1062 %      

JOURNAL OF UROLOGY  23  1.0177 %      

CANCER BIOLOGY & 

THERAPY 
 15  0.6637 %      

FERTILITY AND 

STERILITY 
 14  0.6195 %      

ACTA HORTICULTURAE  13  0.5752 %      

JOURNAL OF CLINICAL 

PATHOLOGY 
 13  0.5752 %      
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AMERICAN JOURNAL OF 

TROPICAL MEDICINE AND 

HYGIENE 

 12  0.5310 %      

  

  پ كننده مقاالتمراكز چا

 مقاالت پاتولوژي چاپ شده مصر از نظر وابستگي سازماني و مراكز ISIبر اساس اطالعات سايت 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از . مشاركت كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

 نشان داده 5-23سات در جدول ساير موس. دانشگاه قاهره، دانشگاه عين الشمس و دانشگاه منصورا بودند

  .شده اند

 

-2009( سال گذشته 10مراكز علمي منتشر كننده مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-23جدول

  بر اساس تعداد مقاله) 2000

 

 Field: Institution Name 
 Record 

Count 

 % of  

2260  
 Bar Chart  

CAIRO UNIV 458 20.2655 %      

AIN SHAMS UNIV 278 12.3009 %      

MANSOURA UNIV 255 11.2832 %      

UNIV ALEXANDRIA 195 8.6283 %      

ASSIUT UNIV 190 8.4071 %      

NATL RES CTR 164 7.2566 %      

MENOUFIA UNIV 98 4.3363 %      

TANTA UNIV 83 3.6726 %      
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UNIV MANSOURA 75 3.3186 %      

ZAGAZIG UNIV 72 3.1858 %      

 

  

  موضوع مقاالت

آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي مصر، بيشترين موضوع مقاالت پاتولوژي براساس 

درصد، گوارش داخلي % 76/8 عبارت بودند از انكولوژي با    به ترتيب2009 تا 2000چاپ شده از سال 

ميزان .  د بود درص79/5 و فارماكولوژي با 19/6، پاتولوژي با % 50/6، اورولوژي و نفرولوژي با % 47/7با 

  .ساير موضوعات در جدول زير ارئه شده است

  

-2009( سال گذشته 10موضوع مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-24جدول 

  بر اساس تعداد مقاله) 2000

 

 Field: Subject Area 
 Record 

Count 

 % of  

2260  

 Bar 

Chart  

ONCOLOGY  198  8.7611 %      

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY  169  7.4779 %      

UROLOGY & NEPHROLOGY  147  6.5044 %      

PATHOLOGY  140  6.1947 %      

PHARMACOLOGY & PHARMACY  131  5.7965 %      

HEMATOLOGY  114  5.0442 %      

PLANT SCIENCES  104  4.6018 %      

IMMUNOLOGY  102  4.5133 %      
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MICROBIOLOGY  98  4.3363 %      

SURGERY  96  4.2478 %      

PEDIATRICS  91  4.0265 %      

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY  85  3.7611 %      

BIOTECHNOLOGY & APPLIED 

MICROBIOLOGY 
 85  3.7611 %      

OBSTETRICS & GYNECOLOGY  81  3.5841 %      

VETERINARY SCIENCES  77  3.4071 %      

DERMATOLOGY  69  3.0531 %      

OTORHINOLARYNGOLOGY  61  2.6991 %      

MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY  60  2.6549 %      

GENETICS & HEREDITY  59  2.6106 %      

CLINICAL NEUROLOGY  57  2.5221 %      

 

  نوع مقاالت

 براي مقاالت پاتولوژي مصر بر اساس نوع مقاالت، بيشترين نوع ISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

پس از آن مقاالت مربوط به سمينار ها و .  درصد بود22/75ربوط به مقاالت اصيلبا مقاالت چاپ شده م

بدون در نظر گرفتن دو مورد اخير از نظر نوع مقاالت پس از مقاالت اصيل بيشترين ميزان . كنفرانس ها بود

  .ده اند با جزئيات ليست ش5-25اين موارد در جدول .  بودنامه به سردبيرمقاالت مروري و  مربوط به 
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بر اساس ) 2000-2009( سال گذشته 10نوع مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-25جدول 

  تعداد مقاله

  

 Field: Document Type 
 Record 

Count 

 % of  

2260  
 Bar Chart  

ARTICLE 1700 75.2212 %      

MEETING ABSTRACT 301 13.3186 %      

PROCEEDINGS PAPER 115 5.0885 %      

REVIEW 93 4.1150 %      

LETTER 26 1.1504 %      

EDITORIAL MATERIAL 15 0.6637 %      

NEWS ITEM 6 0.2655 %      

CORRECTION 4 0.1770 %      

 

  

  مشاركت خارج از كشور

درصد، % 94/17بر اساس جدول فوق بيشترين مشاركت خارجي به ترتيب مربوط به كشورهاي آمريكا با 

ميزان .  درصد بود20/4درصد و ژاپن با 96/4درصد، انگلستان با % 04/5درصد، عربستان با % 35/5آلمان با 

  . ارئه شده است5-26مشاركت ساير كشورها در جدول 

   

 سال 10ميزان مشاركت خارج از كشور در مقاالت چاپ شده پاتولوژي مصر در : 5-26 جدول

  بر اساس تعداد مقاله) 2000-2009(گذشته 
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 Field: 

Country/Territory 

 Record 

Count 

 % of  

2260  
 Bar Chart  

USA  406  17.9646 %      

GERMANY  121  5.3540 %      

SAUDI ARABIA  114  5.0442 %      

ENGLAND  106  4.6903 %      

JAPAN  95  4.2035 %      

CANADA  47  2.0796 %      

ITALY  46  2.0354 %      

FRANCE  43  1.9027 %      

NETHERLANDS  31  1.3717 %     
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  كشور تركيه
  

  مقاالت چاپ شدهشيب 

بر اساس نتايج تعداد مقاالت .  مورد بود15919ساله 10تعداد كل مقاالت چاپ شده در تركيه در اين دوره 

 كاهش يافته است كه مي توان ان 2009 سال اخير به خصوص در سال  2چاپ شده در اين كشور در طي 

  . با بحران اقتصادي در اين كشور توجيه نمودرا

  . نشان مي دهد2009 تا 2000 مقاالت پاتولوژي چاپ شده تركيه را در هر سال از سال شيب جدول زير 

  

به ) 2000-2009( سال گذشته 10تعداد كل مقاالت چاپ شده پاتولوژي تركيه در : 5-27جدول 

  تفكيك سال

 

 

 
 Field: Publication Year    

 Record 

Count 
   

 % of  

15919  
    Bar Chart   

 2007    2387    14.9947 %         

 2008    2286    14.3602 %         

 2009    2145    13.4745 %         

 2006    1922    12.0736 %         

 2005    1819    11.4266 %         

 2004    1562    9.8122 %         

 2003    1307    8.2103 %         

 2002    1028    6.4577 %         

 2001    782    4.9124 %         

 2000    603    3.7879 %         
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  نويسندگان مقاالت 

 براي مقاالت پاتولوژي تركيه بر اساس نام نويسندگان، بيشترين ISIر اساس جستجوي انجام شده در ب

 108 با DEMIRHANمشاركت،  % 74/0 مقاله و 119 با OZERمشاركت در مقاالت مربوط بود به 

مشاركت ساير .  درصد مشاركت66/0 مقاله و 106 با AYHAN درصد مشاركت و 67/0مقاله و 

  . ليست شده است5-28ن در جدول نويسندگا

به ) 2000-2009( سال گذشته 10نويسندگان كل مقاالت چاپ شده پاتولوژي تركيه در : 5-28جدول 

  تفكيك سال

 

 Field: Author 
 Record 

Count 

 % of  

15919  

 Bar 

Chart  

OZER, E  119  0.7475 %      

DEMIRHAN, B  108  0.6784 %      

AYHAN, A  106  0.6659 %      

HABERAL, M  106  0.6659 %      

YILMAZ, S  95  0.5968 %      

YILMAZ, O  94  0.5905 %      

ENSARI, A  84  0.5277 %      

YILMAZ, M  84  0.5277 %      

AYDIN, A  82  0.5151 %      

AYDIN, S  82  0.5151 %      
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  مجالت منتشر كننده مقاالت

در آنها منتشر شده است، بيشترين مقاالت در ISI ت در بررسي مجالتي كه مقاالت پاتولوژي مصر در ساي

 06/1 با Turkish Journal Of Pediatrics  درصد ، 37/2  با  Virchows Archiv مجله هاي 

  . درصد منتشر شده بودندEuropean Journal Of Gynaecological Oncology  98/0درصد و

  

-2009( سال گذشته 10وژي تركيه در مجالت منتشر كننده مقاالت چاپ شده پاتول: 5-29جدول

  بر اساس تعداد مقاله) 2000

 

 Field: Source Title 
 Record 

Count 

 % of  

15919  

 Bar 

Chart  

VIRCHOWS ARCHIV  378  2.3745 %      

TURKISH JOURNAL 

OF PEDIATRICS 
 169  1.0616 %      

EUROPEAN JOURNAL 

OF 

GYNAECOLOGICAL 

ONCOLOGY 

 156  0.9800 %      

JOURNAL OF THE 

EUROPEAN 

ACADEMY OF 

DERMATOLOGY AND 

VENEREOLOGY 

 153  0.9611 %      

TURKIYE KLINIKLERI 

TIP BILIMLERI 
 123  0.7727 %      
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DERGISI 

TURKISH JOURNAL 

OF VETERINARY & 

ANIMAL SCIENCES 

 122  0.7664 %      

JOURNAL OF 

PEDIATRIC SURGERY 
 117  0.7350 %      

TRANSPLANTATION 

PROCEEDINGS 
 116  0.7287 %      

SAUDI MEDICAL 

JOURNAL 
 112  0.7036 %      

ACTA CHIRURGICA 

BELGICA 
 106  0.6659 %      

  

  چاپ كننده مقاالتمراكز 

 مقاالت پاتولوژي چاپ شده تركيه از نظر وابستگي سازماني و مراكز ISIبر اساس اطالعات سايت 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از . مشاركت كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

ساير موسسات در جدول نشان داده . ودند، دانشگاه آنكارا و دانشگاه استانبول ب HACETTEPEدانشگاه 

  .شده اند

-2009( سال گذشته 10مراكز علمي منتشر كننده مقاالت چاپ شده پاتولوژي تركيه در : 5-30جدول 

  بر اساس تعداد مقاله) 2000

  

 Field: Institution 

Name 

 Record 

Count 

 % of  

15919  
 Bar Chart  

HACETTEPE UNIV  1308  8.2166 %      
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ANKARA UNIV  1085  6.8158 %      

ISTANBUL UNIV  1004  6.3069 %      

GAZI UNIV  779  4.8935 %      

BASKENT UNIV  713  4.4789 %      

EGE UNIV  683  4.2905 %      

DOKUZ EYLUL UNIV  620  3.8947 %      

GULHANE MIL MED 

ACAD 
 532  3.3419 %      

UNIV ISTANBUL  528  3.3168 %      

MARMARA UNIV  449  2.8205 %      

 

  موضوع مقاالت

براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي تركيه، بيشترين موضوع مقاالت پاتولوژي 

% 31/8درصد، كودكان با % 50/14 عبارت بودند از جراحي با    به ترتيب2009 تا 2000چاپ شده از سال 

ميزان ساير موضوعات در .  رصد بود د48/6 و پاتولوژي با 28/7، نورولوژي با % 69/7، اونكولوژي با 

  . ارئه شده است5-31جدول 

بر اساس ) 2000-2009( سال گذشته 10موضوع مقاالت چاپ شده پاتولوژي تركيه در : 5-31جدول 

  تعداد مقاله

 

 Field: Subject Area 
 Record 

Count 

 % of  

15919  
 Bar Chart  

SURGERY  2309  14.5047 %      

PEDIATRICS  1324  8.3171 %      
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ONCOLOGY  1225  7.6952 %      

CLINICAL NEUROLOGY  1159  7.2806 %      

PATHOLOGY  1032  6.4828 %      

OBSTETRICS & GYNECOLOGY  886  5.5657 %      

UROLOGY & NEPHROLOGY  839  5.2704 %      

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY  820  5.1511 %      

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL  820  5.1511 %      

DERMATOLOGY  756  4.7490 %    

  

  نوع مقاالت

الت پاتولوژي تركيه بر اساس نوع مقاالت، بيشترين نوع  براي مقاISI بر اساس جستجوي انجام شده در 

پس از آن مقاالت مربوط به سمينار ها و .  درصد بود86/80با  مقاالت چاپ شده مربوط به مقاالت اصيل

بدون در نظر گرفتن دو مورد اخير از نظر نوع مقاالت پس از مقاالت اصيل بيشترين ميزان . كنفرانس ها بود

  . با جزئيات ليست شده اند5-32اين موارد در جدول .  و مروري بودنامه به سردبير  مقاالت مربوط به 

بر اساس ) 2000-2009( سال گذشته 10نوع مقاالت چاپ شده پاتولوژي تركيه در : 5-32جدول 

  تعداد مقاله

  

 Field: Document Type 
 Record 

Count 

 % of  

15919  
 Bar Chart  

ARTICLE  12873  80.8656 %      

MEETING ABSTRACT  948  5.9551 %      

PROCEEDINGS PAPER  743  4.6674 %      

LETTER  591  3.7125 %      
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REVIEW  470  2.9524 %      

EDITORIAL MATERIAL  268  1.6835 %      

CORRECTION  18  0.1131 %      

NEWS ITEM  5  0.0314 %      

BIOGRAPHICAL-ITEM  3  0.0188 %      

 

 

  شاركت خارج از كشورم

بر اساس جدول فوق بيشترين مشاركت خارجي در مقاالت تركيه به ترتيب مربوط به كشورهاي آمريكا با 

 درصد 98/0درصد و ژاپن با 30/1درصد، ايتاليا با % 36/1درصد، انگليس با % 72/1 درصد، آلمان با 50/6%

  . ارئه شده است5-33ميزان مشاركت ساير كشورها در جدول . بود

  

 سال گذشته 10مشاركت كشورهاي خارجي در مقاالت چاپ شده پاتولوژي تركيه در : 5-33جدول 

  قالهبر اساس تعداد م) 2009-2000(

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

15919  
 Bar Chart  

USA  1035  6.5017 %      

GERMANY  274  1.7212 %      

ENGLAND  218  1.3694 %      

ITALY  207  1.3003 %      

JAPAN  157  0.9862 %      

FRANCE  150  0.9423 %      
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NETHERLANDS  102  0.6407 %      

SPAIN  87  0.5465 %      

SWITZERLAND  70  0.4397 %  
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  كشور كره جنوبي
  مقاالت چاپ شدهشيب  

 

 نشان مي 2009 تا 2000 مقاالت پاتولوژي چاپ شده كره جنوبي را در هر سال از سال شيبجدول زير 

بر اين اساس در طي اين سالها .  مورد بود16824تعداد كل مقاالت چاپ شده در اين دوره زماني . دهد

ميزان مقاالت چاپ شده رشد مناسبي داشته است هر چند در مقايسه با شيب رشد ايران قابل مالحظه 

  .نيست

  

به ) 2000-2009( سال گذشته 10وبي در تعداد كل مقاالت چاپ شده پاتولوژي كره جن: 5-34جدول 

  تفكيك سال

 

 Field: Publication 

Year 

 Record 

Count 

 % of  

16824  

 Bar 

Chart  

2009 2738 
16.2744 

% 
     

2008 2634 
15.6562 

% 
     

2007 2299 
13.6650 

% 
     

2006 1839 
10.9308 

% 
     

2005 1564 9.2962 %      

2004 1417 8.4225 %      
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  نويسندگان مقاالت 

 براي مقاالت پاتولوژي كره جنوبي بر اساس نام نويسندگان، ISIتجوي انجام شده در بر اساس جس

 مقاله و 129 با LEEمشاركت،  % 96/5 مقاله و 149 با KIMبيشترين مشاركت در مقاالت مربوط بود به 

مشاركت ساير نويسندگان در .  درصد مشاركت96/4 مقاله و 124 با KIM درصد مشاركت و 16/5

  . ليست شده است5-35جدول 

  

) 2000-2009( سال گذشته 10نويسندگان مقاالت چاپ شده پاتولوژي كره جنوبي در : 5-35جدول 

  بر اساس تعداد مقاله

  

 Field: 

Author 

 Record 

Count 

 % of  

2500  
 Bar Chart  

KIM, JH  149  
5.9600 

% 
     

LEE, JH  129  
5.1600 

% 
     

KIM, SH  124  
4.9600 

% 
     

LEE, SH  108  4.3200      

2003 1294 7.6914 %      

2002 1106 6.5739 %      

2001 1006 5.9796 %      

2000 830 4.9334 %      



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  150

% 

KIM, J  83  
3.3200 

% 
     

KIM, SJ  81  
3.2400 

% 
     

KIM, HS  80  
3.2000 

% 
     

KIM, HJ  73  
2.9200 

% 
     

KIM, H  72  
2.8800 

% 
     

LEE, JS  65  
2.6000 

% 
     

  

  مجالت منتشر كننده مقاالت

، بيشترين مقاالت در در آنها منتشر شده استISI در بررسي مجالتي كه مقاالت پاتولوژي كره در سايت 

 Journal of Korean Medical  درصد ، 44/3با  Korean Journal Of Pathology مجله هاي 

Science درصد و 64/2 با Gut and Liver 28/1دركره هم بيشتر مقاالت در .  درصد منتشر شده بودند

  .مجالت همان كشور منتشر شده اند

  

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10 پاتولوژي كره جنوبي در مجالت منتشر كننده مقاالت: 5-36جدول 

  اساس تعداد مقاله

  

 Field: Source Title  Record  % of   Bar 
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Count 2500  Chart  

KOREAN JOURNAL OF PATHOLOGY  86  3.4400 %      

JOURNAL OF KOREAN MEDICAL SCIENCE  66  2.6400 %      

GUT AND LIVER  32  1.2800 %      

JOURNAL OF THE KOREAN SURGICAL 

SOCIETY 
 31  1.2400 %      

MOLECULAR & CELLULAR TOXICOLOGY  30  1.2000 %      

PLANT PATHOLOGY JOURNAL  30  1.2000 %      

YONSEI MEDICAL JOURNAL  26  1.0400 %      

AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY  24  0.9600 %      

JOURNAL OF KOREAN NEUROSURGICAL 

SOCIETY 
 24  0.9600 %      

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL 

PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND 

ENDODONTOLOGY 

 24  0.9600 %      
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  مراكز چاپ كننده مقاالت

 مقاالت پاتولوژي چاپ شده كره از نظر وابستگي سازماني و مراكز مشاركت ISIبر اساس اطالعات سايت 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از دانشگاه . كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

 نشان داده شده 5-37ساير موسسات در جدول . دندملي سئول،  دانشگاه يونسي و دانشگاه كاتوليك كره بو

  .اند

  

-2009( سال گذشته 10مراكز علمي منتشر كننده مقاالت پاتولوژي كره جنوبي در : 5-37جدول 

  بر اساس تعداد مقاله) 2000

  

  

 Field: Institution Name 
 Record 

Count 

 % of  

2500  
 Bar Chart  

SEOUL NATL UNIV  445  17.8000 %      

YONSEI UNIV  277  11.0800 %      

SUNGKYUNKWAN UNIV  230  9.2000 %      

KOREA UNIV  177  7.0800 %      

CATHOLIC UNIV KOREA  167  6.6800 %      

UNIV ULSAN  148  5.9200 %      

KYUNG HEE UNIV  139  5.5600 %      

KYUNGPOOK NATL UNIV  105  4.2000 %      

CHONNAM NATL UNIV  103  4.1200 %      

CHUNGNAM NATL UNIV  95  3.8000 %      
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  موضوع مقاالت

براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي كره جنوبي، بيشترين موضوع مقاالت 

درصد، % 76/10 عبارت بودند از انكولوژي با    به ترتيب2009 تا 2000پاتولوژي چاپ شده از سال 

 درصد 32/6 و گوارش با 12/8، پاتولوژي با % 32/8، جراحي با % 16/9بيوشيمي و بيولوژي مولكولي با 

  . ارئه شده است5-38ميزان ساير موضوعات در جدول .  بود

  

بر اساس تعداد ) 2000-2009( سال گذشته 10موضوع مقاالت پاتولوژي كره جنوبي در : 5-38جدول 

  مقاله

 

 Field: Subject Area 
 Record 

Count 

 % of  

2500  

 Bar 

Chart  

ONCOLOGY  269  10.7600 %      

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY  229  9.1600 %      

SURGERY  208  8.3200 %      

PATHOLOGY  203  8.1200 %      

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY  158  6.3200 %      

RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & 

MEDICAL IMAGING 
 152  6.0800 %      

PHARMACOLOGY & PHARMACY  133  5.3200 %      

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL  123  4.9200 %      

CLINICAL NEUROLOGY  116  4.6400 %      

CELL BIOLOGY  107  4.2800 %      
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  نوع مقاالت

 براي مقاالت پاتولوژي كره جنوبي بر اساس نوع مقاالت، بيشترين ISI بر اساس جستجوي انجام شده در 

پس از آن مقاالت مربوط به سمينار ها .  درصد بود00/87با  نوع مقاالت چاپ شده مربوط به مقاالت اصيل

 مقاالت پس از مقاالت اصيل بيشترين بدون در نظر گرفتن دو مورد اخير از نظر نوع. و كنفرانس ها بود

 .اين موارد در جدول زير با جزئيات ليست شده اند.  بودنامه به سردبيرمقاالت مروري و  ميزان مربوط به 

  

بر اساس تعداد ) 2000-2009( سال گذشته 10نوع مقاالت پاتولوژي كره جنوبي در : 5-39جدول 

  مقاله

  

 Field: Document Type 
 Record 

Count 

 % of  

2500  
 Bar Chart  

ARTICLE  2175  87.0000 %      

MEETING ABSTRACT  104  4.1600 %      

REVIEW  92  3.6800 %      

PROCEEDINGS PAPER  61  2.4400 %      

LETTER  37  1.4800 %      

EDITORIAL MATERIAL  21  0.8400 %      

CORRECTION  8  0.3200 %      
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  مشاركت خارج از كشور

بر اساس جدول زير بيشترين مشاركت خارجي در مقاالت پاتولوژي كره جنوبي به ترتيب مربوط به 

درصد و 24/1درصد، كانادا با % 39/1درصد، چين با % 14/4درصد،  ژاپن با % 53/15كشورهاي آمريكا با 

  .ير ارئه شده استميزان مشاركت ساير كشورها در جدول ز.  درصد بود23/1انگليس با 

  

 سال 10مشاركت كشورهاي خارجي در مقاالت چاپ شده پاتولوژي كره جنوبي در : 5-40جدول 

  بر اساس تعداد مقاله) 2000-2009(گذشته 

  

 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

16824  
 Bar Chart  

USA  2613  15.5314 %      

JAPAN  698  4.1488 %      

PEOPLES R CHINA  235  1.3968 %      

CANADA  210  1.2482 %      

ENGLAND  208  1.2363 %      

GERMANY  188  1.1175 %      

ITALY  125  0.7430 %      

FRANCE  123  0.7311 %      

AUSTRALIA  90  0.5350 %      
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  كشور آمريكا
  قاالت چاپ شدهمشيب  

.  نشان مي دهد2009 تا 2000 مقاالت پاتولوژي چاپ شده آمريكا را در هر سال از سال شيبجدول زير 

مورد 100000ي شده بيش از   تعداد كل مقاالت پاتولوژي آمريكا در طي مدت بررسISIبر اساس مدارك 

 مورد آخر را نشان مي دهد در جدول زير در آمار سالهاي قبل 100000 فقط آناليز آمار ISIاز آنجا كه . بود

آمار نشان مي دهد ميزان مقاالت .  بسيار ناچيز نشان داده شده است كه نبايد موجب اشتباه شود2006از 

اين موضوع ممكن است با كاهش رشد . افته است كاهش ي2008 نسبت به 2009چاپ شده در سال 

  .اقتصادي و بحران اقتصادي آمريكا توجيه شود

  

به تفكيك ) 2000-2009( سال گذشته 10تعداد مقاالت پاتولوژي چاپ شده آمريكا در : 5-41جدول 

   مقاله آخر100000سال در 

  

 

  

 

 

 

 Field: Publication Year 
 Record 

Count 

 % of  

100000  
 Bar Chart  

2008  35938  35.9380 %      

2009  33634  33.6340 %      

2007  29088  29.0880 %      

2006  930  0.9300 %      

2005  51  0.0510 %      

2004  4  0.0040 %      

2003  3  0.0030 %      
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  نويسندگان مقاالت 

 براي مقاالت پاتولوژي آمريكا بر اساس نام نويسندگان، بيشترين ISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

 مقاله و 207 با LIمشاركت،  % 28/0 مقاله و 284 با Y  WANGمشاركت در مقاالت مربوط بود به

ركت ساير نويسندگان در مشا.  درصد مشاركت19/0 مقاله و 193 با WANG J درصد مشاركت و 20/0

  .جدول ليست شده است

  

بر اساس تعداد ) 2000-2009( سال گذشته 10نويسندگان مقاالت پاتولوژي آمريكا در : 5-42جدول 

   مقاله آخر100000مقاله در 

  

. 

