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چکیده
نقشه جامع علمی کشور  ،سند راهبردی توسعه علمی محسوب میگردد که تحقق اهداف آن مستلزم شناخت
صحیح از قابلیت دانش ها ،شناسائی وضع موجود کشور و احصاء نیازها می باشد .به همین منظور ارزیابی علوم
مختلف بطور جداگانه در دستور کار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفته و این وظیفه به انجمن های
پزشکی تفویض گردید.
روماتولوژی یکی از شاخه های رشته طب داخلی است که طیف وسیعی از بیماریهای التهابی ،غیر التهابی و
دژنراتیو سیستم اسکلتی – عضالنی و سایر سیستم های بدن رادر بر می گیرد .انجام ممیزی توسعه علم
روماتولوژی مشتمل بر تعیین وضعیت این حوزه در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و سطح بین المللی
است .بدین منظور ارزیابی های کمی در راستای جمع آوری اطالعات مراکز و اساتید انجام شده و مطالعه علم
سنجی جهت ارزیابی وضعیت علمی کشور در رشته روماتولوژی به صورت جستجو در بانک های اطالعاتی ISI
و Scopusدر سرلوحه کار قرار گرفت.
همچنین در این ممیزی نقاط ضعف و قوت داخلی و تهدیدها و فرصتهای خارجی شناسایی شده و دورنمای
این رشته و ابزار رسیدن به تصویر چشم اندازی تبیین می شود .به منظور ارزیابی کیفی نظرات اساتید و
صاحبنظران در تهران در حوزه های موضوعی مختلف اعم از فناوری ،تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
تغییرات محیط زیست از طریق مصاحبه عمیق ،بحث گروهی متمرکز جمع آوری شد و دیدگاه های اساتید در
سایر مراکز نیز با تکنیک دلفی جمع آوری و تحلیل گردید .کلیه اطالعات و نظرات بدون ذکر اسم مورد
بهرهبرداری و انتشار قرار گرفته است.
این ممیزی توسط گروهی از پژوهشگران سرآمد این علم ،مدیران اجرایی و تصمیم گیرندگان و با همکاری
موسسه توسعه دانش ،پژوهش و فن آوری فرزان تدوین شده است.
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تقدیر و تشکر
تیم پروژه متشکل از پزشکان ،متخصصین علم سنجی ،دکترای اپیدمیولوژی و کارشناس ارشد
اطالعات پزشکی ،مهندس رایانه و پرسنل دفتری و اداری بوده است.
از یکایک عزیزانی که در اجرای این طرح ارزشمند مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می شود
.
اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
زیر نظارت عالی :انجمن روماتولوژی ایران – دکتر احمد رضا جمشیدی ،خانم مهناز نیاورانی
اساتید و صاحبنظرانی که در مصاحبه های حضوری شرکت داشتند:
دکتر احمد زاده
دکتر اخالقی
دکتر اکبریان
دکتر پورمقیم
دکتر تهرانی
دکتر جمشیدی
دکتر خبازی
دکتر ذبیحی
دکتر رستمیان
دکتر سروش
دکتر سلیم زاده
دکتر شهرام
دکتر شیرانی
دکتر صادقی
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دکتر علیشیری
دکتر فائزی
دکتر موثقی
مجری طرح :موسسه توسعه دانش ،پژوهش و فناوری فرزان
مدیر اجرایی :دکتر احمد رضا جمشیدی
کمیته اجرایی  :دکتر مرجان قائمی ،دکتر رکسانا میرکاظمی ،مجید نبوی ،افسانه امیدی مراد،
با تشکر از:
دکتر شکوفه آذری
مهندس امیر آیدون
دکتر عاطفه عبدی
دکتر ابراهیم فروردین
نسترن محمد زاده
لیال نادری
مهندس الهه نورکامی
مهری هاشمی
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مقدمه
علم و پژوهش از دیرباز در کشور ما جایگاه عمیقی داشته و ما شاهد پیشرفت های شگرف ،سریع و روز افزون
در عرصه علم و فناوری هستیم .روند صعودی و رو به رشد در این زمینه مستلزم بهبود وضعیت تولید اطالعات
علمی میباشد .اطالعات پدیده ای است که نقش کلیدی در پیشبرد جوامع امروزی دارد و از بعد برنامه ریزی و
سیاستگذاری در کلیه امور اعم از فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی ،صنعتی حائز اهمیت است.
تجزیه و تحلیل کمی و کیفی فعالیتهای علمی کشور و مقایسه آن با سایر کشورها به تشخیص روند پژوهش،
تولید و رشد دانش و اطالعات در زمینههای گوناگون علمی و سیاستگذاری های کالن کمک میکند و در
امور مختلف کاربرد دارد .براین اساس ،شناسایی موثرترین سازمانها ،افراد و سایر عوامل مرتبط با تولیدات و
فعالیتهای علمی میتواند راهگشا و زمینه ساز برقراری ارتباط و همکاری نظام مند علمی در راستای درك
مسئولیتهای عمومی همه انسانها و تبادل اطالعات در زمینههای مختلف باشد .به دلیل نقش و اهمیتی که
ارتباط علمی در دستیابی به یافتههای جدیدتر بر عهده دارد.
رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سند نهایی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران ،افق روشن ایران
را در  9141هجری شمسی ترسیم کردند .براساس این سند راهبردی ،ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،باهویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل
سازنده و موثر در روابط بین الملل خواهد بود .تحقق اهداف این سند مستلزم شناخت صحیح از قابلیت دانش
ها ،شناسائی وضع موجود کشور و احصاء نیازها و مقایسه آن با وضع موجود در افق چشم انداز و تدوین برنامه
راهبردی حرکت علمی از وضع موجود به وضع مطلوب می باشد.
نقشه جامع علمی سالمت در پی پاسخ به دو نیاز مهم است  .نخست پاسخ به نیاز سالمت جامعه و دوم حرکت
علمی به عنوان سنگ بنای توسعه کشور .سیر تحوالت در نظام سالمت به عنوان چالشی جهان شمول و تعهد
نظام سالمت در پاسخگویی مناسب و حرکت در جهت سند چشم انداز بیست ساله کشور ،برخوردی
هوشمندانه را الزامی می سازد .این برخورد بایستی با تحلیل صحیح از ارزش های اسالمی و با استفاده درست
از روشهای نوین علمی باشد .

چشمانداز ایران  9141و نقشه علمی حوزه سالمت ،راهنماهای ارزشمندی برای برنامهریزیهای مختلف با هدف
توسعه علم و فناوری و دستیابی به آینده روشن و موفق و جایگاه برتر بینالمللی میباشند .برای رسیدن به اهداف
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چشم اندازی بایستی اطالع دقیقی از وضعیت و جایگاه فعلی علوم مختلف در کشور داشته باشیم و با علم به
توانمندی ها ،ظرفیتها و محدودیتهایمان برنامهریزی کنیم.
به همین منظور ارزیابی علوم مختلف بطور جداگانه در دستور کار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفت.
این برنامهها علم و فناوری را در کل کشور بررسی نمودهاند ،اما ارزیابی علم و فناوری در حوزههای مختلف
علوم نیز به طور جداگانه در راستای برنامههای کالن ضروری است و به برنامهریزی برای توسعه علم و فناوری
کمک می نماید و برنامههای کالن را به اجرایی شدن نزدیکتر میسازد .از این رو جهت بهرهمندی از
ظرفیتها و توانمندیهای مشاهیر ،خبرگان ،نهادها و انجمنهای علمی موجود ،ارزیابی علوم مختلف پیشنهاد
شده است .معاونت علمی ریاست جمهوری ،روماتولوژی را در برنامه ممیزی یک صد رشته از علوم مورد توجه
قرار داده و طرح ممیزی این موضوع را به انجمن های علمی واگذار نمود .اولین نوبت این برنامه در سال 9833
توسط  84انجمن علمی در حوزه علوم پزشکی صورت گرفته است و برای دومین نوبت  14انجمن علمی از
سوی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری ،برای مشارکت در این امر انتخاب شده اند .امید است این
برنامه به ارتقای توانمندی های انجمن ها در هدف گذاری و برنامه ریزی برای توسعه علم در کشور منجر شود.
انجمن روماتولوژی ایران با قدمتی در حدود  14سال خدمت و تالش در حوزه علم روماتولوژی ایران موظف
گردید انجام ممیزی توسعه علم روماتولوژی را مشتمل بر تعیین وضعیت این حوزه در ایران و مقایسه آن با
کشورهای منطقه و سطح بین المللی به انجام رساند .همچنین در این ممیزی نقاط ضعف و قوت داخلی و
تهدیدها و فرصت های خارجی شناسایی شده و دورنمای این رشته و ابزار رسیدن به تصویر چشم اندازی تبیین
می شود .این ممیزی توسط گروهی از پژوهشگران سرآمد این علم ،مدیران اجرایی و تصمیم گیرندگان و با
همکاری موسسه توسعه دانش ،پژوهش و فن آوری فرزان تدوین شده است.
امید است با حمایت نهادهای سیاستگذار دستیابی به چشم انداز نظام سالمت که در آن ایران در سال 9141
کشوری است با مردمی برخوردار از باالترین سطح سالمت و دارای عادالنه ترین و توسعه یافتهترین نظام
سالمت در منطقه ،محقق گردد.
دکتر احمدرضا جمشیدی
نایب رییس انجمن روماتولوژی ایران
عضو هیات ممیزی
معاونت فن آوری ریاست جمهوری
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فصل 1
روششناسی انجام ممیزی
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مطالعه حاضر در راستای سنجش و ارزیابی جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی ایران در منطقه و جهان می باشد.
در راستای سیاستگذاری های انجام شده برای ممیزی توسعه علوم -با هدف ارزیابی رشته های علوم پزشکی-
ارزیابیهای کمی و کیفی مورد نظر بر اساس الگوها و شاخصهای پیشنهادی از سوی دفتر ممیزی توسعه معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری (گروه ممیزی علوم پزشکی) و در رشته روماتولوژی انجام گرفت.

ارزیابی کمی
 - 9جمع آوری داده های مراکز تحقیقات روماتولوژی
 - 2جمعآوری داده های اعضای هیات علمی ،دانش آموختگان و متخصصین رشته روماتولوژی
 - 8محاسبه شاخص های ارزیابی
 - 1مقایسه وضعیت روماتولوژی در ایران با کشورهای منطقه چشم اندازی و سطح بین المللی
به همین منظور ارزیابیهای کمی به روش زیر انجام شد:
 - 9در ابتدا اطالعات کلی در خصوص انجمن و فعالیتهای مرتبط با رشته در سال  9833جمع آوری
گردید.
 - 2سپس فهرست اسامی و اطالعات اعضای انجمن به ستاد ممیزی ارسال گردید .از سوی ستاد نام  84نفر
از اعضا بصورت تصادفی انتخاب گردید و به انجمن اعالم شد .هماهنگی های الزم با این افراد انجام
شد و تک تک آنها اقدام به تکمیل فرمهای مربوط به اعضا در سایت ممیزی علوم پزشکی کشور
( )www.msre.irنمودند.
 - 8درخصوص شاخصهای ارزیابی و محاسبه آنها ،اطالعات مورد نیاز درخصوص شاخص های
عملکردی ،ساختاری ،نیروی انسانی ،مالی و اقتصادی جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
 - 1جهت بررسی وضعیت رشته روماتولوژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه چشماندازی و
همچنین در سطح بین المللی ،تولیدات علمی این رشته در سال  2441در بانک های اطالعاتی
 PubMed, ISIو  Scopusمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین اطالعات مربوط به
تولیدات علمی سایر کشورهای مورد نظر نیز استخراج و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
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به همین منظور شاخصهای زیر مورد بررسی قرار گرفته و نمودارها و جداول مربوطه رسم گردید:
 تعداد کل انتشارات در بازه زمانی مورد نظر در ایران ،کشورهای منطقه چشم اندازی و کشورهای
پیشرو در حوزه علم روماتولوژی در جهان و رسم نمودار خطی برای هر کدام
 محققین برتر این حوزه در ایران ،منطقه و جهان ()top authors
 منابع انتشار مطالعات مربوطه در ایران ،منطقه و جهان ()journals
 نوع مطالعات انجام شده ()type of documents
 سازمانها و نهادهای حمایت کننده مطالعات ()institutions and funding agencies
 وضعیت کشورهای مختلف به ترتیب میزان مشارکتشان در تولید علم در این حوزه ( Geographical

)distribution
 میزان کل استناد ( )citationبه مقاالت ایران در این حوزه
 میزان استنادات به هر مقاله ایران
 میزان کل استناد ( )citationبه مقاالت در کشورهای منطقه در این حوزه
 میزان استنادات به هر مقاله در کشورهای منطقه
 بررسی الگوی مشارکت بین محققان ایرانی
 بررسی الگوی مشارکت بین محققان ایران و سایر کشورها
استراتژی جستجو در ISI
برای بررسی مقاالت روماتولوژی ایران در سال  2441در سایت  ISIمناسب ترین  keywordها انتخاب شد و
به نحوی از آنها استفاده شد که بیشترین میزان مقاالت ایرانی در موضوع روماتولوژی و در دپارتمان
روماتولوژی یافت شود و کمترین خطا را داشته باشد .این استراتژی به شرح ذیل بود:
TS=rheumat* AND AD=Iran
AD= rheumat* AND AD= Iran

منظور از دپارتمان کلیه واحدهای روماتولوژی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می باشد.
برای اینکه  searchهمه موارد را در بر بگیرد از  operatorمناسب  ANDو  ORاستفاده شد:
#1 OR #2
#1 AND #2

با در نظر گرفتن  "AND" operatorتنها  98مقاله یافت شد که نشان دهندده مقداالت ایراندی اسدت کده هدم
موضوع آنها روماتولوژی است و هم دپارتمان روماتولوژی در آنها نقش داشته است.
با در نظر گرفتن 12 "OR" Operatorمقاله پیدا شد که نشان دهنده مقاالت ایرانی است که یا موضدوع آنهدا
روماتولوژی است یا دپارتمان روماتولوژی در آن نقش داشته است.
13
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# 1 69
)Address=("rheumat*") AND Address=(Iran
Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2009
# 2 36
)Topic=("rheumato*") AND Address=(Iran
Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2009
# 3 92
#1 OR #2
Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2009
# 4 13
#1 AND #2
Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2009

برای تسهیل کار و در بر گرفتن هر دو حالت از استراتژی زیر استفاده گردید که در بر گیرنده همه مدوارد فدو
است:
(TS=rheumat* OR AD=rheumat*) AND AD=Iran

به این ترتیب ،تمام آنالیز ها در حالت اخیر انجام شد.
این جستجو ابتدا برای ایران انجام شد .سپس این استراتژی را تعمیم داده و اطالعات کلی درخصوص وضدعیت
کلی تولیدات علمی این رشته در سال  2441را در سراسر جهان بررسی نمودیم .نهایتا بدا آندالیز اطالعدات سدهم
کشورهای منطقه چشم اندازی استخراج شده و کشور اول این حوزه (آمریکا) که بیشترین تعداد مقاله را داشدته
است به همراه ترکیه .،مصر که کشورهای رقیب ما در منطقه چشدم انددازی در حدوزه علدم رومداتولوژی بودندد
مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفتند.
استراتژی تعمیمیافته

#5 10,802
)"*Topic=("rheumato*") OR Address=("rheumato
Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2009
استراتژی جستجو در  Scopusو PubMed

برای پیدا کردن کلیدواژه های جستجو در بانک اطالعاتی  PubMedاز  Meshاستفاده کرده و ابتدا لغت
 rheumatologyرا جستجو کردیم .سپس بر اساس درخت واره  Meshسایر لغات مرتبط را به استراتژی
11
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جستجو با کلمه ربط  ORاضافه نمودیم .سپس محدوده زمانی سال  2441را مشخص ساخته و در
قسمت  Affiliationنام تک تک کشورها را نوشته و با  ANDبه استراتژی جستجو اضافه نمودیم.
با مقایسه تفاوت تولیدات علمی در بانک  ISIو  PubMedمشخص گردید که مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران بصورت متمرکز بر روی بیماری بهجت کار می کند و در مقاالت منتشر شده در
قسمت  Titleو  abstractاشاره ای به کلمات مورد نظر در  Meshنشده است و از عبارت Behcet's disease

استفاده شدهاست ،لذا برای کامل تر شدن جستجو این واژه نیز به استراتژی جستجو اضافه گردید.
همین استراتژی جستجو در بانک  Scopusنیز مورد استفاده قرار گرفت.
(TITLE-ABS-KEY(rheumat* OR enthesopath* OR arthrit* OR behcet*) AND
AFFIL(Iran)) AND PUBYEAR IS 2009
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ارزیابی کیفی
جهت جمعآوری دادهها در بخش کیفی و تحلیل آن ها الگوی زیر تدوین گردید:
پیشرفت در حوزه فناوری و تکنولوژی ،تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و محیط زیست فرصتها و
تهدیدهایی را برای پیشرفت علوم و تولید دانش ایجاد می نماید .بررسی و پیشبینی این تهدیدها و فرصتها برای
رشته روماتولوژی با توجه به روند تحوالت در این حوزه ها در سه حیطه علمی و پژوهشی ،آموزشی و سالمت
با استفاده از روش مطالعات کیفی انجام شد .روندهای تحوالت مورد نظر ،توسط دفتر ممیزی وابسته به نهاد
معاونت ریاست جمهوری با استفاده از کاربرگ  STEEPتعیین شده بود.
جهت جمعآوری دادهها در بخش کیفی و تحلیل آن ها از سه تکنیک مصاحبه عمیق ،بحث گروهی متمرکز و
دلفی استفاده گردید.

 - 1مصاحبههای عمیق ()In-depth interviews
مصاحبه کیفی عمیق یکی از بهترین ابزار جهت جمع آوری اطالعات کیفی با استفاده از یک پرسشنامه باز و
اکتشافی جهت جمع آوری اطالعات از افراد کلیدی در موضوع مربوطه است)9( .

در این روش با انجام مصاحبههای عمیق با منابع انسانی کلیدی که در وضعیت رشته و ترسیم دورنمای آن،
تاثیرگذار هستند و نقش حیاتی دارند ،اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه باز در پنج حوزه روندهای
مرتبط با فن آوری و تکنولوژی ،تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و محیط زیست با توجه به پروتکل
مصاحبه عمیق (پیوست  )9جمع آوری گردید.

موضوعات کلی مورد بحث در مصاحبه:
 تعیین راهبردها و استراتژی های ضروری جهت پیشبرد علمی و تحقق اهداف سند چشم انداز
 نقد سیاستهای فعلی (حمایتی یا بازدارنده) در جهت تحقق راهبردهای کشوری
 نقش ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشی بین افراد حقیقی و حقوقی

 تعیین نحوه تاثیر عوامل مختلف (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فناوری و زیست محیطی) بر تحقق
اهداف در این رشته
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اهداف استفاده از این روش:
 - 9امکان بهرهمندی از نظرات افرادی که به علت مشغله زیاد امکان هماهنگی و حضور در بحث گروهی
را نداشتند.
 - 2جمع آوری نظرات بدون تاثیر فشارها و هنجارهای گروه
 - 8جمع آوری اطالعات راجع به افراد مناسب و واجد شرایط برای شرکت در بحث گروهی و دلفی
 - 1بازنگری و تصحیح پرسشنامه

حجم نمونه
حجم نمونه بر اساس وصول اشباع داده ها معین شد .تعداد  94مصاحبه عمیق انجام گردید .افراد مصاحبه شونده
مشتمل بر ریاست انجمن روماتولوژی ،متخصصین رشته روماتولوژی عضو انجمن روماتولوژی ،یک نفر
متخصص طب کار و یک نفر متخصص اپیدمیولوژی بودند .این جمع از طیف وسیعی از بیمارستانها و مراکز
تحقیقاتی انتخاب شدند که شامل مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان لقمان
حکیم ،بیمارستان امام خمینی ،بیمارستان سینا ،بیمارستان شریعتی ،بیمارستان بقیه اهلل و بیمارستان ارتش است.
شرایط برگزاری مصاحبه عمیق بر اساس شرایط تعریف شده در مراجع معتبر ( )2برگزار گردید .مصاحبه کننده
هدف از مصاحبه را بیان نموده و رضایت شفاهی از مصاحبه شونده را گرفته و موارد محرمانه بودن اطالعات
ذکر گردید .زمان تقریبی مصاحبه حدود  14دقیقه 91 ،دقیقه برای هر سوال بود .سواالت به ترتیب طرح شده در
پرسشنامه پرسیده شد .ابتدا تمام نظرات مصاحبه شونده در مورد هر سوال مطرح شد و چنانچه تمام نکات مورد
نیاز در پاسخ موجود نبود ،مصاحبه گر به نکات مورد نظر اشاره نمود تا نظر مصاحبه شونده در مورد همه نکات
معلوم شود .تمام مصاحبه رکورد صوتی شد و یادداشت برداری نیز گردید .صوت ضبط شده و یادداشتها در
محل مصاحبه کنترل شد و پس از مراجعت بالفاصله یادداشتها با فایل صوتی مطابقت داده شد ،مطالب
استخراج گردیده و کدگزاری شد.
مصاحبه کننده مسئولیت ایجاد فضایی راحت و آزاد جهت ارائه نظرات و هدایت بحث را بر عهده داشت و
پایشگر بحث ،عالوه بر ثبت کلیه نظرات بر صحت اداره جلسه نظارت داشت.
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-2اجرای بحث گروهی متمرکز ()Focus Group Discussion
بحث گروهی متمرکز یک روش تحقیق است که در آن یک گروه کوچک از افراد در یک جمع شدرکت مدی
کنند تا یک موضوع خاص را به بحث گذارند و تولید دانش نمایند .مهمترین ویژگی بحث متمرکدز تعامدل بدین
تسهیلگر و اعضای گروه و تعامل اعضای گروه با یکدیگر است)1-8(.
شرکت کنندگان در جلسات بحث گروهی نمایندگان گروههای ذینفع مختلف با یکدیگر به بحث درخصوص
مسایل مربوط به رشته ،شناسایی نقاط ضعف و قوت ،تهدیدها و فرصتهای رشته و بررسی روندهای تاثیرگذار،
تدوین اهداف و تبیین دورنمای رشته درآینده پرداختند.
نمونه گیری با حداکثر واریانس 9یعنی گزینش از گروههای متفاوت که هر کدام نماینده یکی از دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی بودند انجام پذیرفت .اطالعات با توجه به پروتکل بحث گروهی متمرکز (پیوست  )2و با
استفاده از یک پرسشنامه باز با  28سوال به تفکیک در روندهای مختلف در حوزه های مرتبط با فن آوری و
تکنولوژی ،تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و محیط زیست جمع آوری گردید.

حجم نمونه
حجم نمونه بر اساس وصول اشباع داده ها معین شد .تعداد  2بحث گروهی متمرکز با مجموع  94شرکت کننده
انجام گردید .افراد مصاحبه شونده مشتمل بر متخصصین رشته روماتولوژی عضو انجمن روماتولوژی  ،مدیران
اجرایی و تصمیمگیرندگان اصلی رشته ،رییس مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
پژوهشگران برتربودند .این جمع از طیف وسیعی از بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی انتخاب شدند که شامل مرکز
تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان لقمان حکیم ،بیمارستان امام خمینی ،بیمارستان
سینا ،بیمارستان شریعتی ،بیمارستان بقیه اهلل و بیمارستان ارتش است.
شرایط برگزاری مصاحبه عمیق بر اساس شرایط تعریف شده در مراجع معتبر ( )6برگزار گردید .تسهیلگر هدف
از مصاحبه را بیان نموده و رضایت شفاهی از مصاحبه شوندگان را گرفته و موارد محرمانه بودن اطالعات ذکر
گردید و از شرکت کنندگان نیز خواسته شد تا محرمانه بودن اطالعات را رعایت فرمایند .اعضای گروه به
یکدیگر معرفی شدند و زمان تقریبی بحث حدود  934دقیقه شامل  91دقیقه برای تنفس بود .سواالت به ترتیب
طرح شده در پرسشنامه پرسیده شد .به مصاحبه اعضای گروه فرصت کافی جهت ارائه نظر و تعامالت الزمه
داده شد .تمام گفتگوها رکورد صوتی شد و یادداشت برداری نیز گردید .صوت ضبط شده و یادداشتها در
1- Maximum variance sampling
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محل کنترل شد و پس از مراجعت بالفاصله یادداشتها با فایل صوتی مطابقت داده شد ،مطالب استخراج گردیده
و کدگزاری شد.
تسهیلگر مسئولیت ایجاد فضایی راحت و آزاد جهت ارائه نظرات و هدایت بحث را بر عهده داشت و پایشگر
بحث ،عالوه بر ثبت کلیه نظرات و زبان اشاره افراد ،بر صحت اداره جلسه نظارت داشت.
اهداف استفاده از این روش:
.a

استفاده از نظرات جمع بزرگی از افراد در مدت زمانی محدود

.b

ایجاد فرصتی برای تالقی افکار و شکلگیری بحثهای عمیق و چند جانبه

.c

دستیابی به نظراتی عمیقتر و منتقدانه تر

.d

تعیین گزینه ها برای برگزاری دلفی

برگزاری جلسات مصاحبه و بحث متمرکز گروهی با گروههای مختلف هدف ،تا آنجایی ادامه پیدا کرد که به
اشباع دادهها انجامید ،که عبارت است از کامل شدن همه سطوح کدها و اینکه از اطالعات ،مفهوم جدیدی که
نیازی به کد جدید یا گسترش کدهای موجود داشته باشد بدست نیاید.

 -3روش دلفی
دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک
موضوع یا یک سؤال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یک سری از راندهای پرسشنامه ای با
حفظ گمنامی پاسخ دهندگان ،و بازخورد نظرات به اعضای پانل است.
اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر حوزه علمی در مورد پیش بینی آینده
صائبترین نظرست .بنابراین برخالف روشهای تحقیق پیمایشی ،اعتبار روش دلفی نه به تعداد شرکت کنندگان
در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارد .در این روش با طراحی
پرسشنامه هایی نظرات افراد درخصوص تهدیدها و فرصتهای پیش روی ،اهمیت رشته و دورنمای آینده آن
جمعآوری میگردد .یک نفر به عنوان تسهیل کننده پس از هر دور و با لحاظ کردن نظر افراد ،پرسشنامههای
جدید را برای همان گروه مجددا ارسال میکند .این روند تا وقتی به یک توافق جمعی درخصوص موارد مورد
نظر در پرسشنامه برسیم ادامه مییابد)7( .
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مراحل انجام روش دلفی
 .9تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی
 .2انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها .اعضاء این هیاتها معموالً متخصصان و
ٔ تحقیق هستند.
خبرگان حوزه

ٔ برای دور اول
 .8راه اندازی فعالیتهای تنظیم پرسش نامه
 .1بررسی پرسش نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و )...
 .1ارسال اولین پرسش نامه به اعضاء هیات ها
 .6تجزیه و تحلیل پاسخهای رسیده در دور اول
ٔ دور دوم (با بازنگریهای مورد نیاز)
 .7آماده کردن پرسش نامه
ٔ دور دوم برای اعضاء هیات ها
 .3ارسال پرسش نامه
 .1تجزیه و تحلیل پاسخهای رسیده در دور دوم (مراحل  7الی  1تاحصول پایداری در پاسخهای در یافتی
ادامه مییابد)
 .94آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیلگر
با نهایی شدن تحلیل دادهها ،نتایج بهدست آمده وارد گزارش میگردد.
روش دلفی جهت تعیین میزان اجماع و یا توافق گروهی بر تهدیدها و فرصتهای فراروی رشته روماتولوژی به
دست آمده بر طبق پروتکل طراحی شده (پیوست  )8انجام گرفت .نمونه گیری برای دلفی بر اساس شناسایی
ذینفعانی صورت گرفت که به علت عدم امکان دسترسی حضوری به آنها (مثال به علت سکونت در شهرستانها و
غیره) فقط دسترسی الکترونیک به آنها امکان پذیر بود .در این روش با طراحی پرسشنامههای نیمه بسته با توجه
به کد های به دست آمده حاصل از تحلیل اطالعات استخراج شده از مصاحبه های عمیق و بحثهای گروهی
متمرکز میزان توافق بر روی نتایج حاصله بررسی گردید .در این روش ابتدا پرسشنامه بسته از طریق پست
الکترونیک و یا دورنگار به اعضای منتخب ارسال و سپس پاسخهای به دست آمده تحلیل و بدون ذکر نام در
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دور دوم به همه شرکت کنندگان ارسال گردید تا با توجه به اطالع از نظرات دیگران ،فرصتی جهت تجدید نظر
بر گزینه های قبلی و ارسال مجدد آن فراهم آید .این روند برای سه بار تکرار گردید تا به حد اکثر توافق ممکن
دستیابی حاصل شود .تعداد شرکت کنندگان در دلفی شامل بر  91نفر بود.
اهداف انجام دلفی
 - 9بررسی میزان توافق بر موارد منتج از بحثهای گروهی متمرکز و مصاحبه های عمیق
 - 2دستیابی به نظرات افرادی که به دلیل بعد مسافت و غیره امکان شرکت در جلسات حضوری را
نداشتند.
پرسشنامه دلفی با کدهای تعیین شده و  1گزینه از یک تا  1که معرف کمترین تا بیشترین میزان موافقت با
فرصتها و تهدیدهای مطروحه بود ،به  92روماتولوژیست ارسال شد که تنها  6نفر به آن پاسخ دادند.
نحوه تحلیل اطالعات
 - 9ابتدا صوت ضبط شده در گروههای مختلف به نوشته های الکترونیک تبدیل شد ،سپس محورهای
کلی شناسایی و اطالعات تحلیل و کد گزاری انجام شد .جهت تعیین میزان توافق بر محورهای کلی،
تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفت.