 Field: Author 
 Record 

Count 

 % of  

100000  
 Bar Chart  

WANG, Y  284  0.2840 %      

LI, Y  207  0.2070 %      

WANG, J  193  0.1930 %      

WANG, L  193  0.1930 %      

ZHANG, J  193  0.1930 %      

ZHANG, L  189  0.1890 %      

CHEN, J  182  0.1820 %      

LI, J  181  0.1810 %      

ZHANG, Y  181  0.1810 %      

LIU, Y  179  0.1790 %      
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  مجالت منتشر كننده مقاالت

در آنها منتشر شده است، بيشترين مقاالت در ISI  پاتولوژي آمريكا در سايت در بررسي مجالتي كه مقاالت

 Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United مجله هاي 

States Of America  درصد، 33/1  با  Blood  درصد و31/1 با   Journal Of Immunology 

  . ليست شده اند5-43الت به ترتيب در جدول ساير مج.  درصد منتشر شده بودند31/1

 

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10مجالت منتشر كننده مقاالت پاتولوژي آمريكا در : 5-43جدول 

   مقاله آخر100000اساس تعداد مقاله در 

 

  

 Field: Source Title 
 Record 

Count 

 % of  

100000  

 Bar 

Chart  

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 

STATES OF AMERICA 

 1339  1.3390 %      

BLOOD  1319  1.3190 %      

JOURNAL OF IMMUNOLOGY  1319  1.3190 %      

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY  1166  1.1660 %      

PHYTOPATHOLOGY  1165  1.1650 %      

CANCER RESEARCH  941  0.9410 %      

JOURNAL OF VIROLOGY  890  0.8900 %      

INFECTION AND IMMUNITY  744  0.7440 %      



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  159

CLINICAL CANCER RESEARCH  635  0.6350 %      

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 

PATHOLOGY 
 613  0.6130 %      

  

  

  مراكز چاپ كننده مقاالت

 مقاالت پاتولوژي چاپ شده آمريكا از نظر وابستگي سازماني و مراكز ISIبر اساس اطالعات سايت 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از . مشاركت كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

 نشان داده 5-44ير موسسات در جدول سا.  بودندMayo Clinic و Penn، دانشگاه  Harvardدانشگاه 

  .شده اند

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10مراكز علمي منتشر كننده مقاالت پاتولوژي آمريكا در : 5-44جدول 

   مقاله آخر100000اساس تعداد مقاله در 

 

  

 Field: Institution Name 
 Record 

Count 

 % of  

100000  
 Bar Chart  

HARVARD UNIV  5705  5.7050 %      

UNIV PENN  2671  2.6710 %      

MAYO CLIN  2564  2.5640 %      

UNIV PITTSBURGH  2450  2.4500 %      

JOHNS HOPKINS UNIV  2333  2.3330 %      

UNIV CALIF LOS ANGELES  2255  2.2550 %      

UNIV WASHINGTON  2221  2.2210 %      
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UNIV MICHIGAN  2099  2.0990 %      

WASHINGTON UNIV  2090  2.0900 %      

UNIV CALIF SAN FRANCISCO  1937  1.9370 %      

 

  

  

  موضوع مقاالت

براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي آمريكا، بيشترين موضوع مقاالت پاتولوژي 

% 36/9 عبارت بودند از بيوشيمي و بيولوژي مولكولي با    به ترتيب2009 تا 2000چاپ شده از سال 

 درصد 54/6 و بيولوژي سلولي با 70/7، پاتولوژي با % 86/7، ايمونولوژي با % 76/8درصد، اونكولوژي با 

  .ميزان ساير موضوعات در جدول زير ارئه شده است.  بود

 

بر اساس تعداد ) 2000-2009( سال گذشته 10موضوع مقاالت پاتولوژي آمريكا در : 5-45جدول 

   مقاله آخر100000مقاله در 

 

 Field: Subject Area    
 Record 

Count 
   

 % of  

100000  
   

 Bar 

Chart  
 

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR 

BIOLOGY 
   9361    9.3610 %         

ONCOLOGY    8769    8.7690 %         

IMMUNOLOGY    7867    7.8670 %         

PATHOLOGY    7702    7.7020 %         

CELL BIOLOGY    6540    6.5400 %         
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NEUROSCIENCES    5979    5.9790 %         

SURGERY    4942    4.9420 %         

MICROBIOLOGY    4930    4.9300 %         

HEMATOLOGY    4513    4.5130 %         

CLINICAL NEUROLOGY    4436    4.4360 %         

 

  نوع مقاالت

 براي مقاالت پاتولوژي آمريكا بر اساس نوع مقاالت، بيشترين نوع ISI بر اساس جستجوي انجام شده در 

 درصد 88/11پس از آن مقاالت مروري با .  درصد بود24/70با  مقاالت چاپ شده مربوط به مقاالت اصيل

ورهاي ديگر موجود در اين مطالعه، ميزان با مقايسه با كش. و مقاالت مربوط به سمينار ها و كنفرانس ها بود

  .اين موارد در جدول فوق با جزئيات ليست شده اند. مقاالت مروري از تمام اين كشورها بيشتر است

 

بر اساس تعداد مقاله در ) 2000-2009( سال گذشته 10نوع مقاالت پاتولوژي آمريكا در : 5-46جدول 

   مقاله آخر100000

  

 Field: Document Type 
 Record 

Count 

 % of  

100000  
 Bar Chart  

ARTICLE  70247  70.2470 %      

REVIEW  11880  11.8800 %      

MEETING ABSTRACT  7143  7.1430 %      

PROCEEDINGS PAPER  5982  5.9820 %      

EDITORIAL MATERIAL  2793  2.7930 %      

LETTER  1401  1.4010 %      
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CORRECTION  211  0.2110 %      

NEWS ITEM  184  0.1840 %      

BIOGRAPHICAL-ITEM  68  0.0680 %      

BOOK REVIEW  45  0.0450 %      

 

  مشاركت خارج از كشور

بر اساس جدول زير بيشترين مشاركت خارجي در مقاالت آمريكا به ترتيب مربوط به كشورهاي آلمان با 

 درصد 92/2درصد و ايتاليا با 95/2درصد، ژاپن با % 37/3درصد، انگليس با % 84/3درصد، كانادا با % 04/4

  .ه است ارئه شد5-47ميزان مشاركت ساير كشورها در جدول . بود

  

 سال گذشته 10مشاركت كشورهاي خارجي در مقاالت چاپ شده پاتولوژي آمريكا در : 5-47جدول 

   مقاله آخر100000بر اساس تعداد مقاله در ) 2009-2000(

 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

100000  
 Bar Chart  

GERMANY  4049  4.0490 %      

CANADA  3847  3.8470 %      

ENGLAND  3373  3.3730 %      

JAPAN  2951  2.9510 %      

ITALY  2923  2.9230 %      

PEOPLES R CHINA  2590  2.5900 %      

FRANCE  2045  2.0450 %      

AUSTRALIA  1744  1.7440 %      
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NETHERLANDS  1647  1.6470 %      

SPAIN  1440  1.4400 %      

SWITZERLAND  1365  1.3650 %      

SWEDEN  1177  1.1770 %      

SOUTH KOREA  1080  1.0800 %      

BRAZIL  1078  1.0780 %      

ISRAEL  776  0.7760 %      

AUSTRIA  735  0.7350 %      

BELGIUM  665  0.6650 %      

TAIWAN  663  0.6630 %      

SCOTLAND  590  0.5900 %      
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  كشور انگليس
  مقاالت چاپ شدهشيب 

 مقاالت پاتولوژي چاپ شيبجدول زير .  مورد بود54249 ساله 10تعداد كل مقاالت در اين دوره زماني 

 نشان مي دهد بر اين اساس ميزان مقاالت چاپ شده در 2009 تا 2000شده انگليس را در هر سال از سال 

كاهش در مقاالت چاپ شده آمريكا نيز مشاهده شد كه اين .  كاهش داشته است2008 نسبت به 2009سال 

  ..تا حدي مي توان آن را با بحران اقتصادي در اين كشورها توجيه نمود

 

به تفكيك ) 2000-2009( سال گذشته 10تعداد مقاالت پاتولوژي چاپ شده انگليس در : 5-48جدول 

  سال 

  

 

 

 

 

  

 

  

 Field: Publication 

Year 

 Record 

Count 

 % of  

50000  
 Bar Chart  

2008  6119  12.2380 %      

2009  5996  11.9920 %      

2007  5816  11.6320 %      

2006  5580  11.1600 %      

2005  5455  10.9100 %      

2004  5302  10.6040 %      

2003  5065  10.1300 %      

2001  4807  9.6140 %      

2002  4749  9.4980 %      

2000  980  1.9600 %      
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  نويسندگان مقاالت 

 براي مقاالت پاتولوژي انگليس بر اساس نام نويسندگان، بيشترين ISIبر اساس جستجوي انجام شده در 

 173 با HARRISمشاركت،  % 37/0 مقاله و 204 با GORDONمشاركت در مقاالت مربوط بود به 

اركت ساير نويسندگان در مش.  درصد مشاركت26/0 مقاله و 143 با LIP درصد مشاركت و 31/0مقاله و 

  .جدول زير ليست شده است

  

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10نويسندگان مقاالت پاتولوژي چاپ شده انگليس در : 5-49جدول 

  اساس تعداد مقاله 

 

.  

Field: Author 
 Record 

Count 

 % of  

54249  
 Bar Chart  

GORDON, S  204  0.3760 %      

HARRIS, AL  173  0.3189 %      

LIP, GYH  143  0.2636 %      

WALDMANN, H  142  0.2618 %      

CROSS, SS  136  0.2507 %      

ELLIS, IO  121  0.2230 %      

WIERZBICKI, AS  120  0.2212 %      

SEBIRE, NJ  119  0.2194 %      

LEES, AJ  117  0.2157 %      

KUMAR, S  113  0.2083 %      
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  مجالت منتشر كننده مقاالت

در آنها منتشر شده است، بيشترين مقاالت ISI ي مجالتي كه مقاالت پاتولوژي انگليس در سايت در بررس

 با Journal Of Biological Chemistry  درصد، 71/1 با Journal of Pathology در مجله هاي 

  . درصد منتشر شده بودندBlood  96/0 درصد 05/1

  

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10ژي انگليس در مجالت منتشر كننده مقاالت پاتولو: 5-50جدول 

  اساس تعداد مقاله

  

 Field: Source Title 
 Record 

Count 

 % of  

54249  

 Bar 

Chart  

JOURNAL OF PATHOLOGY  931  1.7162 %      

JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY  574  1.0581 %      

BLOOD  521  0.9604 %      

JOURNAL OF IMMUNOLOGY  495  0.9125 %      

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 

STATES OF AMERICA 

 477  0.8793 %      

JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY  475  0.8756 %      

JOURNAL OF VIROLOGY  406  0.7484 %      

GUT  394  0.7263 %      

BRITISH JOURNAL OF CANCER  391  0.7208 %      

INFECTION AND IMMUNITY  388  0.7152 %      
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  مراكز چاپ كننده مقاالت
 مقاالت پاتولوژي چاپ شده تركيه از نظر وابستگي سازماني و مراكز ISIبر اساس اطالعات سايت 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از . مشاركت كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

 نشان داده 5-51اير موسسات در جدول س.  بودندUCL، دانشگاه كمبريج و دانشگاه  دانشگاه اكسفورد

  .شده اند

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10مراكز علمي منتشر كننده مقاالت پاتولوژي انگليس در : 5-51جدول 

  اساس تعداد مقاله

  

 Field: Institution Name 
 Record 

Count 

 % of  

54249  

 Bar 

Chart  

UNIV OXFORD  4292  7.9117 %      

UNIV CAMBRIDGE  3706  6.8315 %      

UCL  3416  6.2969 %      

UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI 

TECHNOL & MED 
 2996  5.5227 %      

UNIV BRISTOL  1771  3.2646 %      

UNIV LIVERPOOL  1665  3.0692 %      

UNIV BIRMINGHAM  1656  3.0526 %      

UNIV MANCHESTER  1614  2.9752 %      

KINGS COLL LONDON  1430  2.6360 %      

UNIV SHEFFIELD  1354  2.4959 %      
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  موضوع مقاالت

براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي انگليس، بيشترين موضوع مقاالت پاتولوژي 

% 43/9 عبارت بودند از بيوشيمي و بيولوژي مولكولي با    به ترتيب2009 تا 2000چاپ شده از سال 

.   درصد بود43/6 و نوروساينس با 26/7، پاتولوژي با % 11/8، ايمونولوژي با % 34/8درصد، انكولوژي با 

  .ميزان ساير موضوعات در جدول زير ارئه شده است

  

بر ) 2000-2009( سال گذشته 10موضوع مقاالت پاتولوژي چاپ شده انگليس در : 5-52جدول 

  اساس تعداد مقاله

  

 Field: Subject Area 
 Record 

Count 

 % of  

54249  

 Bar 

Chart  

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR 

BIOLOGY 
 5119  9.4361 %      

ONCOLOGY  4528  8.3467 %      

IMMUNOLOGY  4401  8.1126 %      

PATHOLOGY  3940  7.2628 %      

NEUROSCIENCES  3489  6.4315 %      

MICROBIOLOGY  3295  6.0738 %      

CLINICAL NEUROLOGY  3187  5.8748 %      

CELL BIOLOGY  3180  5.8619 %      

GENETICS & HEREDITY  2680  4.9402 %      

SURGERY  2442  4.5015 %      
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  نوع مقاالت

 براي مقاالت پاتولوژي انگليس بر اساس نوع مقاالت، بيشترين نوع ISI بر اساس جستجوي انجام شده در 

پس از مقاالت اصيل بيشترين ميزان مربوط .  درصد بود98/68با  مقاالت چاپ شده مربوط به مقاالت اصيل

 با جزئيات 5-53اين موارد در جدول . دبه مقاالت مروري و مقاالت مربوط به سمينار ها و كنفرانس ها بو

  .ليست شده اند

  

بر اساس ) 2000-2009( سال گذشته 10نوع مقاالت پاتولوژي چاپ شده انگليس در : 5-53جدول 

  تعداد مقاالت

  

 

 

  

 Field: Document Type 
 Record 

Count 

 % of  

54249  
 Bar Chart  

ARTICLE  37424  68.9856 %      

REVIEW  7231  13.3293 %      

MEETING ABSTRACT  3590  6.6176 %      

PROCEEDINGS PAPER  3382  6.2342 %      

EDITORIAL MATERIAL  1295  2.3871 %      

LETTER  1096  2.0203 %      

CORRECTION  94  0.1733 %      

BOOK REVIEW  60  0.1106 %      

NEWS ITEM  29  0.0535 %      

BIOGRAPHICAL-ITEM  25  0.0461 %      
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  مشاركت خارج از كشور

بر اساس جدول فوق بيشترين مشاركت خارجي در مقاالت انگليس به ترتيب مربوط به كشورهاي آمريكا 

ميزان .  درصد بود11/5 درصد و اسكاتلند با 20/5درصد، فرانسه با % 37/5،ايتاليا  % 88/7، آلمان % 17/20

  .مشاركت ساير كشورها در جدول زير ارائه شده است

 

 سال 10مشاركت كشورهاي خارجي در مقاالت پاتولوژي چاپ شده انگليس در : 5-54ل جدو

  بر اساس تعداد مقاالت) 2000-2009(گذشته 

 

 

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

54249  
 Bar Chart  

USA  10942  20.1700 %      

GERMANY  4276  7.8822 %      

ITALY  2918  5.3789 %      

FRANCE  2825  5.2075 %      

SCOTLAND  2775  5.1153 %      

NETHERLANDS  2229  4.1088 %      

AUSTRALIA  2120  3.9079 %      

CANADA  1884  3.4729 %      

SWEDEN  1470  2.7097 %      
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  مقايسه كشورهاي مورد مطالعه
  

 آناليز انجام نمي دهد و اينكه براي 10000 براي تعداد مقاالت بيش از ISIبا توجه به اين نكته كه پايگاه 

ي كاهش تعداد مقاالت، مقايسه چند كشور نياز به آناليز جزئيات مقاالت هر كشور بود بر اين اساس و برا

  .سالهاي مورد مطالعه محدود به هر سال گرديد

  

   به تفكيك كشور2009تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-55جدول 

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

43706  
 Bar Chart  

USA  33629  76.9437 %      

ENGLAND  5854  13.3940 %      

SOUTH KOREA  2735  6.2577 %      

TURKEY  2145  4.9078 %      

IRAN  692  1.5833 %      

EGYPT  433  0.9907 %      

Saudi Arabia  258  0.44 %      

  

   به تفكيك كشور2008تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-56جدول 

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

41588  
 Bar Chart  

USA  32724  78.6862 %      
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ENGLAND  5387  12.9533 %      

SOUTH KOREA  2328  5.5978 %      

TURKEY  1947  4.6816 %      

IRAN  531  1.2768 %      

EGYPT  301  0.7238 %      

SAUDI ARABIA  157  0.3775 %      

  

   به تفكيك كشور2007تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-57ول جد

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

43067  
 Bar Chart  

USA  34180  79.3647 %      

ENGLAND  5457  12.6710 %      

TURKEY  2200  5.1083 %      

SOUTH KOREA  2011  4.6695 %      

IRAN  429  0.9961 %      

EGYPT  284  0.6594 %      

SAUDI ARABIA  166  0.3854 %      

 

   به تفكيك كشور2006تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-58 جدول

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

39907  
 Bar Chart  
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USA  31989  80.1589 %      

ENGLAND  5141  12.8825 %      

TURKEY  1833  4.5932 %      

SOUTH KOREA  1789  4.4829 %      

EGYPT  278  0.6966 %      

IRAN  262  0.6565 %      

SAUDI ARABIA  148  0.3709 %      

 

   به تفكيك كشور2005تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-59جدول 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

41278  
 Bar Chart  

USA  33096  80.1783 %      

ENGLAND  5597  13.5593 %      

TURKEY  1906  4.6175 %      

SOUTH KOREA  1622  3.9295 %      

EGYPT  238  0.5766 %      

IRAN  192  0.4651 %      

SAUDI ARABIA  137  0.3319 %      

  

   به تفكيك كشور2004تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-60جدول 

  

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

35552  
 Bar Chart  
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USA  28654  80.5974 %      

ENGLAND  4867  13.6898 %      

TURKEY  1458  4.1010 %      

SOUTH KOREA  1349  3.7944 %      

EGYPT  179  0.5035 %      

IRAN  133  0.3741 %      

SAUDI ARABIA  124  0.3488 %      

  

   به تفكيك كشور2003تعداد مقاالت چاپ شده در سال : 5-61جدول 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

35804  
 Bar Chart  

USA  28897  80.7089 %      

ENGLAND  5066  14.1493 %      

TURKEY  1327  3.7063 %      

SOUTH KOREA  1315  3.6728 %      

SAUDI ARABIA  151  0.4217 %      

EGYPT  146  0.4078 %      

IRAN  109  0.3044 %      

  

   به تفكيك كشور2006اد مقاالت چاپ شده در سال تعد: 5-62جدول 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

31767  
 Bar Chart  
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USA  25982  81.7893 %      

ENGLAND  4444  13.9894 %      

SOUTH KOREA  1068  3.3620 %      

TURKEY  985  3.1007 %      

SAUDI ARABIA  123  0.3872 %      

EGYPT  104  0.3274 %      

IRAN  64  0.2015 %      

   به تفكيك كشور2001الت چاپ شده در سال تعداد مقا: 5-63جدول 

 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

32162  
 Bar Chart  

USA  26465  82.2865 %      

ENGLAND  4713  14.6539 %      

SOUTH KOREA  1014  3.1528 %      

TURKEY  734  2.2822 %      

EGYPT  106  0.3296 %      

SAUDI ARABIA  102  0.3171 %      

IRAN  61  0.1897 %      

   به تفكيك كشور2000اپ شده در سال تعداد مقاالت چ: 5-64جدول 

 Field: Country/Territory 
 Record 

Count 

 % of  

30024  
 Bar Chart  

USA  24706  82.2875      
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% 

ENGLAND  4617  
15.3777 

% 
     

SOUTH KOREA  782  
2.6046 

% 
     

TURKEY  578  
1.9251 

% 
     

SAUDI ARABIA  123  
0.4097 

% 
     

EGYPT  97  
0.3231 

% 
     

IRAN  47  
0.1565 

% 
     

  2009 تا 2000اتولوژي هفت كشور مورد مطالعه از مقايسه تعداد مقاالت پ: 5-7نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2874

15919

2260

16824

100000

54249

1492

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

N
u

m
b

e
r 

o
f 

P
u

b
lic

a
ti

o
ns

 2
0

0
0

-2
0

0
9

Iran Turky Egypt South

Korea

USA UK Saudi

Arabia

Country

  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  177

  

بود و پس از آن % 17/77بر اساس اين نتايج بيشترين تعداد مقاالت در بين هفت كشور مربوط به امريكا با 

، مصر با %61/1، ايران با %03/5، تركيه با %08/6، كره جنوبي با %09/13به ترتيب كشورهاي انگليس با 

 كشور مقايسه شده رتبه 6به اين ترتيب ايران در بين . قرار داشتند%  42/0ربستان صعودي با و ع% 85/0

اين آمار نشان مي دهد كه . پنجم را دارد و حتي با تركيه كه در رتبه باالي ايران است تفاوت فاحش دارد

 پاتولوژي قابل هنوز فاصله ايران با كشورهاي بررسي شده و حتي كشورهاي پيشرو در منطقه در زمينه

 كشور بيش از 7اما نكته مثبت اينست كه ميزان توليد علم ايران در زمينه پاتولوژي در بين . توجه است

  . درصد است5/1

  

 2009 تا 2000مقايسه تعداد مقاالت پاتولوژي ايران در بين شش كشور مورد مطالعه از : 5-65جدول 

   مقاله آخر100000در 

 

 Field: Country/Territory    
 Record 

Count 
   

 % of  

100000  
    Bar Chart   

USA    77173    77.1730 %         

ENGLAND    13094    13.0940 %         

SOUTH KOREA    6083    6.0830 %         

TURKEY    5033    5.0330 %         

IRAN    1617    1.6170 %         

EGYPT    854    0.8540 %         

SAUDI ARABIA    425    0.4250 %         

   سال اخير به تفكيك كشورها10الت چاپ شده در تعداد مقا:  5-66جدول 

  تعداد كل استنادها  تعداد مقاالت  نام كشور
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  8101  2874  ايران

  8585  1492  عربستان سعودي

  11623 2260  مصر

  - 15919  تركيه

  -  16824 كره جنوبي

  -  54249 انگليس

  -  <100000 آمريكا

  

ان براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي با ساير مقايسه دانشگاهها و موسسات برتر اير: 5-67جدول 

  كشورها

  (%)تعداد مقاله   نام مركز   نام كشور

  Tehran University of Medical Sciences  ايران

Tehran University 

Shiraz University of Medical Sciences 

534) 36/21 (%  

274) 96/10(%  

250) 10(% 

  Cairo University  مصر 

Ain Shams University  

Mansoura University  

458) 28/20(%  

278) 30/12(%  

255) 28/11(% 

عربستان 

  سعودي 

King Faisal Specialist Hospital and 

Research Centre  

King Saud University  

King Faisal University 

447) 95/27(%  

  

326) 84/21(%  

85) 69/5(% 

  Hacettepe Üniversitesi  تركيه

Ankara University, Faculty of Medicine 

Istanbul University 

1308) 21/8(%  

1085) 81/6(%  

1004) 30/6(% 
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  Seoul National University  كره جنوبي

Yonsei University,  

Sungkyunkwan University 

445) 8/17(%  

277) 08/11(%  

230) 20/9(% 

 University Of Oxford  انگليس

University of Cambridge  

UCL  

4292) 91/7(%  

3706) 83/6(%  

3416) 29/6(% 

 Harvard Medical School  آمريكا

University Of Pennsylvania  

Mayo Clinic  

5705) 7/5(%  

2671) 67/2(%  

2564) 56/2(% 

 

ب مقايسه حجم توليدات علمي پژوهشگران ايراني در مقايسه با ساير كشورها بر حس : 5-68 جدول 

    2009 تا2000 طي سالهاي ISIتعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

  

  تعداد مقاله  نام نويسنده   نام كشور

  .Kumar, P.V  ايران

Tavangar SM 

Najmabadi H 

58                             

49                             

48 

  .Hussein, M.R  مصر

 Shafik, A.  

Zalata, K 

69  

31  

23  

 Al-Dayel, F  عربستان سعودي 

Uddin, S  

Bavi, P 

42  

27  

25  

  Ozer, E. 119  تركيه
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Demi Ayhan, A  

Rhan, B  

108  

106 

 Kim, JH  كره جنوبي

 Lee, J.H.  

Kim, SH 

149  

129  

124 

  Gordon, S  انگليس

Harris, AL 

Lip, GYH 

204  

173  

143 

  .Wang, Y  آمريكا

LI, Y  

Wang, J 

284  

207  

193  

 

مجالت منتشر كننده توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با كشورهاي : 5-69جدول 

  2009 تا 2000 در سالهاي  ISI منتخب بر اساس پايگاه اطالعاتي

  تعداد مقاله  نام مجله  نام كشور

 Iranian Journal Of Veterinary Research  ايران

Archives of Iranian Medicine 

Iranian Journal Of Public Health 

67  

65  

51 

  Liver International  مصر 

Hematology  

Journal Of Hepatology 

49  

27  

27  

عربستان 

  سعودي 

Saudi Medical Journal  

Annals of Saudi Medicine  

Bood  

257  

93  

15  
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  Virchows Archiv  تركيه

Turkish Journal Of Pediatrics 

European Journal Of Gynaecological 

Oncology 

378  

169  

156  

 Korean Journal Of Pathology  كره جنوبي

 Journal Of Korean Medical Science 

Gut And Liver 

86  

66  

32  

 Journal Of Pathology Journal Of  انگليس

Biological Chemistry 

Blood 

931  

574  

521 

 Proceedings of the National Academy  آمريكا

of Sciences of the United States of 

America  

Blood 

Journal Of Immunology 

1339  

  

  

1319  

1319  

  

 در مقايسه با ساير كشورها بدون ISIنوع مقاالت نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي : 5-70جدول

  كنفرانس ها Proceeding  ها و meeting abstractدر نظر گرفتن 

  (%)تعداد مقاالت   نوع مقاله    نام كشور

  Veterinary Sciences  ايران

Medicine, General & Internal 

Pathology 

273)49/9(%  

235) 17/8(%  

194) 75/6(%  

  Oncology  مصر 

Gastroenterology & Hepatology 

198) 76/8(%  

169) 47/7(%  
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Urology & Nephrology 147) 50/6(%  

 Medicine, General & Internal  دي عربستان سعو

Pathology 

Oncology  

388) 00/26(%  

123) 24/8(%  

100) 70/6(% 

  Surgery  تركيه

Pediatrics 

Oncology 

2309) 50/14(%  

1324) 31/8(%  

1225) 69/7(%  

  Oncology  كره جنوبي

Biochemistry & Molecular 

Biology  

 

269) 76/10(%  

229) 16/9(%  

208) 32/8(% 

 Biochemistry & Molecular  انگليس

Biology  

Oncology  

 

5119) 43/9(%  

4528) 34/8(%  

4401)11/8(% 

 Biochemistry & Molecular  آمريكا

Biology  

Oncology  

 

9361) 36/9(%  

8769)76/8(%  

7867) 86/7(%  

  يسه با ساير كشورها  در مقاISIموضوع مقاالت نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي : 5-71جدول 

  (%)تعداد مقاالت   نوع مقاله    نام كشور

 Article  ايران

Review 

Letter 

1992)68/79(%  

78) 12/3(%  

58) 32/2(%  
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 Article  مصر 

Review  

Letter 

1700) 22/75(%  

93) 11/4(%  

26 015/1(%  

  Article  عربستان سعودي 

Review  

Letter  

1187) 62/79(%  

94) 30/6(%  

47) 15/3(% 

 Article  تركيه

Letter  

Review  

12873) 86/80(%  

591) 71/3(%  

470) 95/2(%  

 Article  كره جنوبي

Review  

Letter  

2175) 87(%  

92) 68/3(%  

37) 48/1(%  

 Article  انگليس

Review  

Editorial Material  

37424) 98/68(%  

7231) 32/13(%  

1295)38/2(% 

 Article  آمريكا

Review 

Editorial Material  

70247) 24/70(%  

11880)88/11(%  

2793) 79/2(%  
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  SCOPUSيافته هاي حاصل از 
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  كشور ايران
  رتبه جهاني توليد علم ايران در رشته پاتولوژي و مقايسه آن با كشورهاي منتخب 

  

   بر حسب تعداد مقاالتScopusپايگاه اطالعاتي در

 شامل )2000-2009(ساله  10   در دوره Scopusپايگاه اطالعاتي  در از ايران تعداد مقاالت نمايه شده

اين در حالي .  مقاله از كتابچه كنفرانسها برگرفته شده بود5 مقاله از مجالت و 2602 كه  مقاله بود2607

صر واز م 1379عربستان سعودي در همين دوره زماني معادل   مقاالت نمايه شده از كشور است كه تعداد 

 برابر تعداد مقاالت از مصر 1,7  برابر تعداد مقاالت از عربستان و 1,9تعداد مقاالت از ايران  .  بود1511

برابر 5,8يعني  15113هر چند تعداد مقاالت منتشر شده در همين بازه زماني در كشور تركيه معادل .بود

 انگليس از  برابر ايران،67يعني 173963ني  آمريكا در همين بازه زماازتعداد مقاالت منتشر شده . ايران بود

  .بود برابر ايران 4 يعني 10449 كره جنوبي  از  برابر ايران و14 يعني 35771

رتبه جهاني توليد علم ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با كشورهاي منتخب بر اساس : 5-72جدول 

  )قاالتتعداد م(2009 تا 2000در سالهاي   Scopus پايگاه اطالعاتي

  

 ايران دردر صد مقاالت   تعداد مقاالت  نام كشور

  كشورمقايسه با 

  -  2607  ايران

  %180  1379  عربستان سعودي 

  %172  1511  مصر

  %17,2  15113  تركيه

  %24,9  10449  كره جنوبي

  %7,3  35771  انگليس

  %1,5  173963  آمريكا

  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  186

  شيب  مقاالت چاپ شده

همانطور كه مالحظه .  سال گذشته مي باشد10 مقاالت منتشر شده در  نشان دهنده شيب ساليانه1نمودار 

همانطور كه در .  در ايران با شتاب بسيار زيادي همراه بوده است2006ميشود روند انتشار مقاالت از سال 

 ديده ميشود سرعت رشد تعداد مقاالت در ايران ،در سالهاي اخير، بيشتر از كشورهاي تركيه ، 2نمودار 

و اگر اين رشد را با رشد تعداد مقاالت در كشورهاي آمريكا، انگليس و . ن سعودي و مصر مي باشدعربستا

  .حتي كره جنوبي مقايسه كنيم، اهميت نرخ سريع رشد تعداد مقاالت منتشره در ايران بيشتر آشكار ميشود

  

  

  

  

  

  

  

  

 

پايگاه در نمايه شده   2009-2000تعداد ساليانه مقاالت مربوط به ايران در سالهاي  :5-8نمودار

  Scopusاطالعاتي 
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در  ، تركيه و عربستان سعودي در مقايسه با مصر تعداد ساليانه مقاالت مربوط به ايران: 5-9نمودار

  Scopusپايگاه اطالعاتي در  نمايه شده2009-2000سالهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-2000ر آمريكا، انگليس و كره جنوبي در سالهاي تعداد ساليانه مقاالت منتشر شده د: 5-10مودار ن

  Scopusپايگاه اطالعاتي در  نمايه شده2009
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   ميزان كل استنادات

كل مقاالت ايراني منتشر .  تعداد استناد به ازائ هر مقاله را در ايران و ساير كشورها نشان مي دهد3جدول 

 بار در اين 1,96ست و هر مقاله به طور متوسط  بار مورد استناد قرار گرفته ا5113 سال گذشته 10شده در 

اگر اين آمار را با آمار استناد مربوط به عربستان سعودي با كل تعداد .  سال مورد استناد قرار گرفته است10

 4,1  و6272بار متوسط استناد به هر مقاله و آمار مربوط به مصر با تعداد كل استناد  4,3 و 5947استناد

ر مقاله مقايسه كنيم متوجه مي شويم كه هر چند تعداد مقاالت اين كشورها كمتر از ايران استناد به ازائ ه

اين امر نمايانگر اين موضوع است كه .  بوده  اما تعداد استناد به هر مقاله بيش از دو برابر ايران ميباشد

. ري برخوردار استمقاالت اين كشورها، مورد توجه بيشتري واقع شده و يا به عبارتي از كيفيت باالت

، 123، عربستان 319 استناد بوده و اين رقم در مورد مصر 167حداكثر تعداد استناد به يك مقاله ايراني 

  .  برابر ايران ميباشد21 يعني 3529 و امريكا 1454 ، انگليس 493 ، كره جنوبي 232تركيه 

ايسه با كشورهاي منتخب بر رتبه جهاني توليد علم ايران در رشته پاتولوژي در مق : 5-73جدول 

تعداد استنادات به ازاي / تعداد استنادات (2009 تا 2000 در سالهاي Scopusاساس پايگاه اطالعاتي 

  )هر مقاله

عربستان  تركيه كره جنوبي انگليس آمريكا

 سعودي

 نام كشور ايران  مصر

447,34

3 

تعداد  5113  6272 5947 31,407 48,933 206409

 *استنادات

حداكثر تعداد  167  319 123 232 493 1454 3529

استناد به يك 

 مقاله

تعداد استنادات  1,96  4,1 4,3 15,4 24,5 103,2 223,7

به ازاي هر 

 *مقاله
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 مقاله اي كه 2000تعداد كل استناد و استناد به ازاي هر مقاله براي كشورهاي آمريكا، انگليس و كره جنوبي بر مبناي * 

  .اشته اند محاسبه گرديده استبيشترين استناد را د

  

   شيب استناد به مقاالت چاپ شده

 نشان دهنده شيب تعداد استناد به ازائ هر مقاله براي مقاالت ايراني و مقايسه آن با سه كشور 5 و 4نمودار 

تعداد كمتر استناد به مقاالت منتشر شده در . ميباشد2000-2009مصر،عربستان سعودي و تركيه در سالهاي 

همانطور كه از . هاي اخير مربوط به فاصله زماني كوتاه بين انتشار و زمان بررسي تعداد استنادات استسال

اين نمودار معلوم مي گردد مقاالت مربوط به مصر بيشترين تعداد استناد به ازائ هر مقاله را در سالهاي 

ور عربستان در رده دوم و كش.  با وجود كمي نسبي تعداد مقاالت از اين كشور نشان ميدهد2004-2000

  . ايران در رده آخر بين اين چهار كشور از لحاظ تعداد استنادات به ازائ هر مقاله قرار مي گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009استناد به ازائ هر مقاله در سالهاي : 5-11نمودار 
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ي در سالهاي ازائ هر مقاله مربوط به  ايران، تركيه و عربستان سعودمقايسه استناد به  :5-12نمودار 

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009

  

   هر مقالهءمقاالت با بيشترين استناد به ازا

باالترين استناد در مقاالت ايراني مربوط به .  ده مقاله با بيشترين تعداد استناد به آن را نشان مي دهد4جدول 

   مقاله

"Hip morphology influences the pattern of damage to the acetabular 

cartilage. Femoroacetabular  impingement as a cause of early 

osteoarthritis of the hip"  استناد در مجله 167با Journal of Bone and Joint 

Surgery مقاله بعدي. لهر از دانشگاه پزشكي ايران  است مي باشد كه دومين نويسنده اين مقاله ، دكتر ك 

Pesticides and oxidative stress مورد استناد در مجله 136 از دكتر عبداللهي با Medical 

Science Monitor بيشترين استناد در مقاالت مربوط . ميباشد كه تمام نويسندگان آن ايراني مي باشند

 با Bouchama, A از  Medical progress: Heat strokeبه عربستان سعودي مربوط به مقاله 

 Dementia associated with  Parkinson's استناد است و در تركيه مربوط به مقاله 123

disease  حداكثر استناد در مورد مقاالت آمريكايي مربوط به مقاله.  مقاله است232با  
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 Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene 

expression profiling  بار استناد در مجله 3529 با Nature بود  و درمورد مقاالت انگليسي 

 Genome-wide association study of 14,000 cases of sevenمربوط به مقاله 

common diseases and 3,000 shared controls   بار استناد در مجله 1654با Nature 

 شترين استناد در مورد مقاالت كره جنوبي مربوط به مقاله بود و بي

The vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia   بار 493 با 

  .   استGutاستناد در مجله 

  

 Scopusمقاالت ايراني با بيشترين تعداد استناد نمايه شده در پايگاه اطالعاتي   : 5-74جدول 

  2000-2009 درسالهاي

Name of article Name of author  Year Name of journal 
Cite

d by 

Hip morphology influences 

the pattern of damage to 

the acetabular cartilage. 

Femoroacetabular 

impingement as a cause of 

early osteoarthritis of the 

hip   

Beck, M., Kalhor, 

M., Leunig, M., 

Ganz, R.  

2005 Journal of Bone 

and Joint 

Surgery - Series 

B 87 (7), pp. 

1012-1018  

167  

Pesticides and oxidative 

stress: A review   

  

Abdollahi, M., 

Ranjbar, A., 

Shadnia, S., 

Nikfar, S., 

Rezaie, A.  

2004 Medical Science 

Monitor 10 (6), 

pp. RA141-

RA147  

136  
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Mineral trioxide aggregate 

(MTA) and calcium 

hydroxide as pulp-capping 

agents in human teeth: A 

preliminary report   

Aeinehchi, M., 

Eslami, B., 

Ghanbariha, M., 

Saffar, A.S.  

2003 International 

Endodontic 

Journal 36 (3), 

pp. 225-231  

61  

Gains of glycosylation 

comprise an unexpectedly 

large group of pathogenic 

mutations   

 

Vogt, G., 

Chapgier, A., 

Yang, K., 

Chuzhanova, N., 

Feinberg, J., 

Fieschi, C., 

Boisson-Dupuis, 

S., (...), 

Casanova, J.-L.  

2005 Nature Genetics 

37 (7), pp. 692-

700  

60  

Oxidative stress and 

pathogenesis of 

inflammatory bowel 

disease: An 

epiphenomenon or the 

cause?   

 

Rezaie, A., 

Parker, R.D., 

Abdollahi, M.  

2007 Digestive 

Diseases and 

Sciences 52 (9), 

pp. 2015-2021  

53  

The β-thalassemia mutation 

spectrum in the iranian 

population   

Najmabadi, H., 

Karimi-Nejad, R., 

Sahebjam, S., 

2001 Hemoglobin 25 

(3), pp. 285-296  

51  
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 Pourfarzad, F., 

Teimourian, S., 

Sahebjam, F., 

Amirizadeh, N., 

Karimi-Nejad, 

M.H.  

Frequent high-level 

expression of the 

immunotherapeutic target 

Ep-CAM in colon, stomach, 

prostate and lung cancers   

 

Went, P., Vasei, 

M., Bubendorf, 

L., Terracciano, 

L., Tornillo, L., 

Riede, U., 

Kononen, J., (...), 

Baeuerle, P.A.  

2006 British Journal of 

Cancer 94 (1), 

pp. 128-135  

47  

A New Helicobacter pylori 

Vacuolating Cytotoxin 

Determinant, the 

Intermediate Region, Is 

Associated With Gastric 

Cancer   

 

Rhead, J.L., 

Letley, D.P., 

Mohammadi, M., 

Hussein, N., 

Mohagheghi, 

M.A., Eshagh 

Hosseini, M., 

Atherton, J.C.  

2007 Gastroenterology 

133 (3), pp. 926-

936  

42  

Synthesis and effect of 

silver nanoparticles on the 

antibacterial activity of 

Shahverdi, A.R., 

Fakhimi, A., 

Shahverdi, H.R., 

2007 Nanomedicine: 

Nanotechnology, 

Biology, and 

38  
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different antibiotics against 

Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli   

 

Minaian, S.  Medicine 3 (2), 

pp. 168-171  

The expression of p53, c-

erbB-1 and c-erbB-2 

molecules and their 

correlation with prognostic 

markers in patients with 

head and neck tumors   

 

Khademi, B., 

Shirazi, F.M., 

Vasei, M., 

Doroudchi, M., 

Gandomi, B., 

Modjtahedi, H., 

Pezeshki, A.M., 

Ghaderi, A.  