مسائل اخالقی
رضایت شفاهی از کل شرکت کنندگان در مصاحبه عمیق ،بحث گروهی متمرکز و دلفی اخذ گردید .به
مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که کلیه اطالعات و نظراتشان بصورت محرمانه باقی مانده و بدون ذکر اسم
مورد بهرهبرداری و انتشار قرار خواهد گرفت.
کلیه اطالعات به صورت محرمانه جمع آوری و نگهداری گردید .کلیه اطالعات و نظرات بدون ذکر اسم مورد
بهرهبرداری و انتشار قرار گرفت.
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فصل 2
تاریخچه و اهمیت رشته در آینده کشور
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تاریخچه
واژه «روماتولوژی» از دو قسمت  rheumaبا ریشه یونانی به معنی لغوی «آنچه جاری است مثل رود یا نهر» و -

logyبه معنی «شناخت» تشکیل شده است .اولین بار در قرن چهارم قبل از میالد در نوشته های بقراط به
 rheumaاشاره شده است  .تا قرنها نقرس و زمینه نقرسی به عنوان معادل تورم مفصلی و بیماری روماتیسمی
بکار می رفت .اطال «روماتیسم» به بیماریهای مفصلی در طب جدید توسط پزشک فرانسوی Guillaume

 Baillouدر سال  9612میالدی در کتابی تحت عنوان «روماتیسم و درد کمر» صورت گرفته است .او برای
اولین بار مطرح نمود که روماتیسم محدود به شکایات عضالنی اسکلتی نمی شود و درگیری عرو خونی را نیز
شامل می شود .در همان سالها پزشک انگلیسی  Thomas Sydenhamشروع به تعریف و جدا نمودن انواع
بیماریها از مجموعه کلی روماتیسم نمود ،مثل پلی آرتریت حاد تب دار (تب روماتیسمی حاد) ،حمله حاد
مفصلی (نقرس) ،بیماری مزمن مفصلی با تغییر شکل مفاصل (آرتریت روماتوئید) و بیماری مفصلی هیستریک
(فیبرومیالژیا).
روماتولوژی ) (Rheumatologyیکی از شاخه های رشته طب داخلی است که طیف وسیعی از بیماریهای
التهابی ،غیر التهابی و دژنراتیو سیستم اسکلتی – عضالنی و سایر سیستم های بدن رادر بر می گیرد.
روماتولوژیست ،پزشکی است که بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشکده پزشکی و گذراندن دوره تخصصی
بیماری های داخلی و اخذ بورد (دانشنامه) مربوطه ،وارد دوره فو تخصصی روماتولوژی شده و بعد از
گذراندن دوره آموزشی و قبول شدن در امتحانات بورد ،مدرك فو تخصصی روماتولوژی را کسب می کند.
روماتولوژیست ها آموخته ها و توانمندی های خود را درپیشگیری ،درمان ،آموزش و تحقیقات بیماری های
روماتولوژی در اختیار جامعه قرار میدهند.
روماتولوژی نوین در ایران از حدود  14سال قبل شروع شد .تا قبل از آن بیماران روماتیسمی توسط تمام
پزشکان مانند پزشکان عمومی ،متخصصین داخلی ،متخصصین اعصاب ،جراحان اعصاب و ارتوپدی تحت
درمان قرار میگرفتند .فعالیت تخصصی روماتولوژی از اوائل دهه  9814در تهران توسط دکتر سعید بنی
هاشمی ،دکتر امیرخان شفیع زاده ،دکتر فریدون دواچی ،دکتر اسحا اسحاقوف ،دکتر رضا مقتدر ،دکتر فیروز
پناهی و دکتر فرخ سرکاری (که همگی در فرانسه آموزش روماتولوژی دیده بودند) ،و دکتر محمد شفیع
زاده(که در سوئیس دوره روماتولوژی را طی نموده بود) شروع شد .بعدها ،دکتر علی اصغر اقتداری (فارغ
التحصیل از انگلستان) ،دکتر کاظم شایان (فارغ التحصیل طب فیزیکی از انگلستان) ،دکتر هادی هدایتی (فارغ
التحصیل از آمریکا) ،دکتر غالمعلی ناصح (فارغ التحصیل روماتولوژی از سوئیس و روماتولوژی اطفال از
انگلستان) ،دکتر جعفر فرقانی زاده،دکتر اکبر نهاوندی،دکتر محمدرضا صادقیان،دکتر مجید سروشان،دکتر علی
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موحدیان و دکتر محمد سالمی (فارغ التحصیالن از آمریکا) ودکتر اکبررجائی ،دکتر رحیم کشمیری و دکتر
علی خلوت به آنها پیوستند.
انجمن روماتولوژی ایران در سال  9812تحت نظارت سازمان نظام پزشکی ایران تأسیس گردید ،و در سال
 9817توسط وزارت کشور و در سال  9831توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به رسمیت
شناخته شد .این انجمن اکنون حدود  934عضو دارد که  964عضو آن روماتولوژیست میباشند.
آموزش دانشگاهی روماتولوژی در سال  9816توسط دکتر محمد شفیع زاده در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) و
در سال  9813توسط دکتر فریدون دواچی در دانشگاه تهران شروع شد .سپس در سال  9811توسط دکتر علی
اصغراقتداری در دانشگاه شیراز ،در سال  9811توسط دکترعلی ناصح در دانشگاه مشهد و در سال  9817توسط
دکترجعفر فرقانی زاده در مرکز پزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی ایران) برقرار گردید .اولین درمانگاه
سرپایی فو تخصصی روماتولوژی در سال  9811در بیمارستان هزار تختخوابی (امام خمینی) و اولین بخش
فو تخصصی روماتولوژی در سال  9818در بیمارستان داریوش کبیر (دکتر شریعتی) هر دو توسط دکتر
فریدون دواچی ایجاد گردید .رشته فو تخصصی روماتولوژی جزء اولین گروه های فو تخصصی بود که به
صورت رسمی آموزش فو تخصصی روماتولوژی را طبق ضوابط وزارت بهداری وقت در سال  9868در دو
دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران آغاز نمود .اکنون در  7مرکز دانشگاهی برنامه های مصوب برای آموزش
دوره فو تخصصی روماتولوژی وجود دارند .این مراکز عبارتند از :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی و بخش
روماتولوژی بیمارستان امام خمینی) ،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه
علوم پزشکی مشهد .فارغ التحصیالن این مراکز هم اکنون در شهرهای مختلف کشور در مراکز دانشگاهی و یا
خصوصی مشغول به کار میباشند.
برطبق اساسنامه ،انجمن روماتولوژی ایران در زمینه های علمی ،تحقیقاتی ،تخصصی و فنی مربوط به رشته
روماتولوژی فعالیت می نماید .این انجمن غیرانتفاعی بوده و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می
باشد.
هیات مدیره انجمن  7نفر بوده که هر  8سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .طبق آخرین رای گیری
بعمل آمده در مجمع عمومی سال  ،9833هیات مدیره انجمن روماتولوژی عبارتند از:
 .9دکتر آرمان احمدزاده )عضو علی البدل)
 .2دکتر آناهیتا امیرپور ( بازرس علی البدل)
 .8دکتر محمود اکبریان ( دبیر)
 .1دکتر فریدون دواچی ( رئیس هیات مدیره(
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 .1دکتر احمدرضا جمشیدی (نایب رئیس)
 .6دکتر محسن سروش (بازرس)
 .7دکتر جعفر فرقانی زاده (عضو هیات مدیره)
 .3دکترمریم مقدسی جهرمی ( عضو علی البدل)
 .1دکترسید رضا نجفی زاده ( خزانه دار)
اهم وظایف و اهداف انجمن عبارتند از:
 .9ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی وتبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایر کارشناسان بهداشتی
 .2همکاری با وزارت بهداشت ،دانشگاه ها و سایر سازمان های ذیربط در مسائل آموزشی ،پژوهشی،
درمانی و حرفه ای مربوط به روماتولوژی
 .8تهیه و تدوین انتشارات علمی(ازجمله مجله روماتولوژی ایران که به زبان انگلیسی منتشر می شود).
 .1برنامه ریزی و برگزاری گردهمائی های آموزشی ،پژوهشی و آموزش مداوم در سطح ملی و بین
المللی (جلسات ماهانه معرفی بیمار دربیمارستان دکترشریعتی از حدود 25سال پیش ،سمپوزیومهای
روماتولوژی در کنگره های ساالنه جامعه پزشکان متخصص داخلی از سال  ،9863سمپوزیومهای
روماتولوژی در شهرهای مختلف ایران در قالب جلسات انجمن های فو تخصصی داخلی ،و کنگره
ساالنه روماتولوژی که از سال  9836بطور مرتب برگزار شده است).
اهمیت رشته درآینده کشور
با توجه به:
 شیوع حدود 12در صدی شکایات وبیماریهای مفصلی – استخوانی در کشور
 تحمیل بار اقتصادی –اجتماعی ناشی از این بیماری ها به نظام سالمت کشور
 باالبودن بار بیماری ،سالهای به هدر رفته عمر ،سالهای از دست رفته و سالهای سپری شده با نداتوانی در
هر دو جنس و در همه سنین
 جایگاه پنجم بیماریهای روماتولوژی در بین طبقات هفده گانه بیماریها وآسیب ها از نظر بار بیماری
ضرورت توجه به این علم و حمایتهای همه جانبه برای رشد آن در زمینه های مختلف (نیدروی انسدانی ،مدالی،
تجهیزات و خدمات و  )...به شدت احساس میشود.
بر اساس برآوردهای انجام شده ،طی ده سال آینده نیاز کشور به نیروی انسانی توانمند و متخصص در این رشدته
به شرح ذیل است:
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تعداد تربیت دستیار بایستی به گونه ای باشد که در ده سال آینده برای هر دانشگاه در کشور به ازای هر
بیمارستان عمومی حداقل  2نفر و به ازای هر  914هزار نفر جمعیت کشور یک نفر روماتولویست وجود
داشته باشد.
بنابر این ،بادر نظر گرفتن رشد  9.1در صدی جمعیت و محاسبه خروجی ها ،میزان نیاز ،چیزی حدود144
نفراست.
درکشورهای غربی به ازای هر 944هزار تا  914هزار جمعیت یک نفر روماتولوژیست مورد نیاز برآورد شده
است.
رسالت رشته روماتولوژی تربیت پزشکانی است که دارای توانمندی در حیطه های زیر باشند:
مراقبت از بیماران روماتولوژی با بکار گیری علم ،تعهد و اخال حرفه ای
پیشگیری از بیماریهای روماتولوژی
فعالیت حرفه ای در شرایط متفاوت دانشگاهی و غیر دانشگاهی
ارتقاء سطح دانش  ،مهارت  ،توانمندی و اعتماد به نفس شخصی بصورت مادام العمر
یافتن مشکالت بیماران روماتولوژی و انجام پژوهش در جهت حل آنها

از دانشآموختگان این دوره انتظار میرود که روماتولوژیست هایی با قابلیت های زیر باشند:
توانایی تشخیص و درمان بیماریهای روماتولوژی را داشته و وضعیت سالمت بیماران را ارتقاء دهند .
بتوانند در شرایط مختلف مانند درمانگاه .مطب .بخش های بستری بیمارستانی  .در بخش های دولتی و
خصوصی و شهر های بزرگ و کوچک به فعالیت بپردازند.
در تمام طول دوره طبابت دانش خود را به روز نگه داشته و آخرین روشهای تشخیصی و درمانی را به طور
مناسب به کار گیرند.
با روشهای تحقیق آشنایی کامل داشته و بتوانند مقاالت روماتولوژی را به نحو صحیح تحلیل نمایند.
همگام با نظام سالمت جامعه فعالیت کرده و در آینده این نظام را مدیریت نموده و ارتقاء بخشند .
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دورنمای روماتولوژی
روماتولوژي از جمله زير گروه هاي مهم رشته داخلي است كه سالمت بافت همبند و مفاصل را هدف قرار داده
و نقش اساسي در تأمين و ارتقاء سالمت انسان دارد .پيشرفتهاي علم پزشکي در زمينههاي روماتولوژي،
تغيير سن و بافت جامعه ،پيدايش ديدگاههاي جديد و روشهاي نوين درماني و نيز پيدايش داروهاي مختلف
مهمترين موضوعات رشته روماتولوژي مي باشد .
حيطه بيماري هاي روماتولوژي به شرح ذيل مي باشد:
انواع بيماريهاي مفصلي
واسکوليت ها
مونوآرتريت هاي حاد و مزمن
اسپونديلوپاتي ها
پلي آرتريت هاي حاد و مزمن
سندرم بهجت
دردهاي پشت وكمر
ساركوئيدوز
تظاهرات اسکلتي عضالني بيماريهاي سيستميك
بيماريهاي پري آرتيکولر)تاندونيت و بورسيت( و فيبروميالژي
آرتريت سپتيك
آرتروز و استئوآرتريت
روماتيسم حاد مفصلي
استئو پروز
آرتريت روماتوئيد
نقرس
آلرژي و آنافيالكسي
27
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لوپوس
كهير و آنژيوادم
اسکلر و درمي و شوگرن
اختالالت عملکرد سيستم هاي ايمني در بيماريهاي روماتولوژيك
پلي ميوزيت ،درماتوميوزيت و ساير ميوپاتي ها
تحمل ايمني وخود ايمني
آرتروپاتي ناشي از كريستال
واكنشهاي ايمون كمپلکسي
حساسيت فوري و تاخيري تاثير آن در سيستم ايمني
پاتوژنز بيماريهاي سيستم HLA

تغيير بافت سني جامعه و پيشرفت در ساير رشتههاي پزشکي سبب شده با گروه جديدي از بيماران مواجه
شويم كه شکايت آنان از بيماريهاي روماتيسمي به علت درمان نوين بيماريهاي زمينهاي مانند پيوند مغز
استخوان ،پيوند كليه و… است  .درمانهاي پيشرفته در زمينههاي مختلف پزشکي با باال رفتن سن افراد،
آمار بيماريهاي مفصلي را افزيش داده است.
نقش داروهاي محافظت كننده غضروف ،داروهاي جديد در درمان پوكي استخوان ،داروهاي بيولوژيك
مختلف در درمان بيماريهاي روماتولوژي ،روشهاي نوين درماني از جمله پيوند سلولهاي بنيادي ،ژن
درماني و از محورهاي چالش بر انگيز در اين رشته مي باشد .هورمون درماني در درمان استثوپروز (پوكي
استخوان) ،هورمونهاي جنسي ،آثار داروهاي ضدچربي در بيماريهاي روماتيسمي و اقتصاد درمان را از
جمله مسائل مهم اين رشته است.
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دورنما
دورنماي رشته روماتولوژي در سال :4141
در زمینه درمان:
راه اندازي رشته فوق تخصصي روماتولوژي حداقل در تمام مراكز استان (استان هاي محروم) و شهرستان
هاي با جمعيت باال تا سال  1404به نحوي كه افراد مبتال به بيماري هاي تخصصي روماتولوژي در هر
استان بتوانند بدون نياز به مراجعه به مراكز ساير استان مانند تهران ،اصفهان و غيره ،تحت نظر فوق تخصص
روماتولوژي تحت درمان قرار گيرند.
امکان وجود آزمايش هاي تخصصي روماتولوژي در مراكز استان ها كه بيماران مجبور نباشند براي آزمايش
هاي تشخيصي به شهرهاي بزرگ مراجعه كنند.
امکان دسترسي تمام افراد در اقصي نقاط ايران با هر سطح اقتصادي و اجتماعي به خدمات تخصصي
روماتولوژي

راه اندازي شبکه توريسم بين المللي و منطقه اي به عنوان قطب روماتولوژي منطقه براي جذب بيماران
روماتولوژيك و ارائه خدمات مناسب به آنها
همکاري متناسب رشته روماتولوژي با رشته هاي مرتبط مانند ارتوپدي ،توانبخشي ،طب فيزيکي  ،پوست و
غيره جهت ارائه خدمات بهتر به بيماران و پيشگيري از صرف هزينه هاي اضافي
در زمینه آموزش:
دانشجويان پزشکي و اينترن ها بتوانند در تمام دانشگاه هاي پزشکي سطح كشور دورهاي يك ماهه
روماتولوژي را در دانشگاه محل تحصيل خود سپري نمايند .دانشجويان پزشکي نيز عالوه بر آموزش نحوه
معاينه سيستم موسکولواسکلتال  ،با بيماريهاي شايع روماتولوژي تحت نظارت و آموزش روماتولوژيست آشنا
شوند.
آموزش هاي الزم به پزشکان عمومي و برگزاري دوره هاي بازآموزي باالخص براي پزشکان مقيم در روستاها
و خانه هاي بهداشت (طرح پزشك خانواده) براي شناسايي بيماران روماتيسمي و ارجاع صحيح و به موقع
بيماران
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آموزش هاي الزم براي بيماران و همراهان آنها در ابعاد مختلف توسط پزشکان يا پرسنل آموزش ديده انجام
شود.
گسترش دوره هاي آموزشي را ه دور مبتني بر فناوري هاي نوين به و ويژه آموزش هاي الکترونيکي براي
دانشجويان ،دستياران و اعضاي هيات علمي
برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت منطقه اي و بين المللي به ويژه با تاكيد بر روي سند چشم انداز
ايجاد شبکه هاي آموزشي منطقه اي به صورت از راه دور يا حضوري يا تركيبي
در بعد پژوهش:
تا سال  1404توليد علم در رشته روماتولوژي به نحوي باشد كه در كشورهاي منطقه رتبه اول را داشته
باشد.
مجله هاي تخصصي روماتولوژي در كشور (به زبان انگليسي) با رويکرد منطقه اي و بين المللي راه اندازي
شوند.
پزشکان در پروژه هاي تحقيقاتي مربوط به بيماريهاي روماتولوژي در سطوح مختلف همکاري و شركت فعال
داشته باشند.
سيستم هاي ثبت اطالعات بيماران در بيماري هاي مختلف روماتولوژي راه اندازي شود.
ايجاد شبکه هاي پژوهش از افراد حقيقي و حقوقي و توسعه همکاري هاي بين المللي به ويژه بين
مراكزپژوهش
توسعه تحقيقات كاربردي به ويژه فرآورده هاي دارويي ،تجهيزات و وسايل پزشکي
ايجاد بانك هاي اطالعاتي تخصصي پژوهشي و افزايش تعداد مراكز تحقيقات روماتولوژي

در بعد اجتماعي:
تا سال  1404آگاهيهاي عمومي از بيماريهاي روماتولوژي با تشکيل انجمنهاي مردمي و فرهنگ سازي و
افزايش سطح سواد مردم افزايش يابد.
ارتقاء سطح سواد به گونه اي باشد كه از مراجعات مکرر و غير الزم به روماتولوژيست پيشگيري و بالعکس
مراجعات ضروري به روماتولوژيست تشخيص داده است.
32

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

پزشکان با برقراري ارتباط با بيماران ،همراهان و همکاران اطالعات الزم در باره بيماران را گردآوري نمايند.
با درخواست منطقي و انجام معاينه دقيق باليني و انجام اقدامات تشخيصي پاراكلينيکي مورد نياز ،اطالعات
مربوط به بيماري را تکميل نمايند.
پزشکان با تجزيه و تحليل ،تفسير داده ها و استدالل باليني به تشخيص صحيح بيماريها مبادرت ورزند و
برنامه هاي مناسب درماني شامل درمانهاي دارويي ،درمانهاي تسکيني و حمايتي ،مراقبت ،توانبخشي،
آموزش و پيگيري را طراحي نمايند.
پزشکان در جهت تامين ،حفظ و ارتقاي سالمت افراد و پيشگيري از ابتال يا پيشرفت بيماري آنها در افراد و
جامعه برنامه ريزي و كمك نمايند.
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فصل 3
شاخص های ارزیابی موضوع علمی
جداول مقادیر شاخصها و
تجزیه و تحلیل دادهها
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جداول مقادیر شاخص ها
شاخص های ارزیابی موضوع علمی
تعداد /نام

عنوان

تعداد /نام

عنوان

تعداد /نام

عنوان
تعداد مراکز تحقیقاتی

1

قطب های علمی

مرکز تحقیقات

کتب تالیفی

بیماریهای روماتیسمی

انجمن

روماتولوژی

کودکان

دانشگاه علوم

(احمدرضاجمشیدی-

پزشکی تهران

شفیعه موثقی)

تعداد دانشجویان ورودی در این

0

رشته در سال  1311در مقطع

شبکه های

0

کتب ترجمه

0

تحقیقاتی

دستیاری
تعداد دانشجویان ورودی در این

13

مراکز رشد

0

رشته در سال  1311در مقطع

مجالت

0

علمی
پژوهشی

فلوشیپ

داخلی
تعداد دانشجویان ورودی در این

0

رشته در سال  1311در مقطع
PhD
تعداد دانشجویان ورودی در این

0

ثبت شده

رشته در سال  1311در مقطع

رشته در سال  1311در مقطع
کارشناسی

اخذ رتبه در

همایش
0

جشنواره رازی و

کارشناسی ارشد
تعداد دانشجویان ورودی در این

پتنت یا اختراع

0

یا خوارزمی
0

پژوهشگران برتر
)(Highly cited
بر اساسISI
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شاخص هاي عملكردي
شاخص

ردیف

تعداد

9

تعداد مجالت ملی و سازمانی

0.00

2

تعداد مجالت نمایه شده در ISI

0.00

8

درصد مجالت نمایه شده در  ISIاز کل مجالت ملی و سازمانی

0.00

1

تعداد مقاله به ازای هر فرد (هیات علمی و یا اعضای انجمن)

1.11

1

تعداد مقاالت نمایه شده در  ISIبه ازای هر فرد

0.44

6

تعداد مقاالت نمایه شده در  Pubmedبه ازای هر فرد

0.33

7

تعداد مقاالت نمایه شده در  scopusبه ازای هر فرد

0.78

3

درصد مقاالت نمایه شده در  ISIاز کل مقاالت

40.00

1

درصد مقاالت به زبان انگلیسی از کل مقاالت

20.00

94

درصد مقاالت با همکاری بین بخشی نویسندگان (از بخش های مختلف یک
سازمان) از کل مقاالت

99

درصد مقاالت با همکاری بین سازمانی نویسندگان (از سازمان های مختلف) از
کل مقاالت

92

درصد مقاالت با همکاری بین المللی نویسندگان (از سایر کشورها) از کل
مقاالت

90.00

30.00

0.00

98

درصد مقاالت مروری از کل مقاالت

91

تعداد کتب علمی تخصصی تالیف شده

91

تعداد کتب علمی تخصصی ترجمه شده

0.00

96

تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره های خارجی و بین المللی به ازای هر فرد

0.67

97

تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی به ازای هر فرد

0.11

93

درصد ارائه مقاالت در قالب سخنرانی از کل مقاالت ارائه شده در کنگره ها

91

درصد مقاالت ارائه شده در کنگره های خارجی و بین المللی از کل مقاالت

0.00

ارائه شده

1

40.00
120.00

24

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب شده بنیادی به ازای هر فرد

0.22

29

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب شده کاربردی به ازای هر فرد

0.44
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22

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب شده توسعه ای به ازای هر فرد

28

درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی مصوب شده از کل طرحهای تحقیقاتی مصوب

21

درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی مصوب شده از کل طرحهای تحقیقاتی
مصوب

21

درصد طرحهای تحقیقاتی توسعه ای مصوب شده از کل طرحهای تحقیقاتی
مصوب

0.00
33.33
66.67

0.00

26

تعدادگردهمائی های علمی -تخصصی برگزار شده

0.00

27

تعداد پتنتها و اختراعات ثبت شده

0.00

23

تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشی از جشنواره های علمی و پژوهشی ملی و بین
المللی

0.00

 منظور از همکاری بخش های مختلف یک سازمان این است که بیش از یک واحد از یک دانشگاه
علوم پزشکی در مطالعه مشارکت داشته باشد.
 منظور از همکاری با موسسات یا دانشگاههای دیگر این است که بیش از یک دانشگاه یا موسسه در
تولید مقاله همکاری داشته اند.
 منظور از همکاری با نویسندگان خارج از کشور این است که در مطالعه دانشگاه یا موسسه ای وابسته به
خارج از کشور با یکی از دانشگاههای داخلی مشارکت داشته است.
 به دلیل عدم ذکر عنوان کنفرانس در بانک اطالعاتی تفکیک داخلی و خارجی امکانپذیر نبود.
همپوشانی بانکهای اطالعاتی گزارش شود.
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شاخص هاي ساختاري
شاخص

ردیف

تعداد

.4
.2

تعداد مراکز تحقیقاتی فعال به تفکیك دولتی و غیردولتی در کل کشور
تعداد شبکه های علمی -پژوهشی

1
0.00

.3

تعداد قطب های تحقیقاتی (کانونهای عالی تحقیقی نمونه)

0.00

.1

تعداد مراکز رشد

0.00

.5

تعداد دورههای مشترك با دانشگاههای معتبر دنیا

0.00

.6
.7

تعداد تفاهم نامه های مشاوره و پژوهش صنعت با مراکز تحقیقاتی
تعداد دفاتر همکاریهای علمی مشترك با سایر کشورهاو مجامع علمی بینالمللی

36
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شاخص نیروی انسانی
شاخص

ردیف

تعداد

9

متوسط تعداد اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی

8.00

2

متوسط تعداد اساتید مراکز تحقیقاتی

6.00

8

متوسط تعداد دانشیار مراکز تحقیقاتی

0.00

1

متوسط تعداد استادیار مراکز تحقیقاتی

2.00

1

متوسط تعداد مربی مراکز تحقیقاتی

0.00

6

متوسط تعداد پژوهشگران غیر هیات علمی شاغل در مراکز تحقیقاتی

2.00

7

نسبت پژوهشگران غیر هیات علمی به اعضای هیات علمی در کل مراکز تحقیقاتی

0.25

3

نسبت پژوهشگران غیر هیات علمی به کل پژوهشگران در کل مراکز تحقیقاتی

0.20

1

نسبت پژوهشگران هیات علمی به کل پژوهشگران در کل مراکز تحقیقاتی

0.80

94

نسبت اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی به کل تعداد کل هیات علمی

0.08

99

نسبت پژوهشگران (هیات علمی و غیرهیات علمی) با مدرك دکترای حرفه ای به کل
پژوهشگران مراکز تحقیقاتی

92

نسبت پژوهشگران (هیات علمی و غیرهیات علمی) با مدرك دکترای تخصصی به کل
پژوهشگران مراکز تحقیقاتی

98

نسبت پژوهشگران (هیات علمی و غیرهیات علمی) با مدرك کارشناسی ارشد به کل
پژوهشگران مراکز تحقیقاتی

91

نسبت پژوهشگران (هیات علمی و غیرهیات علمی) با مدرك کارشناسی به کل پژوهشگران
مراکز تحقیقاتی

91

نسبت پژوهشگران (هیات علمی و غیرهیات علمی) با مدرك کاردانی به کل پژوهشگران
مراکز تحقیقاتی

0.20

0.80

0.00

0.00

0.00

96

تعداد دانشجویان دستیاری

0.00

97

تعداد دانشجویان فلوشیپ

13.00

93

تعداد دانشجویان PHD

0.00

91

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

0.00
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24

تعداد دانشجویان کارشناسی

0.00

29

میانگین درصد اختصاص زمان اعضای هیات علمی به فعالیت های آموزشی

39.33

22

میانگین درصد اختصاص زمان اعضای هیات علمی به فعالیت های پژوهش

4.14

28

میانگین درصد اختصاص زمان اعضای هیات علمی به فعالیت های ارائه خدمت

76.01

21

میانگین درصد اختصاص زمان اعضای هیات علمی به سایر فعالیت های

0.89

21

تعداد اعضای هیات علمی فعال در مراکز تحقیقاتی (معادل تمام وقتی)

5.00

شاخصهای مالی و اقتصادی

ردیف
9
2

شاخص
درصد اعتبارات دولتی از کل بودجه اختصاص یافته به طرح های تحقیقاتی
درصد اعتبارات خارجی از کل بودجه اختصاص یافته به طرح های تحقیقاتی

تعداد
100.00
0.00

8

میزان اعتبار تخصیص یافته به ازای هر پروژه

32963617

1

میزان اعتبار تخصیص یافته به ازای هر پروژه بنیادی

98890850

میزان اعتبار تخصیص یافته به ازای هر پروژه کاربردی

49445425

میزان اعتبار تخصیص یافته به ازای هر پروژه توسعه ای

0.00

1
6
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فصل 1
نتایج جستجو در سه بانك اطالعاتی
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نام کشور

ردیف

تعداد مقاالت سال

تعداد مقاالت سال 2002

تعداد مقاالت سال

ISI 2002

Scopus

PubMed 2002

.1

ترکیه

351

133

151

.2

فلسطین اشغالی

121

152

29

.3

ایران

22

111

12

.1

مصر

31

12

23

.5

عربستان

11

11

11

سعودی
1

.9

لبنان

10

23

.1

پاکستان

1

31

.1

گرجستان

-

21

10

.2

کویت

1

10

2

.10

اردن

-

1

5

.11

امارات متحده

5

1

2

عربی
.12

عمان

5

1

2

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

بحرین
ارمنستان
عراق
قرقيزستان
اردن
قزاقستان
تاجيكستان
ازبكستان
افغانستان
فلسطين
قطر

3
3
3
2
2
2
2
675

3
3
2
2
1
912

11
1
319

جمع

12
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- 1در جدول شماره  9-1نتایج جستجو در هر سه بانک به تفکیک آمده است .تعداد کل مقاالت منطقه در سال
 2441در بانک های اطالعاتی  Scopus ، ISIو  PebMedبه ترتیب  142 ،671و  891مقاله بود.
- 2در ادامه نتایج بانکهای اطالعاتی  ISIو  Scopusبرای کشورهای ایران ،ترکیه و مصر و آمریکا به عنوان
کشور توسعه یافته که بیشترین تولیدات علمی در این حوزه را دارد به تفکیک ارایه خواهد شد .الزم
به ذکر است  88مقاله ایران در سال  2443چاپ و در سال  2441در آی اس آی ایندکس شده اند.

11
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نتایج بانك اطالعاتی ISI

12
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جستجو در بانک اطالعاتی  ISIانجام گرفت  .نتایج ذیل به دست آمد94 .کشور اول جهان که بیشترین تعداد
مقاالت را در حوزه علم روماتولوژی داشته اند در نمودار شماره 9-1آمده است .این کشورها همگی بیش از
 844مقاله در سال  2441تولید کردهاند.

نمودار شماره 10 :1-1کشور اول جهان در سال  2002در حوزه علم روماتولوژی

شاخصهای زیر برای کشورهای مورد نظر بررسی شد:
 تعداد کل انتشارات در بازه زمانی مورد نظر و رسم نمودار خطی برای هر کدام
 محققین برتر این حوزه در هر  1کشور ()top authors
 منابع انتشار مطالعات مربوطه در هر  1کشور ()journals
 نوع مطالعات انجام شده ()type of documents
 سازمانها و نهادهای حمایت کننده مطالعات ()institutions and funding agencies
 میزان کل استناد ( )citationبه مقاالت هر  1کشور
 میزان استنادات به هر مقاله در هر  1کشور
 بررسی الگوی مشارکت بین محققان ایرانی
 بررسی الگوی مشارکت بین محققان ایران و سایر کشورها

13
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در جدول شماره 2-1نتایج کلی برای  1کشور ایران ،آمریکا ،ترکیه و مصر را مشاهده میکنید:
جدول شماره :2-4وضعيت توليد مقاالت ،استنادات ،شاخص Hو رتبه جهانی  4کشور مورد نظر در سال 2119

کشور

تعداد کل مقاالت

آمریکا
ترکیه
ایران
مصر

تعداد کل
استنادات

میانگین
استنادات به هر
مقاله

میانگین استنادات
سالیانه ( 3ساله)

رتبه در
H Index

دنیا

3017
351
92

16661
694
152

5.52
1.98
1.65

5553.67
231.33
50.66

43
10
5

1
14
32

34

49

1.44

16.33

3

42

در ادامه روند تولیدات علمی  12ساله این  1کشور را مورد بررسی قرار دادیم .نمودار  2-1نشان میدهد که روند تولید علم در
این حوزه در حال افزایش است هرچند در برخی از سالها با نوساناتی مواجه بوده است .این روند رو به افزایش در کشور
امریکا در مقایسه با کشور های ایران ،ترکیه و مصر باالتر است به نحوی که از حدود  1722مقاله در سال  2222به میزان
تقریبا  2622مقاله رسیده است .باید توجه نمود که این روند رو به رشد به صورت مداوم نبوده است .سال  2228در آمریکا
بیشترین تعداد مقاله را داشته است.

نمودار شماره :2-1روند  10ساله تولیدات علمی حوزه روماتولوژی در  1کشور مورد نظر ( - )2000-2002بانك ISI

11
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با توجه به فاصله زیاد آمریکا با  8کشور دیگر و نامشخص بودن روندهای ایران و مصر و انطبا آنها در نمودار
فو کشور آمریکا را حذف کرده و نمودار روند  94ساله را برای  8کشور ایران ،ترکیه و مصر ترسیم کردیم تا
وضعیت این حوزه را در منطقه نشان دهیم .در این نمودار نیز همانطور که مشاهده می کنید رشد تعداد مقاالت
در کشور ترکیه نسبت به ایران بیشتر است .تعداد مقاالت ایران از سال  2441با شیب مالیم ولی مثبتی را به
افزایش بوده در حالی که در کشور مصر در چهار سال اخیر تعداد مقاالت تغییر فاحشی نداشته است.

نمودار شماره :3-1روند  10ساله تولیدات علمی حوزه روماتولوژی در  3کشور منطقه ( - )2000-2002بانك ISI

برای مشخص شدن رابطه بین میزان تولیدات علمی و میزان استناد به آنها (یعنی در واقع سنجش کمیت و کیفیت
تولیدات علمی در کنار هم) ،تعداد کل مقاالت این  1کشور و میزان استنادات به هر مقاله را در کنار هم در یک
نمودار سه بعدی ترسیم کردیم .بر اساس مدارک  ISIتعداد كل استنادات به مقاالت روماتولوژي در ايران در
سال  22 ، 2442مورد بود .متوسط ميزان استناد به هر مقاله  (citation per paper) 4/65بود .توليدات
علمي در آمريکا و تركيه به ترتيب  3447و  354بوده و ميزان استناد به هر مقاله نيز به ترتيب  5552و
 4521مي باشد .همانگونه كه مشاهده مي كنيد شکاف بزرگي در تعداد مقاالت و همچنين ميزان استناد به
هر مقاله در مقايسه آمريکا با كشور هاي منطقه اي وجود دارد.

11
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نمودار شماره :1-1مقایسه تولیدات علمی و استناد به هر مقاله در هر  1کشور مورد نظر –بانك ISI

همانطور که نمودار نیز گویا می باشد ،میزان استنادات به مقاالت کشورهای ایران و مصر با اینکه از نظر تعداد
مقاله فاصله زیادی با کشور ترکیه دارند ،با میزان استناد به مقاالت کشور ترکیه فاصله چندانی ندارد( .البته باید
به مساله استناد به خود ()Self-citationدر این زمینه توجه شود).

16
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بررسی وضعیت کشور ایران

تعداد کل مقاالت ایران در سال  2441در زمینه روماتولوژی  12 ،مقاله بودهاست .که در مقایسه با سال 2443
حدود  %14افزایش داشته است .میزان استنادات در سال  14.67 ،2441مورد بوده که نسبت به سال 2443
افزایش چشمگیری داشته است .این روند می تواند به دلیل افزایش کیفیت مقاالت چاپ شده باشد .همچنين
 h-indexمقاالت  1می باشد.
در این  12مقاله ایران با  7کشور دیگر مشارکت و همکاری داشته است .در جدول شماره  8-1سهم مشارکت
هر یک از این کشورها آمده است .قابل توجه است که همکاری ایران بیشتر با کشور های اروپایی بوده است.
جدول شماره  : 3-1همکاریهای بینالمللی ایران با سایر کشورها در سال  2002در حوزه روماتولوژی

% of
92
4.34 %
4.34%
3.26 %
3.26 %
2.17 %
2.17 %
2.17 %

Record
Count
4
4
3
3
2
2
2

17

Country/Territory
GERMANY
SPAIN
ENGLAND
USA
GREECE
NETHERLANDS
SWEDEN
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در مجموع ایران  91مطالعه با همکاری کشورهای خارجی داشته است.
94نویسنده اول ایران که بیشترین تولیدات علمی در حوزه علم روماتولوژی در سال  2441را داشته اند در جدول
 1-1آمده است .در این جدول وابستگی سازمانی این نویسندگان و شاخص Hآنها در مقاالتی که در حوزه علم
روماتولوژی در سال  2441تولید کرده اند ،آمده است .در این جدول آقای دکتر فریدون دواچی با تعداد 21
مقاله و  1 H Indexدر رتبه اول جای دارند .تعداد مقاالت دکتر دواچی و دکتر شهرام در حدود  %64از کل
مقاالت را شامل می شودو همچنین باید توجه نمود که این  94نویسنده همگی اساتید دانشگاه علوم پزشکی
تهران هستند .این نکته باید اساتید سایر دانشگاه ها و مراکز را به پژوهش های بیشتر و در نتیجه آن چاپ
مقاالت بیشتر سو دهد.