2002 Cancer Letters 

184 (2), pp. 223-

230  

37  

  نويسندگان مقاالت 

همكاري داشته ايراني  است كه در نوشتن بيشترين تعداد مقاله ه اينويسند 50نشان دهنده  5-75جدول 

بيشترين ميزان مقاله مربوطه به دكتر كومار از مركز تحقيقات سرطان دپارتمان پاتولوژي دانشگاه پزشكي . اند

مركز تحقيقات پيوند بيمارستان بود ، دومين تعداد زياد مقاله مربوط به دكتر گرامي زاده از  مقاله 55با شيراز 

،  مقاله37 با  دكتر دانشبد از دانشگاه ميامي آمريكا، بود  مقاله47با گاه پزشكي شيرازشنظامي وابسته به دان

و دكتر منبتي از دپارتمان پاتولوژي  مقاله 37با دكتر توانگر از دپارتمان پاتولوژي دانشگاه پزشكي تهران 

  . در رده هاي بعدي قرار ميگيرندقاله م36با دانشگاه پزشكي شيراز

 براساس 2000 -2009 سالهاي پژوهشگران ايراني با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-75جدول 

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

Kumar, P.V. (55) Eslami, B. (14) 

Geramizadeh, B. (47) Payabvash, S. (14) 

Daneshbod, Y. (37) Tanideh, N. (14) 
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Tavangar, S.M. (37) Dezfoulian, O. (13) 

Monabati, A. (36) Motamedi, M.H.K. (13) 

Malekzadeh, R. (28) Haghpanah, V. (13) 

Oryan, A. (28) Aslani, M.R. (13) 

Najmabadi, H. (27) Hosseini, S.V. (13) 

Khademi, B. (27) Ghaderi, A. (13) 

Dehpour, A.R. (27) Kadivar, M. (13) 

Azarpira, N. (26) Naraghi, Z.S. (12) 

Mehrabani, D. (24) Bahadori, M. (12) 

Namazi, M.R. (23) Monabbati, A. (12) 

Vasei, M. (22) Mohamadnejad, M. (12) 

Larijani, B. (22) Namazi, H. (12) 

Mahjoub, F. (21) Tabei, S.Z. (12) 

Monajemzadeh, M. (21) Razmi, G.R. (12) 

Shoja, M.M. (21) Izadi-Mood, N. (11) 

Movassaghi, A.R. (19) Zali, M.R. (11) 

Nazifi, S. (18) Bedayat, G.R. (11) 

Derakhshanfar, A. (17) Negahban, S. (11) 

Mohri, M. (16) Loukas, M. (11) 

Daneshbod, K. (15) Maleki, M. (11) 

Razavi, S.M. (15) Azizi, T. (10) 

Khorramizadeh, M.R. (15) Sanei, M.H. (10) 
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مقايسه حجم توليدات علمي پژوهشگران ايراني در مقايسه با ساير كشورها بر حسب تعداد  5-76جدول 

باالترين . را نشان مي دهد  2009 تا2000 طي سالهاي Scopusمقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

  .Haberal, M مقاله بود و حال آنكه 22 با .Al-Dayel, Fعربستان سعودي مربوط به تعداد مقاله در 

 مقاله از كره جنوبي ، 111 با  .Han, J مقاله از مصر ، 61 با  .Hussein, M.R ، مقاله از تركيه 99با 

Lip, G.Y.H. مقاله از انگليس و 138 با Epstein, J.I. عداد مقاله را  مقاله از آمريكا، بيشترين ت225 با

 2 حداكثر مقاالت نمايه شده از يك نويسنده مربوط به ايران . ساله را منتشر كرده بودند10در اين دوره 

 برابر در مقايسه با مصر، 0,9برابر حداكثر مقاالت نمايه شده از يك نويسنده مربوط به عربستان سعودي 

ر در مقايسه با كشورهاي كره جنوبي ، انگليس و  براب0,2 و 0,4 ،0,5 برابر در مقايسه با تركيه و 0,55

 .آمريكا است

مقايسه حجم توليدات علمي پژوهشگران ايراني در مقايسه با ساير كشورها بر حسب  : 5-76جدول 

    2009 تا2000 طي سالهاي Scopusتعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

  )تعداد مقاله( نام نويسنده   نام كشور

 Kumar, P.V. (55)  ايران

Geramizadeh, B. (47) 

Daneshbod, Y. (37) 

 

 Hussein, M.R. (61)  مصر

Shafik, A. (31) 

Aref, S. (23) 

 Al-Dayel, F. (22)  عربستان سعودي 

Coskun, S. (20) 

Amr, S.S. (17) 

 Haberal, M. (99)  تركيه

Demirhan, B. (96) 
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Ozer, E. (92 

 Han, J. (111)  كره جنوبي

Lee, S.H. (104) 

Kim, Y.H. (97) 

 Lip, G.Y.H. (138)  انگليس

McCluggage, W.G. (138) 

Wierzbicki, A.S. (96) 

 Epstein, J.I. (225)  آمريكا

Cheng, L. (215) 

Hruban, R.H. (198) 

  

   مجالت منتشر كننده مقاالت

افت شد كه حتي يك مجله ي Patho* مجله با كلمه جستجوي Scopus  ،220در پايگاه اطالعاتي  

  وابسته به انجمن پاتولوژي ايران نيز   Iranian Journal of Pathologyمجله . مربوط به ايران نبود

 (  مجله پاتولوژي نمايه شده با باالترين 10 نمايانگر 7 جدول  .در اين پايگاه اطالعاتي نمايه نشده بود

SJR(SCImago journal rankدر پايگاه اطالعاتي Scopus مجله  . استAnnual Review 

of Pathology: Mechanisms of Disease   باSJR 3,84در رتبه اول قرار دارد.  

  

 SJR  با باالترين  Scopusده  مجله پاتولوژي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-77جدول

)(SCImago journal rank  

SJR  Name of journal 

3.844  Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease 

   

2.326  Annual Review of Phytopathology 
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1.180  PLoS Pathogens 

   

0.983  American Journal of Pathology 

   

0.950  Seminars in Immunopathology 

   

0.929  Journal of Pathology 

   

0.695  Laboratory Investigation 

   

0.694  Journal of Neuropathology and Experimental 

Neurology 

   

0.671  Modern Pathology 

   

0.648  Acta Neuropathologica 

   

 

بيشترين ميزان .  منابعي كه بيشترين مقاالت ايراني از آنها استخراج شده را نشان مي دهد5-78جدول 

استخراج شده بود كه با تعداد   Archives of Iranian Medicineمقاالت مربوط به ايران از مجله 

 Comparative Clinicalمجالت . از كل مقاالت را به خود اختصاص داده بود% 5 مقاله، 132

Pathology   مقاله ،78با Iranian Journal of Medical Sciences   مقاله ، 62با Acta 

Cytologica   مقاله61با  Acta Medica Iranica   مقاله در رتبه هاي بعدي قرار ميگيرند49با  .  
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 بيشترين تعداد  مجله با50( منبع منتشر كننده توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي  : 5-78جدول 

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) مقاالت نمايه شده

Archives of Iranian Medicine (132)  

Comparative Clinical Pathology (78)  

Iranian Journal of Medical Sciences (62)  

Acta Cytologica (61)  

Acta Medica Iranica (49)  

Journal of Research in Medical Sciences (44)  

Iranian Journal of Public Health (42)  

Urology Journal (42)  

Saudi Medical Journal (40)  

Medical Hypotheses (30)  

Communications in Agricultural and Applied Biological 

Sciences (28)  

World Journal of Gastroenterology (28)  

Dermatology Online Journal (28)  

Pakistan Journal of Medical Sciences (28)  

Iranian Journal of Veterinary Research (26)  

Indian Veterinary Journal (26)  

Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation an Official 

Publication of the Saudi Center for Organ Transplantation Saudi 

Arabia (25)  

Iranian Red Crescent Medical Journal (24)  

Journal of Applied Animal Research (21)  
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Conference Proceedings Annual International Conference of the 

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society IEEE 

Engineering in Medicine and Biology Society Conference (20)  

Veterinarski Arhiv (19)  

Eastern Mediterranean Health Journal (17)  

International Journal of Dermatology (16)  

Transplantation Proceedings (15)  

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (15)  

Iranian Journal of Kidney Diseases (14)  

Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology (14)  

Annals of Saudi Medicine (14)  

Veterinary Record (14)  

Iranian Journal of Pediatrics (14)  

European Journal of Ophthalmology (14)  

Journal of Veterinary Medicine Series A Physiology Pathology 

Clinical Medicine (13)  

Medical Science Monitor (13)  

Cornea (13)  

Journal of Contemporary Dental Practice (12)  

Indian Journal of Gastroenterology (11)  

Indian Journal of Pathology and Microbiology (11)  

Journal of Animal and Veterinary Advances (11)  

Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology (11)  
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Folia Morphologica (11)  

Journal of Oral Science (10)  

Journal of Medical Sciences (10)  

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and 

Endodontology (10)  

Journal of Medicinal Plants (10)  

Journal of Neurosurgery (10)  

Diagnostic Pathology (10)  

Small Ruminant Research (10)  

Pediatric Nephrology (9)  

Digestive Diseases and Sciences (9)  

Cytopathology (9)  

 منبع منتشر كننده توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با كشورهاي منتخب بر 5-79جدول 

  . را نشان مي دهد   Scopus  اساس پايگاه اطالعاتي

 Saudi در مورد كشور عربستان مانند ايران بيشترين تعداد مقاالت مربوط به يك مجله داخلي يعني  

Medical Journal  و در مورد تركيه نيز يك مجله داخلي يعني  مقاله 276 باTurkish Journal 

of Pediatrics  هر چند در مورد كشور مصر بيشترين .  مقاله منبع بيشترين تعداد مقاالت بود173  با

  .  مقاله بود46با   Journal of Medical Sciencesمقاالت از يك مجله غير داخلي يعني 

توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي در مقايسه با كشورهاي مجالت منتشر كننده : 5-79جدول 

  2009 تا 2000 در سالهاي  Scopus  منتخب بر اساس پايگاه اطالعاتي

  )تعداد مقاله( نام مجله   نام كشور

 Archives of Iranian Medicine (132)  ايران

Comparative Clinical Pathology (78) 

Iranian Journal of Medical Sciences (62) 
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 Journal of Medical Sciences (46)  مصر 

Journal of the Egyptian Society of Parasitology (45) 

Hematology (39) 

 Saudi Medical Journal (276)  عربستان سعودي 

Annals of Saudi Medicine (101) 

Saudi Journal of Kidney Diseases and 

Transplantation ) 22  

 Turkish Journal of Pediatrics (173)  تركيه

Turkish Journal of Medical Sciences (165) 

Journal of the European Academy of Dermatology 

and Venereology (162) 

 Journal of Korean Medical Science (679)  كره جنوبي

Tuberculosis and Respiratory Diseases (274) 

Yonsei Medical Journal (265 

 Journal of Clinical Pathology (469)  انگليس

Histopathology (382) 

British Journal of Cancer (373) 

 Proceedings of the National Academy of Sciences of  آمريكا

the United States of America (3,091) 

Cancer Research (2,633) 

Archives of Pathology and Laboratory 

Medicine (2,110) 
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   مراكز چاپ كننده مقاالت

رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي دهنده نشان 5-80جدول  

 بيشترين تعداد مقاالت مربوط به . استScopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000در سالهاي 

 394دانشگاه شيراز با . از كل مقاالت مي باشد% 19 مقاله و يا به عبارتي 496 باشكي تهران دانشگاه علوم پز

و %)6,7( مقاله 176، دانشگاه پزشكي شهيد بهشتي با %)10( مقاله 261، دانشگاه تهران با %)15,1(مقاله 

  .رار ميگيرنددر مكانهاي بعدي ق%)5,4( مقاله 143دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني ايران با 

 رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي  :5-80جدول شماره 

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000در سالهاي 

Tehran University of Medical Sciences (496)  

Shiraz University of Medical Sciences (394)  

University of Tehran (261)  

Shahid Beheshti Medical University (176)  

Daneshgahe Oloom Pezeshki va Khadamat Behdashti Darmani 

Iran (143)  

Shiraz University (134)  

Shariati Hospital (107)  

Mashhad University of Medical Sciences (100)  

Daneshgahe Azad Eslami (98)  

Tabriz University of Medical Sciences (93)  

Namazi Hospital (87)  

Isfahan University of Medical Sciences (86)  

Ferdowsi University of Mashhad (68)  

Imam Khomeini Hospital (61)  

Kerman University of Medical Sciences (51)  
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Daneshgahe Shahid Bahonar-e-Kerman (50)  

Daneshgahe Tarbiat Modares (47)  

Shahid Beheshti University (47)  

Baqiyatallah Medical Sciences University (45)  

Shahrekord University (43)  

Pasteur Institute of Iran (42)  

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (40)  

Daneshgahe Tabriz (35)  

Alzahra University Hospital (35)  

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (33)  

Dr. Daneshbod Pathology Laboratory, Tehran (31)  

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health 

Services (29)  

Ghaem Hospital (28)  

Hamedan University of Medical Sciences and Health 

Services (27)  

Imam Reza Hospital (25)  

Kariminejad-Najmabadi Pathology and Genetics Center (24)  

Urmia University Faculty of Veterinary Medicine (24)  

Labbafinejad Medical Center (22)  

National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease 

Tehran (22)  

Endocrinology and Metabolism Research Center (22)  

Urmia University (21)  
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Kermanshah University of Medical Sciences (21)  

Shahid Chamran University of Ahvaz (21)  

Guilan University of Medical Sciences (20)  

Babol University of Medical Sciences (20)  

Shahed University (19)  

Mazandaran University of Medical Sciences (19)  

Zahedan University of Medical Sciences (19)  

National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology 

Iran (18)  

Lorestan University (17)  

Iranian Ministry of Health and Medical Education (16)  

Golestan University of Medical Sciences (16)  

Urmia University of Medical Sciences (16)  

Razi Vaccine & Serum Research Institute, Iran (16)  

Amirkabir University of Technology (15)  

  

دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي در سالهاي  5-81جدول شماره 

  . را با ساير كشورهاي مورد بررسي مقايسه ميكندScopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2000-2009

 King Faisal Specialist Hospital and Research Centre  اله بيشترين تعداد  مق376 با

 مقاله بيشترين تعداد مقاالت در تركيه و 935 با  Hacettepe Üniversitesiمقاالت عربستان ، 

Cairo University  مقاله بيشترين تعداد مقاالت در مصر را به خود اختصاص داده اند236 با . 

VA Medical Center (6,498) مقاله 6498 با UCL مقاله و2452 با  Seoul National 

University  مقاله بيشترين تعداد مقاالت را در آمريكا، انگليس و كره جنوبي منتشر كرده اند1065 با . 
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مقايسه دانشگاهها و موسسات برتر ايران براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي با ساير : 5-81جدول 

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000كشورها در سالهاي 

  )تعداد مقاله( نام مركز   كشورنام 

 Tehran University of Medical Sciences (496)  ايران

Shiraz University of Medical Sciences (394) 

University of Tehran (261) 

 Cairo University (236)  مصر 

Ain Shams University (198) 

Mansoura University (181) 

 King Faisal Specialist Hospital and Research  عربستان سعودي 

Centre (376) 

King Khalid University Hospital (104) 

King Saud University (103) 

 Hacettepe Üniversitesi (935)  تركيه

Ankara University, Faculty of Medicine (815) 

Baskent Universitesi (565) 

 Seoul National University (1,065)  كره جنوبي

Sung Kyun Kwan University, School of 

Medicine (958) 

Seoul National University, College of Medical 

Sciences (847) 

 UCL (2,452)  انگليس

University of Cambridge (1,512) 

University of Liverpool (941) 
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 VA Medical Center (6,498)  آمريكا

Harvard Medical School (4,367) 

Mayo Clinic (4,348) 

 

   تنوع موضوعي مقاالت

 بيشترين .  تنوع توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي از لحاظ موضوع را نشان ميدهد5-82جدول 

.  بود از كل مقاالت%88,4يعني  مقاله 2034  باموضوع مقاالت مرتبط با پاتولوژي در حوزه پزشكي

، %)9,9( مقاله 258 ، دامپزشكي با )%11,3( مقاله 294تيك و بيولوژي ملكولي با موضوعات بيوشيمي ، ژن

در رده هاي بعدي قرار %)4,9( مقاله 99و دندانپزشكي با %) 5,5( مقاله 144علوم كشاورزي و بيولوژيك با 

 ربستان حوزه علمي ميباشد و حال آنكه اين رقم براي ع20ط ايران در ستوشده كل مقاالت منتشره . دارد

 28  و براي انگليس و آمريكا 24نوبي  ج ، براي كره 20، براي مصر 22، براي تركيه17 معادل سعودي

  .استحوزه 

 بر 2009-2000 در سالهاي تنوع موضوعات توليدات علمي ايران در رشته پاتولوژي: 5-82جدول 

  Scopusاساس پايگاه اطالعاتي 

Medicine (2,304)  

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (294)  

Veterinary (258)  

Agricultural and Biological Sciences (144)  

Immunology and Microbiology (129)  

Dentistry (99)  

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (86)  

Neuroscience (70)  

Health Professions (32)  

Engineering (20)  
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Nursing (16)  

Psychology (11)  

Multidisciplinary (10)  

Computer Science (9)  

Environmental Science (9)  

Social Sciences (7)  

Chemical Engineering (6)  

Chemistry (3)  

Physics and Astronomy (2)  

Materials Science (2)  

   زبان مقاالت

تنوع .  را نشان ميدهدScopus تنوع زباني مقاالت نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي 5-83جدول 

 مقاله 14مقاالت به زبان انگليسي و فقط % 99 مقاله يعني بيش از 2585 زبان بوده و  6مقاالت ايراني شامل 

گاههاي اطالعاتي بين اين امر مبين عدم نمايه شدن مجالت فارسي زبان در پاي. به زبان فارسي مي باشد

 .المللي است

 بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده ايراني در سالهاي : 5-83جدول 

Scopus  

 

English (2585)  

Persian (14)  

French (4)  

Turkish (4)  

Arabic (3)  

Polish (1) 
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مقاالت . مقاالت ميباشد% 96,2ت و مقاالت انگليسي شامل  زبان اس7تنوع زباني  در مورد كشور تركيه 

 3در مورد عربستان سعودي و مصر تنوع زباني مقاالت شامل . كل مقاالت ميباشد % 5,4تركي زبان شامل 

 زبان بود و 5تنوع زباني   در مورد كره جنوبي. زبان بود و هيچ مقاله اي به زبان عربي نمايه نشده بود

از مقاالت را تشكيل مي داد كه اين امر مبين نمايه % 7,9و مقاالت كره اي زبان  % 92بان مقاالت انگليسي ز

  . استScopusشدن تعداد بيشتري از مجالت كره اي زبان در پايگاه اطالعاتي 

  

-2000نسبت نمايه شدن مقاالت به زبان ملي در مقايسه با زبان انگليسي در سالهاي : 5-84جدول

  Scopusه اطالعاتي  بر اساس پايگا2009

  )تعداد مقاله( زبان مقاله   نام كشور

 English  (2,585)  ايران

Persian  (14) 

 English (1,507)  مصر 

Arabic (0) 

 English  (1,380)  عربستان سعودي 

Arabic (0) 

 English (14,539)  تركيه

Turkish  (821) 

 English  (9,612)  كره جنوبي

Korean  (827) 

 االتنوع مق

مقاالت به .  را نشان ميدهدScopus نوع مطالب نمايه شده از ايران در پايگاه اطالعاتي 5-84جدول 

و گزارشهاي مربوط به % 4از همه مطالب ، مقاالت مروري % 88,3چاپ رسيده و يا در دست چاپ 

  .مطالب را تشكيل مي دهد% 0,8كنفرانسها 
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  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000در سالهاي نوع مطالب نمايه شده از ايران : 5-85جدول

   انواع بيشترين مطالب نمايه شده از ايران در پايگاه5-85جدول 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به چاپ اصيل در مورد عربستان مقاالت .   را در مقايسه با ساير كشورها نشان ميدهدScopusاطالعاتي 

مطالب را تشكيل % 4,7و نامه ها % 13,3از همه مطالب ، مقاالت مروري % 80,0رسيده و يا در دست چاپ 

از مطالب نمايه شده در تركيه است % %6.0ري و مقاالت مرو%7.3، نامه ها % 84 اصيلمقاالت . مي دهد

در مقايسه با اين سه كشور ايران . مطالب منتشر شده در كشور مصر را تشكيل ميدهد% 88,5 اصيلمقاالت .