جدول شماره :1-1نویسندگان برتر روماتولوژی ایران در سال 2002

H Index
9
6
4
7
6
1
2

1
3
3

Affiliation
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science
Tehran Univ of Med
Science

% of
92
31.5217 %

Record
Count
29

1 DAVATCHI, F

30.4348 %

28

2 SHAHRAM, F

19.5652 %

18

3 NADJI, A

18.4783 %

17

4 NADERI, N

14.1304 %

13

11.9565 %

11

5 CHAMSDAVATCHI, C
6 AKHLAGHI, M

9.7826 %

9

7 FAEZI, T

9.7826 %

9

8 SHAMS, H

6.5217 %

6

9 CHAMS, H

6.5217 %

6

10 REZAEI, N

5.4348 %

5

11 AMIRZARGAR,
AA

18

No Authoress
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همانطور که مالحظه می کنید دکتر هرمز شمس به دو صورت  Shamsو  Chamsدر مقاالت آمده است.
درواقع ایشان با  91مقاله در جایگاه  1این جدول بایستی قرار گیرند 7 .نویسنده اول در مرکز تحقیقات
روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به پژوهش می باشند.
بر اساس اطالعات سايت  ISIمقاالت روماتولوژي چاپ شده ايران از نظر وابستگي سازماني و مراكز مشاركت
كننده در چاپ مطالعه بررسي شدند جدول شماره  1-1موسسات و دانشگاههایی که بیشترین میزان تولید مقاله
را داشتهاند فهرست کردهاست .دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از نیمی از مقاالت این حوزه را تولید کرده
است .و بعد از آن دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران و شاهد قرار دارد .اين نتايج نشان دهنده مراكز فعال در
زمينه تحقيقات روماتولوژي است .البته مشاركت بيشتر اين مراكز ممکن است الزاما به معني فعالتر بودن
آنها نباشد بلکه به علت در اختيار داشتن اعضاء هيات علمي بيشتر در اين تخصص باشد.

جدول شماره :5-1مراکز علمی برتر روماتولوژی ایران در سال 2002

55.43 %
10.86 %
6.52 %
6.52 %
5.43 %
5.43 %
5.43 %
5.43 %
4.34 %
4.34 %
4.34 %

Record
Count
51
10
6
6
5
5
5
5
4
4
4

% of 92

4.34 %
3.26 %
3.26 %

4
3
3

Institution Name
UNIV TEHRAN MED SCI
MASHHAD UNIV MED SCI
IRAN UNIV MED SCI
SHAHED UNIV
BAQIYATALLAH UNIV MED SCI
JMERC
TABRIZ UNIV MED SCI
TARBIAT MODARES UNIV
IMAM REZA HOSP
ISFAHAN UNIV MED SCI
SHAHEED BEHESHTI UNIV MED
SCI
ZAHEDAN UNIV MED SCI
SHIRAZ UNIV MED SCI
UNIV TEHRAN

بررسی به عمل آمده در خصوص زبان تولیدات علمی نشان داد که همه مقاالت ایران به زبان انگلیسی به چاپ
رسیدهاند.
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در جدول  6-1اسامی و ضریب تاثیر مجالتی که بیش از یک مقاالت ایران را منتشر کرده اند آمده است .این
مقاالت در مجموع در  98مجله به چاپ رسیده اند .مجله CLINICAL AND EXPERIMENTAL

 RHEUMATOLOGYبا ضریب تاثیر  2.81بیشترین تعداد مقاالت ایران را به چاپ رسانده است .همچنین این
مجله در بین مجالتی که بیش از یک مقاله از ایران چاپ نموده اند باالترین ضریب تاثیر را داراست .همانطور
که مشاهده می کنید ،حدود نیمی از این مجالت ایرانی هستند و ضریب تاثیر آنها کمتر از یک می باشد.
بیشترین ضریب تاثیر مجالت ایرانی  4.16و متعلق به IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA
 AND IMMUNOLOGYمی باشد.

اما از طرف دیگر این نتایج نشان می دهد با انتشار مجالت بین المللی در داخل کشور بیشتر می توان در تولید
علم جهانی مشارکت نمود.
در مجموع به نظر می رسد که که سطح بیشتر مقاالت ایرانی فراتر نمی رود و احتماال کیفیت آنها برای مجالت
خارجی مناسب نیست .البته ممکن است به علت کوچک و محدود و  localبودن مطالعات باشد .با توجه به
نقش تحریم ها نیز ممکن است مسائل سیاسی دلیلی برای چاپ نشدن مقاالت ایرانی در مجالت معتبر تر باشد.
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جدول شماره :9-1مجالت منتشر کننده تولیدات علمی روماتولوژی ایران در سال 2002و ضریب تاثیر آنها

IF

% of
92

Record
Count

2.39

22.82 %

21

-

10.86 %

10

1.66
0.87
0.31

6.52 %
5.43 %
4.34 %
3.26 %

6
5
4
3

-

2.17 %

2

1.43

2.17 %

2

0.96

2.17 %

2

0.13

2.17 %
2.17 %

2
2

0.07

2.17 %

2

1.49

2.17 %

2

Source Title
CLINICAL AND EXPERIMENTAL
RHEUMATOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF
RHEUMATIC DISEASES
CLINICAL RHEUMATOLOGY
MODERN RHEUMATOLOGY
ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE
TOXIN REVIEWS
DARU-JOURNAL OF FACULTY OF
PHARMACY
EUROPEAN CYTOKINE NETWORK
IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA
AND IMMUNOLOGY
IRANIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS
IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL
JOURNAL
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL

تولیدات علمی ایران از نظر تنوع به شرح جدول زیر بوده است .سهم مقاالت پژوهشی نسبت به مقاالت مروری بسیار باالتر
است .پس از آن مقاالت مربوط به سمينار ها و كنفرانس ها بود .نتايج نشان مي دهد مقاالت اصيل در ايران در اولويت قرار دارند و ساير
انواع مقاالت چندان مورد توجه نيستند كه اين موضوع احتماال به علت تاكيد بيشتر وزارت بهداشت بر مقاالت اصيل براي ارتقاء اعضا
هيات علمي است .از طرفي نگارش مقاالت مروري نيز كه از ارزش بيشتري در مقايسه با مقاالت اصيل برخوردار است مشکل تر و پيجيده
تر از مقاالت اصيل است.

جدول شماره  :1-1نوع تولیدات علمی روماتولوژی ایران در سال 2002

Record
Count
66
21
3

% of
92
71.7391 %
22.8261 %
3.2609 %

Document Type
ARTICLE
MEETING ABSTRACT
REVIEW

 1مقاله اول ایران که بیشترین تعداد استناد را داشتهاند به همراه اطالعاتی درخصوص نویسنده ،تعداد استناد،
تعداد دانشگاهها و واحدهای سازمانی داخلی و خارجی مشارکتکننده در جدول  3-1آمده است .که دو مورد
از آنها مربوط با مجروحان جنگی شیمیایی بوده و دو مورد دیگر آن نیز ایمونولوژیک بوده است .اکثر این
مقاالت چند مرکزی بوده و همکاری کشور های خارجی نیز مشاهده می شود.
11
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جدول شماره :1-1ویژگیهای مقاالت با استناد باالی روماتولوژی ایران در سال 2002

Number of
citations

Name of
journal

Name of
first author

23

ARCHIVES OF
IRANIAN
MEDICINE

Ghazanfari,
Tooba

EUROPEAN
CYTOKINE
NETWORK
IRANIAN
JOURNAL OF
ALLERGY
ASTHMA AND
IMMUNOLOGY

Amirzargar, Ali
Akbar

9

7

6

TOXIN
REVIEWS

Name of article
Sardasht-Iran Cohort Study of
Chemical Warfare Victims:
Design and Methods
Cytokine single nucleotide
polymorphisms in Iranian
populations

Mirshafiey,
Abbas

The Role of Reactive Oxygen
Species in Immunopathogenesis
of Rheumatoid Arthritis

Pourfarzam,
Shahryar

Long-term pulmonary
complications in sulfur mustard
victims of Sardasht, Iran

در مقاله اول دانشگاههای شاهد ،بقیه اهلل ،تربیت مدرس ،دانشگاههای علوم پزشکی ایالم ،کرمانشاه ،مشهد و
اصفهان ،دانشگاه تهران وانستیتو پاستور ایران ،کلینیک قربانیان شیمیایی سردشت و پژوهشکده مهندسی وعلوم
پزشکی جانبازان (  ( JMERCهمکاری داشته اند.
مقاله دوم با همکاری دو واحد از دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات آسم و
آلرژی) و دانشگاه  ULMکشور آلمان انجام شده است.
مقاله سوم توسط دپارتمان ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،انجام شده است.
و مقاله چهارم نتیجه مشارکت دانشگاههای شاهد ،بقیه اهلل ،تربیت مدرس ،دانشگاههای علوم پزشکی ایالم و
کلینیک قربانیان شیمیایی سردشت و JMERCمی باشد.
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بررسی وضعیت کشور ترکیه

کشور ترکیه در سال  819 ، 2441مقاله به چاپ رسانده است .میزان کل استنادات  611مورد می باشد .و متوسط
استناد به هر مقاله  9.13است h-index .مقاالت نیز  94می باشد.
در مجموع ترکیه با کشورهای زیادی همکاری مشترك داشته است .بیشترین تعداد مشارکت ترکیه با
کشورهای زیر بودهاست .الگوی همکاری ایران در مقایسه با ترکیه متفاوت است .ترکیه بیشترین تعداد همکاری
را با کشور آمریکا داشته و پس از آن کشور های فرانسه و انگلیس قرار دارند اما در مورد ایران ،کشور های
آلمان و اسپانیا در صدر جدول قرار دارند.
جدول  :2-1همکاریهای بینالمللی ترکیه با سایر کشورها در سال  2002در حوزه روماتولوژی

% of
351
5.69%

Record
Count
20

4.84%

17

FRANCE

4.55%

16

ENGLAND

4.27%

15

ITALY

3.98%

14

GERMANY

2.84%

10

NETHERLANDS

2.84%

10

SWITZERLAND

2.56%

9

SPAIN

2.27%

8

CANADA

1.99%

7

GREECE

1.99%

7

SWEDEN

13

Country/Territory
USA
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نویسندگان برتر ترکیه که بیشترین تعداد مقاله را داشته اند در جدول  94-1فهرست شدهاند .در مورد تعداد
مقاالت مربوط به هر نویسنده باید ذکر نمود که دو نویسنده اول ایران تعداد  11مقاله چاپ نموده در حالیکه در
ترکیه دو نویسنده اول  14مقاله چاپ نموده اند  .در ایران  7نویسنده  94مقاله و بیشتر چاپ نموده در حالیکه در
ترکیه این رقم به  96نویسنده می رسد .شاید بتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که توزیع مقاالت در ایران بین
نویسندگان محدود تر بوده و بیشتر بر مبنای فردی قرار دارد .تنوع مراکزی که نویسندگان این مقاالت در آنجا
مشغول با کار هستند نیز در ترکیه متنوع تربوده و شامل  6مرکز می باشد .در حالیکه در ایران همه نویسندگان
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.

جدول :01-4نویسندگان برتر روماتولوژی ترکیه در سال 2112

H Index

Affiliation

% of
351
5.98 %
5.41 %
4.84 %
4.55 %
3.98 %

Record
Count
21
19
17
16
14

3.70 %

13

ONEN, F

3.41 %

12

AKAR, S

12

DINC, A
HATEMI, G
PAY, S
SIMSEK, I

3
3
5
4
2

Istanbul Univ
Istanbul Univ
Hacettepe Univ
Marmara Univ
Dokuz Eylul Univ, Sch
Med,
Dokuz Eylul Univ, Sch
Med,
D Dokuz Eylul Univ, Sch
Med
GA TA Romatoloji BD

3.41 %

3
1

Istanbul Univ
Gulhane Mil Med Acad

3.41 %
3.41 %

12
12

2

Gulhane Mil Med Acad

3.41 %

12

2
2
2

Authoress
YAZICI, H
GUL, A
OZEN, S
DIRESKENELI, H
AKKOC, N

اسامی موسسات و دانشگاههای برتر ترکیه که بیشترین مقاالت را تولید کرده اند در جدول زیر آمده است.
دانشگاه استانبول به دو صورت  ISTANBUL UNIVو  UNIV ISTANBULدر مقاالت آمده است.
درمجموع این دانشگاه با  61مقاله در صدر این فهرست قرار دارد .الگوی توزیع مقاالت در مراکز مختلف در
ترکیه تقریبا متعادل است .این در حالی است که این الگو در ایران تک قطبی می باشد.
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جدول  :00-4مراکز علمی برتر روماتولوژی ترکیه در سال 2112

% of
351
14.8148 %
10.8262 %
6.2678 %
5.6980 %
5.6980 %
5.4131 %
4.5584 %
4.2735 %
4.2735 %
3.7037 %
3.7037 %
3.4188 %
2.8490 %

Institution Name

Record
Count
52
38
22
20
20
19
16
15
15
13
13
12
10

ISTANBUL UNIV
HACETTEPE UNIV
EGE UNIV
GULHANE MIL MED ACAD
MARMARA UNIV
GAZI UNIV
DOKUZ EYLUL UNIV
AKDENIZ UNIV
TRAKYA UNIV
BASKENT UNIV
UNIV ISTANBUL
ANKARA UNIV
DOKUZ EYLUL UNIV HOSP

بررسی زبان مقاالت ترکیه نشان داد که  %37مقاالت ترکیه به زبان انگلیسی و  %98به زبان ترکی منتشر شده
است .این مطلب نشانگر آن است که مجالتی که در ترکیه به زبان ترکی منتشر می شوند نیز در  ISIنمایه می
شوند و می توانسته بیانگر کیفیت برتر مجله های ترکیه باشد .اما از طرف دیگر دو مجله ترك زبان که در این
نمودار به چشم می خورند ضریب تاثیر ندارند .در حالیکه در ایران تمام مقاالت به زبان انگلیسی چاپ شده و
مجالت فارسی زبان در نمدار مربوطه جایگاهی نداشته است.
مجله  CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGYبا ضریب تاثیر  2.81بیشترین تعداد
مقاله از کشور ترکیه را منتشر ساخته است .مجالت  RHEUMATOLOGY INTERNATIONALو
TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY-TURK ROMATOLOJI DERGISI

به ترتیب با انتشار  83و  98مقاله رتبه های دوم و سوم را دارا می باشند .سهم مجالت ترکیه ای در بین  98مجله
ای که  1مقاله یا بیشتر چاپ نموده اند  ،دو مجله می باشد که در مقایسه با ایران درصد کمتری را تشکیل می
دهدو می توان با نگاهی بر این داده ها اینگونه نتیجه گیری نمود که احتماال تمایل ترك ها و میزان پذیرش
مقاالت در در مجالت بین المللی بیش از ایران است .میزان ضریب تاثیر مجالتی که ترك ها در آنها مقاله چاپ
کرده اند نیز نسبت به ایران باالتر است .ترك ها  99مقاله در مجله ANNALS OF THE RHEUMATIC
 DISEASESچاپ نموده که ضریب تاثیر آن  8.11می باشد .مجالت  RHEUMATOLOGYو HUMAN

 GENE THERAPYبه ترتیب با ضریب تاثیر  1.28و  1.24در رتبه های بعدی قرار دارد .که می تواند در
11
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مجموع در مقایسه با وضعیت ایران حاکی از کیفیت برتر پژوهش هخا انجام شده در ترکیه و احتماال استقبال
بهتر مجالت بین المللی از مقاالت ترکی باشد.
جدول :92-1

مجالت منتشر کننده تولیدات علمی روماتولوژی ترکیه در سال 2002و ضریب تاثیر آنها

IF

% of
351

Record
Count

2.39

13.3903 %

47

1.49

10.8262 %

38

-

9.4017 %

33

1.66
8.11
4.23
2.25
4.20

4.2735 %
3.1339 %
1.9943 %
1.7094 %
1.7094 %
1.4245 %

15
11
7
6
6
5

2.24

1.4245 %

5

-

1.4245 %

5

2.42

1.4245 %

5

-

1.4245 %

5

Source Title
CLINICAL AND EXPERIMENTAL
RHEUMATOLOGY
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL
TURKISH JOURNAL OF
RHEUMATOLOGY-TURK ROMATOLOJI
DERGISI
CLINICAL RHEUMATOLOGY
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES
RHEUMATOLOGY
JOINT BONE SPINE
MODERN RHEUMATOLOGY
HUMAN GENE THERAPY
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL
PRACTICE
JCR-JOURNAL OF CLINICAL
RHEUMATOLOGY
PEDIATRIC NEPHROLOGY
TURKIYE FIZIKSEL TIP VE
REHABILITASYON DERGISI-TURKISH
JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND
REHABILITATION

بررسی تنوع مطالعات نشان داد که بیشتر تولیدات علمی کشور ترکیه در قالب مقاله اصیل ارایه شدهاند .در
جدول  98-1تنوع مقاالت کشور ترکیه ارایه شدهاست .درصد مقاالت مروری نیز در کشور ترکیه پایین بوده و
حدود  %1.1از کل تولیدات علمی را شامل می شود .اما در مورد مقاالتی که در کنفرانس ها ارائه شده سهم
ترکیه  %99.1بوده در حالیکه در ایران به  %22.3می رسد .می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که تمایل اساتید
ایرانی برای شرکت در کنفرانس های بین المللی و ارائه مقاالت بیشتر از ترك ها می باشد.

16

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

2002  نوع تولیدات علمی روماتولوژی ترکیه در سال:13-1 جدول

Document Type
ARTICLE
MEETING ABSTRACT
LETTER
REVIEW
EDITORIAL MATERIAL
PROCEEDINGS PAPER

Record
Count
258
42
19
19
9
4

17

% of
351
73.5043 %
11.9658 %
5.4131 %
5.4131 %
2.5641 %
1.1396 %
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بررسی وضعیت کشور مصر

مصر در سال  81 ،2441مقاله چاپ نموده است .میزان متوسط استناد به هر مقاله  1.44می باشد و  h-indexآن
 8می باشد .کشور هایی که کشور مصر با آنها همکاری داشته محدود بوده و شامل آمریکا ،هلند ،انگلیس و
عربستان سعودی می شود .کشور عربستان با وجود مجاورت با ایران ،همکاری قابل ذکری با ایران نداشته است.
در حالیکه به علت احتمالی روابط سیاسی با آمریکا  ،میزان همکاری با این کشور نسبت به سایر کشور ها بیشتر
می باشد.
جدول  :11-1همکاریهای بینالمللی مصر با سایر کشورها در سال  2002در حوزه روماتولوژی

% of
34
11.76%
8.82%
5.88%
5.88%

Record
Count
4
3
2
2

18

Country/Territory
USA
NETHERLANDS
ENGLAND
SAUDI ARABIA
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در کل نویسندگان زیادی در تولید مقاالت کشور مصر مشارکت داشته اند .بیشترین تعداد مقاله برای هر نویسنده 2
مقاله بودهاست .این روند در مقایسه با ایران تفاوت فاحش دارد و نشانگر آن است که بر خالف ایران فرد یا
افراد پژوهشی شاخصی در زمینه روماتولوژی وجود ندارد .در حالیکه در ایران  %64سهم مقاالت چاپ شده تنها
مربوط به دو نویسنده می باشد .مراکزی که نویسندگان مصری به آن تعلق دارند نیز از تنوع بیشتر نسبت به ایرانی
ها برخوردار می باشد .بیشترین  H Indexمربوط به  AHMED, Hبا دو مقاله می باشد که  1است در حالیکه در
ایران دکتر دواچی با  21مقاله  1 H Indexدارد.

جدول  :15-1نویسندگان برتر روماتولوژی مصر در سال 2002

H Index

Affiliation

1
2
2
5
1
1
1
0
1
1
1

Univ Alexandria
Univ Alexandria
Cairo Univ
Mansoura Univ
Ain Shams Univ
Darent Valley Hosp
Cairo Univ
Ain Shams Univ
Cairo Univ
Assiut Univ Hosp
Univ Twente

% of
34
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%
5.88%

Record
Count
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Authoress
ABOU-RAYA, A
ABOU-RAYA, S
ABOU-ZEID, A
AHMED, H
EL GAAFARY, M
EL MIEDANY, Y
EMAD, Y
FOUDA, NM
RAGAB, Y
RASHAD, SM
RASKER, JJ

از  81مقاله تنها در  94مقاله نام مجلهای که مقاالت کشور مصر را چاپ کردهاست ،ثبت شده بود .که در این
بین مجله روماتولوژی با ضریب تاثیر  1.28با چاپ  1مقاله رتبه اول را دارا بوده است .ممکن است سایر مقاالت
در مجالت مصری چاپ شده باشند و نبودن نامی از مجالت مصری در این نمودار می تواند گواهی برآن باشد.
در نتیجه نمی توان قضاوت صحیحی در این زمینه ارائه نمود.

12

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

و ضریب تاثیر آنها2002  مجالت منتشر کننده تولیدات علمی روماتولوژی مصر در سال:19-1جدول

Source Title
RHEUMATOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF
RHEUMATIC DISEASES
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL

62

Record
Count
4

% of
34
11.76%

IF
4.23

3

8.82%

-

3

8.82%

1.49
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مراکز علمی تولید کننده مقاالت روماتولوژی در کشور مصر در جدول شماره  97-1فهرست شدهاند .همانگونه
که مشاهده می کنید توزیع مقاالت در مراکز متعادل است و بر خالف ایران قطب روماتولوزی در پژوهش
وجود ندارد.
جدول  :11-1مراکز علمی برتر روماتولوژی مصر در سال 2002

% of
34
20.5882 %
17.6471 %
11.7647 %
11.7647 %
11.7647 %
8.8235 %
8.8235 %
5.8824 %

Institution Name

Record
Count
7
6
4
4
4
3
3
2

CAIRO UNIV
AIN SHAMS UNIV
ASSIUT UNIV
MANSOURA UNIV
NATL RES CTR
ASSIUT UNIV HOSP
UNIV ALEXANDRIA
UNIV TWENTE

زبان تمام مقاالت کشور مصر انگلیسی بوده است .که می تواند نشانگر ان باشد که مجالت عرب زبان کیفیت
مناسبی نداشته تا با معیار های  ISIمنطبق باشند.
جدول  93-1نشان می دهد که مقاالت کشور مصر در دو قالب مقاله پژوهشی و MEETING ABSTRACT

منتشر شدهاند .مقاالت مروری سهمی در مقاالت چاپ شده در کشور مصر ندارد که می توان حاکی از کمبود
اساتید و صاحبنظران شاخص و با تجربه ای باشدکه قادر به نگارش مقاله مروری هستند.

جدول  :11-1نوع تولیدات علمی روماتولوژی مصر در سال 2002

% of
34
88.2353 %
11.7647 %

Record
Count
30
4
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Document Type
ARTICLE
MEETING ABSTRACT

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

بررسی وضعیت کشور آمریکا

کشور امریکا در سال  2441به رقم  8497رسید .این رقم در مقایسه با کشور های منطقه و حتی ترکیه که در
مقام اول منطقه قرار دارد بسیار باالتر است .میزان متوسط استناد به مقاله 1.12 ،بوده است .در حالیکه در کشور
های منطقه این رقم تقریبا به هم نزدیک بوده و کمتر از  2می باشد h-index .مقاالت آمریکایی  18می باشد.
این رقم در مقایسه با کشور های منطقه شامل ترکیه ( ،)94ایران ( )1و مصر ( )8به نحو چشم گیری باالتر است.
این اختالف حاکی از تفاوت کیفیت پژوهش در آمریکا به عنوان یک کشور پیشرفته در مقایسه با کشور های
در حال توسعه دارد.
آمریکا در درصد باالیی از مطالعات خود با کشورهای آسیایی ،اروپایی  ،آمریکای شمالی و اقیانوسیه همکاری
داشته است .در حالیکه در ایران حدود  %91مطالعات با همکاری سایر کشور ها بوده است .این نتیجه می تواند
حاکی از آن باشد که مطالعات مشترك درآمریکا باعث افزایش شانس چاپ مقاالت می شود .از طرف دیگر
دامنه گستردگی همکاری ها در آمریکا در مقایسه با ایران و سایر کشور های منطقه بیشتر است .در نتیجه می
توان پیش بینی نمود که با افزایش میزان همکاری ها و مشارکت با سایر کشور ها احتمال چاپ مقاالت ایرانی
نیز افزایش می یابد.
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 در حوزه روماتولوژی2002  همکاریهای بینالمللی آمریکا با سایر کشورها در سال:12-1 جدول

Country/Territory
ENGLAND
CANADA
GERMANY
NETHERLANDS
ITALY
FRANCE
JAPAN
SWEDEN
SPAIN
AUSTRALIA
SWITZERLAND

Record
Count
251
225
198
154
126
105
94
91
82
72
69

63

% of
3017
8.32%
7.46%
6.56%
5.10%
4.18%
3.48%
3.12%
3.02%
2.72%
2.39%
2.29%

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

آمریکا در حوزه روماتولوژی تعداد زیادی نویسنده دارد .در جدول  24-1نویسندگانی که بیشترین تعداد مقاله
را داشتهاند آمدهاست GERSHWIN, ME .با چاپ  16مقاله بیشترین سهم را در چاپ مقاله در آمریکا به عهده
دارد .مقاالت این نویسنده %9.12از کل مقاالت را در بر می گیرد H Index .این نویسنده نیز  99است .این در
حالی است که در ایران نویسنده اول به تنهایی  %89مقاالت را چاپ نموده است .نکته جالب آن است که H

 Indexدو نویسنده اول در ایران و آمریکا به هم نزدیک بوده و به ترتیب  1و  99می باشد .با این مطالب مجددا
بر تک مرکزی بودن ایران در زمینه روماتولوژی صحه گذاشته می شود.

جدول  :20-1نویسندگان برتر روماتولوژی آمریکا در سال 2002

H
Index
11
12
6
6
6
8
6
8
6
5
7

Affiliation
Univ Calif Davis
Chapel Allerton Hosp
Univ Calif Los Angeles
Univ Alabama
Brigham & Womens
Hosp
Univ Calif San Diego
Seattle Rheumatol
Associates
Univ Calif Davis
Minneapolis VA Med
Ctr
Univ Texas Houston

Authoress

% of
3017
1.5247 %
0.9944 %
0.8949 %
0.8949 %
0.8618 %

Record
Count
46
30
27
27
26

GERSHWIN, ME
EMERY, P
FURST, DE
SAAG, KG
SOLOMON, DH

0.7623 %
0.7623 %

23
23

KAVANAUGH, A
MEASE, PJ

0.7292 %
0.7292 %

22
22

SELMI, C
SINGH, JA

0.6961 %
0.6961 %

21
21

MATTESON, EL
REVEILLE, JD

مراکز علمی زیادی در تولید مطالعات روماتولوژی آمریکا نقش داشتهاند بطوریکه سهم دانشگاه هاروارد
94حدودا درصد تولیدات علمی این حوزه هم می باشد .و مراکز  BRIGHAM & WOMENS HOSPو
 UNIV CALIF LOS ANGELESدر رتبه های بعدی جای دارند.
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جدول  :21-1مراکز علمی برتر روماتولوژی آمریکا در سال 2002

% of
3017
9.7779 %
4.9387 %
3.8449 %
3.5797 %
3.5134 %
3.4471 %
3.2814 %
3.2151 %
3.0162 %
2.7511 %
2.6516 %

Record
Count
295
149
116
108
106
104
99
97
91
83
80

Institution Name
HARVARD UNIV
BRIGHAM & WOMENS HOSP
UNIV CALIF LOS ANGELES
UNIV CALIF SAN FRANCISCO
STANFORD UNIV
UNIV ALABAMA
JOHNS HOPKINS UNIV
UNIV PITTSBURGH
MAYO CLIN
UNIV CALIF DAVIS
UNIV MICHIGAN

بررسی زبان مقاالت کشور آمریکا نشان داد که زبان  %11انگلیسی و  %9آلمانی می باشد .با توجه به اینکه زبان
اول آمریکا انگلیسی و زبان دوم آن اسپانیایی است ،چاپ مقاالت به زبان آلمانی در خور توجه بوده و می تواند
حاکی از آن باشد که مجالت کشور های آلمانی زبان که در راس آنها آلمان قرار دارد از لحاظ روماتولوژی در
جایگاه خوبی قرار دارند.
مقاالت کشور آمریکا در مجالت بیشماری به چاپ رسیدهاست .که این تنوع در خور توجه است .مجالت با
بیشترین تعداد مقاله از کشور آمریکا در جدول  22-1آمده است JOURNAL OF RHEUMATOLOGY .با
دارا بودن ضریب تاثیر  8.31در راس قرار داشته و  933مقاله امریکایی را به چاپ رسانده است .ضرایب تاثیر
مجالت نیز میزان قابل قبولی دارد .در بین  92مجله اول ANNALS OF THE RHEUMATIC

 DISEASESبا  36مقاله بیشترین ضریب تاثیر ( )3.99را دارا بوده است.
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و ضریب تاثیر آنها2002  مجالت منتشر کننده تولیدات علمی روماتولوژی آمریکا در سال:22-1 جدول

Source Title
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY
ARTHRITIS AND RHEUMATISM
RHEUMATOLOGY
JOURNAL OF IMMUNOLOGY
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY
ARTHRITIS & RHEUMATISM-ARTHRITIS
CARE & RESEARCH
JCR-JOURNAL OF CLINICAL
RHEUMATOLOGY
LUPUS
CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY
VALUE IN HEALTH
CLINICAL AND EXPERIMENTAL
RHEUMATOLOGY

Record
Count
188
137
99
89
86
62

% of
3017
6.23%
4.54%
3.28%
2.95%
2.85%
2.06%

IF
3.85
7.33
4.23
5.64
8.11
4.27

58

1.92%

4.15

55

1.82%

-

38
36
36

1.26%
1.19%
1.19%

2.58

32

1.06%

2.39

4.6

 نوع مقاالت کشور آمریکا را نشان28-1  جدول. مقاالت آمریکا در قالب مقاله اصیل منتشر شدهاند٪61
 این رقم. کل را تشکیل می دهد%91  مقاله مروری دیده می شود که حدود184  در بین تولیدات علمی.میدهد
.در مقایسه با کشور های منطقه و ایران بسیار چشم گیر است
2002  نوع تولیدات علمی روماتولوژی آمریکا در سال:23-1 جدول

Document Type
ARTICLE
REVIEW
MEETING ABSTRACT
EDITORIAL MATERIAL
PROCEEDINGS PAPER
LETTER
CORRECTION

Record
Count
1986
430
254
147
132
61
5

66

% of
3017
65.8270 %
14.2526 %
8.4190 %
4.8724 %
4.3752 %
2.0219 %
0.1657 %
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نتایج بانك اطالعاتی Scopus
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بررسی مقاالت  1کشور مورد نظر در سال  2441در بانک  ،Scopusتا حدودی با نتایج بانک  ISIمتفاوت بود
که علت آن می تواند تفاوت در مجالت نمایه شده در این بانکهای اطالعاتی باشد .اما رتبه کشورها مطابق با
بانک  ISIبود .یعنی ترکیه ،ایران و مصر به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در منطقه به خود اختصاص داداند .و
آمریکا نیز در مقام اول از لحاظ تولید مقاله قرار گرفت .آمریکا در سال  2441در مجموع  2388مقاله داشته و
 H Indexآن  12می باشد .این در حالی است که تعداد مقاالت آمریکایی در  8497 ، ISIبوده و  H Indexآن
 18می باشد .در حالی که در کشور های منطقه و ایران تعداد مقاالت چاپ شده در  Scopusبیشتر از  ISIمی
باشد .ایران در سال  999 ، 2441مقاله را در Scopusنمایه کرده است H Index .ایران در هر دو پایگاه  1می
باشد.
جدول  :21-1وضعیت تولید مقاالت ،استنادات و شاخص 1 Hکشور مورد نظر

کشور
آمریکا
ترکیه
ایران
مصر

تعداد کل مقاالت

تعداد کل
استنادات

میانگین
استنادات به هر

H Index

مقاله

2833
433
111

15157
843
131

5.35
1.94
1.18

42
12
5

42

64

1.52

4

حال روند تولیدات علمی این  1کشور را بطور جداگانه در بازه زمانی  2441-2444مورد بررسی قرار می دهیم .
در نمودار  1-1مالحظه میکنید که روند تولید علم در حوزه روماتولوژی در هر  1کشور صعودی بوده است.
میزان مقاالت در کشور آمریکا در عرض ده سال حدودا دو برابر شده است .ایران در سال  2444تنها  6مقاله
نمایه شده داشته در حالیکه در سال  2441به  999رسیده است .این روند رو به رشد مخصوصا در دو سال اخیر
به اوج خود رسیده است .ترکیه در سال  989 ، 2444مقاله و در سال  188 ، 2441مقاله نمایه کرده است که
رشد تقریبا سه برابری داشته است .این روند در کشور مصر نیز در طول  94سال از  99به  12رسیده است .در این
پایگاه به نظر می رسد رشد ایران نسبت به کشورهای منطقه باالتر باشد .و اگر اين رشد را با رشد تعداد مقاالت
در كشور آمريکا مقايسه كنيم ،اهميت نرخ سريع رشد تعداد مقاالت منتشره در ايران بيشتر آشکار ميشود.
اما هنوز با ترکیه که در مقام اول در این منطقه قرار گرفته ،فاصله زیادی وجود دارد.
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نمودار شماره  :5-1روند  10ساله تولیدات علمی حوزه روماتولوژی در  1کشور مورد نظر ( -)2000-2002بانك Scopus

سپس بر اساس داده های جدول  21-1نمودار سه بعدی مربوط به مقایسه تولیدات علمی و استنادات را ترسیم
کردیم .میانگین استناد به هر مقاله در مقاالت آمریکایی  1.81بوده و این نرخ در مقاالت ترك و مصری به
ترتیب  9.11و  9.12می باشد .این میزان تقریبا با آمار بدست آمده در  ISIنزدیک است .همانطور که در
نمودار دیده میشود میزان استناد به هر مقاله ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر است .و مقدار آن  9.93می
باشد .این نرخ در مورد مقاالت ایرانی در  4565 ، ISIاست .در مقايسه ايران با مصر متوجه مي شويم كه هر
چند تعداد مقاالت اين كشور كمتر از ايران بوده اما تعداد استناد به هر مقاله بيش از ايران ميباشد .اين امر
نمايانگر اين موضوع است كه مقاالت اين كشور ،مورد توجه بيشتري واقع شده و يا به عبارتي از كيفيت
باالتري برخوردار است .این مساله می تواند به علت پایین تر بودن کیفیت مقاالت ایرانی چاپ شده در Scopus