، عربستان بيشترين درصد مقاالت مروري و تركيه بيشترين اصيل و مصرداراي بيشترين در صد مقاالت 

 .ميزان نامه ها است

از همه مطالب ، مقاالت % 91,4 به چاپ رسيده و يا در دست چاپ اصيلنوبي، مقاالت در مورد كره ج

از % 61,4 فقط اصيل در مورد انگلستان، مقاالت  .مطالب را تشكيل مي دهد% 3,1و نامه ها % 7,4مروري 

مطالب را تشكيل مي دهد و اين % 22,2همه مطالب  را تشكيل مي دهد و حال آنكه مقاالت مروري 

نسبت مقاالت مروري نمايه شده ازانگلستان  . است % 19,7و % 67,9دها در مورد آمريكا به ترتيب درص

  . نسبت به همه كشورهاي ديگر بيشتر است

Article (2,248)  

Letter (151)  

Review (104)  

Article in Press (53)  

Conference 

Paper (23)  

Note (17)  

Short Survey (7)  

Editorial (2)  

Erratum (2)  
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 در مقايسه با ساير كشورها Scopusنوع مطالب نمايه شده ايراني در پايگاه اطالعاتي : 5-86جدول

   2009-2000در سالهاي 

  )تعداد( نوع مطلب    نام كشور
 Article (2,248)+  Article in Press (53)  ايران

Letter (151) 
Review (104) 

 Article (1,338)  مصر 
Review (91) 
Letter (27) 

 Article (1105)+ Article in Press (10)  عربستان سعودي 
Review (184) 
Letter (66) 

 Article (12708)  تركيه
Letter (1111) 
Review (910) 

 Article (9,437)+ Article in Press (70)  كره جنوبي
Review (490) 

Letter (328) 
 Article (21963)+  Article in Press (36)  انگليس

Review (7954)  
 Letter (2096) 

 Article (117880) +Article in Press (36)  آمريكا
Review (34228) 
Conference Paper (6,887) 

  

 كشور مورد مقايسه با ايران بر اساس يافته هاي حاصل از بانك 6ررسي تفكيكي هر يك از در ادامه به ب

  . مي پردازيمScopusاطالعاتي 
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  كشور عربستان سعودي
  

  توليد علم در رشته پاتولوژي بر حسب تعداد مقاالت

 1379  شامل)2000-2009(ساله  10 در دوره   Scopusپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در

  . مقاله بود

 مجالت منتشر كننده مقاالت 

بيشترين ميزان مقاالت از .  مجالتي كه بيشترين مقاالت از آنها استخراج شده را نشان مي دهد5-87جدول 

از كل مقاالت را به % 20 مقاله 276 استخراج شده بود كه با تعداد   Saudi Medical Journalمجله 

  .خود اختصاص داده بود

 مجله با 50( منبع منتشر كننده توليدات علمي عربستان سعودي در رشته پاتولوژي  : 5-87جدول 

 Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) بيشترين تعداد مقاالت نمايه شده

 

Saudi Medical Journal (276)  

Annals of Saudi Medicine (101)  

Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation an 

Official Publication of the Saudi Center for Organ 

Transplantation Saudi Arabia (22)  

Diagnostic Cytopathology (15)  

Middle East Journal of Anesthesiology (11)  

Journal of the College of Physicians and Surgeons 

Pakistan (11)  

World Journal of Gastroenterology (11)  

Bahrain Medical Bulletin (11)  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  213

Saudi Journal of Gastroenterology (10)  

American Journal of Chinese Medicine (9)  

British Journal of Ophthalmology (8)  

Journal of Clinical Pediatric Dentistry (7)  

Journal of Pathology (7)  

Emirates Medical Journal (7)  

Pan Arab Journal of Neurosurgery (7)  

Clinical Genetics (6)  

American Journal of Medical Genetics (6)  

Journal of the Egyptian Society of Parasitology (6)  

Annals of Thoracic Medicine (6)  

Pakistan Journal of Medical Sciences (6)  

Medical Science Monitor (6)  

Journal of the Pakistan Medical Association (6)  

Archives of Pathology and Laboratory Medicine (5)  

American Journal of Ophthalmology (5)  

International Journal of Dermatology (5)  

Pediatric Nephrology (5)  

Breast Journal (5)  

Journal of Clinical Microbiology (5)  

Ophthalmology (5)  

Eastern Mediterranean Health Journal (5)  

Acta Cytologica (5)  

Journal of Laryngology and Otology (5)  
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Journal of Hand Surgery (5)  

Cranio (5)  

Leukemia and Lymphoma (4)  

Bone Marrow Transplantation (4)  

Dialysis and Transplantation (4)  

Research Communications in Molecular Pathology and 

Pharmacology (4)  

Human Reproduction (4)  

Renal Failure (4)  

European Journal of Cardio Thoracic Surgery (4)  

Annals of Tropical Paediatrics (4)  

European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive 

Biology (4)  

Cornea (4)  

Pediatric Infectious Disease Journal (4)  

Tropical Animal Health and Production (4)  

Journal of Clinical Pathology (4)  

Mycoses (4)  

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (4)  

American Journal of Orthodontics and Dentofacial 

Orthopedics (4)  
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  استناد

 استناد  Scopus5947  در پايگاه اطالعاتي 2000-2009تعداد كل استناد به مقاالت نمايه شده در سالهاي 

.  مقاله با بيشترين استناد فهرست شده است 10در ذيل .  به ازاي هر مقاله مي باشد استناد4,2بود كه معادل 

 بيشترين استناد مربوط به مقاله

Medical progress: Heat stroke   توسطBouchama, A.,  etal.  بار استناد است 316با .  

 ده مقاله برتر عربستان سعودي با بيشترين استنادنمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-88جدول

Scopus 2000-2009در سالهاي  

 Document 

(sort by relevance) 

Author(s) Date 
Source 

Title 

Cited 

 

result1.  

Medical progress: Heat 

stroke   

 

Bouchama, A., Knochel, 

J.P.  

2002 New England Journal 

of Medicine 346 (25), 

pp. 1978-1988  

    

 

result2.  

The gene encoding alsin, a 

protein with three guanine-

nucleotide exchange factor 

domains, is mutated in a 

form of recessive 

amyotrophic lateral 

sclerosis   

 

Yang, Y., Hentati, A., 

Deng, H.-X., Dabbagh, 

O., Sasaki, T., Hirano, 

M., Hung, W.-Y., (...), 

Siddique, T.  

2001 Nature Genetics 29 

(2), pp. 160-165  

    

 

result3.  

Day 5 versus day 3

embryo transfer: A 

Coskun, S., Hollanders, 

J., Al-Hassan, S., Al-

2000 Human Reproduction 

15 (9), pp. 1947-1952  
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controlled randomized trial  

 

 

Sufyan, H., Al-Mayman, 

H., Jaroudi, K.  

    

 

result4.  

Ventilation strategy using 

low tidal volumes, 

recruitment maneuvers, 

and high positive end-

expiratory pressure for 

acute lung injury and acute 

respiratory distress 

syndrome: A randomized 

controlled trial   

 

Meade, M.O., Cook, D.J., 

Guyatt, G.H., Slutsky, 

A.S., Arabi, Y.M., 

Cooper, D.J., Davies, 

A.R., (...), Stewart, T.E.  

2008 JAMA - Journal of the 

American Medical 

Association 299 (6), 

pp. 637-645  

    

 

result5.  

Cyclooxygenase-2 in 

human and experimental 

ischemic proliferative 

retinopathy   

 

Sennlaub, F., 

Valamanesh, F., 

Vazquez-Tello, A., El-

Asrar, A.M., Checchin, 

D., Brault, S., Gobeil, F., 

(...), Chemtob, S.  

2003 Circulation 108 (2), pp. 

198-204  

    

 

result6.  

Gains of glycosylation 

comprise an unexpectedly 

Vogt, G., Chapgier, A., 

Yang, K., Chuzhanova, 

2005 Nature Genetics 37 

(7), pp. 692-700  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  217

large group of pathogenic 

mutations   

 

N., Feinberg, J., Fieschi, 

C., Boisson-Dupuis, S., 

(...), Casanova, J.-L.  

    

 

result7.  

Influence of human 

leukocyte antigen-DRB1

on the susceptibility and 

severity of rheumatoid 

arthritis   

 

Gonzalez-Gay, M.A., 

Garcia-Porrua, C., 

Hajeer, A.H.  

2002 Seminars in Arthritis 

and Rheumatism 31 

(6), pp. 355-360  

    

 

result8.  

Aberrant promoter 

methylation of multiple 

genes throughout the 

clinico-pathologic spectrum 

of B-cell neoplasia   

 

Rossi, D., Capello, D., 

Gloghini, A., 

Franceschetti, S., Paulli, 

M., Bhatia, K., Saglio, G., 

(...), Botto, B.  

2004 Haematologica 89 (2), 

pp. 154-164  

    

 

result9.  

Chemokines in the limbal 

form of vernal 

keratoconjunctivitis   

 

Abu El-Asrar, A.M., 

Struyf, S., Al-Kharashi, 

S.A., Missotten, L., Van 

Damme, J., Geboes, K.  

2000 British Journal of 

Ophthalmology 84 

(12), pp. 1360-1366  

    

 Effect of enamel matrix Iqbal, M.K., Bamaas, N.  2001 Dental Traumatology 
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The most top 10 cited articles 

 

  نويسندگان مقاالت 

.  است كه در نوشتن بيشترين تعداد مقاله همكاري داشته انده اينويسند 50 نشان دهنده 5-89 جدول

  .  مقاله است22با    .Al-Dayel, Fبيشترين ميزان مقاله مربوطه به دكتر 

  

 براساس 2000 -2009 سالهاي ترين حجم توليدات علمي درپژوهشگران سعودي با بيش: 5-89جدول 

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

Al-Dayel, F. (22)  Hajeer, A.H. (9)  

Coskun, S. (20)  Chopra, R. (9)  

Amr, S.S. (17)  Al-Dayel, F. (9)  

Uddin, S. (17)  Jaroudi, K. (9)  

Mourad, W.A. (16)  Akhtar, M. (9)  

Ezzat, A. (15)  Tariq, M. (9)  

Bavi, P. (15)  Faiyaz-Ul-Haque, M. (9)  

Memish, Z.A. (14)  Hellani, A. (8)  

Tulbah, A. (14)  Zaidi, S.H.E. (8)  

Siraj, A.K. (13)  Jalalah, S.M. (8)  

result10.  derivative (EMDOGAIN®) 

upon periodontal healing 

after replantation of 

permanent incisors in 

Beagle dogs   

 

17 (1), pp. 36-45  
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Al-Maghrabi, J.A. (13)  Ajarim, D. (8)  

Sobki, S.H. (13)  Alam, M. (8)  

Al-Kuraya, K.S. (12)  Al-Rikabi, A.C. (8)  

Chaudhry, I.A. (12)  Bouchama, A. (8)  

Lach, B. (12)  Ezzat, A.A. (8)  

Abubaker, J. (11)  Saxena, A.K. (7)  

Khan, A.O. (11)  Alorainy, I.A. (7)  

Abu-Amero, K.K. (11)  Abu El-Asrar, A.M. (7)  

Tbakhi, A. (11)  El Hag, I.A. (7)  

Shamsi, F.A. (11)  Al-Tawfiq, J.A. (7)  

Altaf, F.J. (11)  Bosley, T.M. (7)  

Sheikh, S.S. (10)  Ahmed, M. (7)  

Al-Qattan, M.M. (10)  Al-Bozom, I.A. (7)  

Owaidah, T.M. (10)  Mansoor, I. (7)  

Riley, F.C. (9)  Hussein, M.R.A. (7)  

 

 

 

 توليدات علمي كشور عربستان سعودي بر حسب تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه حجم

   در هر سال Scopusاطالعاتي 

 نمايش 5 در جدول 2000-2009حجم توليدات علمي كشور عربستان سعودي از لحاظ تعداد در سالهاي 

ستان در سالهاي اخير همانطور كه مالحظه ميشود ميزان كمي توليدات علمي كشور عرب. داده شده است 

  . مقاله ميباشد191 با 2009بيشترين ميزان توليدات مربوط به سال . رشد قابل مالحظه اي داشته است
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 از لحاظ Scopusحجم توليدات علمي كشور مصر نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-90جدول 

  2009 تا سال 2000تعداد از سال 

2009 (191)  

2008 (183)  

2007 (166)  

2006 (142)  

2005 (123)  

2004 (107)  

2003 (138)  

2002 (121)  

2001 (93)  

2000 (115) 

  

  مراكز چاپ كننده مقاالت

از نظر وابستگي سازماني و مراكز مشاركت  Scopusمقاالت پاتولوژي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

 Kingترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از بر اين اساس بيش. كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

Faisal Specialist Hospital and Research Centre   ساير موسسات در .  مقاله بود376با

 .جدول ذيل نشان داده شده اند

رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر عربستان سعودي براساس تعداد مقاله هاي : 5-91جدول

 Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000پاتولوژي در سالهاي 

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (376)  

King Khalid University Hospital (104)  

King Saud University (103)  

Riyadh Military Hospital (102)  
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King Saud University Medical College (99)  

King Abdulaziz University (82)  

King Faisal University (82)  

King Khaled Eye Specialist Hospital (58)  

King Fahd National Guard Hospital (56)  

King Fahad Hofuf Hospital (39)  

King Abdulaziz University Hospital Jeddah (36)  

King Khalid University (35)  

King Fahd University Hospital (27)  

King Khalid National Guard Hospital Jeddah (21)  

King Saud University College of Pharmacy (19)  

Saudi Aramco Dhahran Health Center (19)  

Assir Central Hospital (18)  

King Saud University College of Science (17)  

Saudi Aramco Medical Services Organization (17)  

Saad Specialist Hospital (17)  

Assiut University (15)  

Dammam Central Hospital (12)  

Security Forces Hospital Program Riyadh (12)  

Mayo Clinic (10)  

King Fahd General Hospital (10)  

King Fahd Armed Forces Hospital (10)  

University of Toronto (10)  

Hospital for Sick Children, Toronto (10)  
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Saudi Aramco (9)  

Al Qasim University (9)  

Baylor College of Medicine (8)  

Qatif Central Hospital (8)  

University Health Network (8)  

Ministry of Health Saudi Arabia (8)  

The University of British Columbia (7)  

Prince Sultan Cardiac Center (7)  

King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences (7)  

Umm Al Qura University (6)  

King Saud University College of Dentistry (6)  

National Guard Health Affairs (6)  

King Abdul Aziz Specialist Hospital (6)  

Buraidah Mental Health Hospital (6)  

Arabian Gulf University (6)  

King Abdulaziz Medical City (5)  

Al-Azhar University (5)  

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Medizinische 

Fakultät (5)  

King Khalid Hospital, Najran (5)  

Mansoura University (5)  

Al Hada Armed Forces Hospital (5)  

King Saud University College of Applied Medical Sciences (5)  

  موضوع مقاالت
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براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي عربستان سعودي، بيشترين موضوع مقاالت 

از مقاالت در حوزه پزشكي مي % 94,4 مقاله و يا 1302كه.  حوزه علمي است17 شده درپاتولوژي چاپ

  .باشد

-2000 در سالهاي تنوع موضوعات توليدات علمي عربستان سعودي در رشته پاتولوژي : 5-92جدول

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009

Medicine (1,302)  

Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology (125)  

Dentistry (66)  

Immunology and Microbiology (62)  

Health Professions (34)  

Veterinary (30)  

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics (24)  

Neuroscience (23)  

Agricultural and Biological Sciences (20)  

Environmental Science (9)  

Nursing (7)  

Chemistry (4)  

Physics and Astronomy (4)  

Psychology (2)  

Social Sciences (2)  

Multidisciplinary (1)  

  زبان مقاالت
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بود و هيچ مقاله اي به زبان عربي %) 99,8(بيشترين مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي به زبان انگليسي

  .نمايه نشده بود

 بر اساس پايگاه 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده عربستان سعودي در سالهاي : 5-93جدول 

  Scopusاطالعاتي 

English (1,377) 

French (1)  

Spanish (1)  

  نوع مقاالت

 .  درصد از مقاالت بود%80.1  با ت نمايه شده مربوط به مقاالت اصيلبيشترين نوع مقاال

 بر اساس پايگاه 2009-2000ه شده از عربستان سعودي در سالهاي نوع مطالب نماي: 5-94جدول

  Scopusاطالعاتي 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Article (1,105)  

Review (184)  

Letter (66)  

Editorial (14)  

Article in 

Press (10)  
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  كشور مصر
  

  توليد علم در رشته پاتولوژي بر حسب تعداد مقاالت

 1511  شامل)2000-2009(ساله  10   در دوره Scopusايگاه اطالعاتي پتعداد مقاالت نمايه شده در

  . مقاله بود

 مجالت منتشر كننده مقاالت 

بيشترين ميزان .  مجالتي كه بيشترين مقاالت مصري از آنها استخراج شده را نشان مي دهد5-95جدول 

از % 3 مقاله 46 تعداد  استخراج شده بود كه با  Journal of Medical Sciencesمقاالت از مجله 

  .كل مقاالت را به خود اختصاص داده بود

 مجله با بيشترين تعداد 50( منبع منتشر كننده توليدات علمي تركيه در رشته پاتولوژي  : 5-95جدول 

  Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) مقاالت نمايه شده

  

Journal of Medical Sciences (46)  

Journal of the Egyptian Society of Parasitology (45)  

Hematology (39)  

Eastern Mediterranean Health Journal (27)  

Journal of the Egyptian National Cancer Institute (22)  

World Journal of Gastroenterology (20)  

Egyptian Journal of Immunology Egyptian Association of 

Immunologists (19)  

Egyptian Journal of Neurology Psychiatry and 

Neurosurgery (18)  

Egyptian Journal of Anaesthesia (18)  

Journal of Clinical Pathology (14)  
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Journal of Tropical Pediatrics (13)  

Cancer Biology and Therapy (13)  

Journal of Laryngology and Otology (12)  

Archives of Medical Science (11)  

Middle East Fertility Society Journal (11)  

British Journal of Dermatology (11)  

International Urology and Nephrology (10)  

Andrologia (10)  

Journal of Cutaneous Pathology (10)  

Cancer Molecular Biology (10)  

Journal of Urology (10)  

Saudi Medical Journal (10)  

APMIS (10)  

Fertility and Sterility (10)  

Diagnostic Pathology (9)  

Medgenmed Medscape General Medicine (9)  

Hepato Gastroenterology (9)  

Arab Journal of Gastroenterology (8)  

Liver International (8)  

Plos One (8)  

Pediatric Allergy and Immunology (8)  

BJU International (8)  

Pathology and Oncology Research (8)  

Indian Journal of Pediatrics (7)  
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International Journal of Dermatology (7)  

Journal of Pediatric Neurology (7)  

Blood Coagulation and Fibrinolysis (7)  

Journal of Veterinary Medical Science (7)  

International Journal of Impotence Research (6)  

Virology Journal (6)  

International Journal of Experimental Pathology (6)  

Urology (6)  

Annals of Hematology (5)  

Archives of Pathology and Laboratory Medicine (5)  

Avian Diseases (5)  

Communications in Agricultural and Applied Biological 

Sciences (5)  

Clinical and Experimental Nephrology (5)  

Breast Journal (5)  

American Journal of Medical Genetics Part A (5)  

American Journal of Gastroenterology (5)  

 

  Scopus6272   در پايگاه اطالعاتي2000-2009تعداد كل استناد به مقاالت نمايه شده در سالهاي 

 مقاله با بيشترين استناد فهرست شده 10در ذيل .  استناد به ازاي هر مقاله مي باشد4,1استناد بود كه معادل 

 تناد مربوط به مقالهبيشترين اس. است 

The role of parenteral antischistosomal therapy in the spread of hepatitis 

C virus in Egypt  توسط Frank, C. etal.  استناد استبار 319 با .  
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Document 

(sort by relevance) 
Author(s) 

 

result1.  

The role of parenteral antischistosomal therapy in the 

spread of hepatitis C virus in Egypt   

 

result2.  

Extended radical lymphadenectomy in patients with 

urothelial bladder cancer: Results of a prospective 

multicenter study   

 

result3.  

Pegylated interferon α therapy in acute hepatitis C: 

Relation to hepatitis C virus-specific T cell response 

kinetics   

 

result4.  

Early results of thrombolysis vs anticoagulation in 

iliofemoral venous thrombosis. A randomised clinical trial  

 

result5.  

Relationship between ROS production, apoptosis and 

DNA denaturation in spermatozoa from patients 

examined for infertility   

 

result6.  

Diversity of DNA β, a satellite molecule associated with 

some monopartite begomoviruses   

 

result7.  

Peginterferon α-2b and ribavirin therapy in chronic 

hepatitis C genotype 4: Impact of treatment duration and 

viral kinetics on sustained virological response   

 

result8.  

Ultraviolet radiation and skin cancer: Molecular 

mechanisms   

 

result9.  

Intrinsic aging vs. photoaging: A comparative 

histopathological, immunohistochemical, and 
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ultrastructural study of skin   

 

result10.  

Nodal involvement in bladder cancer cases treated with 

radical cystectomy: Incidence and prognosis   

 

. ته اند است كه در نوشتن بيشترين تعداد مقاله همكاري داشه اينويسند 50 نشان دهنده 5-96جدول 

  . از كل مقاالت است% 4 مقاله يعني 61با   .Hussein, M.Rبيشترين ميزان مقاله مربوطه به دكتر 

 براساس 2000 -2009 سالهاي پژوهشگران مصري با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-96جدول 

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

Hussein, M.R. (61)  El-Beshlawy, A. (7)  

Shafik, A. (31)  Nada, N. (7)  

Aref, S. (23)  El-Mahallawy, H.A. (7)  

Bahnassy, A.A. (19)  Shaker, O.G. (7)  

Shafik, A.A. (19)  Ahmed, I. (7)  

Zekri, A.R.N. (15)  Nassar, M.F. (7)  

Zalata, K. (15)  Abol-Enein, H. (7)  

El-Sibai, O. (15)  Hussein, M.R.A. (7)  

Mostafa, T. (15)  Badran, H.M. (7)  

Tomoum, H.Y. (11)  Ahmed, I. (6)  

Ghoneim, M.A. (10)  Abdelrazik, N. (6)  

Esmat, G. (10)  Elshamaa, M.F. (6)  

Khaled, H.M. (10)  Assaf, H.A. (6)  

Hamed, S.A. (9)  Mabed, M. (6)  

Fouda, M. (9)  Sobh, M. (6)  

El-Zayadi, A.R. (9)  Ismail, A. (6)  
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Abdou, A.G. (9)  Goda, T. (6)  

Shafik, I.A. (9)  Attallah, A.M. (6)  

El Sibai, O. (9)  El-Husseini, A. (6)  

El Miedany, Y.M. (8)  Shahin, A.A. (6)  

Sabry, A. (8)  Kandil, M.E. (6)  

Mostafa, G.A. (8)  Zaki, M.E.S. (6)  

Shokeir, A.A. (8)  Bakr, A. (6)  

Aziz, M. (7)  Aly, H. (6)  

El-Baz, M. (7)  Barragan, I. (6)  

 

  

حجم توليدات علمي كشور مصر بر حسب تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

Scopusدر هر سال   

 نمايش داده شده 5-97 در جدول 2000-2009حجم توليدات علمي كشور مصراز لحاظ تعداد در سالهاي 

همانطور كه مالحظه ميشود ميزان كمي توليدات علمي كشور مصر در سالهاي اخير رشد قابل . است 

  . مقاله ميباشد343 با 2009بيشترين ميزان توليدات مربوط به سال . مالحظه اي داشته است

 از لحاظ Scopusحجم توليدات علمي كشور مصر نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-97جدول 

  2009 تا سال 2000تعداد از سال 

2009 (343)  

2008 (256)  

2007 (203)  

2006 (172)  

2005 (161)  

2004 (103)  
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  مراكز چاپ كننده مقاالت

بستگي سازماني و مراكز مشاركت  از نظر واScopusمقاالت پاتولوژي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

بر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از دانشگاه . كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

 .ساير موسسات در جدول ذيل نشان داده شده اند. قاهره، دانشگاه عين الشمس و دانشگاه منصورا بودند

ر مصر براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي در رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برت: 5-98جدول

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000سالهاي 

Cairo University (236)  

Ain Shams University (198)  

Mansoura University (181)  

Assiut University (162)  

Kasr El-Aini School of Medicine (155)  

Mansoura University, Faculty of Medicine (126)  

National Research Center, Cairo (104)  

Minufiya University (87)  

Alexandria University (65)  

Suez Canal University (63)  

University of Tanta (62)  

Al-Azhar University (59)  

Theodore Bilharz Research Institute (48)  

2003 (95)  

2002 (66)  

2001 (66)  

2000 (46)  
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Zagazig University (47)  

Alexandria Medical School (44)  

National Cancer Institute of Cairo (33)  

University of Minia (24)  

Research Institute of Ophthalmology of Egypt (17) 

Banha University (16)  