باشد.
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نمودار  :9-1مقایسه تولیدات علمی و استناد به هر مقاله در هر  1کشور مورد نظر -بانك Scopus
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بررسی وضعیت کشور ایران
تعداد مقاالت نمایه شده درپایگاه اطالعاتی  Scopusدر سال ،2441برای کشور ایران شامل  999مقاله بود .این
مقاالت  989مرتبه مورد استناد قرار گرفته اند که بطور میانگین استناد به هر مقاله معادل  9.93مرتبه میباشد.
نویسندگان مقاالت
جدول  21-1نشان دهنده نویسندگانی است که در نوشتن بیشترین تعداد مقاله همکاری داشته اند .بیشترین میزان
مقاله مربوطه به دكتر دواچي از دانشگاه علوم پزشکي تهران با  43مقاله است .دومين تعداد زياد مقاله مربوط
به دكتر شهرام از دانشگاه علوم پزشکي تهران با  44مقاله بود تنها دو نویسنده ایرانی (دکتر دواچی و دکتر
شهرام ) بیش از  94مقاله نمایه شده در  Scopusدارند.
جدول  :25-4پژوهشگران ایران با بيشترین حجم توليدات علمی در رشته روماتولوژی در سال 2119براساس پایگاه اطالعاتی
Scopus

)Davatchi, F. (13
)Shahram, F. (11
)Nadji, A. (6
)Jamshidi, A.R. (6
)Salesi, M. (5
)Mousavi, S.J. (4
)Ghazanfari, T. (4
)Tehrani Banihashemi, A. (4
)Akhlaghi, M. (4
)Akbarian, M. (4
)Gharibdoost, F. (4
)Montazeri, A. (4
)Karimifar, M. (4
)Chams-Davatchi, C. (3
)Chams, H. (3
)Barghamdi, M. (3
)Rezaei, N. (3
)Askary-Ashtiani, A.R. (3
)Soroush, M.R. (3
)Hassan, Z.M. (3
)Noshad, H. (3
)Faghihzadeh, S. (3
)Noorolahzadeh, E. (3
)Abdollahi, M. (3

)Gholami, J. (3
)Pourfarzam, S. (3
)Ghasemi, H. (3
)Sadreddini, S. (3
)Yaraee, R. (3
)Dahaghin, S. (3
)Djalali, M. (2
)Faezi, S.T. (2
)Naghizadeh, M.M. (2
)Shoja, M.M. (2
)Ebrahimi, A.A. (2
)Nikfar, S. (2
)Khabazi, A.R. (2
)Baradaran, B. (2
)Nazarinia, M.A. (2
)Eshragian, M.R. (2
)Karimzadeh, H. (2
)Saghafi, M. (2
)Najafizadeh, S.R. (2
)Ghojazadeh, M. (2
)Malekzadeh, R. (2
)Habibagahi, Z. (2
)Rahimi, R. (2
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مجالت منتشر کننده مقاالت
 بیشترین میزان مقاالت از. مجالتی که بیشترین مقاالت ایران از آنها استخراج شده را نشان می دهد26-1 جدول
 مقاله از کل مقاالت را به خود اختصاص داده3  استخراج شده بود که تعدادClinical Rheumatology مجله
 در صد از این24  همچنین حدود. با بررسی بیشتر متوجه می شویم که ضریب تاثیر این مجالت باال نیشست.بود
. و تعدادی دیگر نیز مجالت کشورهای همسایه هستند.مجالت ایرانی هستند
2441  منبع منتشر کننده تولیدات علمی ایران در رشته روماتولوژی ( مجالت با بیشترین تعداد مقاالت نمایه شده) در سال: 26-1 جدول
Scopus براساس پایگاه اطالعاتی

Journal of Research in Health Sciences (1)
Journal of Research in Medical Sciences
(1)
Koomesh (1)
Tehran University Medical Journal (1)
Scandinavian Journal of Infectious
Diseases (1)
Saudi Journal of Kidney Diseases and
Transplantation an Official Publication of
the Saudi Center for Organ
Transplantation Saudi Arabia (1)
Neurologist (1)
Phytotherapy Research (1)
Ocular Immunology and Inflammation (1)
Orthopedics (1)
Pakistan Journal of Biological Sciences (1)
Pakistan Journal of Medical Sciences (1)
Pakistan Journal of Pharmaceutical
Sciences (1)
Pharmacoepidemiology and Drug Safety
(1)
Pharmacologyonline (1)
Comparative Clinical Pathology (1)
Clinical Neurology and Neurosurgery (1)
Chemical Biology and Drug Design (1)
Cases Journal (1)
British Journal of Ophthalmology (1)
BMC Musculoskeletal Disorders (1)
Avian Pathology (1)

Clinical Rheumatology (8)
International Journal of Rheumatic
Diseases (5)
Archives of Iranian Medicine (5)
Modern Rheumatology (4)
Acta Medica Iranica (3)
Digestive Diseases and Sciences (3)
Medical Hypotheses (3)
Rheumatology International (3)
Iranian Journal of Immunology Iji (2)
Iranian Journal of Pediatrics (2)
International Immunopharmacology (2)
Journal of Medical Case Reports (2)
Toxin Reviews (2)
World Health Organization Technical
Report Series (1)
Iranian Journal of Kidney Diseases (1)
Iranian Journal of Medical Sciences (1)
Iranian Journal of Ophthalmology (1)
Veterinary Parasitology (1)
Iranian Journal of Public Health (1)
Tropical Doctor (1)
Iranian Journal of Radiology (1)
Iranian Red Crescent Medical Journal (1)
Journal of Arthroplasty (1)
Journal of Dermatological Treatment (1)
Journal of Ethnopharmacology (1)
Thrombosis Journal (1)
Journal of Medical Sciences (1)
Journal of Medicinal Plants (1)
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مراکز چاپ کننده مقاالت
 از نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کنندهScopus مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی
 بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از دانشگاه علوم.در چاپ مقاله بررسی شدند
 سایر موسسات در جدول ذیل. مقاله بود27  باTehran University of Medical Sciences پزشکی تهران
. تنظیم شده استScopus  های سایتaffiliation  البته باید توجه نمود که این جدول مطابق.نشان داده شده اند
برای مثال بیمارستان شریعتی یا بیمارستان امام خمینی که هر دو در زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
.قرار گرفته اند به صورت جداگانه درج شده است
نکته جالبی که در این جدول به چشم می خورد این است که یک مرکز به اسم های مختلف نوشته شده است
 در نتیجه در هنگام آماردهی و یا حتی جستجوی.که در نتیجه آن در جستجو نتایج جداگانه ای حاصل می شود
Fasa : برای مثال دانشگاه علوم پزشکی فسا به دو صورت نوشته می شود.اساتید با مشکالتی مواجه می شویم

 در نتیجه بسیار اهمیت دارد. Daneshgade Pezeshki Fasa  و همچنینUniversity of Medical Science
. خود را به صورت استاندارد و یکسان وارد نمایندaffiliation که اساتید هنگام فرستادن مقاالت
 بر اساس پایگاه2002  رتبه بندی دانشگاهها و موسسات برتر ایران براساس تعداد مقاله های روماتولوژی در سال:21-1 جدول
Scopus اطالعاتی

Tehran University of Medical Sciences (27)
Shariati Hospital (15)
Shahid Beheshti Medical University (9)
Shiraz University of Medical Sciences (7)
Tabriz University of Medical Sciences (7)
Daneshgahe Tarbiat Modares (7)
Shahed University (6)
Imam Khomeini Hospital (5)
University of Tehran (5)
Daneshgahe Azad Eslami (5)
Shahid Beheshti University (5)
Baqiyatallah Medical Sciences University (4)
Iran University of Medical Sciences (4)
Tehran University of Medical Sciences, School
of Medicine (4)
Babol University of Medical Sciences (4)
Zahedan University of Medical Sciences (4)
Ghaem Hospital (3)
Namazi Hospital (3)
Iranian Institute for Health Sciences Research
(3)
Imam Reza Hospital (3)
Mazandaran University of Medical Sciences
(3)
Sharif University of Technology (3)

Janbazan Medical and Engineering Research
Center (3)
Milad Hospital (2)
Fasa University of Medical Science (2)
Daneshgahe Tabriz (2)
Iranian Ministry of Health and Medical
Education (2)
Kerman University of Medical Sciences (2)
Guilan University of Medical Sciences (2)
Isfahan University of Medical Sciences (2)
Daneshgade Pezeshki Fasa (2)
Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences (2)
Razi Vaccine & Serum Research Institute, Iran
(2)
Hazrat Rasoul Akram Hospital (1)
Ahwaz Jondi-Shapour University of Medical
Science (1)
Faculty of Pharmacy (1)
Motahhari Clinic (1)
Akhtar Orthopaedic Hospital (1)
Bahar Medical Laboratory (1)
Baqiyatallah Research Center for
Gastroenterology and Liver Disease (1)
Medical School (1)
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Pharmaceutical Sciences and Medicinal Plants
)Research Centers (1
)Medicine and Health Promotion Institute (1

)Pars Clinic (1
)Medical Science University (1

موضوع مقاالت
براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی ایران ،بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی چاپ شده در  94حوزه علمی
است بیشترین موضوع مقاالت مرتبط با روماتولوژی در حوزه پزشکی با  17مقاله بوده است.
جدول  :21-1تنوع موضوعات تولیدات علمی ایران در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Medicine (97
)Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (15
)Immunology and Microbiology (14
)Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (6
)Agricultural and Biological Sciences (5
)Neuroscience (4
)Chemistry (2
)Veterinary (2
)Engineering (1
)Social Sciences (1

نوع مقاالت

بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل)(original
آمار تقریبا مطابق با  ISIمی باشد .اما در این پایگاه میزان مقاالت مروری بیشتر از  ISIمی باشد  .حدود  %1از مقاالت را تشکیل می دهد.

بودهاست .که حدود  %37کل تولیدات علمی را تشکیل می دهد .این

جدول  :22-1نوع مطالب نمایه شده از ایران در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Article (97
)Review (10
)Letter (2
)Editorial (1
)Article in Press (1

زبان مقاالت

بیشترین مقاالت نمایه شده ایران در این پایگاه اطالعاتی به زبان انگلیسی( 943مقاله) بوده و  2مقاله از مقاالت به
زبان عربی و یک مقاله به زبان فارسی نمایه شده است .و این می تواند حاکی از تعداد پایین مجالت نمایه شده
به زبان فارسی در این پایگاه باشد.
جدول  :30-1تنوع زبانی مقاالت نمایه شده ایران در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)English (108
)Arabic (2
)Persian (1
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بررسی وضعیت کشور ترکیه
کشور ترکیه در سال  188 ،2441مقاله داشته است که  318مرتبه مورد استناد قرار گرفتهاند .میانگین استناد به هر
مقاله  9.11بوده است .میزان متوسط استناد به هر مقاله در رتبه ای باالتر از ایران است ( )9.93اما در مقایسه با
آمریکا ()1.81در جایگاه بسیار پایین تری قرار دارد.
نویسندگان مقاالت
جدول  89-1نشان دهنده نویسندگانی است که در نوشتن بیشترین تعداد مقاله همکاری داشته اند .بیشترین میزان
مقاله مربوطه به  Bodur, H.و  Direskeneli, H.با  1مقاله است .در ایران دو نویسنده اول یعنی دکتر
دواچی و دکتر شهرام تعداد  98و  99مقاله داشتند.
جدول  :31-4پژوهشگران ترکيه با بيشترین حجم توليدات علمی در رشته روماتولوژی در سال 2119براساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Bodur, H. (9
)Direskeneli, H. (9
)Simsek, I. (8
)Akkoc, N. (7
)Ozen, S. (7
)Eser, F. (6
)Turan, Y. (6
)Kaya, T. (6
)Makay, B. (6
)Unsal, E. (6
)Pamuk, O..N. (6
)Goksel Karatepe, A. (5
)Cakir, N. (5
)Mumcu, G. (5
)Ulusoy, H. (5
)Pay, S. (5
)nanc, N. (5
)Ozen, S. (5
)Gul, A. (5
)Akar, S. (5
)Canturk, F. (4
)Yazici, H. (4
)Direskeneli, H. (4
)Kamali, S. (4
)Dinc, A. (4

)Hamuryudan, V. (4
)Ozcakar, L. (4
)Gogus, F. (4
)Ergun, T. (4
)Senel, K. (4
)Onen, F. (4
)Saruhan-Direskeneli, G. (4
)Tatlican, S. (4
)Aksu, K. (4
)Aydin, S.Z. (4
)Donmez, S. (4
)Dougados, M. (3
)Sari, I. (3
)Dundar, U.. (3
)Aktekin, L.A. (3
)Bagci, H. (3
)Mermerci Baskan, B. (3
)Kasapcopur, O. (3
)Demirkaya, E. (3
)Bilginer, Y. (3
)Solak, O.. (3
)Dinc, A. (3
)Kavuncu, V. (3
)Pamuk, G.E. (3
)Alpsoy, E. (3
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مجالت منتشر کننده مقاالت
Rheumatology  بیشترین میزان مقاالت در مجله. مجالتی که بیشترین مقاالت ترکیه از آنها استخراج شده را نشان می دهد82-1 جدول
 در مورد ایران بیشترین. مقاله از کل مقاالت را به خود اختصاص داده بود83 منتشر شده که تعداد9.18  با ضریب تاثیرInternational
 الزم به ذکر است که این مجله در ترکیه از لحاظ تعداد. چاپ شده است9.66  با ضریب تاثیرClinical Rheumatology مقاالت در مجله
. در صد از مجالت ترك هستند24 با نگاهی بر این مجالت متوجه می شویم که حدود.چاپ مقاله در رتبه دوم قرار دارد
 به چشم می خورد که ضریب تاثیر آنAnnals of the Rheumatic Diseases  مجالتی با ضریب تاثیر باال مثل،در بین این مجالت
. است3.99
 منبع منتشر کننده تولیدات علمی ترکیه در رشته روماتولوژی ( مجالت با بیشترین تعداد مقاالت نمایه شده) در سال: 32-1 جدول
Scopus  براساس پایگاه اطالعاتی2002

Rheumatology International (38)
Clinical Rheumatology (33)
Turkish Journal of Rheumatology (25)
Clinical and Experimental Rheumatology (19)
Turkderm Deri Hastaliklari Ve Frengi Arsivi
(19)
Turkiye Fiziksel Tip Ve Rehabilitasyon Dergisi
(11)
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences
(10)
Annals of the Rheumatic Diseases (10)
Rheumatology (7)
Anadolu Kardiyoloji Dergisi (7)
Journal of Rheumatology (5)
Turkish Journal of Gastroenterology (4)
Journal of Rheumatology and Medical
Rehabilitation (4)
International Journal of Dermatology (4)
Retina Vitreus (4)
Journal of the European Academy of
Dermatology and Venereology (4)
Nobel Medicus (3)
Journal of Ethnopharmacology (3)
Journal of Clinical Rheumatology (3)
Clinical and Experimental Dermatology (3)
Cases Journal (3)
Journal of Animal and Veterinary Advances (3)

Arthritis Research and Therapy (3)
Joint Bone Spine (3)
ournal of Oral Pathology and Medicine (3)
Modern Rheumatology (3)
American Journal of Clinical Dermatology (3)
Turkish Journal of Medical Sciences (3)
European Journal of Pediatrics (2)
International Journal of Immunogenetics (2)
International Journal of Infectious Diseases (2)
Marmara Medical Journal (2)
International Journal of Clinical Practice (2)
Revue Du Rhumatisme Edition Francaise (2)
Kardiologia Polska (2)
Journal of AAPOS (2)
Osteoporoz Dunyasindan (2)
Cocuk Enfeksiyon Dergisi (2)
Journal of Neurological Sciences (2)
Hacettepe University Journal of the Faculty of
Pharmacy (2)
Ocular Immunology and Inflammation (2)
Journal of Neurology (2)
Texas Heart Institute Journal (2)
British Journal of Ophthalmology (2)
Bratislava Medical Journal (2)
Best Practice and Research Clinical
Rheumatology (2)
Autoimmunity (2)
Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica
(2)

Turk Dermatoloji Dergisi (3)
Arthritis and Rheumatism (3)

76

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

مراکز چاپ کننده مقاالت
. از نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده در چاپ مقاله بررسی شدندScopus مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی
 سایر موسسات در جدول ذیل نشان داده شده. مقاله بود19 بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از دانشگاه استانبول با
.اند
 بر اساس پایگاه2002  رتبه بندی دانشگاهها و موسسات برتر ترکیه براساس تعداد مقاله های روماتولوژی در سال:33-1 جدول
Scopus اطالعاتی

Istanbul Üniversitesi (41)
Hacettepe University, Faculty of Medicine (38)
Istanbul Tip Fakültesi (23)
Ankara Numune Education and Research
Hospital (22)
Gazi Üniversitesi (18)
Gulhane Military Medical Academy (17)
Marmara Üniversitesi (15)
Trakya Üniversitesi (14)
Selçuk Üniversitesi (14)
Dokuz Eylül Üniversitesi (14)
Ondokuz Mayis Üniversitesi (11)
Ankara University, Faculty of Medicine (11)
Baskent Universitesi (11)
Adnan Menderes Üniversitesi (10)
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi (10)
Haydarpasa Training Hospital (9)
Gaziantep Üniversitesi (9)
Uludağ Üniversitesi (8)
Yüzüncü Yil Üniversitesi (8)
Akdeniz Üniversitesi (7)
Ege Üniversitesi (7)
T.C. Sa&gcaron;lik Bakanli&gcaron;i Ankara
Diskapi Yildirim Beyazit E&gcaron;itim ve
Arastirma Hastanesi (7)
Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi (6)
Firat Üniversitesi (6)

Ataturk University, Faculty of Medicine (6)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (6)
T.C. Yeditepe Üniversitesi (6)
T.C. Sa&gcaron;lik Bakanli&gcaron;i (6)
Ankara Numune Editim ve Araştirma
Hastanesi (5)
Atatürk Üniversitesi (5)
Ege University Medical School (5)
Mustafa Kemal Üniversitesi (5)
Ankara Üniversitesi (5)
Inönü Üniversitesi (5)
Dicle Üniversitesi (5)
Ataturk Training and Research Hospital (5)
Gazi University, Faculty of Medicine (5)
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (5)
Izmir Atatürk Training and Research Hospital
(5)
Erciyes Üniversitesi (4)
Mersin Üniversitesi (4)
Gulhane School of Medicine (4)
Gülhane Askeri Tip Akademisi Üniversitesi (4)
Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi (4)
Kocaeli Üniversitesi (4)
Universite Paris Descartes (4)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (4)
Akdeniz University, Faculty of Medicine (4)

موضوع مقاالت
 حوزه علمی92  بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی چاپ شده در،براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی ترکیه
. همانطور که مشاهده می کنید تنوع موضوعی در مقاالت ترکیه باالتر از ایران است.است
Scopus  بر اساس پایگاه اطالعاتی2002 تنوع موضوعات تولیدات علمی ترکیه در رشته روماتولوژی در سال:31-1 جدول

Medicine (407)
Immunology and Microbiology (88)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (30)
Health Professions (16)
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)Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (16
)Neuroscience (12
)Agricultural and Biological Sciences (9
)Veterinary (6
)Dentistry (5
)Nursing (2
)Chemistry (1
)Engineering (1

نوع مقاالت
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .تنوع تولیدات علمی نیز در ترکیه نسبت به ایران باالتر است.
جدول  :35-1نوع مطالب نمایه شده از ترکیه در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Article (332
)Review (40
)Letter (26
)Article in Press (16
)Conference Paper (7
)Editorial (6
)Short Survey (4
)Erratum (1
)Note (1

زبان مقاالت
بیشترین مقاالت نمایه شده ترکیه در این پایگاه اطالعاتی به زبان انگلیسی( 813مقاله) بوده و  39مقاله از مجموع  188مقاله به زبان ترکی نمایه
شده است .تنوع زبان ها در ترکیه باالتر از ایران می باشد .و این می تواند نشانگر باالتر بودن میزان ارتباط اساتید آن کشور با شبکه های جهانی
و مراکز مختلف باشد .همچنین تعداد مقاالتی که به زبان ترکی انتشار یافته بسار چشم گیر است .این نکته حاکی از آن است که مجالت ترك
از اعتبار باالتری نسبت به مجالت ایرانی برخوردارند که در نتیجهآان تعداد باالتری از آنها در  Scopusنمایه می شوند.
جدول  :39-1تنوع زبانی مقاالت نمایه شده ترکیه در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)English (348
)Turkish (81
)French (3
)Italian (1
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بررسی وضعیت کشور مصر
نویسندگان مقاالت
جدول  87-1نشان دهنده نویسندگانی است که در نوشتن بیشترین تعداد مقاله همکاری داشته اند .در مجموع نویسندگان کشور مصر هر یک
در تعداد محدودی از مقاالت همکاری داشتهاند .همانگونه که مشاهده می کنید هیچ نویسنده شاخصی در مصر وجود ندارد که تعداد باالیی
مقاله داشته باشد .حدکثر تعداد ،دو مقاله می باشد که  1نویسنده آنها را چاپ نموده اند .سایر نویسندگان هر کدام حداکثر یک مقاله دارند .در
حالی که در ایران و همچنین در ترکیه نویسندگان شاخص ،تعداد باالیی مقاله در سال  2441چاپ کرده اند.
جدول  :31-1پژوهشگران مصر با بیشترین حجم تولیدات علمی در رشته روماتولوژی در سال 2002براساس پایگاه اطالعاتی
Scopus

)Lotfy, H.M. (2
)Huizinga, T.W.J. (2
)Mostafa, G.A. (2
)Salah, S. (2
)Thabet, M.M. (2
)Machaly, S.A. (1
)Majeed, Y. (1
)Mansour, H.E. (1
)Maranian, P. (1
)Marques, R.B. (1
)Mawgoud, S.A. (1
)Mayes, M.D. (1
)McFadzean, I. (1
)Meki, A.R.M.A. (1
)Miele, A.E. (1
)Milligan, C.J. (1
)Moemen, M.E. (1
)Mohamed, N.A.G. (1
)Mohammed, E. (1
)Mohammed, E.A. (1
)Moharram, A.N. (1
)Morsy, M.M.F. (1
)Mostafa, A.A. (1
)Mourad, A. (1
)Nassar, W. (1

)Nath, N. (1
)Naylor, J. (1
)Negm, H.A.R. (1
)Hamshary, A.E. (1
)Hassan, H.E. (1
)Hays, R.D. (1
)Hazaa, S.M. (1
)Heybe, A. (1
)Hussein, G. (1
)Hussien, F.H. (1
)Ibrahim, A.S. (1
)Impens, A. (1
)Ismail, M.A. (1
)Jamjoom, A.A. (1
)Jiang, L.H. (1
)Jokhdar, H. (1
)Kamaruddin, A.H. (1
)Kandeel, W.A.E.S. (1
)Kandil, M.E. (1
)Khaled, S. (1
)Khalifa, N. (1
)Khalifa, Y.M. (1
)Khanna, D. (1
)Khashaba, A.A. (1
)Kurreeman, F.A. (1
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مجالت منتشر کننده مقاالت
 مقاالت کشور مصر در مجالت متنوعی چاپ شدهاست. مجالتی که بیشترین مقاالت مصر از آنها استخراج شده را نشان می دهد83-1 جدول
 مجالت مصری نیز درصد پایینی از این فهرست را تشکیل می دهد که موید پایین بودن.و هیچ مجلهای سهم باالیی از مقاالت این کشور ندارد
Egyptian Journal of  یک مجله مصری نیز به نام، ) را چاپ نموده اند2( در بین مجالتی که حداکثر تعداد مقاله.کیفیت آنها دارد
بیا نگاه کلی بر روی. که همانطور که از نام آن پیداست مجله تخصصی روماتولوژی محسوب نمی شود. به چشم می خوردNeurology
.مجالت این نکته به نظر می رسد که بسیاری از این مجالت تخصصی روماتولوژی نیستند

2441  منبع منتشر کننده تولیدات علمی مصر در رشته روماتولوژی ( مجالت با بیشترین تعداد مقاالت نمایه شده) در سال: 83-1 جدول
Scopus براساس پایگاه اطالعاتی
Egyptian Journal of Neurology(2)
Psychiatry and Neurosurgery (2)
Rheumatology International (2)
Australian Journal of Basic and Applied
Sciences (2)
Immunology Endocrine and Metabolic
Agents in Medicinal Chemistry (1)
Indian Journal of Clinical Biochemistry (1)
International Immunopharmacology (1)
International Journal of Osteoarchaeology
(1)
International Journal of Rheumatic
Diseases (1)
Journal of Biological Chemistry (1)
Journal of Medical Sciences (1)
Journal of Rheumatology (1)
Journal of Ultrasound (1)
Journal of the American Academy of
Dermatology (1)
Macedonian Journal of Medical Sciences
(1)
Modern Rheumatology (1)
Nature Protocols (1)
Pediatrics International (1)
Rheumatology (1)
Small Ruminant Research (1)
Techniques in Hand and Upper Extremity
Surgery (1)

Annals of the Rheumatic Diseases (1)
Archives of Medical Science (1)
Arkivoc (1)
Arthritis Care and Research (1)
Arthritis Research and Therapy (1)
Arthroscopy Journal of Arthroscopic and
Related Surgery (1)
BMC Research Notes (1)
Basic and Clinical Pharmacology and
Toxicology (1)
Brazilian Journal of Medical and Biological
Research (1)
British Journal of Pharmacology (1)
Catheterization and Cardiovascular
Interventions (1)
Chirality (1)
Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (1)
Clinical Medicine Cardiology (1)
Clinical Rheumatology (1)
Current Pharmacogenomics and
Personalized Medicine (1)
Egyptian Journal of Anaesthesia (1)
European Journal of Cardio Thoracic
Surgery (1)
Hematology (1)
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مراکز چاپ کننده مقاالت
. از نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده در چاپ مقاله بررسی شدندScopus مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی
 سایر موسسات در. مقاله بود3  باNational Research Center, Cairo بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از
 با نگاهی بر اسامی مراکز و مقایسه آن با ایران متوجه می شویم که مراکز علمی آنها به گستردگی ایران نیستند.جدول ذیل نشان داده شده اند
. مقاله به چاپ رسانده اند61 به طور مثال در ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران (با در نظر گرفتن تمام بیمارستانهای وابسته به آن) حدود
 بر اساس پایگاه اطالعاتی2441  رتبه بندی دانشگاهها و موسسات برتر مصر براساس تعداد مقاله های روماتولوژی در سال:81-1 جدول
Scopus
National Research Center, Cairo (8)
Ain Shams University (7)
Assiut University (6)
Cairo University (6)
Mansoura University, Faculty of Medicine (4)
Mansoura University (4)
Kasr El-Aini School of Medicine (4)
Zagazig University (2)
University of Tanta (2)
Minufiya University (2)
Dr. Erfan and Bagedo General Hospital (1)
Cairo University (1)
Faculty of Medicine Alexandria (1)
Research Institute of Ophthalmology (1)
Laboratory of the Gulf Veterinary
International Quarantine Management
Company (1)
Ministry of Livestock and Animal health (1)
Al-Helal Hospital (1)
Al-Razi Hospital (1)
Uppsala Universitet (1)

RAND Corporation (1)
University of Lucknow (1)
Al-Azhar University (1)
David Geffen School of Medicine at UCLA (1)
Taibah University (1)
University of Leeds (1)
Sohag University (1)
VA Medical Center (1)
King Saud University College of Applied
Medical Sciences (1)
King Faisal Specialist Hospital and Research
Centre (1)
Rush University Medical Center (1)
Alexandria Medical School (1)
Minufiya University, Faculty of Medicine (1)
Ahmed Maher's Teaching Hospital (1)
UCL (1)
Kafr Ashaykh University (1)
Al-Fayoum University (1)
King Khalid University (1)
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موضوع مقاالت
براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی مصر ،بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی چاپ شده در  99حوزه علمی
است .تنوع موضوعی در مقاالت مصری قابل مقایسه با ایران است اما نسبت به ترکبه در جایگاه پایین تری قرار می گیرد.
جدول  :10-1تنوع موضوعات تولیدات علمی مصر در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Medicine (31
)Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (8
)Immunology and Microbiology (7
)Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (7
)Neuroscience (3
)Chemistry (2
)Multidisciplinary (2
)Nursing (2
)Agricultural and Biological Sciences (1
)Chemical Engineering (1
)Social Sciences (1
)Veterinary (1

نوع مقاالت
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .مشاهده می شود که تعداد مقاالت مروری بسیار کم است.
جدول  :11-1نوع مطالب نمایه شده از مصر در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Article (35
)Review (4
)Conference Paper (1
)Article in Press (1
)Letter (1

زبان مقاالت
زبان تمام مقاالت کشور مصر انگلیسی بوده است .این نکته جالبی است که هیچ مقاله ای به زبان عربی به چاپ نرسیده است .این مساله
حاکی از آن است که مجالت عرب زبان کیفیت مناسبی برای نمایه شدن در پایگاه های اطالعاتی را ندارند.
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بررسی وضعیت کشور آمریکا
. در رتبه اول جهان قرار دارد12 H Index  و91917  تعداد استنادات، 2441  مقاله در سال2388 کشور آمریکا با

نویسندگان مقاالت
Pincus, T.  بیشترین میزان مقاله مربوطه به. نشان دهنده نویسندگانی است که در نوشتن بیشترین تعداد مقاله همکاری داشته اند12-1 جدول
 چاپ نموده اند که این تعداد2441  مقاله در سال14  نویسنده آمریکایی بیش از14  همانطور که مشاهده می کنید حدود. مقاله است912  با،
.نمایانگر میزان باالی فعالیت نویسندگان امریکایی دارد
 براساس پایگاه اطالعاتی2002 پژوهشگران آمریکا با بیشترین حجم تولیدات علمی در رشته روماتولوژی در سال:12-1 جدول
Scopus

Pincus, T. (142)
Wolfe, F. (129)
Furst, D.E. (117)
Sokka, T. (101)
Kavanaugh, A. (98)
Reveille, J.D. (97)
Schumacher, H.R. (87)
Firestein, G.S. (85)
Matteson, E.L. (85)
Weyand, C.M. (82)
Emery, P. (80)
Van Der Heijde, D. (78)
Moreland, L.W. (76)
Strand, V. (76)
Felson, D.T. (75)
Gregersen, P.K. (75)
Yazici, Y. (74)
Saag, K.G. (74)
Alarcon, G.S. (72)
Solomon, D.H. (71)
Koch, A.E. (70)
Goronzy, J.J. (66)
Michaud, K. (62)
Gabriel, S.E. (58)
Weisman, M.H. (58)

Criswell, L.A. (58)
Boers, M. (57)
Weinblatt, M.E. (55)
Khanna, D. (54)
Petri, M. (52)
Mease, P.J. (52)
Kremer, J.M. (51)
Evans, C.H. (51)
Espinoza, L.R. (51)
Karlson, E.W. (48)
Wallace, D.J. (48)
Mikuls, T.R. (47)
Katz, J.N. (45)
Tak, P.P. (45)
Costenbader, K.H. (44)
Paulus, H.E. (43)
Glant, T.T. (43)
Hochberg, M.C. (42)
Klareskog, L. (42)
Sigal, L.H. (41)
Lipsky, P.E. (41)
Pisetsky, D.S. (41)
Gladman, D.D. (41)
Rosenbaum, J.T. (40)
Lovell, D.J. (40)
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مجالت منتشر کننده مقاالت
Arthritis and  بیشترین میزان مقاالت از مجله. مجالتی که بیشترین مقاالت آمریکا از آنها استخراج شده را نشان می دهد18-1 جدول
 می باشد7.88  ضریب تاثیر این مجله. مقاله از کل مقاالت را به خود اختصاص داده بود9683  استخراج شده بود که تعدادRheumatism
 با مرور کلی متوجه می شویم که مجالتی که امریکایی ها در آنها مقاله چاپ.که در بین مجالت روماتولوژی از اعتبار باالیی برخوردار است
 در بین این مجالت فهرست شده بعضی.نموده اند از اعتبار باالتری نسبت به مجالتی که ایرانی ها در آنها مقاله داشته اند برخوردار می باشد
. دارد نیز مشاهده می شود84 مجالت عمومی مثل النست که ضریب تاثیر حدود
با توجه به اطالعات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که شکتف عمیقی بین کشور های در حال توسعه و توسعه یافته هم از لحظ کیفیت و هم
.کمیت تولیدات علمی وجود دارد
 منبع منتشر کننده تولیدات علمی آمریکا در رشته روماتولوژی ( مجالت با بیشترین تعداد مقاالت نمایه شده) در سال: 18-1 جدول
Scopus  براساس پایگاه اطالعاتی2441

Annals of the New York Academy of
Sciences (91)
Journal of Biological Chemistry (90)
American Family Physician (89)
Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America
(88)
Journal of Shoulder and Elbow Surgery
(84)
Blood (80)
Lancet (79)
Current Opinion in Orthopaedics (77)
Best Practice and Research Clinical
Rheumatology (77)
Clinical Immunology (76)
Seminars in Arthroplasty (76)
Journal of Clinical Investigation (75)
Lupus (69)
Infection and Immunity (69)
Archives of Internal Medicine (67)
Current Rheumatology Reports (65)
Hand Clinics (65)
Clinical Infectious Diseases (64)
Pain (61)
Annals of Internal Medicine (61)
Current Pharmaceutical Design (61)
Journal of the American Medical
Association (61)
Journal of the American Geriatrics Society
(59)
Clinical Therapeutics (58)