U.S. Naval Medical Research Unit No. 3, 

Egypt (14)  

Urology and Nephrology Center, Mansura (12)  

Ain Shams University, Faculty of Medicine (12)  

South Valley University (12)  

King Abdulaziz University (10)  

Sohag University (10)  

Cleveland Clinic Foundation (10)  

University of Nottingham (9)  

King Faisal Specialist Hospital and Research 

Centre (9)  

University of Wisconsin School of Medicine and 

Public Health (9)  

National Liver Institute (8)  

University of Beni Suef (8)  

Mansoura University Faculty of Science (8)  

Egyptian Ministry of Health and Population (8)  

Erasmus University Medical Center (8)  
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Cairo University Faculty of Pharmacy (7)  

Biotechnology Research Center of New 

Damietta (7)  

Gifu University (7)  

American University in Cairo (7)  

Cairo University Faculty of Science (7)  

Animal Health Research Institute Egypt (7)  

Cairo Liver Center (6)  

Assiut University, Faculty of Medicine (6)  

South Valley University Faculty of Science (6)  

Agricultural Research Institute, Giza (6)  

King Faisal University (6)  

Unidad Clínica de Genética y Reproducción (5)  

National Hepatology and Tropical Medicine 

Research Institute (5)  

Case Western Reserve University (5)  

Alexandria University Faculty Of Science (5)  

Assir Central Hospital (5)  

 

  موضوع مقاالت

ع مقاالت پاتولوژي مصر، بيشترين موضوع مقاالت پاتولوژي براساس آناليزهاي انجام شده براي موضو

  .از مقاالت در حوزه پزشكي مي باشد% 94,2 مقاله و يا 1423كه.  حوزه علمي است20چاپ شده در 

 بر 2009-2000 در سالهاي تنوع موضوعات توليدات علمي مصر در رشته پاتولوژي : 5-99جدول

  Scopusاساس پايگاه اطالعاتي 
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Medicine (1,423)  

Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology (244)  

Immunology and Microbiology (121)  

Veterinary (66)  

Neuroscience (52)  

Agricultural and Biological Sciences (42)  

Health Professions (30)  

Dentistry (28)  

Nursing (26)  

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics (21)  

Business, Management and 

Accounting (8)  

Environmental Science (7)  

Multidisciplinary (7)  

Engineering (3)  

Computer Science (3)  

Physics and Astronomy (3)  

Chemistry (2)  

Psychology (2)  

Mathematics (1)  

Social Sciences (1)  

  زبان مقاالت
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بود و هيچ مقاله اي به زبان عربي %) 99,7(بيشترين مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي به زبان انگليسي

  .نمايه نشده بود

 بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده مصر در سالهاي  :5-100جدول

Scopus 

English (1,507)  

French (3)  

Spanish (1)  

  نوع مقاالت

  . درصد از مقاالت بود% 88,5  با ت نمايه شده مربوط به مقاالت اصيلبيشترين نوع مقاال

 بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از مصر در سالهاي : 5-101جدول

Scopus  
  

  

 

  

  

  

  
  

  

  

  

Article (1,338)  
Review (91)  
Letter (27)  
Article in Press (23)  
Conference 
Paper (15)  
Editorial (6)  
Note (6)  
Erratum (3)  
Short Survey (2)  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  236

  كشور تركيه

  

  توليد علم در رشته پاتولوژي بر حسب تعداد مقاالت

 15113  شامل)2000-2009(ساله  10 در دوره   Scopusپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در

  . مقاله بود

 مجالت منتشر كننده مقاالت 

بيشترين ميزان .  مجالتي كه بيشترين مقاالت تركيه از آنها استخراج شده را نشان مي دهد5-102جدول 

% 0,9 مقاله 173استخراج شده بود كه با تعداد   Turkish Journal of Pediatricsمقاالت از مجله 

  .داده بوداز كل مقاالت را به خود اختصاص 

 مجله با بيشترين تعداد 50( منبع منتشر كننده توليدات علمي تركيه در رشته پاتولوژي  : 5-102جدول 

 Scopus براساس پايگاه اطالعاتي 2000 -2009در سالهاي ) مقاالت نمايه شده

  
Turkish Journal of Pediatrics (173)  

Turkish Journal of Medical Sciences (165)  

Journal of the European Academy of Dermatology and 

Venereology (162)  

Turkish Journal of Gastroenterology (158)  

Turkish Neurosurgery (141)  

Tuberkuloz Ve Toraks (141)  

International Urology and Nephrology (137)  

European Journal of Gynaecological Oncology (130)  

Saudi Medical Journal (126)  

Anadolu Kardiyoloji Dergisi (118)  

World Journal of Gastroenterology (105)  

Acta Chirurgica Belgica (105)  

Turkish Journal of Cancer (103)  

Transplantation Proceedings (97)  

Digestive Diseases and Sciences (96)  

Journal of Pediatric Surgery (94)  

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica (90)  

Rheumatology International (89)  
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Archives of Gynecology and Obstetrics (89)  

Journal of Dermatology (85)  

Surgery Today (82)  

Urologia Internationalis (79)  

Journal of Craniofacial Surgery (77)  

International Journal of Gynecological Cancer (75)  

Pediatric Surgery International (74)  

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (73)  

International Journal of Dermatology (70)  

Pathology Research and Practice (69)  

European Journal of Radiology (68)  

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences (67)  

Pediatric Hematology and Oncology (67)  

Acta Radiologica (67)  

Hepato Gastroenterology (67)  

Otolaryngology Head and Neck Surgery (66)  

SENDROM (65)  

Pediatric Nephrology (64)  

Journal of International Medical Research (64)  

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (63)  

Kulak Burun Boǧaz Ihtisas Dergisi KBB Journal of Ear Nose 

and Throat (61)  

Journal of Clinical Neuroscience (61)  

Japanese Heart Journal (61)  

Pediatrics International (60)  

Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy (60)  

European Archives of Oto Rhino Laryngology (60)  

Angle Orthodontist (59)  

Tohoku Journal of Experimental Medicine (58)  

Journal of Surgical Research (58)  

Renal Failure (58)  

International Journal of Urology (56)  

Annals of Plastic Surgery (56)  
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  استناد

  Scopus  31407  در پايگاه اطالعاتي2000-2009تعداد كل استناد به مقاالت نمايه شده در سالهاي 

 مقاله با بيشترين استناد فهرست شده 10در ذيل . قاله مي باشد استناد به ازاي هر م2.7استناد بود كه معادل 

 بيشترين استناد مربوط به مقاله. است 

  s disease'Dementia associated with Parkinson توسط .M, Emre بار   232 با

  . استناد است

در Scopus ده مقاله برتر تركيه با بيشترين استنادنمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-103جدول

 2000-2009سالهاي 

 Document 

(sort by relevance) 
Author(s) Date 

 Source 

Title 

Cited 

 

result1.  

Dementia associated with 

Parkinson's disease   

Emre, M.  2003 Lancet Neurology 2 

(4), pp. 229-237  

 

result2.  

Erythropoietin prevents 

motor neuron apoptosis 

and neurologic disability in 

experimental spinal cord 

ischemic injury   

Celik, M., Gökmen, N., 

Erbayraktar, S., 

Akhisaroglu, M., Konakç, 

S., Ulukus, C., Genc, S., 

(...), Brines, M.  

2002 Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences of the United 

States of America 99 

(4), pp. 2258-2263  

 

result3.  

Rhabdomyolysis   Vanholder, R., Sever, 

M.S., Erek, E., Lameire, 

N.  

2000 Journal of the 

American Society of 

Nephrology 11 (8), pp. 

1553-1561  

 

result4.  

Recombinant human 

erythropoietin counteracts 

secondary injury and 

Gorio, A., Gokmen, N., 

Erbayraktar, S., Yilmaz, 

O., Madaschi, L., 

2002 Proceedings of the 

National Academy of 

Sciences of the United 
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markedly enhances 

neurological recovery from 

experimental spinal cord 

trauma   

 

Cichetti, C., Di Giulio, 

A.M., (...), Brines, M.  

States of America 99 

(14), pp. 9450-9455  

 

result5.  

Metformin in the treatment 

of patients with non-

alcoholic steatohepatitis   

 

Uygun, A., Kadayifci, A., 

Isik, A.T., Ozgurtas, T., 

Deveci, S., Tuzun, A., 

Yesilova, Z., (...), Dagalp, 

K.  

2004 Alimentary 

Pharmacology and 

Therapeutics 19 (5), 

pp. 537-544  

 

result6.  

Resistance to fracture of 

endodontically treated 

teeth restored with 

different post systems   

 

Akkayan, B., Gülmez, T.  2002 Journal of Prosthetic 

Dentistry 87 (4), pp. 

431-437  

 

result7.  

Acute graft-vs-host 

disease: Pathobiology and 

management   

 

Goker, H., Haznedaroglu, 

I.C., Chao, N.J.  

2001 Experimental 

Hematology 29 (3), pp. 

259-277  

145  

 

result8.  

Can antioxidants be 

beneficial in the treatment 

of lead poisoning?   

 

Gurer, H., Ercal, N.  2000 Free Radical Biology 

and Medicine 29 (10), 

pp. 927-945  

142  

 The gene encoding Bomont, P., Cavalier, L., 2000 Nature Genetics 26 138  
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The tope 10 cited articles 

  

  نويسندگان مقاالت 

.  است كه در نوشتن بيشترين تعداد مقاله همكاري داشته انده اينويسند 50 نشان دهنده 5-104جدول 

  . از كل مقاالت است% 0.6 مقاله يعني 99با    .Haberal, Mبيشترين ميزان مقاله مربوطه به دكتر 

 براساس 2000 -2009 سالهاي پژوهشگران ترك با بيشترين حجم توليدات علمي در:  5-104جدول

  Scopusپايگاه اطالعاتي 

  

Haberal, M. (99)  Zorludemir, S. (45)  

Demirhan, B. (96)  Orhan, D. (45)  

Ozer, E. (92)  Karakayali, H. (45)  

Kayaselcuk, F. (85)  Alper, M. (44)  

Ayhan, A. (68)  Erden, E. (44)  

Ensari, A. (67)  Yorukoglu, K. (42)  

result9.  gigaxonin, a new member 

of the cytoskeletal 

BTB/kelch repeat family, is 

mutated in giant axonal 

neuropathy   

 

Blondeau, F., Hamida, 

C.B., Belal, S., Tazir, M., 

Demir, E., (...), Koenig, 

M.  

(3), pp. 370-374  

 

result10.  

Helicobacter pylori - Is it a 

novel causative agent in 

vitamin B12 deficiency?   

 

Kaptan, K., Beyan, C., 

Ural, A.U., Çetin, T., 

Avcu, F., Gülşen, M., 

Finci, R., Yalçín, A.  

2000 Archives of Internal 

Medicine 160 (9), pp. 

1349-1353  

122 
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Buyukbayram, H. (58)  Dursun, A. (42)  

Tuncer, I. (56)  Gundogdu, C. (42)  

Akyurek, N. (53)  Usubutun, A. (41)  

Soylemezoglu, F. (52)  Karakok, M. (41)  

Ustun, H. (52)  Bilgic, B. (41)  

Sarioglu, S. (51)  Demirkesen, C. (40)  

Bal, N. (51)  Ozturk, H. (40)  

Avunduk, M.C. (51)  Kargi, A. (40)  

Erekul, S. (51)  Gurbuz, Y. (40)  

Polat, A. (49)  Gursan, N. (40)  

Yildiz, L. (49)  Akyuz, C. (39)  

Akpolat, N. (49)  Sav, A. (39)  

Uner, A. (48)  Karahan, N. (39)  

Buyukpamukcu, M. (48)  Kucukali, T. (38)  

Paydas, S. (48)  Bolat, F. (38)  

Memis, L. (48)  Kiratli, H. (38)  

Zekioglu, O. (47)  Sevinc, A. (38)  

Sari, I. (47)  Kosem, M. (38)  

Ozdemir, B.H. (46)  Ozcan, A. (38)  

 

مي كشور تركيه بر حسب تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي حجم توليدات عل

Scopus در هر سال   
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 نمايش داده شده 5 در جدول 2000-2009حجم توليدات علمي كشور تركيه از لحاظ تعداد در سالهاي 

همانطور كه مالحظه ميشود ميزان كمي توليدات علمي كشور تركيه در سالهاي اخير رشد قابل . است 

  . مقاله ميباشد1692 با 2009بيشترين ميزان توليدات مربوط به سال . مالحظه اي داشته است

 از لحاظ Scopusحجم توليدات علمي كشور تركيه نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-105جدول 

 2009 تا سال 2000تعداد از سال 

2009 (1,962)  

2008 (2,130)  

2007 (1,962)  

2006 (1,847)  

2005 (1,823)  

2004 (1,578)  

2003 (1,415)  

2002 (1,134)  

2001 (712)  

2000 (550)  

  

  مراكز چاپ كننده مقاالت

 از نظر وابستگي سازماني و مراكز مشاركت Scopusمقاالت پاتولوژي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

ان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از بر اين اساس بيشترين ميز. كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند

Hacettepe Üniversitesi  ، Ankara University, Faculty of Medicine  و 

Baskent Universitesi ساير موسسات در جدول ذيل نشان داده شده اند.  بودند. 

رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر تركيه براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي در : 5-106جدول

 Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000سالهاي 
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Hacettepe Üniversitesi (935)  

Ankara University, Faculty of 

Medicine (815)  

Baskent Universitesi (565)  

Hacettepe University, Faculty of 

Medicine (553)  

Istanbul Üniversitesi (553)  

Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of 

Medicine (528)  

Istanbul Tip Fakültesi (525)  

Gulhane Military Medical Academy (521)  

Ankara Üniversitesi (508)  

Gazi Üniversitesi (460)  

Ankara Numune Education and Research 

Hospital (448)  

Dokuz Eylül Üniversitesi (440)  

Ege Üniversitesi (385)  

Selçuk Üniversitesi (328)  

Marmara Üniversitesi (312)  

Ondokuz Mayis Üniversitesi (309)  

Ege University Medical School (281)  

Erciyes Üniversitesi (272)  

Baskent University Faculty of 

Medicine (272)  
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Çukurova Üniversitesi (263)  

Gaziantep Üniversitesi (258)  

Akdeniz Üniversitesi (255)  

Ataturk University, Faculty of 

Medicine (248)  

Trakya Üniversitesi (247)  

Mersin Üniversitesi (247)  

Gazi University, Faculty of Medicine (242)  

Firat Üniversitesi (239)  

Adnan Menderes Üniversitesi (231)  

Uludağ Üniversitesi (230)  

Yüzüncü Yil Üniversitesi (229)  

Dicle Üniversitesi (223)  

Süleyman Demirel Üniversitesi (209)  

Inönü Üniversitesi (208)  

Kocaeli Üniversitesi (204)  

Karadeniz Teknik Üniversitesi (198)  

Afyonkarahisar Kocatepe 

Üniversitesi (197)  

Dokuz Eylül Üniversitesi Tip 

Fakültesi (195)  

Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi (188)  

Celal Bayar Üniversitesi (186)  

Haydarpasa Training Hospital (174)  
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Uludağ Üniversitesi Tip Fakültesi (173)  

Kirikkale Üniversitesi (167)  

Ataturk Training and Research 

Hospital (163)  

Gülhane Askeri Tip Akademisi 

Üniversitesi (157)  

Abant Izzet Baysal Üniversitesi (151)  

Atatürk Üniversitesi (150)  

Sisli Etfal Hospital (148)  

Pamukkale Üniversitesi (142)  

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (141)  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (133)  

  زبان مقاالت

مقاالت به زبان تركي % 5,4بود و %) 92,9(بيشترين مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي به زبان انگليسي

  .نمايه شده بود

ايگاه اطالعاتي  بر اساس پ2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده تركيه در سالهاي : 5-107جدول 

Scopus  

 

  

  

  

  

  

  

English (14,039)  

Turkish (821)  

German (19)  

French (17)  

Spanish (4)  

Portuguese (2)  

Italian (1)  
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  نوع مقاالت

 . درصد ازكل مقاالت بود% 84بيشترين نوع مقاالت نمايه شده مربوط به مقاالت اصيل با 

 بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000شده از تركيه در سالهاي نوع مطالب نمايه : 5-108جدول 

Scopus  

Article (12708)  Note (35)  

Letter (1111)  Short Survey (34)  

Review (910)  Editorial (30)  

Conference Paper (150)  Erratum (16)  
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  كشور كره جنوبي
  

  بر حسب تعداد مقاالتتوليد علم در رشته پاتولوژي 

 10449  شامل)2000-2009(ساله  10   در دوره Scopusپايگاه اطالعاتي تعداد مقاالت نمايه شده در

  . مقاله بود

 مجالت منتشر كننده مقاالت 

بيشترين ميزان مقاالت از .  مجالتي كه بيشترين مقاالت از آنها استخراج شده را نشان مي دهد5-109جدول 

% 6,4 مقاله 679 استخراج شده بود كه با تعداد    Journal of Korean Medical Scienceمجله 

  .از كل مقاالت را به خود اختصاص داده بود

 مجله با بيشترين 50( منبع منتشر كننده توليدات علمي كره جنوبي در رشته پاتولوژي  : 5-109جدول 

 Scopusايگاه اطالعاتي  براساس پ2000 -2009در سالهاي ) تعداد مقاالت نمايه شده

Source Title 

 

Journal of Korean Medical Science (679)  

Tuberculosis and Respiratory Diseases (274)  

Yonsei Medical Journal (265)  

Korean Journal of Dermatology (247)  

Korean Journal of Urology (192)  

Korean Journal of Radiology (187)  

Korean Journal of Pathology (142)  

Korean Journal of Internal Medicine (142)  

American Journal of Roentgenology (105)  

Journal of Veterinary Medical Science (103)  

World Journal of Gastroenterology (98)  
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Pathology International (85)  

International Journal of Cancer (81)  

Cancer Letters (76)  

Journal of Computer Assisted Tomography (72)  

Journal of Gastroenterology and Hepatology (70)  

Journal of Ultrasound in Medicine (69)  

Clinical Cancer Research (66)  

APMIS (63)  

Cancer Research (61)  

Journal of Veterinary Science (56)  

Radiology (56)  

Gastrointestinal Endoscopy (55)  

Oncology Reports (54)  

Abdominal Imaging (54)  

Journal of Surgical Oncology (50)  

Gynecologic Oncology (50)  

Acta Cytologica (50)  

Clinical Orthopaedics and Related Research (49)  

Human Pathology (47)  

Japanese Journal of Clinical Oncology (47)  

Annals of Surgical Oncology (47)  

International Journal of Gynecological Cancer (45)  

Archives of Pathology and Laboratory Medicine (45)  

American Journal of Neuroradiology (44)  
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European Radiology (44)  

Radiographics (42)  

Pathology Research and Practice (42)  

Lung Cancer (42)  

Transplantation Proceedings (42)  

Modern Pathology (41)  

Histopathology (40)  

Acta Radiologica (40)  

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and 

Endodontology (40)  

International Journal of Radiation Oncology Biology 

Physics (40)  

Laryngoscope (40)  

Journal of Vascular and Interventional Radiology (39)  

Hepato Gastroenterology (38)  

Pathology (38)  

Nephrology Dialysis Transplantation (38)  

 

  استناد

  Scopus48932  در پايگاه اطالعاتي 2000-2009تعداد كل استناد به مقاالت نمايه شده در سالهاي 

 مقاله با بيشترين استناد فهرست شده 10در ذيل . استناد به ازاي هر مقاله مي باشد24,5استناد بود كه معادل 

  مقالهبيشترين استناد مربوط به. است 

The vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia  توسط 

Schlemper, R.J.,  etal. بار استناد است493 با .  
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در  Scopus ده مقاله برتر كره جنوبي با بيشترين استنادنمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-110جدول

  2000-2009سالهاي 

Top most cited 10 articles 

 Document 

(sort by relevance) 
Author(s) Date

Source 

Title 

Cited 

 

result1.  

The vienna 

classification of 

gastrointestinal 

epithelial neoplasia   

 

Schlemper, R.J., 

Riddell, R.H., Kato, Y., 

Borchard, F., Cooper, 

H.S., Dawsey, S.M., 

Dixon, M.F., (...), 

Yamabe, H.  

2000 Gut 47 (2), pp. 251-

255  

    

 

result2.  

Worldwide survey on 

the methods, efficacy, 

and safety of catheter 

ablation for human atrial 

fibrillation   

 

Cappato, R., Calkins, 

H., Chen, S.-A., 

Davies, W., Iesaka, 

Y., Kalman, J., Kim, 

Y.-H., (...), Skanes, A.  

2005 Circulation 111 (9), 

pp. 1100-1105  

    

 

result3.  

Loss of p16Ink4a with 

retention of p19

predisposes mice to 

tumorigenesis   

 

Sharpless, N.E., 

Bardeesy, N., Lee, K.-

H., Carrasco, D., 

Castrillon, D.H., 

Aguirre, A.J., Wu, 

2001 Nature 413 (6851), 

pp. 86-91  
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E.A., (...), DePinho, 

R.A.  

    

 

result4.  

Predictive and 

prognostic impact of 

epidermal growth factor 

receptor mutation in 

non-small-cell lung 

cancer patients treated 

with gefitinib   

 

Han, S.-W., Kim, T.-

Y., Pil, G.H., Jeong, 

S., Kim, J., In, S.C., 

Oh, D.-Y., (...), Noe, 

K.K.  

2005 Journal of Clinical 

Oncology 23 (11), 

pp. 2493-2501  

    

 

result5.  

Histone deacetylases 

induce angiogenesis by 

negative regulation of 

tumor suppressor 

genes   

 

Kim, M.S., Kwon, H.J., 

Lee, Y.M., Baek, J.H., 

Jang, J.-E., Lee, S.-

W., Moon, E.-J., (...), 

Kim, K.-W.  

2001 Nature Medicine 7 

(4), pp. 437-443  

    

 

result6.  

The genome sequence 

of the rice blast fungus 

Magnaporthe grisea   

 

Dean, R.A., Talbot, 

N.J., Ebbole, D.J., 

Farman, M.L., 

Mitchell, T.K., Orbach, 

M.J., Thon, M., (...), 

2005 Nature 434 (7036), 

pp. 980-986  
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Dirren, B.W.  

    

 

result7.  