Arthritis and Rheumatism (1,638)
Journal of Rheumatology (1,111)
Arthritis Care and Research (609)
Annals of the Rheumatic Diseases (414)
Journal of Immunology (322)
Clinical and Experimental Rheumatology
(290)
Current Opinion in Rheumatology (290)
Rheumatology (271)
Journal of Bone and Joint Surgery Series
A (259)
Journal of Clinical Rheumatology (253)
Clinical Orthopaedics and Related
Research (252)
Arthritis Research and Therapy (219)
Rheumatic Disease Clinics of North
America (191)
Journal of Hand Surgery (172)
Clinical Rheumatology (159)
Orthopedics (142)
Journal of Arthroplasty (142)
New England Journal of Medicine (135)
Nature Clinical Practice Rheumatology
(131)
Osteoarthritis and Cartilage (117)
Foot and Ankle International (117)
Seminars in Arthritis and Rheumatism
(116)
Journal of the American Academy of
Dermatology (102)
American Journal of Medicine (98)
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Current Opinion in Investigational Drugs
(57)

Autoimmunity Reviews (56)

مراکز چاپ کننده مقاالت
. از نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده در چاپ مقاله بررسی شدندScopus مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی
 این مرکز در حقیقت به عنوان قطب. مقاله بود171  باVA Medical Center بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از
. سایر مراکز در جدول ذیل نشان داده شده اند.روماتولوژی آمریکا محسوب می شود
 بر اساس پایگاه اطالعاتی2441  رتبه بندی دانشگاهها و موسسات برتر آمریکا براساس تعداد مقاله های روماتولوژی در سال:11-1 جدول
Scopus
VA Medical Center (974)
Brigham and Women's Hospital (671)
Mayo Clinic (645)
University of California, San Francisco (548)
Harvard Medical School (412)
Duke University School of Medicine (348)
University of California, San Diego (346)
Massachusetts General Hospital (344)
Stanford University School of Medicine (331)
David Geffen School of Medicine at UCLA
(324)
Cleveland Clinic Foundation (322)
University of California, Los Angeles (306)
Northwestern University Feinberg School of
Medicine (282)
University of Washington Seattle (282)
University of Alabama at Birmingham (272)
University of Pittsburgh (263)
University of Pennsylvania (262)
Hospital for Special Surgery - New York (258)
Johns Hopkins University (250)
The University of North Carolina at Chapel Hill
(243)
Weill Cornell Medical College (221)
University of Texas Health Science Center at
Houston (220)
National Institute of Arthritis and
Musculoskeletal and Skin Diseases (214)
Baylor College of Medicine (209)
Rush University Medical Center (208)

Stanford University (207)
The Johns Hopkins School of Medicine (205)
NYU Hospital for Joint Diseases (203)
New York University School of Medicine (202)
Washington University in St. Louis School of
Medicine (195)
Boston University School of Medicine (191)
University of Toronto (190)
University Michigan Ann Arbor (190)
Mayo Medical School (187)
UC Davis (186)
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
(185)
Amgen Incorporated (179)
University of Pennsylvania, School of
Medicine (179)
University of Colorado Health Sciences Center
(177)
Yale University School of Medicine (174)
University of Alabama (174)
University of Florida (171)
University of Minnesota Twin Cities (171)
University of Michigan Medical School (171)
Pfizer (169)
Mount Sinai School of Medicine (166)
National Institutes of Health, Bethesda (162)
Medical University of South Carolina (156)
Ohio State University (149)
UT Southwestern Medical Center (145)
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موضوع مقاالت
 حوزه26  بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی چاپ شده در،براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی آمریکا
 همانگونه که مشاهده می کنید تنوع موضوعی مقاالت روماتولوژی در آمریکا بسیار گسترده تر ازکشور های منطقه و.علمی است
 از مقاسیه آنها می توان نتیجه گیری نمود که در آمریکت مطالعات مشترك بین مراکز متنوع و همچنین در زمینه.همچنین ایران است
. همچنین رویکرد آنها به پژوهش بسیار جامع تر و چند جانبه می باشد.موضوعات بین رشته ای از اهمیت باالیی برخوردار است

Scopus بر اساس پایگاه اطالعاتی2441 تنوع موضوعات تولیدات علمی آمریکا در رشته روماتولوژی در سال:11-1 جدول

Medicine (18,289)
Immunology and Microbiology (6,178)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (2,840)
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (2,161)
Neuroscience (792)
Health Professions (753)
Nursing (662)
Psychology (302)
Chemistry (298)
Agricultural and Biological Sciences (265)
Social Sciences (250)
Veterinary (206)
Environmental Science (141)
Multidisciplinary (131)
Engineering (125)
Dentistry (124)
Chemical Engineering (118)
Physics and Astronomy (50)
Mathematics (35)
Computer Science (33)
Materials Science (30)
Business, Management and Accounting (19)
Economics, Econometrics and Finance (16)
Energy (5)
Decision Sciences (4)
Arts and Humanities (3)
Earth and Planetary Sciences (1)
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نوع مقاالت
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .تعداد مقاالت مروری از درصد قابل توجهی برخوردار است
جدول  :19-1نوع مطالب نمایه شده از آمریکا در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)Article (1602
)Review (783
)Conference Paper (146
)Editorial (111
)Letter (72

زبان مقاالت
زبان مقاالت کشور آمریکا بطور غالب انگلیسی بوده است .تنوع زبانی مقاالت حاکی از ارتباط مراکز آمریکایی با سایر کشور ها می باشد.
جدول  :11-1تنوع زبانی مقاالت نمایه شده آمریکا در رشته روماتولوژی در سال 2002بر اساس پایگاه اطالعاتی Scopus

)English (2817
)French (6
)German (4
)Spanish (3
)Polish (2
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فصل 5
ارایه دسته بندی ضعفها ،قوتها ،تهدید ها و فرصتها برای
رسیدن به چشم انداز
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کاربرگ تحلیل STEEP
تحلیل روندها و تاثیر آن بر رشته های علوم پزشکی

كد
روند

شرح روند

 .4پيشرفت در استفاده از فناوري-
هاي نوين و پيشرفته (مانند
زيستي،
فناوري
ريزفناوري،
ژنوميکس ،پروتئوميکس و  )...در
عرصههاي تشخيص و درمان يك
روند فزاينده خواهد بود .ادامهي اين
روند صحت تشخيصها و درمانها را
افزايش ميدهد و به افزايش كيفيت
خدمات ارايهشده ميانجامد .كيفيت
بهتر خدمات ارايهشده از سوي نظام
سالمت ،رضايتمندي بيشتر مردم
را در پي خواهد داشت .از سوي
 TE1ديگر افزايش هزينه نظام سالمت
ناشي از اين روند را نيز بايد مورد
توجه قرار داد.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

-4افق هاي جديدي براي
تحقيق و پژوهشهاي آينده
پيش رو قرار دادهاست.
-2با وجود تعداد زياد بيماران
انساني
نيروي
و
مناسب،محيط مناسب براي
بهره برداري از تکنولوژي و
انجام تحقيقات بين رشته اي
موجود است.
و
تجهيزات
-3داشتن
داروهاي به روز منجر به ايجاد
فرصت براي انجام پژوهش و
مطالعه همگام با آخرين
دستاوردهاي جهاني شده و
كمك مي نمايد تا از علم روز
عقب نباشيم.
-1ارايه خدمات آموزشي
پژوهشي و سالمتي بهتري را
ممکن مي سازد .
-5دسترسي به درمان هاي
جديد و داروهاي بيولوژيك را
امکان پذير مي سازد.

-4هزينه تحقيقات باال مي
رود.
-2نيروي متخصص تري
جهت تحقيقات مورد نياز
است و در نتيجه منابع
انساني تحقيقات محدودتر
مي شود.
-3از آنجا كه سيستم
تحقيقات و آموزش ما مشکل
ساختاري دارد ،فن آوري
هاي جديد منجر به ايجاد
مراكز خوب اما گلخانه اي
ميشود كه اطالعاتشان وارد
سيستم علمي كشور نمي
شود.
-1پژوهش ها در راستاي
فناوري نيست چرا كه كميت
مهم است و براي كيفيت
شاخصي نيست .ارتباط
اقدامات باليني با مراكز
فناوري مشخص نيست و
ارتباط خوبي بينشان برقرار
نشده است.
و
تکنيکها
-5آموزش
تخصصهاي بيشتري را ايجاب
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مي نمايد كه شايد افراد
بدون تخصص كافي وارد اين
عرصه شوند مثال هر
راديولوژيستي مركز سنجش
تراكم استخوان داير مي كند.
هزينه درمان باالتر مي رود.
هنوز فاصله زيادي با استفاده
از تکنولوژي هاي نوين در
فعاليت هاي تحقيقاتيوجود
دارد .عدم تخصيص منابع در
اين عرصه به خاطر عدم
اولويت در واحد سالمت
است.
-6فعاليت تيمي و بين رشته
اي كه بتواند تکنولوژي مورد
نياز در بستر علمي باليني با
همکاري و مشاركت و طرح
هاي مشترک را پياده كند
وجود ندارد
-7تأكيد پژوهش روي بخش
علوم پايه است و روي جنبه
كاربردي تأكيد نمي شد
فراورده هاي حاصل از
تکنولوژي جديد ممکن است
در روي بدن انسان عوارض
جانبي سوء ولي ناشناخته اي
داشته باشد.
-1تبليغات بسياري كه در
زمينه فن آوري هاي جديد
در مورد روش هاي
تشخيصي و درماني جديد كه
22
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توسط شركت سازنده و
مخترع آنها انجام مي شود تا
حدي جايگزين دانش پزشك
در مورد آن شود كه مي
تواند خطرساز باشد .به
خصوص با توجه به اينکه در
مورد اين روش ها تحقيقات
كافي نيز انجام نشده است و
اطالعات كاملي در دسترس
نمي باشد و بعضاً هزينه هاي
بااليي را هم براي بيماران در
بر خواهند داشت.
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)
 .4اگر واردات تکنولوژي
همراه با بسترسازي و
شناخت كافي نسبت به
فناوري و نحوه استفاده از
آن نباشد مي تواند باعث
الگوبرداري كور شده و
منجر به توليد علم نشود.

 .2در سالهاي آينده خريد و انتقال  .4خريدن دانش نظري منجر
به ارتقاي كيفيت آموزش و
دانش و فناوري از ديگر كشورها به
پژوهش مي شود.
جاي توليد آن در داخل كشور
تسهيل خواهد شد .اين امر هزينه-
هاي توليد داخلي را كم خواهد كرد  .2وارد كردن بسياري از
داروها و يا تجهيزات
اما از سوي ديگر ،ممکن است موجب
دارويي منجر به دستيابي
افزايش وابستگي كشور به خارج شود.
به درمان مناسب تر و
كيفيت باالتر زندگي براي  .2توليد بعضي از فن
آوريهاي حساس در درون
بيماران در زمان كوتاهتر
جامعه مثل فن آوري
مي شود.
هسته اي تهديدي جدي
براي ساير علوم ايجاد
 .3خريد تجهيزاتي كه
كرده است چرا كه كشور
تکنولوژي ساخت انها در
با تحريم هاي ديگري
ايران وجود ندارد و توزيع
TE2
مواجه شده است:مثل
مناسب آنها باعث صرفه
تحريم دارو و فناوري،
جويي در وقت و هزينه ها
عدم دسترسي به مجالت،
مي شود.
افزايش هزينهها در برخي
حوزه ها و كاهش بودجه
تحقيقاتي و كاهش
ارتباطات بين المللي
روبرو مي شود.
 .3قيمت بسياري از داروها
و تجهيزات وارداتي
باالست.

22
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لذا داروهايي كه از ساير
كشورها وارد مي شود
ممکن است براي بيماران
مفيد نباشد.
 .5باعث وابستگي كشوربه
فراورده هاي خارجي مي
شود.
 .6انتقال اطالعات از خارج
تهديد است زيرا بايد
مطابق با شرايط بومي و
اجتماعي خود عمل نمود.
 .7عرصه رقابتي ايجاد
كرده منجر به واردات
تکنولوژي بدون توجه به
كيفيت مي شود مثال
دستگاه راديولوژي چيني
وارد مي كنند كه فاقد
كيفيت هستند.
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كد
روند

شرح روند
 .3پيشرفت روشها و فناوريهاي
آموزشي و يادگيري در كشور نيز
يکي از روندهاي مهم در سالهاي
آينده خواهد بود .اين روند بر نظام
آموزش سالمت نيز تاثير بهسزايي
خواهد داشت .استفاده از روشها و
فناوريهاي نوين آموزشي ،كيفيت
آموزش نيروي انساني در نظام
سالمت كشور را ارتقا ميدهد .اين
امر به نوبهي خود كيفيت فرايندهاي
تصميمگيري در بدنهي نظام سالمت
و كيفيت ارايهي خدمات اين نظام را
بهبود خواهد بخشيد.

TE3

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)
 .4سرعت اينترنت كند بوده
و فرهنگ استفاده از
آموزشهاي آنالين بين
بيماران پايين است.

 .4باعث بهبود اطالع رساني در
زمينه پژوهشهاي ساير
همکاران و اجتناب از دوباره
كاري و شناخت بهتر
موضوعات پژوهشي و
دسترسي به داده ها مي  .2ممکن است به علت
مشکالت مالي ،عدم
شود.
آموزش
و
آگاهي
دسترسي به خدمات
 .2منجر به دسترسي سريع و
انجام
قابل
آنالين
رايگان به مجالت علوم
نباشد.آموزش الکترونيکي
پزشکي و استفاد از روشهاي
باعث عدم گسترش كامل
آموزشي
جديد
شبکه هاي ارتباطي مي
( )eLearningدر همه
شود.
علوم از جمله روماتولوژي
مي شود.

 .3روماتولوژي وابسته به
مهارت و قضاوت پزشك
الکترونيك
 .3ارسال
است و تشخيص با
سخنرانيهاي اساتيد برتر
وسايل
از
استفاده
براي دانشگاههاي دور افتاده
دقت
الکترونيك،
امکان پذير مي شود.
تشخيصي باليني را كم
مي كند.
 .1آموزش آنالين و از راه دور
براي بيماران ممکن مي
 .1در مورد هر تکنولوژي
شود.
ابتدا بايد فرهنگ سازي و
زير ساخت سازي شود تا
 .5اطالعات بيشتري براي
بتواند از آن تکنولوژي به
دانش پژوهان فراهم مي
عنوان يك پيشرفت و
شود بدون اينکه نياز به فرد
فرصت استفاده شود اما
آموزش دهنده باشد.
21
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 .6باعث به اشتراک گذاشتن
اطالعات شده و دسترسي
به پرونده هاي بيماران را
نيز راحت تر مي سازد.

21

انجام شود و بازنگري روي
فرهنگ انجام نشود،
تکنولوژي جديد مي تواند
تهديد حساب شود.

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4باعث اختصاص وقت  .4گاهي خدمات آنالين به
دليل مشکالت مالي ،عدم
بيشتري براي پژوهش مي
آگاهي و آموزش امکان
شود.
پذير نمي باشد.
 .2موارد نادر يا جراحي هاي
خاص را از طريق فناوري  .2گاهي قوانين مانع شکل
گيري تعامل الکترونيکي
همزمان در كليه نقاط
بين بيمار و پزشك مي
كشور مي توان مشاهده
شود.
نمود.

 .1گسترش روز افزون فناوريهاي
ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت
مانند پزشکي از راه دور ،مراقبتهاي
هوشمند ،استفاده از روباتها در
فرايندهاي توليد و ارايهي خدمات نيز
از جمله روندهاي تاثيرگذار فناوري در
سالهاي آينده خواهد بود .اين امر از
يك سو دقت و كيفيت خدمات را باال
خواهد برد و از سوي ديگر ،نوع
تخصصهاي نيروي انساني را تغيير
 .3كيفيت درمان با توجه به  .3باورهاي غلط پزشکي كه
خواهد داد .اگر در آينده برخي از
مشاوره تلفني و يا
آخرين دستاوردها ارتقا
فرايندهاي تشخيصي يا درماني كشور
الکترونيك با بيمار را
مي يابد.
از طريق ماشين به انجام رسد ،نوع
پذيرا نيست.
آموزش نيروي انساني نيز بر اين
 .1ويزيت بيماران از طريق
 TE4اساس تغيير خواهد كرد و افراد در
وسايل الکترونيك و از راه  .1ممکن است جايگزين
آينده نيازمند تواناييهاي جديدي
ارتباط بيمار و پزشك
دور ،گرفتن شرح حال از
براي ارايهي خدمات سالمت خواهند
شود.
طريق اينترنت و در نتيجه
بود.
تنشها و استرسهاي رفت و
آمد و هزينه هاي مرتبط  .5استفاده از تجهيزات
جديد ممکن است باعث
(تصادف و سانحه) كاهش
خطاهاي
افزايش
مي يابد.
و
شود
دستگاهي
 .5زمان دسترسي به خدمات
جايگزين پزشك باشد.
و هزينه رفت و آمد نيز با
استفاده از تکنولوژي به
شدت كاهش يابد كه يك
شاخص مهم در اثربخشي
سيستم است.
26
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 .6امکان گسترش روز به روز
شبکه هاي ارتباطي در
كشور را فراهم مي نمايد.
 .7باورهاي غلط بهداشتي
درماني مردم ،مانند عدم
دسترسي به نيروهاي
علمي اساتيد و وسايل الزم
و فضاي درماني ضرورت
ارتباط از طريق فن آوري
ارتباطات را مي طلبد.
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4با اطالع از نتايج و آخرين
دستاوردهاي علمي امکان
براي پژوهشهاي مفيدتر پديد
مي آيد.

 .4برخي از اطالعات بر
مبناي مدارک و شواهد
بيماران در خارج از كشور
است كه ممکن است با
وضعيت بيماران ما
همخواني و قابليت
كاربرد نداشته باشد.

3درمان با دقت و صحت
بيشتري انجام مي شود.
1مانع مي شود تا كشور دروازه
ورود داروهاي غير مؤثرشود.

 .2در همه موارد پژشکي

 .7روند افزايش توجه به علوم مبتني
بر شواهد در حوزهي سالمت موجب
كاهش درصد خطاهاي تشخيصي و
درماني در نظام سالمت خواهد شد.
اين امر كيفيت بيشتر خدمات و در
نتيجه ،رضايتمندي بيشتر مردم را 2اطالعات خوب و با كيفيت
بيشتري فراهم مي شود.
در پي خواهد داشت.

TE7
5باعث كاهش هزينه هاي
درماني و پژوهشي مي شود.
6از آنجا كه بسياري از داروها
در كشور ما ،شواهد اثربخش
مطالعاتي ندارد  ،پزشکي
مبتني بر شواهد مانع ورود
داروها بر اساس سليقه فردي و
بدون توجه به مطالعات مي
شود.

28
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كد
روند

شرح روند

 .4صنعتي شدن سبك زندگي
ايرانيان در موضوعاتي از جمله عادات
غذايي ناسالم ،كمتحركي ،افزايش
استرس و كاهش روابط اجتماعي
حقيقي نمود پيدا ميكند .اين امر با
توجه به گذار جامعهي ايراني از
فضاي سنتي به فضاي مدرن و تغيير
در نظام ارزشي افراد ،سبك زندگي
ايرانيان را دستخوش تغييرات
زيادي خواهد كرد .از سوي ديگر،
كشور با روند افزايش ميانگين سني
جمعيت روبهرو است .روند افزايش
شاخص اميد به زندگي در كنار
كاهش نرخ باروري ادامهي اين
 S01كالنروند را تسهيل ميكند .اين دو
كالنروند (صنعتي شدن و پير شدن
جمعيت) در كنار هم منجر به تغيير
الگوي بار بيماريها ميشود كه آثار
و پيامدهاي مهمي بر نظام سالمت
كشور خواهد داشت .بهعالوه ،پير
شدن جمعيت منجر به افزايش
شاخص نسبت سرباري و كاهش
نيروي كار فعال خواهد شد .به اين
ترتيب با كاهش نيروي كار فعال،
آموزش و توليد منابع انساني براي
نظام سالمت نيز دستخوش
تغييرات بسيار زيادي خواهد شد كه
اين تغييرات در نوع آموزش ،عناوين
درسي و  ...نمود پيدا ميكنند.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4تحوالت اجتماعي باعث
استرس شده و بيماريهاي
روماتيسمي را شعله ور مي
كنند.
 .2روشهاي تغذيهاي ،پوكي
استعمال
استخوان،
دخانيات  ،چاقي و  ...همگي
از عوامل ايجاد كننده
روماتيسمي
بيماريهاي
هستند.
 .3با افزايش تعداد بيماران
فرصتهاي آموزشي و
پژوهشي بيشتر مي شود.
 .1با افزايش تعداد بيماران،
اولويت پژوهشي و سرمايه
گذاري متوجه اين رشته
مي شود.
 .5صنعتي شدن باعث
افزايش سطح بهداشت و
سالمت مردم مي شود.

 .4تحوالت صنعتي منجر به
ازدياد بيماريهايي مثل
ناراحتيهاي قلبي-عروقي،
سرطان و غيره ميگردد و
با تغيير اولويت گذاري
نظام سالمت ،موجب
ناديده انگاشتن بيماريهاي
مي شود.
 .2افزايش شيوع بيماري
موجب اهميت يافتن
درمان و كم شدن وقت
جهت پژوهش مي شود.
 .3با ازدياد چاقي و كم
تحركي بيماريهاي شيوع
بيشتري پيدا مي كند.
 .1چاقي و كم تحركي مانع
موثر بودن درمان و افزايش
عاليم بيماري مي شود.
 .5صنعتي شدن شهرهاي
بزرگ به همراه ازدياد
امکانات و رفاه در اين
شهرها موجب توزيع نا
متناسب روماتولوژيستها و
انباشتگي در شهرهاي
بزرگ مي شود و امکان
درمان در شهرهاي كوچك
و روستاها وجود ندارد .
 .6صنعتي شدن سبك
زندگي و بي تحركي باعث
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افزايش پوكي استخوان
خواهد شد و بيماري هاي
اطراف مفصلي افزايش
يافته است .چاقي باعث
بيماري آرتروز زانو كه از
شايع ترين بيماري هاي
دچار ناتوان كننده مي
باشد.
 .7افزايش استرس باعث
بيماري هاي التهابي مثل
لوپوس آرتريت روماتوئيد
مي شود و يکي از علل به
وجود آورنده ،تداوم دهنده
و عود دهنده بيماري هاي
التهابي مي باشد.
 .1پايين آمدن روابط
اجتماعي مي تواند باعث
كم تحركي باشد كه خود
بيماريهاي
براي
تهديد
روماتولوژيك
محسوب مي شود.
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كد
روند

شرح روند
-4پير شدن جمعيت

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

با شيوع بيشتر
.4
روماتيسمي
بيماريهاي
فرصتهاي پژوهشي و
آموزشي بيشتري ايجاد مي
شود.

 .4با افزايش سن جمعيت ،
هزينه هاي سرباري در
جمعيت اضافه شده ،نياز
به مکانهاي نگهداري
سالمندان بيشتر مي شود
و در نتيجه با ازدياد
اجتماعي،
مشکالت
اولويت بودجه و تخصيص
هزينه براي سالمت كمتر
مي شود.

باالتر رفتن عمر افراد
.2
فرصت بروز بيماريهاي
روماتيسمي جديدي را كه
در سنين عمري كوتاه بروز
نميکند فراهم آورده و در
نتيجه فرصت پژوهش و
تحقيق در اين زمينه بيشتر
مي شود.
S01
سبب ارتقاء سرمايه
.3
نيروي انساني كه افراد با
تجربه هستند مي شود.
افزايش پير شدن
.1
جمعيت نشان دهنده
افزايش اميد به زندگي مي
باشد و به عنوان يك معيار
سالمت حساب مي شود.
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بيشتر
شيوع
 .2با
بيماريهاي مرتبط با
پيري ،اولويت بخش
سالمت به سمت اين
گروه بيماريها مي رود و
فرصت تحقيق در علوم
پايه و تحقيقات بنيادي
كاهش مي يابد.

 .3افزايش عمر در جمعيت
منجر به بروز بيشتر
بيماريهاي روماتيسمي
مثل پوكي استخوان،
شکستگي
آرتروز،
استخوانها و معلوليتهاي
ناشي از بيماريهاي
روماتيسمي مي شود.
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كد
روند

شرح روند

 .2افزايش سطح تحصيالت و سواد و
آگاهي در جامعه يکي از روندهاي
مهم كشور در سالهاي آينده خواهد
بود .اين امر از يك سو به دليل
افزايش دسترسي به منابع اطالعاتي
و ارتباطات آسان فرامرزي مانند
استفاده از اينترنت و ماهواره و از
سوي ديگر ،به دليل افزايش اهميت
آموزش در ميان خانوادهها اتفاق مي-
افتد .اين امر انتظارات افراد از نظام
سالمت را تغيير خواهد داد .انتظارات
و مطالبات افزايشيافتهي مردم خود
را به شکل افزايش نرخ شکايات از
 S02نظام سالمت ،تقاضا براي پاسخگويي
بيشتر اين نظام به نيازهاي سالمتي و
غيرسالمتي گيرندگان خدمات،
خدمات با كيفيت و درخواست براي
توزيع عادالنهي خدمات نشان خواهد
داد.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4هر چه سطح سواد و
آگاهي بيشتر شود ،بيماران
با بيماري آگاهانه برخورد
مي كنند و همراهي بهتري
براي كنترل آن خواهند
داشت.

 .4انتظارات و توقعات
بيماران باال مي رود .افراد
تحصيل كرده بيشتر دنبال
روش هاي جديد درماني
هستند و قانع كردن آنها
سخت تر است.

 .2افزايش آگاهي از حقوق
فردي منجر به توقع
خدمات بيشتر از بخش
سالمت شده منجر به
ازدياد پوشش بيمه و
تخصيص منابع به اين
بخش مي شود.

 .2افراد تحصيل كرده
بيشتر تحت تاثير تبليغات
ناصحيح علمي از جمله
داروهايي كه فقط جنبه
تجاري دارد ودر شرايطي
كه عدم محدوديت تبليغ
در مواردي كه هنوز
اثربخشي دارو مشخص
نيست وجود دارد ،قرار مي
گيرند.

 .3آگاهي و سطح سواد
يکي از علل مهم تأثيرگذار
در پيشگيري اوليه و ثانويه
بيماري هاي روماتيسمي
محسوب مي شود.

 .1در كارآزمايي هاي باليني
پيگيري افراد تحصيل كرده
بيشتر است.
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كد
روند

S04

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .1كاهش سرمايهي اجتماعي در
جامعه منجر به كاهش اعتماد و
مشاركت در بخشهاي مختلف
نظام سالمت كشور خواهد شد .اين
امر به جدا افتادن نظام سالمت از
مردم ميانجامد و فضاي بدبيني و
نارضايتي از خدمات را در ميان
افراد جامعه ايجاد خواهد كرد.

ي
سرمايه
 .4افزايش
اجتماعي ،موجب افزايش
شبکه هاي بيماران و
پزشکان و تبادل آزاد
اطالعات مي شود.

424
االن
 .4تا
روماتولوژيست در ايران در
طي  34سال تربيت شده
است اما در كل كشور به
4444
حدود
احتياج
روماتولوژيست
است كه فعال شدن
آموزش در اين علم را مي
طلبد.

 .2امر درمان را
بخشيده موجب
تحقيقات مي شود.

بهبود
رونق

 .3انجمن هاي بيماري هايي
مثل لوپوس يا صرع باري را
از دوش بيماران برداشته و
بستري براي آموزش فراهم
مي كنند.

 .1كاهش سرمايه اجتماعي
باعث كم شدن حمايت
بخش خصوصي و سرمايه
گذاري در جهت تحقيقات
مي شود.

 .5سازمانهاي غير دولتي،
انجمنها و مراكز خيريه
سالمت سبب ايجاد آگاهي
123

هاي
دوره
 .2ايجاد
تخصصي براي بيماريهاي
خاص در رشته روماتولوژي
مثل تخصص در لوپوس و
يا بيماري سندرم بهجت
امر پژوهش ،آموزش و
درمان را ارتقا مي بخشد.

 .3افزايش افراد متخصص
با ديد تحقيقاتي باعث
افزايش كيفيت پژوهش ها
مي شود.
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در بيماران مي شوند.

 .6كاهش سرمايه هاي
اجتماعي باعث كاهش
عدالت در سطح خدمات
سالمت مي شود.

 .7ايجاد ارتباط بين مراكز
باعث مي شود از دوباره
پژوهشي
هاي
كاري
جلوگيري شود.
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كد
روند

شرح روند

 .5افزايش تقاضا براي تحصيالت
تکميلي در ميان دانشجويان يکي از
روندهاي مهم در سالهاي آينده
خواهد بود .بايد به اين روند افزايشي
در كنار ضعفهاي نظام آموزشي
كشور در دو مقولهي كيفيت آموزش
و مديريت و ظرفيت پذيرش نظام
آموزش عالي نگريست .از يك سو
ضعف در كيفيت آموزش و مديريت
اين نظام موجب افزايش نرخ خروج
نخبگان كشور ميشود .كه اين امر
موجب كاهش تعداد نيروهاي
متخصص و كاهش انگيزهي
متخصصان شاغل درون كشور مي-
 S05گردد .از سوي ديگر ،ضعف در
ظرفيت پذيرش موجب افزايش
رقابت ميان دانشجويان براي دست-
يابي به مدارج باالتر علمي خواهد
شد كه اين افزايش رقابت ،زمينهساز
بروز تخلفات و تقلب در آزمونهاي
پذيرش شده ،سطح فساد در اين
زمينه را باال ميبرد .بهعالوه ،سوء
مديريت اين تقاضاي باال موجب
كاهش امنيت شغلي و انگيزهي آن
دسته از دانشجوياني ميشود كه
امکان ورود به سطوح باالتر را
نيافتهاند .البته نبايد روي ديگر اين
روند را كه نشاندهندهي ظرفيت
باالي دانشجويان براي كسب

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

424
االن
 .4تا
روماتولوژيست در ايران در
طي  34سال تربيت شده
است اما در كل كشور به
4444
حدود
روماتولوژيست احتياج است
كه فعال شدن آموزش در
اين علم را مي طلبد.

 .4نسبت استاد به دانشجو
متناسب نيست و كمبود
استاد مانع آموزش با
كيفيت باال مي شود.

 .2ايجاد دوره هاي تخصصي
براي بيماريهاي خاص در
رشته روماتولوژي مثل
تخصص در لوپوس و يا
بيماري سندرم بهجت امر
پژوهش ،آموزش و درمان را
ارتقا مي بخشد.

 .3افزايش افراد متخصص با
ديد تحقيقاتي باعث افزايش
كيفيت پژوهش ها مي شود.

 .2از آنجا كه سياست
گذاري نامتوازن در زمينه
تعرفه هاي رشته هاي
پرشکي  ،منجر به كم
بودن بازده اقتصادي اين
رشته شده ،متقاضي
زيادي براي اين رشته
وجود ندارد و ظرفيتها
خالي مي ماند.

 .3مراجعه روز افزون
بيماران به سمت پزشکان
فوق تخصص هزينه هاي
آموزش و درمان را اضافه
مي كند لذا بايد نظام
ارجاع راه بيفتند تا حجم
بااليي از مراجعات بي
مورد كاهش يابد و هزينه
ها كم شود.

 .1كيفيت آموزش پايين
مي آيد
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 .5به علت كمبود ظرفيت
افراد نخبه به خارج از
كشور مي روند.

مهارتهاي بيشتر است از نظر دور
داشت.
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كد
روند

شرح روند

 .6افزايش مصرفگرايي در ميان
اقشار مختلف جامعه خود را به شکل
يك روند پيوسته نشان خواهد داد.
مدگرايي نيز در كنار گرايش به
استفاده از خدمات لوكس سالمتي
مانند جراحيهاي زيبايي ،ليزر
درماني و استفاده از رژيمهاي غذايي
الغري افزايش خواهد يافت .افزايش
اين موارد ،موجب تغيير در نوع
خدمات سالمت مورد نياز گروههايي
از جامعه خواهد شد .از سوي ديگر،
از آنجا كه عمدهي اين خدمات از
 S06طريق ارايهدهندگان خصوصي براي
مردم فراهم ميشود ،نظارت اثربخش
بر چگونگي و كيفيت اين خدمات از
اهميت بهسزايي برخوردار ميشود.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4رژيم هاي الغري صحيح
باعث كاهش وزن شده و
ريسك برخي بيماري هاي
روماتيسمي مانند آرتروز را
كاهش مي دهد.

 .4ليزر در بعضي موارد
باعث شعله ور شدن
التهابي
بيماريهاي
روماتيسمي مي شود.

 .2بودجه اي كه بايد
 .2ليزر درماني باعث كاهش صرف سبد غذايي خانواده
دردهاي مفصلي شده اما شود كه مثال همه شير
بايد زير نظر روماتولوژيست بخورند خرج عمل
جراحي زيبايي بيني مي
باشد.
شود كه تهديد براي
سالمت است.

 .3اگر روش هاي جديدي
بيايد ،روش هايي كه
كنترلي بر روي آن نباشد
يا توسط افرادي كه
تخصصش را ندارند انجام
بشود ،مي تواند يك
عامل تهديد براي بيماران
روماتولوژي باشد و باعث
عود شود.
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كد
روند

شرح روند

 .7افزايش حاشيهنشيني يکي از
روندهاي مهم در آيندهي كشور به-
شمار ميرود .اين امر موجب كاهش
خدماترساني دولتي به اين نواحي
خواهد شد .در اين نواحي دسترسي
به پايهايترين خدمات بهداشتي از
جمله آب آشاميدني سالم ،بهداشت
محيطي و امنيت در پايينترين سطح
خود قرار دارد .بهعالوه ،از آنجا كه
پيدايش اين نواحي حاشيهاي ،عمدتا
S07
به شکل غيرقانوني صورت ميپذيرد،
امکان احداث مراكز بهداشتي درماني
در اين نواحي بسيار كم است و با
توجه به جمعيت نسبي و تنوع نژادي
باالي اين مناطق در كنار سطح باالي
جرم و بزهکاري و سطح پايين سواد
و آگاهي ،نبود امکانات پايهي
بهداشتي و سالمت تاثير بسيار جدي
خواهد داشت.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

4افزايش تعداد بيماران بر اثر
افزايش فقر و عدم دسترسي
به امکانات بهداشتي ،موجب
افزايش منابع انساني براي
تحقيق و پژوهش ميشود.

 .4افزايش فقر و عدم
دسترسي به امکانات
بهداشتي موجب شيوع
بيماريهاي
بيشتر
روماتيسمي مي شود.

.2افزايش تعداد بيماران
موجب اهميت و اولويت اين
رشته جهت تخصيص منابع
تحقيقاتي مي شود.

 .2عدم پوشش بهداشتي
درماني كه از قبل با اين
رشد جمعيت تعريف
نشده ،فقر مالي اين
افراد و قطع روابط
خانوادگي با توجه به
مهاجرت اين افراد از
مکاني ديگر و عدم
تغذيه مناسب و استرس
همگي براي سالمت
تهديد است.

.3افزايش تعداد بيماران
موجب افزايش منابع انساني
براي آموزش مي شود.
.1بستر تحقيق بر روي حاشيه
نشين ها و مقايسه آنها با افراد
شهر نشين فراهم مي شود
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .1افزايش پسماندهاي خطرناک،
مصرف سموم آفات نباتي و مواد
صنعتي در كنار آشکار شدن
تدريجي آثار زيستمحيطي
فناوريهاي پيشرفته مانند
ريزفناوري و فناوري زيستي
موجب افزايش آاليندههاي
زيستمحيطي در آب و هوا
خواهد شد .اين امر عوارضي  .2فرصت براي پژوهش در  .2بيماريهاي روماتيسمي
مانند آسيبديدن اليهي ازون ،زمينه اثرات محيط زيست و از نظر علتي ناشناخته اند.
گرم شدن زمين ،افزايش تغييرات آن بر شيوع و آلودگي محيط زيست مي
بيماريهاي ناشي از آلودگيها و پيشرفت بيماري فراهم مي تواند در اين حوزه تاثير
كاهش گونهها و تنوع زيستي و آورد.
گذار باشد و منجر به
افزايش بار بيماريهاي
ژنتيکي ميشود .ادامهي اين روند
 ENV1ممکن است الگوي بار بيماريها  .3با افزايش بيماران ،نياز به جديد و بازپديد شود.
در كشور را تغيير دهد.
آموزش و تربيت نيروي
متخصص در اين زمينه  .3آلودگي پسماندهاي
افزايش مي يابد.
شيميايي مانند آلودگي
با فلزات سنگين مثل
آلودگي با عنصر كادميوم
باعث پوكي استخوان
شديد مي شود و بار
بيماريهاي روماتيسمي را
افزايش مي دهد
 .4منجر به شيوع بيماري
هاي عفوني مي شود كه به
طور غير مستقيم ،بيماريهاي
روماتيسمي را زياد مي
كند.در نتيجه فرصت براي
آموزش و پژوهش بيشتر مي
شود.

 .4شيوع بيماريهاي عفوني
توجه سيستم را به خود
جلب نموده موجب
تخصيص منابع براي آن
مي شود و بيماريهاي
روماتيسمي مورد غفلت
واقع ميشوند.

 .1كارگران اين كارخانه ها
مشکالت شغلي مثل كمر
درد ،ديسك ،درد مفاصل
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زانو ناشي از آلودگي هاي
محيطي دارند كه فسفات
ها ،كادميوم ،جيوه و
سرب نمونه هايي از آن
به شمار مي آيد .هر كدام
از اين مواد در سيستم
بافت همبند و عضالني
اسکلتي آثار سوئي دارد
مثل نقرس و آرتروز
زودرس.

 .5االينده هاي جهش
هاي ژنتيکي و بيماريهاي
احتمالي ناشي از آن را
افزايش مي دهند.
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كد
روند

شرح روند
 .4تحريم اقتصادي و توسعهي
خصوصيسازي و هدفمندكردن
يارانهها منجر به رشد اقتصادي
غيرقابل پيشبيني ،كاهش قدرت
خريد مردم ،افزايش اختالف
درآمد دهكهاي باال و پايين
جامعه ،افزايش تورم و افزايش
هزينههاي بهداشتي درماني و
افزايش هزينهازجيب خانوار مي-
شود .درک خانوادهها از اقتصاد
خانواده و سفره افزايش مييابد.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4تحريم ها به كاهش  .4به دليل تحريم ها
وابستگي ها و شکوفايي دسترسي به مجالت
علمي و اقتصادي منجر مي كمتر شده و اين مساله
فاصله ما با علم روز دنيا
شود.
را زياد مي كند.
 .2در بسياري موارد
فروش نرم افزار به ايران
ممنوع شدهاست.
 .3امکان دسترسي به فن
آوريهاي نوين كمتر مي
شود.
 .1دسترسي به فناوري
روز را محدود و يا گرانتر
مي كند.

ECO1

 .5امکان وارد كردن
بسياري از داروها كمتر
شده و اين داروها ناياب
مي شود و هزينه درمان
اضافه مي شود.
 .6حضور در در كنگره
هاي بين المللي به دليل
مشکالت ثبت نام و غيره
براي پژوهشگران ما
دشوارتر شده و حضور
پژوهشگران خارجي در
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كنفرانس هاي داخلي
كمرنگ تر مي شود.
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كد
روند

شرح روند
-4هدفمند كردن يارانه ها

ECO1

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4هدفمندي يارانه ها  .4اگر درآمد حاصله بدرستي
فرصت است اگر منجر به هدايت نشود منجر به رشد
افزايش بودجه سالمت علمي نخواهد شد.
شود.
 .2اگر درست اجرا نشود منجر
 .2افزايش تورم و افزايش به ازدياد فقر و عدم اولويت
تعرفه پزشکان منجر به گذاري به سالمت براي افراد
افزايش درآمد اقتصادي مي شود.
اين رشته شده موجب
افزايش متقاضيان ادامه
 .3هدفمند كردن يارانه ها
تحصيل در اين رشته مي
بودجه درماني خانواده ها را
شود.
محدود مي كند و بيماران
بايد مراجعه به يك پزشك
 .3اگر در آمد حاصله از متخصص يا فوق تخصص يا
هدفمند شدن يارانه ها به عمومي را انتخاب كنند.
جاي پرداخت نقدي ،صرف
زيرساختهاي علمي و
توسعه اي سالمت شود.
صندوق حمايتي بيمه و
بازنشستگي درست شود.
بهبود ارائه خدمات در
بيمارستانهاي دولتي شود
فرصتهاي زيادي را جهت
ارتقاي سالمت پديد مي
آورد.

 .1از فرصت هاي آن ياد
گرفتن اصل صرفه جويي
113
است چه از طرف پزشك
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چه بيمار .پزشکان داروي
زياد از حد لزوم براي
بيماران تجويز نکرده و
بيماران هم در مصرف
داروهاي خود دقت كنند و
داروهاي زياد از حد لزوم
دريافت نکنند.
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كد
روند

شرح روند
 .2در صورت عدم وجود تحريم
اقتصادي؛ جهاني شدن سبب
كاهش تعرفههاي گمركي و
تاثير بر صنعت داخلي ،حمايت
و حفاظت از حقوق مالکيت
معنوي ،سرمايهگذاري خارجي،
توسعهي صادرات و واردات،
افزايش بازارهاي غيررسمي و
قاچاق و افزايش فاصلهي بين
كشورهاي غني و فقير و
افزايش نرخ بيکاري ميگردد.

ECO2

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)
 .4اگر زير ساختها براي اين امر
فراهم نباشد موجب مي شود
كشورمان تبديل به مصرف
كننده و نه توليد كننده علم
شود.
 .2جهاني شدن مي تواند منجر
به توجه به اولويتهاي جهاني و
عدم توجه به اولويتهاي ايران
شود.

 .4جهاني شدن منجر به
رشد علم و پژوهش مي
شود.
 .2فرصت حضور در عرصه
هاي بين المللي و بهره
برداري از دانش جهاني
فراهم مي شود.
 .3امکان مشاركت در
تحقيقات بزرگ چند
مليتي فراهم مي شود.
 .1باعث به روز شدن  .3موجب عدم توجه به فرهنگ
تکنولوژي ،فرايند و مواد كشور و كاربرد صحيح دانش با
توجه به شرايط بومي مي شود
آموزشي مي شود.
 .5اين حركت باعث
برطرف كردن كمبود
موجود در كشور مي شود
و باعث مي شود كه توليد
و ساخت سرعت گيرد.
 .6موجب رونق توريست
سالمت مي شود
 .7انتقال دانشجو از خارج
كشور و بالعکس را افزايش
مي دهد
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .3نگاه اقتصادي به توليد علم و
فناوري سبب فراگير شدن
فناوريهاي نوظهور در كشورها و
توسعهي صادرات و افزايش
اعتبارات به توليدكنندگان و بنگاه-
هاي اقتصادي كوچك و متوسط،
شکست تدريجي انحصار فناوري
پيشرفته ميگردد و توجه هر چه
بيشتر به مالکيت معنوي ،تغييرات
قانوني ثبت پتنت ،افزايش سرعت
تبديل ايده به محصول قابل انتظار
است.

 .4گاهي باعث سرمايه گذاري
بيشتر در جهت تحقيقات مي
شود.
 .2علم براي علم و علم براي
اقتصاد هر دو فرصت است.
 .3موجب ارتقائ علوم سوداوري
مثل علم داروسازي مي شود
 .1موجب كاربردي كردن
پژوهش و آموزش و در نهايت
ارتقاي سالمت جامعه مي
شود.

 .4ساير رشته هاي
پزشکي كه بازده
بيشتري
اقتصادي
دارند  ،جلب بيشتر
سرمايه كرده و
اولويت سرمايه گذاري
را پيدا مي نمايند و
تحقيقات در اين
رشته اولويت كمتري
پيدا مي كند.
 .2از ديد آموزشي علم
براي علم خوب است
و علم براي اقتصاد
تهديد است.
 .3اقتصادي كه مبتني
بر علم نباشد اقتصاد
چرتکه اي خواهد بود.
 .1اگر توجه به علومي
باشد كه برگردان
سرمايه بااليي دارند
باشد ،علوم پايه كه
سريع
بازگشت
سرمايه ندارند متضرر
مي شوند.
 .5جنبه علمي ضعيف
مي شود .و به خاطر
اقتصادي،
ديد
احتمال تورش و خطا
در تحقيقات بيشتر

ECO3
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مي شود
 .6به علت ساختار
غلط اقتصادي ،
توليدات علمي قابل
تبديل به صنعت و
سرمايه محدود است و
ارتباط دانشگاه با
صنعت بسيار ضعيف
است.
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

-1افزايش محدوديت هاي بودجه  .4باعث بهينه سازي و بهره
وري باالتر مي شود
اي بخش سالمت
 .2باعث اولويت بندي مناسب
و جلوگيري از انجام طرح
هاي هزينه بر كه نتيجه اي
در بر ندارد ،مي شود.

تاثیر روند (تهدیدها)
 .4محدوديتهاي بودجه
بخش سالمت تهديدي
اساسي براي شکوفايي
پژوهش  ،آموزش و
كيفيت باالي درمان
است
 .2عدم پرداخت به موقع
مطالبات از بيمه ها
منجر به عدم پذيرش
بيماران بيمه اي مي
شود كه منجر به فشار
مالي باال به بيماران مي
شود.

ECO4

 .3سيستم بيمه اي ما
چالش دارد .بيمه ها
همگام با افزايش تعرفه
ها پيش نرفته اند .اين
مساله نارضايتي باالي
بيماران را به دنبال دارد.
قيمت مواد اوليه با
دستمزد و تعرفه ها
متناسب نيست.
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كد
روند

شرح روند
 .4ادامهي توجه سياسي به علم
و در نتيجه دانش و فناوري
سالمت كه منجر به حمايت از
نوآوريهاي درجهي يك از سوي
دولت ميگردد .بر اين اساس،
برخي از هزينههاي پژوهش و
فناوري ميتواند بهشکل مستقيم
از طرف دولت انجام شود و
بودجهي پژوهشي وزارت متبوع
ميتواند صرف حل مشکالت
مردم و سالمت كشور گردد.

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

متغيرهاي
 .4پيشرفت علوم جديد سريع  .4سياست
زيادي دارد .علم با منطق
تر مي شود.
حركت مي نمايد در
 .2باعث حمايت دولت از طرح نتيجه سياسي شدن علم
ها و تامين بودجه مي شود.
پيشرفت متناسب آن را
تهديد مي كند
 .2گاهي يك تصميم
سياسي محدوديت عمده
اي در درمان و سالمت
ايجاد مي كند مانند :عمل
آرتروسکوپي مفصل زانو
كه نيازمند

POL1

 .3قطعهاست كه از انگليس
وارد ميشده است .اما
سياست گذاران تصميم
گرفتند از اين كشور
چيزي وارد نکنند.اين
مساله مشکل عمده اي در
درمان بوجود آورد.

 .1وقتي علم دستخوش
سياسي بازي مي شود
رشد علم متوقف مي شود.
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 .5دانشگاه هاي ما همه
دولتي هستند و متاثر از
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تغييرات
باشند.

سياسي

مي

 .6توجه ويژه سياست
گذاران به علوم خاص
مانند طب سنتي و
سرمايه گذاري و تبليغ آن
و ايجاد رشته تخصصي در
اين حوزه مي تواند
تهديدي براي ساير رشته
ها و مخصوصا رشته
روماتولوژي باشد.

 .7موجب رشد كاذب مي
شود.

 .1باعث شده علم ما
دستخوش سياست بازي
شود .با تغيير افراد برنامه
ها ادامه نمي يابند و
دوباره برنامههاي جديد
تعريف ميشود.
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4باعث شده بسياري از فن
آوريها مثل فن آوري هسته اي
در كشور توليد شود يعني يك
تهديد به فرصتي براي رشد
فناوري داخلي و رشد علمي
كشور تبديل شده است.

 .4باعث عدم اجراي مدون
برنامههاي  5ساله به علت
وجود مشکل در برنامه و
يا عدم وجود راهکاريي
براي اجرا و عملياتي
كردن آنها شده است

 .2تداوم درونگرايي سياسي و
ادامه يافتن تنشهاي سياسي به
همراه سياست زدگي كه مي
تواند توليت وزارت خانه هاي
مرتبط با سالمت را به عدم
همکاري با هم سوق دهد .در
نتيجه مشکالت نظام سالمت
فقط در حد اختيار و توان وزارت  .2محدوديت در پذيرش مقاالت  .2براي علم ،اقتصاد و
بهداشت قادر به پيگيري و حل پژوهشگران ايراني باعث شده پژوهش عدم ثبات سياسي
پژوهشگران مجبور شوند تهديد است.
شدن خواهد بود.
كيفيت مقاالت را بهبود
بخشيده تا مجامع علمي مجبور
 .3باعث شده تا به صنعت
به پذيرش مقاالت و يافته هاي
بيشتر از سالمت افراد
آنها باشند.
توجه شود .در حوزه
سالمت نيز اولويت با
POL2
 .3باعث ايجاد وحدت و همدلي بيماريهايي نظير سرطان
بيماريهاي
تا
در بين اساتيد و محققان داخلي است
روماتوييدي.
و رفع اختالف ها مي شود.

 .1باعث عدم استقالل
دانشگاهها شده است

 .5باعث عدم وجود امنيت
شغلي و وجود عزل و
نصبهاي سليقه اي بدون
وجود معيار مشخص شده
است
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 .6درون گرايي و تنش
سياسي منجر به كاهش
توجه به سالمت و از
اولويت خارج شدن
سالمت است.

 .7باعث مشکالتي در
مقاالت و
پذيرش
توليدات دانش در ايران
مي شود

 .1باعث بروز اختالف بين
اساتيد با نگرش هاي
سياسي متفاوت مي شود.
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كد
روند

شرح روند
 .1ادامهي روند عدم وجود فلسفه و
ديدگاه مناسب دربارهي سالمت و
ابعاد مختلف آن در ميان احزاب و
تشکلهاي سياسي كشور موجب
ميشود مشکالت پيچيدهي نظام
سالمت ،كماكان به شکل سابق
باقي بمانند و عزم جدي براي درک
و برطرف نمودن آنها در بدنهي
سياسي/اجرايي كشور شکل نگيرد.

PO4

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)
ديدگاه
سالمت

 .4وجود چشم انداز  24ساله و  .4هم اكنون
برنامه مدون و توجه سياست صحيحي به
گذاران به انسان به عنوان وجود ندارد.
محور همه فعاليتها فرصت
 .2سرانه سالمت براي هر
محسوب مي شود.
فرد در كشور ما بسيار
 .2توجه مسؤولين كشور به پايين است .سرانه بايد
پژوهش طي سال هاي اخير اصالح شود ،پوشش بيمه
افزايش يافته و در نتيجه بيشتر شود و خدمات
بودجه ،ارتقائ يابد.
باعث افزايش
تسهيالت  ،منابع و كاهش
بوروكراسي پژوهشي شده
 .3در همه كشورها بعد از
است.
امنيت ،سالمت اولويت
بعدي است ،اما در ايران
 .3اگر دولت و سياست گذاران سالمت جايگاه بيستم را
حامي پيشرفتهاي علمي باشند هم ندارد .در ايران به آب
فرصت براي پيشرفت فراهم و برق و گاز بيشتر از
سالمت ارزش مي دهند
مي شود.
و بودجه تخصيصي به
وزارت بهداشت خيلي
 .1عدالت اجتماعي آرمان شهر
كمتر از وزارت نيرو است.
تمام كشورهاي دنياست.
بنابراين هر كشوري در جهت
هاي
عدالت در دسترسي به سالمت  .1بيماري
مزمن
قدم بر دارداز لحاظ سياسي روماتوييدي
هستند و دوره طوالني
داراي وجهه جهاني مي شود
براي درمان دارند .مدت
و عدم موفقيت درمان،
 .5با توجه به سالمت عمومي و
هزينه زيادي به سيستم
اعتالئ شاخصهاي سالمت
123
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جامعه ،سياستگزاران سعي در
ارائه تصوير بهتري از وجهه
بين المللي سياسي خود مي
نمايند

ميكند .البته بسياري از
اين هزينهها نا محسوس
هستند (مانند ناتواني،
مرخصي و غيبت از كار،
هزينه هاي اياب و ذهاب،
افسردگي مزمن ،بار
بيماري براي خانواده
بيمار و  )...كه نامحسوس
بودن بار بيماري موجب
عدم توجه سياست
گذاران به اين حوزه مي
شود.

 .5در كل نظام سالمت ما
نگاه كالن به بيماريهاي
ندارد.به
روماتيسمي
براي
عنوان مثال
سرطان اهميت بيشتري
قايل هستند و اين همه
هزينه مي شود تا تنها
يك سال عمر فرد
افزايش يابد اما براي اين
بيماري هيچ پوشش
بيمهاي وجود ندارد.
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كد
روند

شرح روند

تاثیر روند (فرصت ها)

تاثیر روند (تهدیدها)

 .4كوچك سازي درست در هر  .4بزرگ بودن دولت
هزينه هاي جانبي را
شکلي فرصت است.
افزايش مي دهد.
 .2وقتي بار اجرايي دولت كم
شود امکان و فرصت نظارت  .2نظرات و منافع افراد در
تخصيص منابع و تصميم
دقيقتر بهتر مي شود.
گيريها بيشترمي شود.

PO5

 .5ادامهي روند كوچكسازي
دولت براساس قوانين مختلف و از
جمله اصل  11كه موجب مي-
شود سياستمداران توجه
بيشتري را معطوف به داشتههاي
خود مانند آموزش و سالمت
داشته باشند كه در نهايت منجر
به مطرح شدن موضوع سالمت  .3باعث ايجاد استقالل در
به عنوان ديالوگ برتر بين واحدها و تصميم گيري غير  .3نظارت كيفي بر بخش
خصوصي دشوار است
نهادهاي سياستگذار از جمله :متمركز مي شود.
مجمع ،مجلس ،دولت و ديگر
بنابراين بايد سازمان هاي
بازيگران سياسي ايران خواهد
نيمه دولتي براي نظارت
شد .اين توجه منجر به شکل .1 -نقش سازمانهاي غير دولتي
وجود داشته باشد
گيري تحقيقات در نظام سالمت ،در سازماندهي و آموزش
شکلگيري پانلهاي بررسي بيماران پررنگ تر مي شود.
 .1باعث افزايش هزينه هاي
مشکل و رقابت بين نهادها براي
درماني براي بيماران مي
سبقت گرفتن در اين زمينه  .5ياعث مي شود تا گسستگي
شود.
خواهد شد .همچنين ميتواند بين انجمنها و سازمانهاي غير
حوزههاي صنعتي و اقتصادي دولتي و وزارت بهداشت كاهش
وزارت بهداشت را از حيطهي يابد
مديريت مستقيم اين وزارتخانه
خارج كرده و موجب دگرگوني
مداوم در طول زمان پانزدهسالهي
آيندهي نظام سالمت كشور شود.
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نکات قوت و ضعف ( تحلیل محیط درونی)
قوتها:
 - 9وجود منابع انسانی متخصص مورد نیاز
 - 2توزیع نسبتا مناسب نیروی انسانی به طوری که تقریبا در همه استانهای کشور روماتولوژیست وجو دارد
 - 8وجود شش مرکز آموزشی تخصصی روماتولوژی در کشور
 - 1وجود مرکز تحقیقات روماتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب روماتولوژی کشور
 - 1عضویت مرکز تحقیقات روماتولوژی در انجمنها و مراکز بین المللی
 - 6انتشار مجله تخصصی روماتولوژی
 - 7انجام مطالعه همهگیر شناسی بیماریهای روماتیسمی در تهران
 - 3وجود توانائی بالقوه در بخش های روماتولوژی در جهت اعتالی وضعیت کنونی
 - 1انسجام متخصصین رشته روماتولوژی و جایگاه مناسب و قابل قبول آن در منطقه
-94مراجعه روزافزون بیماران روماتولوژی در مراکز آموزشی و درمانی
- 99جایگاه علمی مناسب رشته روماتولوژی ایران در سطح منطقه
- 92توانائی کافی در پاسخ گوئی به نیازهای درمانی غالب در داخل کشور
ضعفها:
 - 9وجود تنها یک مرکز تحقیقات روماتولوژی در کشور
 - 2وجود تنها یک مرکز تحقیقات روماتولوژی در کشور که تا کنون نتوانسته به صورت گسترده در
سطح کشور هدایت این رشته علمی را در دست گیرد
 - 8عدم وجود سیستم ثبت بیماریهای روماتولوژی ( )Registryدر کشور
 - 1نوپایی مجله روماتولوژی ایران () Iranian Journal of Rheumatology
 - 1تحمیل درمان بر آموزش و پژوهش و ادغام درمان و آموزش
 - 6عدم وجود برنامه آموزشی استاندارد در سطح کشور
 - 7عدم وجود راهنماهای درمانی یکسان در سطح کشور برای بیماری های شایع
 - 3نداشتن آزمایشگاه های استاندارد و مناسب
 - 1فقدان بانک اطالعات و شبکه اطالعاتی مناسب در زمینه مسائل آموزشی ،پژوهشی و خدمات درمانی
- 94عدم وجود سیستم های حمایتی از بیماران مفصلی – استخوانی
- 99عدم وجود نظام تعرفه گذاری مناسب در خدمات ارائه شده در روماتولوژی
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نتایج حاصل از روش دلفی
جدول ذیل میزان موافقت متخصصان را در مورد فرصتها و تهدیدهای مطروحه در نتیجه مصاحبه های عمیق و
بحث گروهی متمرکز بیان می کند اعداد از یک تا پنج نشان دهنده میزان موافقت (کمترین موافقت با یک و
بیشترین با عدد پنج بیان می شود) با فرصت و یا تهدید بیان شده است و درصدها نشان دهنده نتایج نظر خواهی
است.
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روند  :1پیشرفت در استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته (مانند ریزفناوری ،فناوری زیستي ،ژنومیکس،
پروتئومیکس و )...

فرصت است زیرا:
 .1افق هاي جديدي براي تحقيق و پژوهشهاي آينده پيش رو قرار دادهاست.
%4544 1
%4544  3
%4544  2
%4657  4

%1353  5

 .2با وجود تعداد زياد بيماران و نيروي انساني مناسب،محيط مناسب براي بهره برداري از تکنولوژي و انجام تحقيقات بين رشته اي
موجود است.
%5454544  5 %4657 1 %4657  3
%4657  2
%4657  4
 .3داشتن تجهيزات و داروهاي به روز منجر به ايجاد فرصت براي انجام پژوهش و مطالعه همگام با آخرين دستاوردهاي جهاني
شده و كمك مي نمايد تا با علم روز همگام شويم.
%6657  5
%4544 1 %3353  3
%4544  2
%4544 4
 .4ارايه خدمات آموزشي پژوهشي و سالمتي بهتري را ممکن مي سازد.
%3353 1 %3353  3
%4544 2
%4544  4

%3353  5

 .5دسترسي به درمان هاي جديد و داروهاي بيولوژيك را امکان پذير مي سازد.
1353  5
%4544 1 % 4657  3
%4544  2
%4544 4
ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1هزينه تحقيقات باال مي رود.
%4657  2
%3353  4

%4657  3

%4657  5 %4657 1

 .2نيروي متخصص تري جهت تحقيقات مورد نياز است و در نتيجه منابع انساني تحقيقات محدودتر مي شود.
%4544  5 %4657 1 %3353  3 %3353  2 %4657  4
 .3از آنجا كه سيستم تحقيقات و آموزش ما مشکل ساختاري دارد ،فن آوري هاي جديد منجر به ايجاد مراكز خوب اما گلخانه اي
ميشود كه اطالعاتشان وارد سيستم علمي كشور نمي شود.
%4657  5
%45441 %54544  3 %4657  2 %4657  4
 .4پژوهش ها در راستاي فناوري نيست چرا كه كميت مهم است و براي كيفيت شاخصي نيست .ارتباط اقدامات باليني با مراكز
فناوري مشخص نيست و ارتباط خوبي بينشان برقرار نشده است.
%3353  5 %3353 1 %4657  3 %4657  2
%4544  4
 .5آموزش تکنيکها و تخصصهاي بيشتري را ايجاب مي نمايد كه شايد افراد بدون تخصص كافي وارد اين عرصه شوند مثال هر
راديولوژيستي مركز سنجش تراكم استخوان داير مي كند.
% 3353  5 %3353 1 %4544  3 %4657  2 %4657  4
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 .6هزينه درمان باالتر مي رود.
%4544  2 %4657  4

%3353  5 %4657 1 %3353  3

 .7هنوز فاصله زيادي با استفاده از تکنولوژي هاي نوين در فعاليت هاي تحقيقاتي وجود دارد .عدم تخصيص منابع در اين عرصه
به خاطر عدم اولويت در واحد سالمت است.
%4657  5
%4657 1
%5454544 3
%4544  2 %4657  4
 .8فعاليت تيمي و بين رشته اي كه بتواند از تکنولوژي مورد نياز در بستر علمي باليني استفاده نمايد،وجود ندارد
%5454544  5 %3353 1
%4544  3 4657  2
%4544  4
 .9تأكيد پژوهش روي بخش علوم پايه است و روي جنبه كاربردي تأكيد نمي شد
%4657  5 %5454544 1 %4544  3 %4657  2 4657 %  4
 .44فراورده هاي حاصل از تکنولوژي جديد ممکن است در روي بدن انسان عوارض جانبي سوء ولي ناشناخته اي داشته باشد.
%3353  5 %4544 1 %54544  3
%4544  2 %4657  4
 .44تبليغات بسياري كه در زمينه فن آوري هاي جديد در مورد روش هاي تشخيصي و درماني جديد كه توسط شركت سازنده و
مخترع آنها انجام مي شود تا حدي مي تواند جايگزين دانش پزشك در مورد آن شود كه خطرسازاست .به خصوص با توجه به
اينکه در مورد اين روش ها تحقيقات كافي نيز انجام نشده است و اطالعات كاملي در دسترس نميباشد.
%4657  5 %4657 1 %5454544  3 %4657  2
%4544  4
ساير موارد:
روند  :2خرید و انتقال دانش و فناوری از دیگر كشورها به جای تولید آن در داخل كشور

فرصت است زیرا:
 .1خريدن دانش نظري منجر به ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش مي شود.
%3353  5 %4657 1
%4544  3 %4657  2 %3353  4
 .5وارد كردن بسياري از داروها و يا تجهيزات دارويي منجر به دستيابي به درمان مناسب تر و كيفيت باالتر زندگي براي
بيماران در زمان كوتاهتر مي شود.
%3353  5 %4657 1 %3353  3
%4544  2 %4657  4
 .6خريد تجهيزاتي كه تکنولوژي ساخت انها در ايران وجود ندارد و توزيع مناسب آنها باعث صرفه جويي در وقت و هزينه ها
مي شود.
%54544  5 %4657 1 %4657  3 %4657  2
%4544  4
ساير موارد:
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تهدید است زیرا:
 .1اگر واردات تکنولوژي همراه با بسترسازي و شناخت كافي نسبت به فناوري و نحوه استفاده از آن نباشد مي تواند باعث
الگوبرداري كور شده و منجر به توليد علم نشود.
%3353  5
%4544 1 %4657  3 %54544  2
%4544  4
 .2توليد بعضي از فن آوريهاي حساس در درون جامعه مثل فن آوري هسته اي تهديدي جدي براي ساير علوم ايجاد كرده است
چرا كه كشور با تحريم هاي ديگري مواجه شده است:مثل تحريم دارو و فناوري ،عدم دسترسي به مجالت ،افزايش هزينهها
در برخي حوزه ها و كاهش بودجه تحقيقاتي و كاهش ارتباطات بين المللي روبرو مي شود.
%4657  5 %4657 1 %3353  3 %4657  2 %4657  4
 .3قيمت بسياري از داروها و تجهيزات وارداتي باالست.
%4544  3
%4544  2 %4657  4

%6657  5 %4657 1

 .4از آنجا كه ژنتيك مردم كشور ها متفاوت است ،لذا داروهايي كه از ساير كشورها وارد مي شود ممکن است براي بيماران مفيد
نباشد.
%4544 5 %4657 1 %3353  3
%4544  2 %5454544  4
 .5باعث وابستگي كشوربه فراورده هاي خارجي مي شود.
4

%4544  3 %4657  2 %4657

%4657  5 %54544 1

 .6انتقال اطالعات از خارج تهديد است زيرا بايد مطابق با شرايط بومي و اجتماعي خود عمل نمود.
%4657  1

%4544 5 %4657 1 %3353  3 %3353  2

 .7عرصه رقابتي ايجاد كرده منجر به واردات تکنولوژي بدون توجه به كيفيت مي شود مثال دستگاه راديولوژي چيني
وارد مي كنند كه فاقد كيفيت هستند.
%5454544  5
%4544 1 %3353  3 %4657  2
%4544  4

ساير موارد:

روند  :3پیشرفت روش ها و فناوری های آموزشي و یادگیری در كشور

فرصت است زیرا:
 .1باعث بهبود اطالع رساني در زمينه پژوهشهاي ساير همکاران و اجتناب از دوباره كاري و شناخت بهتر موضوعات پژوهشي و
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دسترسي به داده ها مي شود.
%4657  2
%4544  4

1 %4657  3

%54544  5 %4657

 .2منجر به دسترسي سريع و رايگان به مجالت علوم پزشکي و استفاد از روشهاي جديد آموزشي ( )eLearningدر همه علوم از
جمله روماتولوژي مي شود.
%6657  5 %3353 1
%4544  3
%4544  2
%4544  4
 .3ارسال الکترونيك سخنرانيهاي اساتيد برتر براي دانشگاههاي دور افتاده امکان پذير مي شود.
%6657  5 %4657 1
%4544  3
%4544  2 %4657  4
 .4آموزش آنالين و از راه دور براي بيماران ممکن مي شود.
%6657  5 %4657 1
%4544  3
 2 %4657  4
 .5اطالعات بيشتري براي دانش پژوهان فراهم مي شود بدون اينکه نياز به فرد آموزش دهنده باشد.
4

%4544  2 %4657

%4544  3

%54544  5 %3353 1

 .6باعث به اشتراک گذاشتن اطالعات شده و دسترسي به پرونده هاي بيماران را نيز راحت تر مي سازد.
%4544  4

%4544  2

3

%54544  5 %3353 1 %4657

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1سرعت اينترنت پايين بوده و فرهنگ استفاده از آموزشهاي آنالين بين بيماران وجود ندارد.
%3353  5
1 %4657  3 %3353  2 %4657  4
 .2ممکن است به علت مشکالت مالي ،عدم آگاهي و آموزش دسترسي به خدمات آنالين قابل انجام نباشد.
%54544  5 %4657 1
%4544  3 %4657  2 %4657  1

 .3آموزش الکترونيکي باعث عدم گسترش كامل شبکه هاي ارتباطي مي شود.
4

%4657  5 %4657 1 %4657  3 %4657  2 %3353

 .4روماتولوژي وابسته به مهارت و قضاوت پزشك است و تشخيص با استفاده از وسايل الکترونيك ،دقت تشخيصي
باليني را كم مي كند.
%4544  5 %3353 1
%4544  3 %3353  2 %3353  4
 .5در مورد هر تکنولوژي ابتدا بايد فرهنگ سازي و زير ساخت سازي شود تا بتواند از آن تکنولوژي به عنوان يك
پيشرفت و فرصت استفاده شود اما اگر اين زيرساخت سازي انجام شود و بازنگري روي فرهنگ انجام نشود،
تکنولوژي جديد مي تواند تهديد حساب شود.
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%4657  4