CpG island methylator 

phenotype underlies 

sporadic microsatellite 

instability and is tightly 

associated with BRAF 

mutation in colorectal 

cancer   

 

Weisenberger, D.J., 

Siegmund, K.D., 

Campan, M., Young, 

J., Long, T.I., Faasse, 

M.A., Kang, G.H., (...), 

Laird, P.W.  

2006 Nature Genetics 38 

(7), pp. 787-793  

    

 

result8.  

Angiopoietin-1 regulates 

endothelial cell survival 

through the 

phosphatidylinositol 3'-

kinase/Akt signal 

transduction pathway   

 

Kim, I., Kim, H.G., So, 

J.-N., Kim, J.H., Kwak, 

H.J., Koh, G.Y.  

2000 Circulation Research 

86 (1), pp. 24-29  

    

 

result9.  

Reciprocal relationships 

between insulin 

resistance and 

endothelial dysfunction:

Molecular and 

Kim, J.-A., 

Montagnani, M., 

Kwang, K.K., Quon, 

M.J.  

2006 Circulation 113 (15), 

pp. 1888-1904  
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pathophysiological 

mechanisms   

 

    

 

result10.  

Drosophila pink1 is 

required for 

mitochondrial function 

and interacts genetically 

with parkin   

 

Clark, I.E., Dodson, 

M.W., Jiang, C., Cao, 

J.H., Huh, J.R., Seol, 

J.H., Yoo, S.J., (...), 

Guo, M.  

2006 Nature 441 (7097), 

pp. 1162-1166  

  نويسندگان مقاالت 

. اله همكاري داشته اند است كه در نوشتن بيشترين تعداد مقه اينويسند 50 نشان دهنده 5-111جدول 

  .  مقاله است111با    .Han, Jبيشترين ميزان مقاله مربوطه به 

 2000 -2009 سالهاي پژوهشگران كره جنوبي با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-111جدول 

  Scopusبراساس پايگاه اطالعاتي 

Han, J. (111)  Song, K.Y. (56)  

Lee, S.H. (104)  Choi, Y.L. (53)  

Kim, Y.H. (97)  Park, C.K. (53)  

Yoo, N.J. (94)  Nam, S.W. (53)  

Yang, W.I. (88)  Lim, S.C. (53)  

Kim, H.J. (84)  Lee, J.W. (53)  

Chae, C. (84)  Lee, J.H. (52)  

Ko, Y.H. (81)  Kim, D.Y. (51)  

Kim, S.H. (79)  Kim, S.H. (51)  
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Lee, S.H. (75)  Kim, S.Y. (50)  

Lee, J.Y. (74)  Kim, E.K. (48)  

Chi, J.G. (73)  Kim, J.H. (48)  

Kim, W.H. (71)  Kim, J.S. (48)  

Ro, J.Y. (69)  Kim, H. (48)  

Kim, Y.S. (69)  Park, Y.N. (47)  

Cho, N.H. (66)  Moon, K.C. (46)  

Park, W.S. (63)  Kim, S.H. (45)  

Yu, E. (61)  Park, I.A. (45)  

Lee, H.S. (61)  Park, K. (44)  

Lee, K.S. (61)  Kim, J.M. (44)  

Suh, Y.L. (61)  Lee, K.Y. (43)  

Kang, G.H. (59)  Choe, G. (43)  

Kim, T.H. (58)  Kim, D.W. (43)  

Park, S.H. (58)  Lee, S.S. (43)  

Kim, J.H. (57)  Kim, T.S. (43)  

 

  

وليدات علمي كشور كره جنوبي بر حسب تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه حجم ت

  در هر سالScopusاطالعاتي 

 نمايش داده 5 در جدول 2000-2009حجم توليدات علمي كشور كره جنوبي از لحاظ تعداد در سالهاي 

الهاي اخير رشد همانطور كه مالحظه ميشود ميزان كمي توليدات علمي كشور كره جنوبي در س. شده است 

  . مقاله ميباشد1881 با 2009بيشترين ميزان توليدات مربوط به سال . قابل مالحظه اي داشته است
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 از Scopusحجم توليدات علمي كشور كره جنوبي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي : 5-112جدول

 2009 تا سال 2000لحاظ تعداد از سال 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراكز چاپ كننده مقاالت

از نظر وابستگي سازماني و مراكز مشاركت  Scopusمقاالت پاتولوژي نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

 Seoulبر اين اساس بيشترين ميزان مقاالت پاتولوژي چاپ شده از . دكننده در چاپ مقاله بررسي شدن

National University  ساير موسسات در جدول ذيل نشان داده شده اند. مقاله بود1065 با. 

رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر كره جنوبي براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي : 5-113جدول

  Scopusاس پايگاه اطالعاتي  بر اس2009-2000در سالهاي 

Seoul National University (1,065)  

Sung Kyun Kwan University, School of Medicine (958)  

Seoul National University, College of Medical Sciences (847)  

The Catholic University of Korea (794)  

Yonsei University College of Medicine (769)  

2009 (1,881)  

2008 (1,769)  

2007 (1,301)  

2006 (1,174)  

2005 (1,001)  

2004 (777)  

2003 (842)  

2002 (607)  

2001 (565)  

2000 (503)  
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University of Ulsan, College of Medicine (726)  

Seoul National University Hospital (510)  

Yonsei University (472)  

Ulsan University (347)  

Korea University (332)  

Chonnam National University, College of Medicine (278)  

Kyung Hee University (273)  

Hanyang University (270)  

Hallym University (260)  

Kyungpook National University (246)  

Pusan National University (219)  

Sung Kyun Kwan University (211)  

Samsung Medical Center (204)  

Inje University Paik Hospital (203)  

National Cancer Center, Gyeonggi (195)  

Chonnam National University (183)  

Ewha Women's University (181)  

Ajou University, School of Medicine (179)  

Seoul National University Bundang Hospital (175)  

Chungnam National University (174)  

Gachon University of Medicine and Science (173)  

Korea University, College of Medicine (172)  

Korea University Medical Center (162)  

Konkuk University (156)  
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Korea Cancer Center Hospital (155)  

Chung-Ang University (153)  

Chonbuk National University, School of Medicine (150)  

Inje University (133)  

Ajou University (130)  

Soonchunhyang University (120)  

College of Medicine, Pochon CHA University (118)  

Asan Medical Center (117)  

Inha University, Incheon (116)  

Chosun University (112)  

Soonchunhyang University, College of Medicine (112)  

Kyungpook National University Hospital (109)  

Chonbuk National University (107)  

Dongguk University (105)  

Catholic University of Daegu (103)  

Wonkwang University (103)  

Yondong Severance Hospital (103)  

Gyeongsang National University (101)  

Keimyung University (99)  

Dankook University (97)  

Chungnam National University, College of Medicine (92)  

  موضوع مقاالت
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براساس آناليزهاي انجام شده براي موضوع مقاالت پاتولوژي كره جنوبي، بيشترين موضوع مقاالت 

از مقاالت در حوزه پزشكي مي % 93,6 مقاله و يا 9784كه.  حوزه علمي است23پاتولوژي چاپ شده در 

  .باشد

-2000 در سالهاي تنوع موضوعات توليدات علمي كره جنوبي در رشته پاتولوژي : 5-114جدول

 Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009

Medicine (9,784)  

Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology (1,756)  

Health Professions (948)  

Immunology and Microbiology (548)  

Neuroscience (431)  

Veterinary (426)  

Dentistry (280)  

Agricultural and Biological Sciences (168)  

Physics and Astronomy (143)  

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics (132)  

Business, Management and Accounting (88) 

Nursing (66)  

Psychology (62)  

Engineering (36)  

Multidisciplinary (35)  

Environmental Science (30)  

Computer Science (23)  
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Chemistry (14)  

Materials Science (13)  

Chemical Engineering (11)  

Social Sciences (10)  

Mathematics (5)  

Energy (2)  

  زبان مقاالت 

از مقاالت به زبان كره % 7,9بود و %) 92(بيشترين مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي به زبان انگليسي 

  .اي نمايه شده بود

 بر اساس پايگاه 2009-2000تنوع زباني مقاالت نمايه شده كره جنوبي در سالهاي : 5-115دولج

  Scopusاطالعاتي 

English (9,612) 

Korean (827)  

French (1)  

German (1)  

Norwegian (1)  

  نوع مقاالت

 . درصد از مقاالت بود% 90,3با  بيشترين نوع مقاالت نمايه شده مربوط به مقاالت اصيل

 بر اساس پايگاه 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از كره جنوبي در سالهاي : 5-116جدول 

  Scopusاطالعاتي 

Article (9,437)  

Review (490)  

Letter (328)  

Conference 
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Paper (124)  

Article in 

Press (70)  

 

  

  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  انگلستان كشور
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  مقاالت تعداد حسب بري پاتولوژ رشته در علم ديتول

 35771 شامل) 2000-2009 (ساله 10  دوره در  Scopusي اطالعات گاهيدرپا شده هينما مقاالت تعداد

  . بود مقاله

  مقاالت كننده منتشر مجالت

 نيشتريب. دهدي م نشان را شده استخراج آنها از انگلستان از مقاالت نيشتريب كهي مجالت 5-117 جدول

 469 تعداد با كه بود شده استخراج    Journal of Clinical Pathology مجله از مقاالت زانيم

  .بود داده اختصاص خود به را مقاالت كل از% 1,3 مقاله

 نيشتريب با مجله 50( ي پاتولوژ رشته در انگلستاني علم داتيتول كننده منتشر منبع : 5-117 جدول

 Scopusي اطالعات گاهيپا براساس 2000 -2009ي سالها در) شده هينما مقاالت تعداد

Journal of Clinical Pathology (469)  

Histopathology (382)  

British Journal of Cancer (373)  

Lancet (316)  

Journal of Pathology (312)  

Veterinary Record (304)  

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America (246)  

Gut (217)  

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry (211)  

British Journal of Dermatology (205)  

Plos One (204)  

Rheumatology (202)  

Investigative Ophthalmology and Visual Science (195)  
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Blood (192)  

Circulation (184)  

Journal of Small Animal Practice (183)  

Cancer Research (180)  

Clinical and Experimental Dermatology (175)  

British Journal of Haematology (173)  

BJU International (171)  

Clinical Cancer Research (168)  

British Medical Journal (167)  

Nature (166)  

Eye (158)  

Heart (152)  

Equine Veterinary Journal (148)  

Journal of Laryngology and Otology (148)  

European Respiratory Journal (144)  

Thorax (143)  

British Journal of Ophthalmology (142)  

Stroke (140)  

British Journal of Surgery (138)  

Science (123)  

Postgraduate Medical Journal (122)  

Current Diagnostic Pathology (121)  

International Journal of Clinical Practice (121)  

International Journal of Cancer (121)  
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Medicine (119)  

Nephrology Dialysis Transplantation (117)  

American Journal of Pathology (117)  

Journal of Clinical Oncology (116)  

Movement Disorders (112)  

Novartis Foundation Symposium (111)  

New England Journal of Medicine (111)  

Clinical Radiology (108)  

British Dental Journal (107)  

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (106)  

Transplantation (105)  

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (104)  

Journal of Clinical Microbiology (103)  

 

  استناد

  Scopus206409 ي اطالعات گاهيپا در 2000-2009ي سالها در شده هينما مقاالت به استناد كل تعداد

 فهرست استناد نيشتريب با مقاله 10 ليذ در. باشدي م مقاله هري ازا به استناد 103,2 معادل كه بود استناد

 مقاله به مربوط استناد نيشتريب . است شده

Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common 

diseases and 3,000 shared controls   

  . است استناد بار1654  با .et al.  Burton, P.R توسط 

  

 در Scopus  ي اطالعات گاهيپا در شده هياستنادنما نيشتريب با انگلستان برتر مقاله ده: 5-118جدول

 2000-2009ي سالها



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  264

The top 10 most cited articles 

 

Document (sort by relevance) Author(s) Date Source Title 
Cited 

By  

 

result1.  

Genome-wide association study 

of 14,000 cases of seven 

common diseases and 3,000 

shared controls   

 

Burton, P.R., 

Clayton, D.G., 

Cardon, L.R., 

Craddock, N., 

Deloukas, P., 

Duncanson, 

A., 

Kwiatkowski, 

D.P., (...), 

Tobin, M.D.  

2007 Nature 447 

(7145), pp. 

661-678  

1654  

     

 

result2.  

The effect of cardiac 

resynchronization on morbidity 

and mortality in heart failure   

 

Cleland, 

J.G.F., 

Daubert, J.-C., 

Erdmann, E., 

Freemantle, 

N., Gras, D., 

Kappenberger, 

L., Tavazzi, L.  

2005 New England 

Journal of 

Medicine 352 

(15), pp. 

1539-1549  

1476  

     

 Pravastatin in elderly individuals Shepherd, J., 2002 Lancet 360 1410  
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result3.  at risk of vascular disease 

(PROSPER): A randomised 

controlled trial   

 

Blauw, G.J., 

Murphy, M.B., 

Bollen, 

E.L.E.M., 

Buckley, B.M., 

Cobbe, S.M., 

Ford, I., (...), 

Westendorp, 

R.G.J.  

(9346), pp. 

1623-1630  

     

 

result4.  

Guidelines for the ultrasound 

assessment of endothelial-

dependent flow-mediated 

vasodilation of the brachial 

artery: A report of the 

international brachial artery 

reactivity task force   

 

Corretti, M.C., 

Anderson, T.J., 

Benjamin, E.J., 

Celermajer, D., 

Charbonneau, 

F., Creager, 

M.A., 

Deanfield, J., 

(...), Vogel, R.  

2002 Journal of the 

American 

College of 

Cardiology 39 

(2), pp. 257-

265  

1231  

     

 

result5.  

MicroRNA expression profiles 

classify human cancers   

 

Lu, J., Getz, 

G., Miska, 

E.A., Alvarez-

Saavedra, E., 

2005 Nature 435 

(7043), pp. 

834-838  

1150  
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Lamb, J., 

Peck, D., 

Sweet-

Cordero, A., 

(...), Golub, 

T.R.  

     

 

result6.  

Selective recognition of 

methylated lysine 9 on histone 

H3 by the HP1 chromo domain   

 

Bannister, A.J., 

Zegerman, P., 

Partridge, J.F., 

Miska, E.A., 

Thomas, J.O., 

Allshire, R.C., 

Kouzarides, T.  

2001 Nature 410 

(6824), pp. 

120-124  

1032  

     

 

result7.  

Hepatocellular carcinoma   

 

Llovet, J.M., 

Burroughs, A., 

Bruix, J.  

2003 Lancet 362 

(9399), pp. 

1907-1917  

915  

     

 

result8.  

Gene-expression profiles in 

hereditary breast cancer   

 

Hedenfalk, I., 

Duggan, D., 

Chen, Y., 

Radmacher, 

M., Bittner, M., 

2001 New England 

Journal of 

Medicine 344 

(8), pp. 539-

548  

884  
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Simon, R., 

Meltzer, P., 

(...), Trent, J.  

     

 

result9.  

Complete genome sequence of 

the model actinomycete 

Streptomyces coelicolor A3(2)   

 

Bentley, S.D., 

Chater, K.F., 

Cerdeño-

Tárraga, A.-M., 

Challis, G.L., 

Thomson, 

N.R., James, 

K.D., Harris, 

D.E., (...), 

Hopwood, D.A. 

2002 Nature 417 

(6885), pp. 

141-147  

840  

     

 

result10.  

Effects of an interleukin-5 

blocking monoclonal antibody on 

eosinophils, airway hyper-

responsiveness, and the late 

asthmatic response   

 

Leckie, M.J., 

Ten Brinke, A., 

Khan, J., 

Diamant, Z., 

O'Connor, 

B.J., Walls, 

C.M., Mathur, 

A.K., (...), 

Barnes, P.J.  

2000 Lancet 356 

(SUPPL.), pp. 

2144-2148  

826 
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   مقاالت سندگانينو

. اند داشتهي همكار مقاله تعداد نيشتريب نوشتن در كه استي ا سندهينو 50 دهنده نشان 5-119 جدول

  . است مقاله 138 با   .Lip, G.Y.H دكتر به مربوطه مقاله زانيم نيشتريب

 2000 -2009 سالهاي پژوهشگران انگليسي با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-119جدول 

  Scopusبراساس پايگاه اطالعاتي 

Lip, G.Y.H. (138)  Anker, S.D. (44)  

McCluggage, W.G. (138)  Collinson, P.O. (44)  

Wierzbicki, A.S. (96)  Anderson, R.H. (43)  

Mikhailidis, D.P. (78)  Du, M.Q. (42)  

Cross, S.S. (75)  Hurlstone, D.P. (42)  

Harris, A.L. (74)  McGrath, J.A. (42)  

Waldmann, H. (73)  Day, M.J. (41)  

Rutty, G.N. (70)  Maffulli, N. (41)  

Gordon, S. (67)  Collins, V.P. (40)  

Sebire, N.J. (65)  Wells, A.U. (40)  

Ellis, I.O. (63)  Klenerman, P. (39)  

Blann, A.D. (59)  Manek, S. (39)  

Sattar, N. (57)  Jeffery, P.K. (38)  

Nicholson, A.G. (52)  Kumar, S. (38)  

Holgate, S.T. (52)  Pinder, S.E. (38)  

Speight, P.M. (52)  Reis-Filho, J.S. (38)  

Foster, C.S. (50)  McNicol, A.M. (37)  

Quirke, P. (48)  Turley, H. (36)  

Ironside, J.W. (48)  Maiden, M.C.J. (36)  
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Warren, B.F. (47)  Bush, A. (36)  

Gatter, K.C. (47)  Coleman, N. (36)  

Murray, G.I. (46)  Salter, D.M. (36)  

Khaw, P.T. (46)  McLean, W.H.I. (35)  

Barnes, P.J. (45)  Harrison, D.J. (35)  

Thiemermann, C. (44)  Shepherd, J. (35)  

  

 گاهيپا در شده هينما مقاالت تعداد سبح بر انگلستان كشوري علم داتيتول حجم

  سال هر در Scopusي اطالعات

 شده داده شينما 5 جدول در 2000-2009ي سالها در تعداد لحاظ از انگلستان كشوري علم داتيتول حجم

 قابل رشد رياخي سالها در انگلستان كشوري علم داتيتولي كم زانيم شوديم مالحظه كه همانطور . است

  .باشديم مقاله 4211 با 2009 سال به مربوط داتيتول زانيم نيشتريب. است شتهنداي ا مالحظه

 لحاظ از Scopusي اطالعات گاهيپا در شده هينما سيانگل كشوري علم داتيتول حجم: 5-120جدول

  2009 سال تا 2000 سال از تعداد

2009 (4,211)  

2008 (4,561)  

2007 (3,914)  

2006 (3,812)  

2005 (3,457)  

2004 (3,342)  

2003 (3,442)  

2002 (3,404)  

2001 (2,878)  

2000 (2,504) 
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  مقاالت كننده چاپ مراكز

 مشاركت مراكز وي سازماني وابستگ نظر از Scopusي اطالعات گاهيپا در شده هينماي پاتولوژ مقاالت

 با UCL از شده چاپي پاتولوژ مقاالت زانيم نيشتريب اساس نيا بر. شدندي بررس مطالعه چاپ در كننده

 .اند شده داده نشان ليذ جدول در موسسات ريسا. بود مقاله 2452

رتبه بندي دانشگاهها و موسسات برتر انگليس براساس تعداد مقاله هاي پاتولوژي در : 5-121جدول

  Scopus بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000سالهاي 

UCL (2,452)  

University of Cambridge (1,512)  

University of Liverpool (941)  

University of Glasgow (931)  

University of Oxford (920)  

Imperial College London (910)  

University of Edinburgh (857)  

Cardiff University (789)  

University of Manchester (783)  

University of Bristol (755)  

John Radcliffe Hospital (747)  

St Thomas' Hospital (632)  

Guy's Hospital (632)  

St George's Hospital, London (614)  

University of Birmingham (595)  

Addenbrooke's Hospital (548)  

Newcastle University, United Kingdom (539)  
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University of Sheffield (506)  

Barts and The London Queen Mary's School of Medicine 

and Dentistry (493)  

King's College London (487)  

University of Leeds (487)  

Hammersmith Hospital (487)  

Royal Veterinary College University of London (466)  

Royal Brompton Hospital (456)  

University of Leicester (442)  

University of Nottingham (429)  

Sir William Dunn School of Pathology (414)  

Glasgow Royal Infirmary (414)  

King's College Hospital (398)  

University of Birmingham, Faculty of Medicine and 

Dentistry (397)  

St James's University Hospital (394)  

St Mary's Hospital London (392)  

University of Southampton (371)  

National Heart and Lung Institute (370)  

Southampton General Hospital (354)  

University of Dundee College of Medicine, Dentistry and 

Nursing (337)  

Queen's University Belfast (331)  

Queen's Medical Centre (330)  
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London School of Hygiene & Tropical Medicine (325)  

UCL Institute of Child Health (321)  

King's College School of Medicine and Dentistry (316)  

UCL Medical School (313)  

UCL Institute of Neurology (311)  

Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS 

Trust (308)  

University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary 

Medicine (303)  

King's College Institute of Psychiatry (301)  

Western General Hospital (298)  

University of Dundee (295)  

University of Aberdeen (295)  

University of Sheffield, School of Medicine and Biomedical 

Sciences (293)  

 

  مقاالت موضوع

ي پاتولوژ مقاالت موضوع نيشتريب مصر،ي پاتولوژ مقاالت موضوعي برا شده انجامي زهايآنال براساس

  .باشدي مي پزشك حوزه در همقال 32269كه. استي علم حوزه 27 در شده چاپ

 2009-2000 در سالهاي تنوع موضوعات توليدات علمي انگلستان در رشته پاتولوژي : 5-122جدول

 Scopusبر اساس پايگاه اطالعاتي 

Medicine (32,269)  

Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology (6,344)  
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Immunology and Microbiology (3,199)  

Neuroscience (2,338)  

Veterinary (2,163)  

Agricultural and Biological 

Sciences (1,286)  

Health Professions (1,130)  

Dentistry (1,080)  

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics (861)  

Psychology (654)  

Nursing (615)  

Multidisciplinary (553)  

Social Sciences (327)  

Environmental Science (173)  

Engineering (166)  

Physics and Astronomy (151)  

Computer Science (123)  

Chemistry (56)  

Chemical Engineering (38)  

Materials Science (37)  

Mathematics (28)  

Energy (19)  

Arts and Humanities (16)  

Business, Management and 
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Accounting (7)  

Decision Sciences (7)  

Economics, Econometrics and Finance (5) 

 

  مقاالت نوع

 . بود مقاالت از درصد% 61,4 با لياص مقاالت به مربوط شده هينما مقاالت نوع نيشتريب

 بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از انگلستان در سالهاي : 5-123جدول

Scopus 

 

Article (21,963)  

Review (7,954)  

Letter (2,096)  

Conference 

Paper (1,492)  

Editorial (1,108)  

Note (559)  

Short Survey (532)  

Article in Press (36)  

Erratum (31)  

 

 

 

  كايآمر كشور
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  مقاالت تعداد حسب بري پاتولوژ رشته در علم ديتول

 173963 شامل) 2000-2009 (ساله 10  دوره در  Scopusي اطالعات گاهيدرپا شده هينما مقاالت تعداد

  . بود مقاله

  مقاالت كننده منتشر منابع

 زانيم نيشتريب. دهدي م نشان را شده استخراج آنها ازيي كايآمر مقاالت نيشتريب كهي منابع 5-124 جدول

 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United از مقاالت

States of America  خود به را مقاالت كل از% 1,7 مقاله 3091 تعداد با كه بود شده استخراج 

  .بود داده اختصاص

 تعداد نيشتريب با مجله 50( ي پاتولوژ رشته در كايآمري علم داتيتول كننده منتشر منبع : 5-124جدول

 Scopusي اطالعات گاهيپا براساس 2000 -2009ي سالها در) شده هينما مقاالت

 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America (3,091)  

Cancer Research (2,633)  

Archives of Pathology and Laboratory Medicine (2,110)  

Journal of Clinical Oncology (1,463)  

Clinical Cancer Research (1,442)  

Cancer (1,424)  

American Journal of Pathology (1,416)  

American Journal of Surgical Pathology (1,403)  

Blood (1,381)  

American Journal of Clinical Pathology (1,214)  

Journal of Clinical Investigation (1,206)  

Circulation (1,082)  
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New England Journal of Medicine (1,033)  

Modern Pathology (1,005)  

Human Pathology (981)  

Journal of Clinical Microbiology (972)  

Journal of Urology (967)  

Investigative Ophthalmology and Visual Science (942)  

Plos One (932)  

Diagnostic Cytopathology (916)  

Nature (883)  

Virology (772)  

Science (762)  

International Journal of Cancer (721)  

Journal of Infectious Diseases (704)  

Circulation Research (685)  

Journal of the American Veterinary Medical Association (672)  

Clinical Orthopaedics and Related Research (656)  

Transplantation (621)  

Hepatology (601)  

Gastroenterology (598)  

Nature Medicine (587)  

Journal of Cutaneous Pathology (581)  

Gynecologic Oncology (571)  

American Surgeon (560)  

Kidney International (557)  
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Chest (548)  

Urology (541)  

Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology (536)  

American Journal of Roentgenology (521)  

Journal of the American Society of Nephrology (508)  

American Journal of Physiology Lung Cellular and Molecular 

Physiology (493)  

American Journal of Gastroenterology (487)  

Veterinary Pathology (482)  

Pediatric and Developmental Pathology (481)  

International Journal of Radiation Oncology Biology Physics (481)  

Vaccine (478)  

Journal of Veterinary Diagnostic Investigation (477)  

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (476)  

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (471)  

  استناد

  Scopus، 447343ي اطالعات گاهيپا در 2000-2009ي سالها در شده هينما مقاالت به استناد كل تعداد

 فهرست استناد نيشتريب با مقاله 10 ليذ در. باشدي م مقاله هري ازا به استناد 223,7 معادل كه بود استناد

 مقاله به مربوط استناد نيشتريب . است شده

Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene 

expression profiling  توسط  Alizadeh, A.A است داستنا بار 3529  با .  

  

 درScopus ي اطالعات گاهيپا در شده هياستنادنما نيشتريب با كايآمر برتر مقاله ده: 5-125جدول

  2000-2009ي سالها
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The top 10 most cited articles 

 

Document (sort by relevance) Author(s) Date Source Title 
Cited 

By  

 

result1.  

Distinct types of diffuse large 

B-cell lymphoma identified by 

gene expression profiling   

 

Alizadeh, A.A., 

Elsen, M.B., 

Davis, R.E., Ma, 

Ch.L., Lossos, 

I.S., Rosenwald, 

A., Boldrick, J.C., 

(...), Staudt, L.M.  

2000 Nature 403 

(6769), pp. 

503-511  

3529  

 

result2.  

Bevacizumab plus irinotecan, 

fluorouracil, and leucovorin for 

metastatic colorectal cancer   

 

Hurwitz, H., 

Fehrenbacher, L., 

Novotny, W., 

Cartwright, T., 

Hainsworth, J., 

Heim, W., Berlin, 

J., (...), 

Kabbinavar, F.  

2004 New 

England 

Journal of 

Medicine 

350 (23), pp. 

2335-2342  

3083  

 

result3.  

Activating Mutations in the 

Epidermal Growth Factor 

Receptor Underlying 

Responsiveness of Non-Small-

Cell Lung Cancer to Gefitinib   

 

Lynch, T.J., Bell, 

D.W., Sordella, 

R., 

Gurubhagavatula, 

S., Okimoto, R.A., 

Brannigan, B.W., 

2004 New 

England 

Journal of 

Medicine 

350 (21), pp. 

2129-2139  

3066  
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Harris, P.L., (...), 

Haber, D.A.  

 

result4.  

Peginterferon alfa-2b plus 

ribavirin compared with 

interferonalfa-2b plus ribavirin 

for initial treatment of chronic 

hepatitis C: A randomised trial  

 

Manns, M.P., 

McHutchison, 

J.G., Gordon, 

S.C., Rustgi, V.K., 

Shiffman, M., 

Reindollar, R., 

Goodman, Z.D., 

(...), Albrecht, J.K. 

2001 Lancet 358 

(9286), pp. 

958-965  

3064  

 

result5.  

Angiogenesis in cancer and 

other diseases   

 

Carmeliet, P., 

Jain, R.K.  

2000 Nature 407 

(6801), pp. 

249-257  

2736  

     

 

result6.  

EGFR mutations in lung, 

cancer: Correlation with clinical 

response to gefitinib therapy   

 

Paez, J.G., 

Jänne, P.A., Lee, 

J.C., Tracy, S., 

Greulich, H., 

Gabriel, S., 

Herman, P., (...), 

Meyerson, M.  

2004 Science 304 

(5676), pp. 

1497-1500  

2615  

 

result7.  

C-reactive protein and other 

markers of inflammation in the 

prediction of cardiovascular 

Ridker, P.M., 

Hennekens, C.H., 

Buring, J.E., Rifai, 

2000 New 

England 

Journal of 

2594  
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disease in women   

 

N.  Medicine 

342 (12), pp. 

836-843  

 

result8.  

Inflammation in 

atherosclerosis   

 

Libby, P.  2002 Nature 420 

(6917), pp. 

868-874  

2278  

 

result9.  

The amyloid hypothesis of 

Alzheimer's disease: Progress 

and problems on the road to 

therapeutics   

 

Hardy, J., Selkoe, 

D.J.  

2002 Science 297 

(5580), pp. 

353-356  

2254  

 

result10.  

A frameshift mutation in NOD2 

associated with susceptibility 

to Crohn's disease   

 

Ogura, Y., Bonen, 

D.K., Inohara, N., 

Nicolae, D.L., 

Chen, F.F., 

Ramos, R., 

Britton, H., (...), 

Cho, J.H.  

2001 Nature 411 

(6837), pp. 

603-606  

2136 

   مقاالت سندگانينو

. اند داشتهي همكار مقاله تعداد نيشتريب نوشتن در كه استي ا سندهينو 50 دهدهن نشان 5-126 جدول

  . است مقاله 225 با   .Epstein, J.I دكتر به مربوطه مقاله زانيم نيشتريب

 2000 -2009 سالهاي پژوهشگران آمريكايي با بيشترين حجم توليدات علمي در: 5-126 جدول 

  Scopusبراساس پايگاه اطالعاتي 

Sarkar, F.H. (116)  Epstein, J.I. (225)  
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Trojanowski, J.Q. (115)  Cheng, L. (215)  

Goldblum, J.R. (115)  Hruban, R.H. (198)  

El-Naggar, A.K. (114)  Scheithauer, B.W. (180)  

Klimstra, D.S. (113)  Virmani, R. (176)  

Brennan, M.F. (111)  Fishbein, M.C. (155)  

Appelbaum, P.C. (110)  Maitra, A. (153)  

D'Agati, V.D. (109)  Pfaller, M.A. (145)  

Grizzle, W.E. (108)  Rubin, M.A. (142)  

Ashfaq, R. (107)  Young, R.H. (141)  

Shields, C.L. (107)  Pantanowitz, L. (141)  

Rimm, D.L. (106)  Smith, M.A. (141)  

Lloyd, R.V. (106)  Renshaw, A.A. (138)  

Fareed, J. (103)  MacLennan, G.T. (137)  

Shields, J.A. (103)  Yeo, C.J. (135)  

Malpica, A. (100)  Cordon-Cardo, C. (133)  

Suster, S. (100)  Argani, P. (132)  

Ruiz, P. (100)  Hortobagyi, G.N. (129)  

Eagle, R.C. (99)  Tay, F.R. (128)  

Westra, W.H. (99)  Perry, G. (126)  

Chinnaiyan, A.M. (99)  Prieto, V.G. (124)  

Antonescu, C.R. (99)  Prayson, R.A. (123)  

Markowitz, G.S. (99)  Lauwers, G.Y. (118)  

Reuter, V.E. (98)  Miettinen, M. (117)  

Gazdar, A.F. (98)  Cheville, J.C. (116)  
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ي اطالعات گاهيپا در شده هينما مقاالت تعداد حسب بر كايآمر كشوري علم داتيتول حجم

Scopus سال هر در  

 شده داده شينما 5 جدول در 2000-2009ي سالها در تعداد لحاظ كاازيآمر كشوري علم داتيتول حجم

 قابل رشد رياخي سالها در كايمرآ كشوري علم داتيتولي كم زانيم شوديم مالحظه كه همانطور . است

  .باشديم مقاله 21834 با 2008 سال به مربوط داتيتول زانيم نيشتريب. است نداشتهي ا مالحظه

 لحاظ از Scopusي اطالعات گاهيپا در شده هينما كايآمر كشوري علم داتيتول حجم: 5-127جدول

 2009 سال تا 2000 سال از تعداد

2009 (19,776)  

2008 (21,834)  

2007 (19,866)  

2006 (19,757)  

2005 (18,185)  

2004 (16,619)  

2003 (16,671)  

2002 (14,844)  

2001 (13,330)  

2000 (13,081)  

  مقاالت كننده چاپ مراكز

 كننده مشاركت مراكز وي سازماني وابستگ نظر از Scopusي اطالعات گاهيپا در شده هينماي پاتولوژ مقاالت

 VA از شده چاپي پاتولوژ مقاالت زانيم نيشتريب اساس نيا بر. شدندي بررس مطالعه اپچ در

Medical Center  بودقاله م 6498 با  

  مقاالت موضوع
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ي پاتولوژ مقاالت موضوع نيشتريب كا،يآمري پاتولوژ مقاالت موضوعي برا شده انجامي زهايآنال براساس

  .باشدي مي پزشك حوزه در قالهم 156905كه. استي علم حوزه 27 در شده چاپ

 بر 2009-2000 در سالهاي تنوع موضوعات توليدات علمي آمريكا در رشته پاتولوژي : 5-128جدول

  Scopusاساس پايگاه اطالعاتي 

 

Medicine (156,905)  

Biochemistry, Genetics and Molecular 

Biology (39,764)  

Immunology and Microbiology (15,546)  

Health Professions (9,130)  

Neuroscience (8,791)  

Veterinary (8,680)  

Agricultural and Biological 

Sciences (5,501)  

Multidisciplinary (4,785)  

Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics (4,728)  

Dentistry (3,325)  

Nursing (3,113)  

Psychology (2,097)  

Environmental Science (1,359)  

Physics and Astronomy (1,349)  

Social Sciences (1,280)  

Engineering (665)  
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Computer Science (340)  

Chemical Engineering (239)  

Chemistry (196)  

Materials Science (163)  

Business, Management and 

Accounting (127)  

Mathematics (126)  

Arts and Humanities (59)  

Decision Sciences (27)  

Energy (23)  

Economics, Econometrics and 

Finance (13)  

Earth and Planetary Sciences (7)  

  مقاالت نوع

 . بود مقاالت از درصد% 66,7 با لياص مقاالت به مربوط شده هينما مقاالت نوع نيشتريب

 بر اساس پايگاه اطالعاتي 2009-2000نوع مطالب نمايه شده از امريكا در سالهاي : 5-129 جدول

Scopus 

Article (117,880)  

Review (34,228)  

Conference 

Paper (6,887)  

Editorial (5,011)  

Letter (4,918)  
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Short Survey (2,282)  

Note (2,279)  

Article in Press (304)  

Erratum (174) 
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  جالت پژوهشي پاتولوژيم
  

همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد ايران داراي يك مجله تخصصي پاتولوژي است كه وابسته به انجمن 

  . پاتولوژي ايران است

دو اين مجله به زبان انگليسي و به .  مي باشدIranian Journal of Pathology عنوان مجله،

اين .  شود از آن چاپ مي) فصلنامه(صورت چاپي و الكترونيكي  منتشر مي گردد و در هر فصل يك شماره 

  .شناسي ايران بوده و داراي رتبه علمي پژوهشي مي باشد مجله وابسته به انجمن آسيب

  

  است؛ هاي اطالعاتي زير نمايه شده  در پايگاهIranian Journal of Pathologyمجله 

 

  ها و بانكهاي اطالعاتي داخلينمايه 

Iranmedex, SID, Magiran   

  اي نمايه ها و بانكهاي اطالعاتي منطقه

 IMEMR 

  المللي نمايه ها و بانكهاي اطالعاتي بين

 Index Copernicus, Google Scholar  

 

  باشد؛ سايت اين مجله داراي امكانات زير مي •

o 42سايت جستجوي مقاالت داخل وب   

o 43تمتن كامل مقاال  

o  44ثبت مقاله بصورت آنالين
 

o 45سيستم داوري آنالين  

                                                 
42
 Searching article inside website 

43
 Full text 

44
 Online submission 
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o 46رهگيري آنالين وضعيت مقاالت  

o  استفاده از فرمتXML 

o هاي مجله قابليت آرشيو و دسترسي به كليه شماره  

 

 تنوع مقاالت چاپ شده در اين مجله •

  : شماره سال گذشته مجله به ترتيب تعداد عبارتند از4نوع مقاالت چاپ شده در 

1- Survey/ Cross sectional/ Descriptive 13مورد   

2- Case Report/ Case series 8مورد  

3- Diagnostic Studies 5مورد  

4- Case Control 4مورد  

5- Basic Sciences 4مورد  

6- Laboratory 3مورد  

7- Animal Studies 3مورد  

8- Before After/ Time Series 2مورد  

9- Cohort 1مورد  

10- Review Article 1مورد  

  

هاي اطالعاتي درجه  ه با توجه به كيفيت كنوني آن به سهولت قابليت ارتقا و نمايه شدن در  پايگاهاين مجل

هاي اطالعاتي درجه يك مانند  با انجام  اندك تغييراتي فرصت نمايه شدن در  پايگاه.  باشد دو را دارا مي

ISI و Pubmedدسترسي، به اين مجله بيشتر با نمايه شدن در سطح بين المللي .  نيز براي آن محتمل است

همچنين نمايه شدن آن در . شده و به تبع آن كيفيت مقاالت فرستاده شده به مجله نيز افزايش خواهد يافت

                                                                                                                                                        
45
 Online peer review system 

46
 Review follow up service 
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 تاثير مستقيمي بر شاخصه هاي توليد علم كشور بويژه در  Scopus  وWOSبانكهاي اطالعاتي مهم نظير 

  . حوزه پاتولوژي خواهد داشت
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  مراكز تحقيقاتي
  

در حال حاضر مركز تحقيقاتي مصوب تحت عنوان رشته پاتولوژي در كشور وجود ندارد اما در بسياري از 

مراكز تحقيقاتي فعال و مصوب كشور ضرورت وجود پاتولوژيست حس شده و متخصصين پاتولوژي 

  .دبعنوان اعضاي اصلي تيمهاي تحقيقاتي در اين مراكز مشغول به كار هستن

اما از آنجا كه پژوهش مختص رشته پاتولوژي بصورت هدفمند در كشور مورد نياز است ضرورت دارد 

مراكز تحقيقاتي مصوب براي اين رشته حداقل در تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي مادر ، در كشور تاسيس 

  .گردد

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 1388مميزي رشته پاتولوژي  290

  نقاط قوت، نقاط ضعف وپيشنهادات
  :نقاط قوت

  شد پاتولوژيستهاي ايرانجمعيت رو به ر •

پاتولوژيستها كه داراي تجربه كافي بوده و توان پژوهشي آنها در حال بروز 40-50ميانگين سني •

  است

  آشنايي روزافزون با مباني پژوهش  •

  افزايش تعداد اعضا هيئت علمي •

  امكان همكاري پژوهشي با كليه رشته هاي علوم پايه و باليني •

  تحقيقاتوجود انگيزه كافي براي انجام  •

  چاپ مجله انگليسي زبان تخصصي در كشور •

  

  :نقاط ضعف 

 حجم فعاليتهاي آموزشي ودرماني وكمبود فرصت جهت انجام تحقيقات •

 كمبود مراكز تحقيقاتي مرتبط •

 عدم آشنايي متخصصين ساير رشته ها با توانمنديهاي پاتولوژيستها •

 نگليسي ا عدم آشنايي كافي با مقاله نويسي به زبان •

 نايي كافي با نحوه چاپ مقاالت در نشريات معتبر بين الملليعدم آش •

 كمبود تجهيزات تخصصي در مراكز آموزشي وتحقيقاتي •

 تاخير در راه اندازي دوره هاي فلوشيپ و فوق تخصصي •

 كمبود مراكز فوق تخصصي و تخصصي جهت انجام تحقيقات هدفمند •

 كمبود بودجه تحقيقاتي •

  

  :پيشنهادات

 حقيقاتي مرتبط و جذب هيئت علمي پژوهشيراه اندازي مراكز ت •
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 ..............برگزاري كارگاههاي روش تحقيق ، مقاله نويسي به زبان انگليسي و •

 توجه ويژه به تحقيقات جهت ايجاد انگيزه در پژوهشگران •

 توجه ويژه به كيفيت پژوهش •

 اندكس شدن مجالت داخلي در سايتهاي معتبر بين المللي •

 ت انجام پژوهشهاي هدفمند وكيفيتامين بودجه كافي جه •

 تسريع در راه اندازي رشته هاي فوق تخصصي ودوره هاي فلوشيپ •

 تخصصي شدن مراكز درماني جهت تسهيل در دسترسي به تعداد كافي بيمار •

 همكاري با مراكز معتبر بين المللي •
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  فصل ششم            
  

  

  
  
  
  

  چشم اندار
  

  نقاط تمركز علم و تكنولوژي
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  چشم انداز
  :حوزه آموزش

با توجه به برنامه مصوب آموزشي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، همچنين برنامه هاي 

سال 10اجرايي تهيه شده در گروه هاي آموزشي كه مثالهايي از آن در اين گزارش آمده است حداكثر تا 

  . جهاني در كشور وجود داردآينده امكان آموزش اين رشته منطبق با استانداردهاي

  

  : حوزه پژوهش

با توجه به رشد هماهنگ پژوهش در رشته پاتولوژي منطبق با مجموعه علوم در كشور ، در افق چشم انداز 

  . كشور جمهوري اسالمي ايران در منطقه رتبه اول را در رشته پاتولوژي خواهد داشت1404

  

  :حوزه ارائه خدمات درماني

 با خدمات درماني با توجه به شاخصهاي معتبر علمي ، مستلزم تصويب قوانين منطبقاز آنجا كه ارائه 

ارائه چشم انداز در اين زمينه مستلزم تهيه گزارش مشتركي . جراي آن است معيارهاي علمي بين المللي و ا

  .توسط انجمنهاي ذي ربط و سازمانهاي مرتبط مي باشد
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  نقاط تمركز علم و تكنولوژي
  

  :هت دستيابي به چشم انداز ، ضرورت دارد نسبت به موارد ذيل توجه جدي صورت گيردج

 تربيت پژوهشگران مجرب -1

 تاسيس مراكز تحقيقاتي مرتبط -2

تهيه تجهيزات و امكانات مورد نياز با توجه به پيشرفتهاي سريعي كه در اين زمينه صورت مي  -3

 .گيريد

  .توجه ويژه به تحقيقات كاربردي
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Abstract: 

Pathology which is known as the core of Medical Science has a long 

history matching Medical History. Regarding certified references the 

earliest application of the scientific method to the field of medicine had 

happened between 8-13 AD in Middle East and the first recorded 

autopsy have been carried along by Abdal-Malik ibn Zuhr (1091-1161). 

The first recognized Iranian book about Pathology is a hand-written 

manuscript belonging to 19th century. Training of Pathology has started 

as a theoretical session in medical schools. 

The first diagnostic autopsy was done by Professor Poulak in 1854, and 

the specimens have all been sent out to Europe for diagnostic 

procedures. With development of sciences and in answer to country 

requirements, Professor Habibi opened the first medical laboratory in 

1936.  With these initiators this science manifested a very appreciable 

progress which has now resulted in more than 1400 Pathology Specialist 

in the country. 

The importance of Pathology and its core position in relation to Basic, 

Health and other Medical Sciences has made it necessary to set out an 

in-depth study. This study has carried out at 1388 (2009-2010) in three 

divisions: Education, Research and Medical Laboratory Services. 

In the field of Education and medical Laboratory Services study was 

performed by a detailed situation analysis on Iran and several regional 

and well-developed countries. After a discussion on strength and weak 
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points, we were able to give fundamental and essential suggestions for 

desired progress and improvement. 

In the field of research it became evident that Pathology in line with other 

medical sciences has shown a dramatic advancement. Not only its slope 

of progress is very fascinating but also the scientific indicators showed 

that in the region, after Turkey, Iran is the leading country. 

  



 ق 
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