%3353  5 %3353 1

%4544 3 %4657  2

ساير موارد:
روند  :4گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت مانند پزشکي از راه دور ،مراقبت های
هوشمند ،استفاده از روبات ها در فرایندهای تولید و ارایه خدمات

فرصت است زیرا:
 .1باعث اختصاص وقت بيشتري براي پژوهش مي شود.
%3353  3 %3353  2 %4657  4

%4544 5 %4657 1

 .2موارد نادر يا جراحي هاي خاص را از طريق فناوري همزمان در كليه نقاط كشور مي توان مشاهده نمود.
%6657  5 %4657 1 %4657  3
%4544  2
%4544  4
 .3كيفيت درمان با توجه به آخرين دستاوردها ارتقا مي يابد.
%3353  5 %3353 1 %4657  3 %4657  2
%4544  4
 .4ويزيت بيماران از طريق وسايل الکترونيك و از راه دور ،گرفتن شرح حال از طريق اينترنت و در نتيجه تنشها و استرسهاي رفت
و آمد و هزينه هاي مرتبط (تصادف و سانحه) كاهش مي يابد.
%4657  5 %3353 1 %4657  3 %3353  2
%4544  4
 .5زمان دسترسي به خدمات و هزينه رفت و آمد نيز با استفاده از تکنولوژي به شدت كاهش يابد كه يك شاخص مهم در
اثربخشي سيستم است.
%3353  5 %6657 1
%4544  3
%4544  2
%4544  1
 .6امکان گسترش روز به روز شبکه هاي ارتباطي در كشور را فراهم مي نمايد
%4544  1

%4544  2

3

%3333

%3333 1

%3333  1

 .7باورهاي غلط بهداشتي درماني مردم ،مانند عدم دسترسي به نيروهاي علمي اساتيد و وسايل الزم و فضاي درماني
ضرورت ارتباط از طريق فن آوري ارتباطات را مي طلبد.
%4544  1

%4544  2

%54544 1 %4657  3

%3353  5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1گاهي خدمات آنالين به دليل مشکالت مالي ،عدم آگاهي و آموزش امکان پذير نمي باشد.
%3353  5 %4657 1 %4657  3 %3353  2
%4544  4
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.2گاهي قوانين مانع شکل گيري تعامل الکترونيکي بين بيمار و پزشك مي شود.
%4544 5
%45441
%4544  3
%4544  2
%4544 4
.3باورهاي غلط پزشکي كه مشاوره تلفني و يا الکترونيك با بيمار را پذيرا نيست.
%4657  5 %3353 1
%4544  3 %3353  2 %4657  1
 1ممکن است جايگزين ارتباط بيمار و پزشك شود.
%4544  1

%4544  2

%3353  5 %3353 1 %3353  3

 .6استفاده از تجهيزات جديد ممکن است باعث افزايش خطاهاي دستگاهي شود و جايگزين پزشك باشد.
%4544 4

%3353  5 %3353 1

%4544  3 %3353  2

ساير موارد:

روند  :5افزایش توجه به علوم مبتني بر شواهد در حوزه ی سالمت

فرصت است زیرا:
 .1با اطالع از نتايج و آخرين دستاوردهاي علمي امکان براي پژوهشهاي مفيدتر پديد مي آيد.
%6657  5 %3353 1
%4544  3
%4544  2
%4544  4
 .2اطالعات خوب و با كيفيت بيشتري فراهم مي شود.
%4544  3
%4544  2
%4544  4

%54544  5 %54544 1

 .3درمان با دقت و صحت بيشتري انجام مي شود.
%4544  3
%4544  2 %4657  4

%4657  5 %6657 1

 .4مانع مي شود تا كشور دروازه ورود داروهاي غير مؤثرشود.
%4544  4

%4544  2

3

%3353 1 %4657

%54544  5

 .5باعث كاهش هزينه هاي درماني و پژوهشي مي شود.
%4544  4

2

%4544 5 %5454544 1 %4657  3 %3353

 .6از آنجا كه بسياري از داروها در كشور ما ،شواهد مطالعاتي اثربخشي ندارد  ،پزشکي مبتني بر شواهد مانع ورود داروها
بر اساس سليقه فردي و بدون توجه به مطالعات مي شود
%6657  5 %3353 1
%4544  3
%4544  2
%4544  4
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ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1برخي از اطالعات بر مبناي مدارک و شواهد بيماران در خارج از كشور است كه ممکن است با وضعيت بيماران ما همخواني
و قابليت كاربرد نداشته باشد.
%3353  5 %3353 1
%4544 3 %3353  2
%4544  1
 .2در همه موارد پزشکي ،شاهد وجود ندارد
 3 %4657  2
%4544  4

%3353 5 %3353 1 %4657

ساير موارد:

روند  :6صنعتي شدن سبک زندگي ایرانیان در موضوعاتي از جمله عادات غذایي ناسالم ،كم تحركي ،افزایش
استرس و كاهش روابط اجتماعي حقیقي

فرصت است زیرا:
 .1تحوالت اجتماعي باعث استرس شده و بيماريهاي روماتيسمي را شعله ور مي كنند.
%3353  5 %4544 1 %54544  3
%4544  2 %4657  4
 .2روشهاي تغذيهاي ،پوكي استخوان  ،استعمال دخانيات  ،چاقي و  ...همگي از عوامل ايجاد كننده بيماريهاي روماتيسمي
هستند.
%3353  5 %3353 1
%4544  3 %4657  2 %4657  4
 .3با افزايش تعداد بيماران فرصتهاي آموزشي و پژوهشي بيشتر مي شود.
%4657 5 % 3353 1
%3353  3 %4544  2
%4657  4
 .4با افزايش تعداد بيماران ،اولويت پژوهشي و سرمايه گذاري متوجه اين رشته مي شود.
%3333 5 %54544 1
% 4657  3 %4544  2
%4544  4
 .5صنعتي شدن باعث افزايش سطح بهداشت و سالمت مردم مي شود.
%4544  4

%4657  2

% 4657  3

ساير موارد:
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تهدید است زیرا:
 .1تحوالت صنعتي منجر به ازدياد بيماريهايي مثل ناراحتيهاي قلبي-عروقي ،سرطان و غيره ميگردد و با تغيير اولويت گذاري نظام
سالمت ،موجب ناديده انگاشتن بيماريهاي مي شود.
%3353 5 % 54 1 4657%  3 %4544  2
%4544  4
 .2افزايش شيوع بيماري موجب اهميت يافتن درمان و كم شدن وقت جهت پژوهش مي شود.
%4544 5 % 3353 1 % 3353  3 4  2
3353  4
 .3با ازدياد چاقي و كم تحركي بيماريهاي شيوع بيشتري پيدا مي كند.
%4544 5 % 54 1 % 3353  3
%4657  2
%4544  4
 .4چاقي و كم تحركي مانع موثر بودن درمان و افزايش عاليم بيماري مي شود.
%4657 5 %4657 1 %3353  3 % 3353  2
%44
 .5صنعتي شدن شهرهاي بزرگ به همراه ازدياد امکانات و رفاه در اين شهرها موجب توزيع نا متناسب روماتولوژيستها و انباشتگي
در شهرهاي بزرگ مي شود و امکان درمان در شهرهاي كوچك و روستاها وجود ندارد .
%54544 5 %4657 1 % 4657  3 %4657  2
%44
 .6صنعتي شدن سبك زندگي و بي تحركي باعث افزايش پوكي استخوان خواهد شد و بيماري هاي اطراف مفصلي افزايش يافته
است .چاقي باعث بيماري آرتروز زانو كه از شايع ترين بيماري هاي دچار ناتوان كننده مي باشد.
%6657 5 %4657 1 %4657  3
%4544  2
%4544  4
 .7افزايش استرس باعث بيماري هاي التهابي مثل لوپوس آرتريت روماتوئيد مي شود و يکي از علل به وجود آورنده،
تداوم دهنده و عود دهنده بيماري هاي التهابي مي باشد.
%4544  4

%4544  2

%3353 1

%4657  3

%3353 5

 -44پایین آمدن روابط اجتماعی می تواند باعث کم تحرکی باشد که خود برای بیماریهای روماتولوژیک تهدید
محسوب می شود.
%4657  4

%54544  2

% 4657  3

%4657 1

%4544 5

ساير موارد:

روند  :7افزایش حاشیه نشیني

فرصت است زیرا:
 .1افزايش تعداد بيماران بر اثر افزايش فقر و عدم دسترسي به امکانات بهداشتي ،موجب افزايش منابع انساني براي
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تحقيق و پژوهش ميشود.
%4657  2 % 54  4

%3353 1

% 0 3

%4544 5

 .2افزايش تعداد بيماران موجب اهميت و اولويت اين رشته جهت تخصيص منابع تحقيقاتي مي شود.
%3353 5 % 4 1
%4657  3 % 3353  2
%4657 4
 .3افزايش تعداد بيماران موجب افزايش منابع انساني براي آموزش مي شود.
%3353 5 % 4 1 % 4657  3 % 3353  2 % 4657  4
 .4بستر تحقيق بر روي حاشيه نشين ها و مقايسه آنها با افراد شهر نشين فراهم مي شود
% 54  4
ساير موارد:

%3353  2

%4544  3

%4544 5 %4544 1

تهدید است زیرا:
 .1افزايش فقر و عدم دسترسي به امکانات بهداشتي موجب شيوع بيشتر بيماريهاي روماتيسمي مي شود.
%4657 5 % 54 1
%4544  3 % 4657  2
% 4657  1
 .2عدم پوشش بهداشتي درماني كه از قبل با اين رشد جمعيت تعريف نشده ،فقر مالي اين افراد و قطع روابط خانوادگي
با توجه به مهاجرت اين افراد از مکاني ديگر و عدم تغذيه مناسب و استرس همگي براي سالمت تهديد است.
%4544  1

%4544  2

%43

% 3353 1

%6657 5

ساير موارد:

روند  :8پیر شدن جمعیت

فرصت است زیرا:
 .1با شيوع بيشتر بيماريهاي روماتيسمي فرصتهاي پژوهشي و آموزشي بيشتري ايجاد مي شود.
%4544 5 %4657 1 % 4657  3 % 3353  2
%3353  4
 .2باالتر رفتن عمر افراد فرصت بروز بيماريهاي روماتيسمي جديدي را كه در سنين عمري كوتاه بروز نميکند فراهم آورده و در
نتيجه فرصت پژوهش و تحقيق در اين زمينه بيشتر مي شود.
%4544 5 % 54 1 % 4  3 %3353  2
%4657 4
 .3سبب ارتقاء سرمايه نيروي انساني كه افراد با تجربه هستند مي شود.
% 3353  4

% 4657  2

% 3353  3
136

%4544 5 % 4657 1

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

 .1افزايش پير شدن جمعيت نشان دهنده افزايش اميد به زندگي مي باشد و به عنوان يك معيار سالمت حساب مي شود.
%4657  1

%42

%4657 3

%3353 1

%3353 5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1با افزايش سن جمعيت  ،هزينه هاي سرباري در جمعيت اضافه شده ،نياز به مکانهاي نگهداري سالمندان بيشتر مي شود و در
نتيجه با ازدياد مشکالت اجتماعي ،اولويت بودجه و تخصيص هزينه براي سالمت كمتر مي شود.
%4544  5 % 54 1 %4657  3 % 4657  2
%4657  4
 .2با شيوع بيشتر بيماريهاي مرتبط با پيري ،اولويت بخش سالمت به سمت اين گروه بيماريها مي رود و فرصت تحقيق در علوم
پايه و تحقيقات بنيادي كاهش مي يابد.
%4544  5 % 4657 1 % 54  3 % 4657  2
%4657  4
 .3افزايش عمر در جمعيت منجر به بروز بيشتر بيماريهاي روماتيسمي مثل پوكي استخوان ،آرتروز ،شکستگي استخوانها و
معلوليتهاي ناشي از بيماريهاي روماتيسمي مي شود.
%6657 5 % 4657 1
% 4657 3
%4544  2
%4544  4
ساير موارد:

روند  :2افزایش سطح تحصیالت و سواد و آگاهي در جامعه

فرصت است زیرا:
 .1هر چه سطح سواد و آگاهي بيشتر شود ،بيماران با بيماري آگاهانه برخورد مي كنند و همراهي بهتري براي كنترل آن خواهند
داشت.
%54544 5 % 3353 1
%4657  3 %4544  2
%4544  4
 .2افزايش آگاهي از حقوق فردي منجر به توقع خدمات بيشتر از بخش سالمت شده منجر به ازدياد پوشش بيمه و تخصيص منابع
به اين بخش مي شود.
%54544 5 % 3353 1 %4544  3 %4657  2
%4544  4
 .3آگاهي و سطح سواد يکي از علل مهم تأثيرگذار در پيشگيري اوليه و ثانويه بيماري هاي روماتيسمي محسوب مي
شود.
%4544  4

%4544  2

%4544  3

%54544 1
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 .4در كارآزمايي هاي باليني پيگيري افراد تحصيل كرده بيشتر است.
%4544  4

%4544  2

%3353  3

%4544 1

%6657 5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1انتظارات و توقعات بيماران باال مي رود .افراد تحصيل كرده بيشتر دنبال روش هاي جديد درماني هستند
و قانع كردن آنها سخت تر است.
% 3353 1

% 4657 2

%3333  3

%4657 1

%1011 5

 .2افراد تحصيل كرده بيشتر تحت تاثير تبليغات ناصحيح علمي از جمله داروهايي كه فقط جنبه تجاري دارد ودر
شرايطي كه عدم محدوديت تبليغ در مواردي كه هنوز اثربخشي دارو مشخص نيست وجود دارد ،قرار مي گيرند.
%3353  4

%4657  2

% 3333  3

%4544 1

%4657 5

ساير موارد:

روند  :11سرمایه های اجتماعي

فرصت است زیرا:
 . 4افزايش سرمايه ي اجتماعي ،موجب افزايش شبکه هاي بيماران و پزشکان و تبادل آزاد اطالعات مي شود.
%4544  5 % 3353 1
%4544  3 %4544  2
% 54 4
 - 2امر درمان را بهبود بخشيده موجب رونق تحقيقات مي شود.
%4657 1 % 4657  3 %4544  2
%4544  4

%05355 5

 .3انجمن هاي بيماري هايي مثل لوپوس يا صرع باري را از دوش بيماران برداشته و بستري براي آموزش فراهم مي
كنند.
%05355 5 %3353 1
%4544  3
%4544  2
%4544  4
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 .4كاهش سرمايه اجتماعي باعث كم شدن حمايت بخش خصوصي و سرمايه گذاري در جهت تحقيقات مي شود.
%4657 5 %4657 1 % 3353  3 % 4657  2
%4544  1
 .5سازمانهاي غير دولتي ،انجمنها و مراكز خيريه سالمت سبب ايجاد آگاهي در بيماران مي شوند.
%3353 5
% 3353 1
%4657  3
%2322  2
%4544  1
 .6كاهش سرمايه هاي اجتماعي باعث كاهش عدالت در سطح خدمات سالمت مي شود.
%4544  1

%4657  2

%4544  3

% 33531

%3353 5

 .7ايجاد ارتباط بين مراكز باعث مي شود از دوباره كاري هاي پژوهشي جلوگيري شود.
%4544  4

%4544  2

%4657  3

%4544 1

%6657 5

ساير موارد:

روند  :11افزایش تقاضا برای تحصیالت تکمیلي در میان دانشجویان به همراه ضعف های نظام آموزشي كشور در دو
مقوله ی كیفیت آموزش و ظرفیت پذیرش نظام آموزش عالي

فرصت است زیرا:
 .1تا االن  424روماتولوژيست در ايران در طي  34سال تربيت شده است اما در كل كشور به حدود 4444
روماتولوژيست احتياج است كه فعال شدن آموزش در اين علم را مي طلبد.
%05355 5 %4544 1 %3353  3 %4544  2
%4544  4
 .2ايجاد دوره هاي تخصصي براي بيماريهاي خاص در رشته روماتولوژي مثل تخصص در لوپوس و يا بيماري سندرم
بهجت امر پژوهش ،آموزش و درمان را ارتقا مي بخشد.
%3353 5 % 1 % 4657  3 % 4657  2
% 4657  4
 .3افزايش افراد متخصص با ديد تحقيقاتي باعث افزايش كيفيت پژوهش ها مي شود.
%4544  4

%4544  2

%4657  3

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
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 .1نسبت استاد به دانشجو متناسب نيست و كمبود استاد مانع آموزش با كيفيت باال مي شود.
%3353 5 %4657 1
%3353  3
%4657  2
%4544  4
 .2از آنجا كه سياست گذاري نامتوازن در زمينه تعرفه هاي رشته هاي پرشکي  ،منجر به كم بودن بازده اقتصادي اين
رشته شده ،متقاضي زيادي براي اين رشته وجود ندارد و ظرفيتها خالي مي ماند.
%6657 5 %4544 1 %4657  3
%4544  2
%4657  4
 .3مراجعه روز افزون بيماران به سمت پزشکان فوق تخصص هزينه هاي آموزش و درمان را اضافه مي كند لذا بايد
نظام ارجاع راه بيفتند تا حجم بااليي از مراجعات بي مورد كاهش يابد و هزينه ها كم شود.
%1353 5 %4544 1 %4657  3 %4544  2
%4544  4

 .4كيفيت آموزش پايين مي آيد
%4544  4

%4544  2

%4657 1

% 3353  3

%54544 5

 .5به علت كمبود ظرفيت افراد نخبه به خارج از كشور مي روند.
% 4657 4

%4544  2

%33531

% 4657  3

%3353 5

ساير موارد:
روند  :12افزایش مصرف گرایي در جامعه و خدمات لوكس مانند جراحي های زیبایي ،لیزر درماني و رژیم های
الغری
فرصت است زیرا:
 - 1رژيم هاي الغري صحيح باعث كاهش وزن شده و ريسك برخي بيماري هاي روماتيسمي مانند آرتروز را كاهش مي
دهد.
%3353  4

%4544  2

%3353  3

%4657 5 % 4657 1

 .4ليزر درماني باعث كاهش دردهاي مفصلي شده اما بايد زير نظر روماتولوژيست باشد.
%3353  4

%4657  2

% 3353  3

%4544 1

%4657 5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 - 1ليزر در بعضي موارد باعث شعله ور شدن بيماريهاي التهابي روماتيسمي مي شود.
%4657  4

%4544  2

% 54  3

%4544 1
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 - 2بودجه اي كه بايد صرف سبد غذايي خانواده شود كه مثال همه شير بخورند خرج عمل جراحي زيبايي بيني مي شود
كه تهديد براي سالمت است.
%4544  1

%4544  2

%4657  3

%54544 1

%3353 5

 - 3اگر روش هاي جديدي بيايد ،روش هايي كه كنترلي بر روي آن نباشد يا توسط افرادي كه تخصصش را ندارند انجام
بشود ،مي تواند يك عامل تهديد براي بيماران روماتولوژي باشد و باعث عود شود.
%4657  4

%4544  2

%4657  3

%6657 5 %4544 1

ساير موارد:
روند  :13افزایش پسماندهای خطرناک ،مصرف سموم آفات نباتي و مواد صنعتي در كنار آشکار شدن تدریجي آثار
زیست محیطي فناوری های پیشرفته و ادامه روند گرم شدن زمین

فرصت است زیرا:
 .1منجر به شيوع بيماري هاي عفوني مي شود كه به طور غير مستقيم ،بيماريهاي را زياد مي كند.در نتيجه فرصت براي آموزش
و پژوهش بيشتر مي شود.
%4544 5
%45441
%4544  3 % 3353  2
% 6657  4
 .2فرصت براي پژوهش در زمينه اثرات محيط زيست و تغييرات آن بر شيوع و پيشرفت بيماري فراهم مي آورد.
%4544 5 %4544 1 % 4657  3 %3353  2 % 54  4
 .3با افزايش بيماران ،نياز به آموزش و تربيت نيروي متخصص در اين زمينه افزايش مي يابد.
%3353 5 %4544 1 % 4657 3 % 54  2
%4544  4
ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1شيوع بيماريهاي عفوني توجه سيستم را به خود جلب نموده موجب تخصيص منابع براي آن مي شود و بيماريهاي ي مورد
غفلت واقع ميشوند.
%3353 5 % 4657 1 % 3353 3 % 4657  2
%4544  4
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 .2بيماريهاي روماتيسمي از نظر علتي ناشناخته اند .آلودگي محيط زيست مي تواند در اين حوزه تاثير گذار باشد و منجر به افزايش
بار بيماريهاي جديد و بازپديد شود.
%3353 5 %4544 1 % 54  3 %4544  2
%4544  4
 .3آلودگي پسماندهاي شيميايي مانند آلودگي با فلزات سنگين مثل آلودگي با عنصر كادميوم باعث پوكي استخوان شديد مي شود
و بار بيماريهاي روماتيسمي را افزايش مي دهد
%3353 5 % 46571 % 3353  3
%4544  2
%4544  4
 .4كارگران كارخانه ها مشکالت شغلي مثل كمر درد ،ديسك ،درد مفاصل زانو ناشي از آلودگي هاي محيطي دارند كه فسفات ها،
كادميوم ،جيوه و سرب نمونه هايي از آن به شمار مي آيد .هر كدام از اين مواد در سيستم بافت همبند و عضالني اسکلتي آثار
سوئي دارد مثل نقرس و آرتروز زودرس.
%3353 5 % 3353 1
%4657  3 %4544  2
%4544  4
 .5االينده هاي جهش هاي ژنتيکي و بيماريهاي احتمالي ناشي از آن را افزايش مي دهند.
%54544 5 %4544 1
% 3353 3
%4544 2
%4544  4
ساير موارد:

روند  :11تحریم اقتصادی

فرصت است زیرا:
 .1تحريم ها به كاهش وابستگي ها و شکوفايي علمي و اقتصادي منجر مي شود.
%3353 5 % 46571
%4544  3 % 4657  2
%4657  4
ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .4به دليل تحريم ها دسترسي به مجالت كمتر شده و اين مساله فاصله ما با علم روز دنيا را زياد مي كند.
%4657 5 % 4657 1 % 3353  3
%4544 2 % 4657  4
.2در بسياري موارد فروش نرم افزار به ايران ممنوع شدهاست.
%4657 5 % 4657 1 % 3353  3
%4544  2 % 4657  4
 .2امکان دسترسي به فن آوريهاي نوين كمتر مي شود.
% 4657 3 %4544  2
% 4657 4

% 3353 1

 .3دسترسي به فناوري روز را محدود و يا گرانتر مي كند.
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% 4657  4

%4544  2

% 3353  3

%3353 5 %4544 1

 .4امکان وارد كردن بسياري از داروها كمتر شده و اين داروها ناياب مي شود و هزينه درمان اضافه مي شود.
%3353 5 %4657 1 % 4657  3
%4544  2 % 4657  4
 .5حضور در در كنگره هاي بين المللي به دليل مشکالت ثبت نام و غيره براي پژوهشگران دشوارتر شده و حضور
پژوهشگران خارجي در كنفرانس هاي داخلي كمرنگ تر مي شود.
%4544  4

%4544  2

%4544 1 % 54  3

%3353 5

ساير موارد:

روند  :15هدفمندكردن یارانه ها

فرصت است زیرا:
 .1هدفمندي يارانه ها فرصت است اگر منجر به افزايش بودجه سالمت شود.
%3353 5 %4544 1 %54544  3 %4544  2
%4544  4
 .2افزايش تورم و افزايش تعرفه پزشکان منجر به افزايش درآمد اقتصادي اين رشته شده موجب افزايش متقاضيان
ادامه تحصيل در اين رشته مي شود.
%3353 5 %4544 1 % 3353  3 % 4657  2
%4544  4
 .3اگر در آمد حاصله از هدفمند شدن يارانه ها به جاي پرداخت نقدي ،صرف زيرساختهاي علمي و توسعه اي
سالمت شود .صندوق حمايتي بيمه و بازنشستگي درست شود .بهبود ارائه خدمات در بيمارستانهاي دولتي شود
فرصتهاي زيادي را جهت ارتقاي سالمت پديد مي آورد.
%3353 5 %4544 1 %4657  3 % 3353  2
%4544  4
 .4از فرصت هاي آن ياد گرفتن اصل صرفه جويي است چه از طرف پزشك چه بيمار .پزشکان داروي زياد از حد
لزوم براي بيماران تجويز نکرده و بيماران هم در مصرف داروهاي خود دقت كنند و داروهاي زياد از حد لزوم
دريافت نکنند.
%4544  4

%4544  2

%4544  3

%4544 1

%4544 5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1اگر درآمد حاصله بدرستي هدايت نشود منجر به رشد علمي نخواهد شد.
%3353 5 % 4657 1 % 3353  3
%4544  2
%4544 4
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 .2اگر درست اجرا نشود منجر به ازدياد فقر و عدم اولويت گذاري سالمت براي افراد مي شود.
%54544 5 % 4657 1 %4544  3 % 4657  2
%4544  4
 .1هدفمند كردن يارانه ها بودجه درماني خانواده ها را محدود مي كند و بيماران بايد مراجعه به يك پزشك
متخصص يا فوق تخصص يا عمومي را انتخاب كنند.
%4657 5 %4657 1 % 3353  3 %4544  2
% 4657  4
ساير موارد:

روند  :16جهانی شدن

فرصت است زیرا:
 .1جهاني شدن منجر به رشد علم و پژوهش مي شود.
%4657 3
%4544  2
%4544  4

% 3353 1

%3353 5

 .2فرصت حضور در عرصه هاي بين المللي و بهره برداري از دانش جهاني فراهم مي شود.
%3353 5 %3353 1 %4657  3
%4544  2
%4544  4
 .3امکان مشاركت در تحقيقات بزرگ چند مليتي فراهم مي شود.
%54544 1
%4657  3
%4544  2
%4544  4
 .4باعث به روز شدن تکنولوژي ،فرايند و مواد آموزشي مي شود.
% 33531
%3353  3 %4544  2
%4544  4

%4657 5
%4657 5

 .5اين حركت باعث برطرف كردن كمبود موجود در كشور مي شود و باعث مي شود كه توليد و ساخت
سرعت گيرد.
%4544  4

%4544  2

% 3353 1

% 54  3

%4544 5

 .6موجب رونق توريست سالمت مي شود
%4544  4

%4544  2

%33531

%4657 3

%3353 5

 .7انتقال دانشجو از خارج كشور و بالعکس را افزايش مي دهد
%4544  4

%4544  2

% 4657  3

ساير موارد:
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تهدید است زیرا:
 .1اگر زير ساختها براي اين امر فراهم نباشد موجب مي شود كشورمان تبديل به مصرف كننده و نه توليد كننده
علم شود.
%3353 5 % 4657 1
%4544 3 % 4657  2 % 4657  4
 .2جهاني شدن مي تواند منجر به توجه به اولويتهاي جهاني و عدم توجه به اولويتهاي ايران شود.
%3353 5 %4544 1
%4544  3 %4657  2 % 3353  4
 .3موجب عدم توجه به فرهنگ كشور و كاربرد صحيح دانش با توجه به شرايط بومي مي شود
%4657  4

%4657  2

% 4657  3

%4657 5 % 4657 1

ساير موارد:

روند  :11نگاه اقتصادی به تولید علم و فناوری

فرصت است زیرا:
 .1گاهي باعث سرمايه گذاري بيشتر در جهت تحقيقات مي شود.
%4544 1
%6657  3
%4544 2
%4544  4
 .2علم براي علم و علم براي اقتصاد هر دو فرصت است.
% 3353  3 %4544  2
%4544  4

%4657 5

%4657 5 % 3353 1

 .3موجب ارتقائ علوم سوداوري مثل علم داروسازي مي شود
% 54 1 % 4657  3
%4544  2
%4544  4

%4657 5

 .4موجب كاربردي كردن پژوهش و آموزش و در نهايت ارتقاي سالمت جامعه مي شود
%4544  4

%4544  2

% 4657  3

% 3353 1

%3353 5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1ساير رشته هاي پزشکي كه بازده اقتصادي بيشتري دارند  ،جلب بيشتر سرمايه كرده و اولويت سرمايه گذاري
را پيدا مي نمايند و تحقيقات در اين رشته اولويت كمتري پيدا مي كند.
%4544 5 % 3353 1 % 4657  3 % 3353  2
%4544  4
 .2از ديد آموزشي علم براي علم خوب است و علم براي اقتصاد تهديد است.
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%4544  4

% 54  2

%4544 5 % 4657 1

% 4657  3

 .3اقتصادي كه مبتني بر علم نباشد اقتصاد چرتکه اي خواهد بود.
%4544 1 % 3353  3 % 4657  2
%4544  4

%3353 5

 .4اگر توجه به علومي باشد كه برگردان سرمايه بااليي دارند باشد ،علوم پايه كه بازگشت سريع سرمايه ندارند
متضرر مي شوند.
%3353 5 % 4657 1 % 3353  3
%4544 2
%4544  4
 .5جنبه علمي ضعيف مي شود .و به خاطر ديد اقتصادي ،احتمال تورش و خطا در تحقيقات بيشتر مي شود
%4657 5 % 3353 1 % 3353  3 %4544  2
%4544  4
 .6به علت ساختار غلط اقتصادي  ،توليدات علمي قابل تبديل به صنعت و سرمايه محدود است و ارتباط دانشگاه با
صنعت بسيار ضعيف است.
%54544 5 % 4657 1 % 4657  3 %4544  2
%4544  1
ساير موارد:

روند :11افزایش محدودیتهای بودجهای بخش سالمت
فرصت است زیرا:
 .4باعث بهينه سازي و بهره وري باالتر مي شود
%4544  4

%4544  2

% 4657  3

% 54 1

%4657 5

 .2باعث اولويت بندي مناسب و جلوگيري از انجام طرح هاي هزينه بر كه نتيجه اي در بر ندارد ،مي شود.
%4657  4

% 3353  2

%4657  3

%4657 1

%4544 5

ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1محدوديتهاي بودجه بخش سالمت تهديدي اساسي براي شکوفايي پژوهش  ،آموزش و كيفيت باالي درمان است
%4544 5 %4544 1
%4544  3
%4544  2
%4544  4
 .2عدم پرداخت به موقع مطالبات از بيمه ها منجر به عدم پذيرش بيماران بيمه اي مي شود كه منجر به فشار مالي باال
به بيماران مي شود.
%54544 5 % 4657 1 % 4657  3
%4544  2
%4544  4
 .3سيستم بيمه اي ما چالش دارد .بيمه ها همگام با افزايش تعرفه ها پيش نرفته اند .اين مساله نارضايتي باالي بيماران
را به دنبال دارد .قيمت مواد اوليه با دستمزد و تعرفه ها متناسب نيست.
%3353 5 % 3353 1
%4657  3
%4544  2
%4544  4
ساير موارد:
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روند  :12ادامهی توجه سیاسی به علم ،دانش و فناوری سالمت
فرصت است زیرا:
 .1پيشرفت علوم جديد سريع تر مي شود.
% 4657  1

%4544  2

% 4657  3

%4657 5 % 3353 1

 .2باعث حمايت دولت از طرح ها و تامين بودجه مي شود.
%4544  4

% 4657  2

%4657  3

%4544 1

%54544 5

سایر موارد:
تهدید است زیرا:
 .1سياست متغيرهاي زيادي دارد .علم با منطق حركت مي نمايد در نتيجه سياسي شدن علم پيشرفت متناسب آن را تهديد
مي كند
%4657 5 % 3353 1 % 4657  3 % 4657  2
%4544  4
 .1گاهي يك تصميم سياسي محدوديت عمده اي در درمان و سالمت ايجاد مي كند مانند :عمل آرتروسکوپي مفصل زانو كه
نيازمند قطعهاست كه از انگليس وارد ميشده است .اما سياست گذاران تصميم گرفتند از اين كشور چيزي وارد نکنند.اين
مساله مشکل عمده اي در درمان بوجود آورد.
%4544 5 %4657 1 % 54  3
%4657  2
%4544  4
 .2وقتي علم دستخوش سياسي بازي مي شود رشد علم متوقف مي شود.
%4657 1
%3353  3 % 3353  2
%4544  4

%4544 5

 .3دانشگاه هاي ما همه دولتي هستند و متاثر از تغييرات سياسي مي باشند.
%4544 5 % 54 1 % 3353  3
%4544  2
%4544  4
 .4توجه ويژه سياست گذاران به علوم خاص مانند طب سنتي و سرمايه گذاري و تبليغ آن و ايجاد رشته تخصصي در اين حوزه
مي تواند تهديدي براي ساير رشته ها و مخصوصا رشته روماتولوژي باشد.
54 5 4657 1
4657  3
%4544  2
%4544  4
 .5موجب رشد كاذب مي شود.
%4544 4

%4544  2

% 3353  3

%4544 5 % 54 1

 .1باعث شده علم ما دستخوش سياست بازي شود .با تغيير افراد برنامه ها ادامه نمي يابند و دوباره برنامههاي
جديد تعريف ميشود.
%4544  5 % 54 1 %3353  3
%4544 2
%4544  4
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ساير موارد:

روند  : 20تداوم درونگرایی سیاسی  ،ادامه یافتن تنشهای سیاسی و ادامهی رویکرد ایرانستیزی قدرتهای
جهانی

فرصت است زیرا:
 .1باعث شده بسياري از فن آوريها مثل فن آوري هسته اي در كشور توليد شود يعني يك تهديد به فرصتي براي رشد
فناوري داخلي و رشد علمي كشور تبديل شده است.
%4657 5 %3353 1 % 4657  3 % 4657  2
%4544  4

 .2محدوديت در پذيرش مقاالت پژوهشگران ايراني باعث شده پژوهشگران مجبور شوند كيفيت مقاالت را بهبود بخشيده تا
مجامع علمي مجبور به پذيرش مقاالت و يافته هاي آنها باشند.
%4657 5 %4544 1 % 54  3
%4544  2 % 4657  4
 .3باعث ايجاد وحدت و همدلي در بين اساتيد و محققان داخلي و رفع اختالف ها مي شود.
%4544 5 %4544 1 % 3353  3 % 4657  2 % 3353  4
ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1باعث عدم اجراي مدون برنامههاي  5ساله به علت وجود مشکل در برنامه و يا عدم وجود راهکاريي براي اجرا و عملياتي
كردن آنها شده است
%4657 5 %3353 1
%3353  3
%4544  2
%4544  4
 .2براي علم ،اقتصاد و پژوهش عدم ثبات سياسي تهديد است.
%4657 5 % 3353 1 % 3353  3 %4544  2
%4544  4
 .3باعث شده تا به صنعت بيشتر از سالمت افراد توجه شود .در حوزه سالمت نيز اولويت با بيماريهايي نظير سرطان است تا
بيماريهاي روماتوييدي.
%3353 5 % 4657 1 % 4657  3 %4657  2
%4544  4
 .4باعث عدم استقالل دانشگاهها شده است
% 3353  3 % 4657  2
%4544  4

%4544 5 % 3353 1
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 .5باعث عدم وجود امنيت شغلي و وجود عزل و نصبهاي سليقه اي بدون وجود معيار مشخص شده است
%4657 5 %3353 1 % 3353  3 %4544  2
%4544  4
 .6درون گرايي و تنش سياسي منجر به كاهش توجه به سالمت و از اولويت خارج شدن سالمت است.
%4657 5 % 54 1 %4657  3
%4544  2
%4544  4
 .7باعث مشکالتي در پذيرش مقاالت و توليدات دانش در ايران مي شود
%4657 5 % 54 1
% 4657 3
%4544  2
%4544  .4
 .8باعث بروز اختالف بين اساتيد با نگرش هاي سياسي متفاوت مي شود.
%4657 5 % 3353 1 % 3353  3
%4544  2
%4544  4
ساير موارد:

روند  :21دیدگاه سیاستگذاران در خصوص سالمت و ابعاد مختلف آن

فرصت است زیرا:
 .1وجود چشم انداز  24ساله و برنامه مدون و توجه سياست گذاران به انسان به عنوان محور همه فعاليتها فرصت محسوب مي
شود.
%54544 5 %4657 1 % 4657  3
%4544  2
%4544  4
 .2توجه مسؤولين كشور به پژوهش طي سال هاي اخير افزايش يافته و در نتيجه باعث افزايش بودجه ،تسهيالت  ،منابع و كاهش
بوروكراسي پژوهشي شده است.
%4657 5 %3353 1 % 3353  3
%4544  2
%4544  4
 .3اگر دولت و سياست گذاران حامي پيشرفتهاي علمي باشند فرصت براي پيشرفت فراهم مي شود.
%3353 5 % 3353 1 % 4657  3 %4544  2
%4544  4
 .4عدالت اجتماعي آرمان شهر تمام كشورهاي دنياست .بنابراين هر كشوري در جهت عدالت در دسترسي به سالمت
قدم بر دارداز لحاظ سياسي داراي وجهه جهاني مي شود
%54544 5
%45441 %3353  3
%4544  2
%4544 4
 .5با توجه به سالمت عمومي و اعتالئ شاخصهاي سالمت جامعه ،سياستگزاران سعي در ارائه تصوير بهتري از وجهه
بين المللي سياسي خود مي نمايند
%4544  4

%4544  2

%3353  3

ساير موارد:
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تهدید است زیرا:
 .1هم اكنون ديدگاه صحيحي به سالمت وجود ندارد.
%3353 1 % 54  3 %4544  2
%4544  4

%4544 5

 .2سرانه سالمت براي هر فرد در كشور ما بسيار پايين است .سرانه بايد اصالح شود ،پوشش بيمه بيشتر شود و خدمات
ارتقائ يابد.
%6657 5 % 4657 1
%4544  3
%4544 2
%4544  4
 .3در همه كشورها بعد از امنيت ،سالمت اولويت بعدي است ،اما در ايران سالمت جايگاه بيستم را هم ندارد .در ايران
به آب و برق و گاز بيشتر از سالمت ارزش مي دهند و بودجه تخصيصي به وزارت بهداشت خيلي كمتر از وزارت
نيرو است.
%6657 5 % 4657 1
%4544  3
%4544 2
%4544 4
 .4بيماري هاي روماتوييدي مزمن هستند و دوره طوالني براي درمان دارند .مدت و عدم موفقيت درمان ،هزينه زيادي
به سيستم سالمت كشور تحميل ميكند .البته بسياري از اين هزينهها نا محسوس هستند (مانند ناتواني ،مرخصي و
غيبت از كار ،هزينه هاي اياب و ذهاب ،افسردگي مزمن ،بار بيماري براي خانواده بيمار و  )...كه نامحسوس بودن بار
بيماري موجب عدم توجه سياست گذاران به اين حوزه مي شود.
%54544 5 % 3353 1
%4544  3
%4544  2
%4544  4
 .5در كل نظام سالمت ما نگاه كالن به بيماريهاي ي ندارد.به عنوان مثال براي سرطان اهميت بيشتري قايل هستند و
اين همه هزينه مي شود تا تنها يك سال عمر فرد افزايش يابد اما براي اين بيماري هيچ پوشش بيمهاي وجود ندارد.
%1353 5 %4544 1 %4544  3
%4544  2
%4544  4
ساير موارد:

روند  :22ادامهی روند کوچكسازی دولت

فرصت است زیرا:
 .1كوچك سازي درست در هر شکلي فرصت است.
% 4657  3
%4544  2
%4544 4

%3353 5 % 3353 1

 .2وقتي بار اجرايي دولت كم شود امکان و فرصت نظارت دقيقتر بهتر مي شود.
%54544 5 %4544 1
% 3353 3 %4544  2
%4544  4
 .3باعث ايجاد استقالل در واحدها و تصميم گيري غير متمركز مي شود.
%3353 5 % 4657 1 % 3353  3
%4544 2
%4544  4
 .4نقش سازمانهاي غير دولتي در سازماندهي و آموزش بيماران پررنگ تر مي شود.
%54544 5 %4544 1
%3353  3 %4544  2
%4544  4
 54باعث مي شود تا گسستگي بين انجمنها و سازمانهاي غير دولتي و وزارت بهداشت كاهش يابد
%4544 5
%45441
%4544  3 %4544  2 %4544  4
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ساير موارد:

تهدید است زیرا:
 .1بزرگ بودن دولت هزينه هاي جانبي را افزايش مي دهد.
%3353 1 % 4657  3 %4544  2
%4544  4

%3353 5

 .2نظرات و منافع افراد در تخصيص منابع و تصميم گيريها بيشترمي شود.
%4657 5 % 3353 1 % 3353  3
%4544  2
%4544  4
 .3نظارت كيفي بر بخش خصوصي دشوار است بنابراين بايد سازمان هاي نيمه دولتي براي نظارت وجود داشته باشد
%4544  4

%4544  2

%4657  3

% 3353 1

%3353 5

 .4باعث افزايش هزينه هاي درماني براي بيماران مي شود.
%4544  4

%4657  2

% 54  3

%4544 5 % 4657 1

ساير موارد:
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فصل 9
مباحث تحلیل مرتبط و مقایسه علمی کشور در موضوع علمی
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برای بررسی کمی وضعیت این رشته در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و جهان جستجو در بانک اطالعاتی
ISIانجام گرفت .بدین منظور مناسب ترین  keywordها انتخاب شد و به نحوی از آنها استفاده شد که
بیشترین میزان مقاالت ایرانی در موضوع روماتولوژی و در دپارتمان روماتولوژی یافت شود و کمترین خطا را
داشته باشد .این استراتژی به شرح ذیل بود:
TS=rheumat* AND AD=Iran
AD= rheumat* AND AD= Iran
در جهت اجرای این مقایسه بررسی شاخصهای زیر برای کشورهای ایران ،ترکیه  ،مصر و آمریکا انجام گرفت:
 تعداد کل انتشارات در بازه زمانی مورد نظر و رسم نمودار خطی برای هر کدام
 محققین برتر این حوزه در هر  1کشور ()top authors

 منابع انتشار مطالعات مربوطه در هر  1کشور ()journals
 نوع مطالعات انجام شده ()type of documents

 سازمانها و نهادهای حمایت کننده مطالعات ()institutions and funding agencies
 میزان کل استناد ( )citationبه مقاالت هر  1کشور
 میزان استنادات به هر مقاله در هر  1کشور

 بررسی الگوی مشارکت بین محققان ایرانی

 بررسی الگوی مشارکت بین محققان ایران و سایر کشورها
در نتایج بدست آمده امریکا با  8497مقاله در جایگاه اول جهان ،ترکیه با  819مقاله در جایگاه اول منطقه و 91
جهان و ایران با  12مقاله در جایگاه دوم منطقه و  82جهان قرار دارد .کشور مصر نیز با  81مقاله در رتبه 12
جهانی قرار دارد .همانگونه که مشاهده می شود از لحاظ کمی فاصله ما با کشور اول منطقه قابل مالحظه می
باشد که برای رسیدن به آنها نیازمند تالش مضاعفی می باشیم.
از لحاظ کیفی نیز اگر میانگین استناد به هر مقاله را به عنوان شاخصی از کیفیت مقاالت در نظر بگیریم این
شاخص در آمریکا  ، 1.12در ترکیه  ،9.13در ایران  9.61و در مصر  9.11است.
در کشورهای چشم اندازی ،فلسطین مدنظر بوده است و در راهنما اسمی از فلسطین اشغالی (اسراییل) نیامده
است .اما در جستجوهای انجام شده اطالعات این کشور استخراج گردید.
بدون در نظر گرفتن فلسطین اشغالی ،ایران در منطقه پس از ترکیه رتبه دوم را دارا می باشد هر چند که فاصله
ایران و ترکیه هم در سال  2441و هم در طی باز ده ساله  2444-2441تقریباً زیاد بوده است.
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در صورت احتساب فلسطین اشغالی (اسرائیل) ،تعداد مقاالت این کشور در هر سه بانک Scopus ،PubMed
و  ISIبیشتر از ایران بوده است .اما با توجه به ساختار مطالعه و عدم احتساب این کشور ،بررسی جزئیات برای
مقاالت آن صورت نگرفته و مصر به عنوان کشور سوم منطقه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته است.
 - 3با توجه به جدا بودن دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران در سال  2441داده های مربوط به مقاالت این
دو دانشگاه ادغام نشده است .هر چند دانشگاه علوم پزشکی ایران نقش زیادی در تولید علم در حوزه
روماتولوژی در سال 2441نداشته است.
- 4تعداد کل مقاالت منطقه در سال  2441در بانک های اطالعاتی  Scopus ، ISIو  PebMedبه ترتیب
 142 ،671و  891مقاله بود.

در ادامه روند تولیدات علمی  94ساله این  1کشور را مورد بررسی قرار دادیم .روند تولید علم در حوزه
روماتولوژی در حال افزایش است هرچند در برخی از سالها با نوساناتی مواجه بوده است .تعداد مقاالت در
آمریکا از حدود  9744مقاله در سال  2444به میزان تقریبا  2644مقاله رسیده است .باید توجه نمود که این روند
رو به رشد به صورت مداوم نبوده است .سال  2443در آمریکا بیشترین تعداد مقاله را داشته است.
رشد تعداد مقاالت در کشور ترکیه نسبت به ایران بیشتر است .تعداد مقاالت ایران از سال  2441با شیب مالیم
ولی مثبتی رو به افزایش بوده در حالی که در کشور مصر در چهار سال اخیر تعداد مقاالت تغییر فاحشی نداشته
است.
برای مشخص شدن رابطه بین میزان تولیدات علمی و میزان استناد به آنها (یعنی در واقع سنجش کمیت و کیفیت
تولیدات علمی در کنار هم) ،تعداد کل مقاالت این  1کشور و میزان استنادات به هر مقالهبررسی شد .بر اساس
مدارك  ISIتعداد کل استنادات به مقاالت روماتولوژی در ایران در سال  12 ، 2441مورد بود .متوسط میزان
استناد به هر مقاله  (citation per paper) 9/61بود .تولیدات علمی در آمریکا و ترکیه به ترتیب  8497و
 819بوده و میزان استناد به هر مقاله نیز به ترتیب  1.12و  9.13می باشد.
میزان استنادات به مقاالت کشورهای ایران و مصر با اینکه از نظر تعداد مقاله فاصله زیادی با کشور ترکیه دارند،
با میزان استناد به مقاالت کشور ترکیه فاصله چندانی ندارد( .البته باید به مساله استناد به خود (Self-
)citationدر این زمینه توجه شود).
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بررسی وضعیت کشور ایران
تعداد کل مقاالت ایران در سال  2441در زمینه روماتولوژی  12 ،مقاله بودهاست .که در مقایسه با سال 2443
حدود  %14افزایش داشته است .میزان استنادات در سال  14.67 ،2441مورد بوده که نسبت به سال 2443
افزایش چشمگیری داشته است .این روند می تواند به دلیل افزایش کیفیت مقاالت چاپ شده باشد .همچنین h-
 indexمقاالت  1می باشد.
در این  12مقاله ایران با  7کشور دیگر مشارکت و همکاری داشته است .قابل توجه است که همکاری ایران
بیشتر با کشور های اروپایی مانند آلمان ،اسپانیا و انگلیس بوده است و آمریکادر رتبه چهارم قرار دارد.
نویسندگان ایرانی که بیشترین تعداد مقاله را داشتند به ترتیب آقای دکتر فریدون دواچی با تعداد  21مقاله و H
 1 Indexدر رتبه اول جای دارند .تعداد مقاالت دکتر دواچی و دکتر شهرام (رتبه دوم از لحاظ تعداد مقاله)
در حدود  %64از کل مقاالت را شامل می شود و همچنین باید توجه نمود که  94نویسنده اول همگی اساتید
دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند .این نکته باید اساتید سایر دانشگاه ها و مراکز را به پژوهش های بیشتر و در
نتیجه آن چاپ مقاالت بیشتر سو دهد .البته ابن مساله بیانگر تک قطبی بودن روماتولوژی در ایران است7 .
نویسنده اول در مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به پژوهش می باشند.
بر اساس اطالعات سایت  ISIمقاالت روماتولوژی چاپ شده ایران از نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت
کننده در چاپ مطالعه بررسی شدند .دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از نیمی از مقاالت این حوزه را تولید
کرده است و بعد از آن دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ایران و شاهد قرار دارد . .سایر دانشگاه ها زیر  94درصد
در تولید علم در حوزه روماتولوژی مشارکت داشته اند .شاید این مسأله به دلیل این باشد که این دانشگاه تنها
دانشگاهی است که مرکز تحقیقات روماتولوژی دارد و به صورت متمرکز می تواند به این حوزه بپردازد .البته
مشارکت بیشتر این مراکز ممکن است الزاما به معنی فعالتر بودن آنها نباشد بلکه به علت در اختیار داشتن اعضاء
هیات علمی بیشتر در این تخصص باشد.
بررسی به عمل آمده در خصوص زبان تولیدات علمی نشان داد که همه مقاالت ایران به زبان انگلیسی به چاپ
رسیدهاند.
اسامی و ضریب تاثیر مجالتی که بیش از یک مقاالت ایران را منتشر کرده اند آمده است .این مقاالت در
مجموع در  98مجله به چاپ رسیده اند .مجله

CLINICAL AND EXPERIMENTAL

 RHEUMATOLOGYبا ضریب تاثیر  2.81بیشترین تعداد مقاالت ایران را به چاپ رسانده است .همچنین این
مجله در بین مجالتی که بیش از یک مقاله از ایران چاپ نموده اند باالترین ضریب تاثیر را داراست .همانطور
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که مشاهده شد ،حدود نیمی از این مجالت ایرانی هستند و ضریب تاثیر آنها کمتر از یک می باشد .بیشترین
ضریب تاثیر مجالت ایرانی  4.16و متعلق به IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND
 IMMUNOLOGYمی باشد.
اما از طرف دیگر این نتایج نشان می دهد که با انتشار مجالت بین المللی در داخل کشور بیشتر می توان در
تولید علم جهانی مشارکت نمود.
در مجموع به نظر می رسد که که سطح بیشتر مقاالت ایرانی فراتر نرفته و احتماال کیفیت آنها برای مجالت
خارجی مناسب نیست .البته ممکن است به علت کوچک و محدود و  localبودن مطالعات باشد .با توجه به
نقش تحریم ها نیز ممکن است مسائل سیاسی دلیلی برای چاپ نشدن مقاالت ایرانی در مجالت معتبر تر باشد.

در بررسی تولیدات علمی ایران سهم مقاالت پژوهشی نسبت به مقاالت مروری بسیار باالتر است .پس از آن
مقاالت مربوط به سمینار ها و کنفرانس ها بود .نتایج نشان می دهد مقاالت اصیل در ایران در اولویت قرار
دارند و سایر انواع مقاالت چندان مورد توجه نیستند که این موضوع احتماال به علت تاکید بیشتر وزارت
بهداشت بر مقاالت اصیل برای ارتقاء اعضا هیات علمی است .از طرفی نگارش مقاالت مروری نیز که از ارزش
بیشتری در مقایسه با مقاالت اصیل برخوردار است مشکل تر و پیجیده تر از مقاالت اصیل است.
در مورد مقاالت دارای بیشترین استناد ،دو مورد از آنها مربوط با مجروحان جنگی شیمیایی بوده و دو مورد
دیگر آن نیز ایمونولوژیک بوده است .اکثر این مقاالت چند مرکزی بوده و همکاری کشور های خارجی نیز
مشاهده می شود .در مقاله اول دانشگاههای شاهد ،بقیه اهلل ،تربیت مدرس ،دانشگاههای علوم پزشکی ایالم،
کرمانشاه ،مشهد و اصفهان ،دانشگاه تهران وانستیتو پاستور ایران ،کلینیک قربانیان شیمیایی سردشت و
پژوهشکده مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان (  ( JMERCهمکاری داشته اند.
مقاله دوم با همکاری دو واحد از دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات آسم و
آلرژی) و دانشگاه  ULMکشور آلمان انجام شده است.
مقاله سوم توسط دپارتمان ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،انجام شده است.
و مقاله چهارم نتیجه مشارکت دانشگاههای شاهد ،بقیه اهلل ،تربیت مدرس ،دانشگاههای علوم پزشکی ایالم و
کلینیک قربانیان شیمیایی سردشت و JMERCمی باشد.
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بررسی وضعیت کشور ترکیه
کشور ترکیه در سال  819 ، 2441مقاله به چاپ رسانده است .میزان کل استنادات  611مورد می باشد .و متوسط
استناد به هر مقاله  9.13است h-index .مقاالت نیز  94می باشد.
در مجموع ترکیه با کشورهای زیادی همکاری مشترك داشته است .بیشترین تعداد مشارکت ترکیه با
کشورهای آمریکا ،فرانسه،انگلیس و ایتالیا بودهاست .الگوی همکاری ایران در مقایسه با ترکیه متفاوت است.
ترکیه بیشترین تعداد همکاری را با کشور آمریکا داشته و پس از آن کشور های فرانسه و انگلیس قرار دارند اما
در مورد ایران ،کشور های آلمان و اسپانیا در صدر جدول قرار دارند.
در مقایسه نویسندگان برتر ترکیه با نویسندگان ایرانی از لحاظ تعداد مقاالت دو نویسنده اول ایران تعداد 11
مقاله چاپ نمودهاند در حالیکه در ترکیه دو نویسنده اول  14مقاله چاپ نموده اند  .در ایران  7نویسنده  94مقاله
و بیشتر چاپ نموده در حالیکه در ترکیه این رقم به  96نویسنده می رسد .شاید بتوان اینگونه نتیجه گیری نمود
که توزیع مقاالت در ایران بین نویسندگان محدود تر بوده و بیشتر بر مبنای فردی قرار دارد .تنوع مراکزی که
نویسندگان این مقاالت در آنجا مشغول با کار هستند نیز در ترکیه متنوع تربوده و شامل  6مرکز می باشد .در
حالیکه در ایران همه نویسندگان هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.
در مورد موسسات و دانشگاههای برتر ترکیه که بیشترین مقاالت را تولید کرده اند دانشگاه استانبول با  61مقاله
در صدر این فهرست قرار دارد .الگوی توزیع مقاالت در مراکز مختلف در ترکیه تقریبا متعادل است .این در
حالی است که این الگو در ایران تک قطبی می باشد.
بررسی زبان مقاالت ترکیه نشان داد که  %37مقاالت ترکیه به زبان انگلیسی و  %98به زبان ترکی منتشر شده
است .این مطلب نشانگر آن است که مجالتی که در ترکیه به زبان ترکی منتشر می شوند نیز در  ISIنمایه می
شوند و می توانسته بیانگر کیفیت برتر مجله های ترکیه باشد .اما از طرف دیگر دو مجله ترك زبان که در این
نمودار به چشم می خورند ضریب تاثیر ندارند .در حالیکه در ایران تمام مقاالت به زبان انگلیسی چاپ شده و
مجالت فارسی زبان در فهرست مربوطه جایگاهی نداشتند.
مجله  CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGYبا ضریب تاثیر  2.81بیشترین تعداد
مقاله از کشور ترکیه را منتشر ساخته است .مجالت  RHEUMATOLOGY INTERNATIONALو
TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY-TURK ROMATOLOJI DERGISI
به ترتیب با انتشار  83و  98مقاله رتبه های دوم و سوم را دارا می باشند .سهم مجالت ترکیه ای در بین  98مجله
ای که  1مقاله یا بیشتر چاپ نموده اند  ،دو مجله می باشد که در مقایسه با ایران درصد کمتری را تشکیل می
دهد و می توان با نگاهی بر این داده ها اینگونه نتیجه گیری نمود که احتماال تمایل ترك ها و میزان پذیرش
مقاالت در در مجالت بین المللی بیش از ایران است .میزان ضریب تاثیر مجالتی که ترك ها در آنها مقاله چاپ
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کرده اند نیز نسبت به ایران باالتر است .ترك ها  99مقاله در مجله ANNALS OF THE RHEUMATIC
 DISEASESچاپ نموده که ضریب تاثیر آن  8.11می باشد .مجالت  RHEUMATOLOGYو HUMAN
 GENE THERAPYبه ترتیب با ضریب تاثیر  1.28و  1.24در رتبه های بعدی قرار دارد .که می تواند در
مجموع در مقایسه با وضعیت ایران حاکی از کیفیت برتر پژوهش هخا انجام شده در ترکیه و احتماال استقبال
بهتر مجالت بین المللی از مقاالت ترکی باشد.
بررسی تنوع مطالعات نشان داد که بیشتر تولیدات علمی کشور ترکیه در قالب مقاله اصیل ارایه شدهاند .در
درصد مقاالت مروری نیز در کشور ترکیه پایین بوده و حدود  %1.1از کل تولیدات علمی را شامل می شود .اما
در مورد مقاالتی که در کنفرانس ها ارائه شده سهم ترکیه  %99.1بوده در حالیکه در ایران به  %22.3می رسد.
می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که تمایل اساتید ایرانی برای شرکت در کنفرانس های بین المللی و ارائه
مقاالت بیشتر از ترك ها می باشد.
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بررسی وضعیت کشور مصر
مصر در سال  81 ،2441مقاله چاپ نموده است .میزان متوسط استناد به هر مقاله  1.44می باشد و h-index
آن  8می باشد .کشور هایی که کشور مصر با آنها همکاری داشته محدود بوده و شامل آمریکا ،هلند ،انگلیس و
عربستان سعودی می شود .کشور عربستان با وجود مجاورت با ایران ،همکاری قابل ذکری با ایران نداشته است.
در حالیکه به علت احتمالی روابط سیاسی با آمریکا  ،میزان همکاری با این کشور نسبت به سایر کشور ها بیشتر
می باشد.
در کل نویسندگان زیادی در تولید مقاالت کشور مصر مشارکت داشته اند .بیشترین تعداد مقاله برای هر
نویسنده  2مقاله بودهاست .این روند در مقایسه با ایران تفاوت فاحش دارد و نشانگر آن است که بر خالف ایران
فرد یا افراد پژوهشی شاخصی در زمینه روماتولوژی وجود ندارد .در حالیکه در ایران  %64سهم مقاالت چاپ
شده تنها مربوط به دو نویسنده می باشد .مراکزی که نویسندگان مصری به آن تعلق دارند نیز از تنوع بیشتر نسبت
به ایرانی ها برخوردار می باشد .بیشترین  H Indexمربوط به  AHMED, Hبا دو مقاله می باشد که  1است در
حالیکه در ایران دکتر دواچی با  21مقاله  1 H Indexدارد.
از  81مقاله تنها در  94مقاله نام مجلهای که مقاالت کشور مصر را چاپ کردهاست ،ثبت شده بود .که در این
بین مجله روماتولوژی با ضریب تاثیر  1.28با چاپ  1مقاله رتبه اول را دارا بوده است .ممکن است سایر مقاالت
در مجالت مصری چاپ شده باشند و نبودن نامی از مجالت مصری در این نمودار می تواند گواهی برآن باشد.
در نتیجه نمی توان قضاوت صحیحی در این زمینه ارائه نمود.
در بررسی مراکز علمی تولید کننده مقاالت روماتولوژی در کشور مصر همانگونه که مشاهده می کنید توزیع
مقاالت در مراکز متعادل است و بر خالف ایران قطب روماتولوزی در پژوهش وجود ندارد.
زبان تمام مقاالت کشور مصر انگلیسی بوده است .که می تواند نشانگر ان باشد که مجالت عرب زبان کیفیت
مناسبی نداشته تا با معیار های  ISIمنطبق باشند.
مقاالت کشور مصر در دو قالب مقاله پژوهشی و  MEETING ABSTRACTمنتشر شدهاند .مقاالت مروری
سهمی در مقاالت چاپ شده در کشور مصر ندارد که می توان حاکی از کمبود اساتید و صاحبنظران شاخص و
با تجربه ای باشدکه قادر به نگارش مقاله مروری هستند.
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بررسی وضعیت کشور آمریکا
کشور امریکا در سال  2441به رقم  8497رسید .این رقم در مقایسه با کشور های منطقه و حتی ترکیه که در
مقام اول منطقه قرار دارد بسیار باالتر است .میزان متوسط استناد به مقاله 1.12 ،بوده است .در حالیکه در کشور
های منطقه این رقم تقریبا به هم نزدیک بوده و کمتر از  2می باشد h-index .مقاالت آمریکایی  18می باشد.
این رقم در مقایسه با کشور های منطقه شامل ترکیه ( ،)94ایران ( )1و مصر ( )8به نحو چشم گیری باالتر است.
این اختالف حاکی از تفاوت کیفیت پژوهش در آمریکا به عنوان یک کشور پیشرفته در مقایسه با کشور های
در حال توسعه دارد.
آمریکا در درصد باالیی از مطالعات خود با کشورهای آسیایی ،اروپایی  ،آمریکای شمالی و اقیانوسیه همکاری
داشته است .در حالیکه در ایران حدود  %91مطالعات با همکاری سایر کشور ها بوده است .این نتیجه می تواند
حاکی از آن باشد که مطالعات مشترك درآمریکا باعث افزایش شانس چاپ مقاالت می شود .از طرف دیگر
دامنه گستردگی همکاری ها در آمریکا در مقایسه با ایران و سایر کشور های منطقه بیشتر است .در نتیجه می
توان پیش بینی نمود که با افزایش میزان همکاری ها و مشارکت با سایر کشور ها احتمال چاپ مقاالت ایرانی
نیز افزایش می یابد.
آمریکا در حوزه روماتولوژی تعداد زیادی نویسنده دارد GERSHWIN, ME .با چاپ  16مقاله بیشترین سهم
را در چاپ مقاله در آمریکا به عهده دارد .مقاالت این نویسنده %9.12از کل مقاالت را در بر می گیردH .
 Indexاین نویسنده نیز  99است .این در حالی است که در ایران نویسنده اول به تنهایی  %89مقاالت را چاپ
نموده است .نکته جالب آن است که  H Indexدو نویسنده اول در ایران و آمریکا به هم نزدیک بوده و به
ترتیب  1و  99می باشد .با این مطالب مجددا بر تک مرکزی بودن ایران در زمینه روماتولوژی صحه گذاشته می
شود.
مراکز علمی زیادی در تولید مطالعات روماتولوژی آمریکا نقش داشتهاند بطوریکه سهم دانشگاه هاروارد
94حدودا درصد تولیدات علمی این حوزه هم می باشد .و مراکز  BRIGHAM & WOMENS HOSPو
 UNIV CALIF LOS ANGELESدر رتبه های بعدی جای دارند.
بررسی زبان مقاالت کشور آمریکا نشان داد که زبان  %11انگلیسی و  %9آلمانی می باشد .با توجه به اینکه زبان
اول آمریکا انگلیسی و زبان دوم آن اسپانیایی است ،چاپ مقاالت به زبان آلمانی در خور توجه بوده و می تواند
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حاکی از آن باشد که مجالت کشور های آلمانی زبان که در راس آنها آلمان قرار دارد از لحاظ روماتولوژی در
جایگاه خوبی قرار دارند.
مقاالت کشور آمریکا در مجالت بیشماری به چاپ رسیدهاست .که این تنوع در خور توجه است.
 JOURNAL OF RHEUMATOLOGYبا دارا بودن ضریب تاثیر  8.31در راس قرار داشته و  933مقاله
امریکایی را به چاپ رسانده است .ضرایب تاثیر مجالت نیز میزان قابل قبولی دارد .در بین  92مجله اول
 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASESبا  36مقاله بیشترین ضریب تاثیر ( )3.99را دارا بوده
است.
 ٪61مقاالت آمریکا در قالب مقاله اصیل منتشر شدهاند .در بین تولیدات علمی  184مقاله مروری دیده می شود
که حدود  %91کل را تشکیل می دهد .این رقم در مقایسه با کشور های منطقه و ایران بسیار چشم گیر است.
نتایج بانک اطالعاتی Scopus
بررسی مقاالت  1کشور مورد نظر در سال  2441در بانک  ،Scopusتا حدودی با نتایج بانک  ISIمتفاوت بود
که علت آن می تواند تفاوت در مجالت نمایه شده در این بانکهای اطالعاتی باشد .اما رتبه کشورها مطابق با
بانک  ISIبود .یعنی ترکیه ،ایران و مصر به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در منطقه به خود اختصاص داداند .و
آمریکا نیز در مقام اول از لحاظ تولید مقاله قرار گرفت .آمریکا در سال  2441در مجموع  2388مقاله داشته و
 H Indexآن  12می باشد .این در حالی است که تعداد مقاالت آمریکایی در  8497 ، ISIبوده و H Index
آن  18می باشد .در حالی که در کشور های منطقه و ایران تعداد مقاالت چاپ شده در  Scopusبیشتر از ISI
می باشد .ایران در سال  999 ، 2441مقاله را در Scopusنمایه کرده است H Index .ایران در هر دو پایگاه 1
می باشد.
حال روند تولیدات علمی این  1کشور را بطور جداگانه در بازه زمانی  2441-2444مورد بررسی قرار می دهیم .
روند تولید علم در حوزه روماتولوژی در هر  1کشور صعودی بوده است .میزان مقاالت در کشور آمریکا در
عرض ده سال حدودا دو برابر شده است .ایران در سال  2444تنها  6مقاله نمایه شده داشته در حالیکه در سال
 2441به  999رسیده است .این روند رو به رشد مخصوصا در دو سال اخیر به اوج خود رسیده است .ترکیه در
سال  989 ، 2444مقاله و در سال  188 ، 2441مقاله نمایه کرده است که رشد تقریبا سه برابری داشته است .این
روند در کشور مصر نیز در طول  94سال از  99به  12رسیده است .در این پایگاه به نظر می رسد رشد ایران
نسبت به کشورهای منطقه باالتر باشد .و اگر این رشد را با رشد تعداد مقاالت در کشور آمریکا مقایسه کنیم،
اهمیت نرخ سریع رشد تعداد مقاالت منتشره در ایران بیشتر آشکار میشود .اما هنوز با ترکیه که در مقام اول در
این منطقه قرار گرفته ،فاصله زیادی وجود دارد.
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میانگین استناد به هر مقاله در مقاالت آمریکایی  1.81بوده و این نرخ در مقاالت ترك و مصری به ترتیب 9.11
و  9.12می باشد .این میزان تقریبا با آمار بدست آمده در  ISIنزدیک است .همانطور که در نمودار دیده
میشود میزان استناد به هر مقاله ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر است .و مقدار آن  9.93می باشد .این نرخ
در مورد مقاالت ایرانی در  9.61 ، ISIاست .در مقایسه ایران با مصر متوجه می شویم که هر چند تعداد مقاالت
این کشور کمتر از ایران بوده اما تعداد استناد به هر مقاله بیش از ایران میباشد .این امر نمایانگر این موضوع
است که مقاالت این کشور ،مورد توجه بیشتری واقع شده و یا به عبارتی از کیفیت باالتری برخوردار است .این
مساله می تواند به علت پایین تر بودن کیفیت مقاالت ایرانی چاپ شده در  Scopusباشد.
بررسی وضعیت کشور ایران
تعداد مقاالت نمایه شده درپایگاه اطالعاتی  Scopusدر سال ،2441برای کشور ایران شامل  999مقاله بود .این
مقاالت  989مرتبه مورد استناد قرار گرفته اند که بطور میانگین استناد به هر مقاله معادل  9.93مرتبه میباشد.
بیشترین میزان مقاله مربوطه به دکتر دواچی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با  98مقاله است .دومین تعداد زیاد
مقاله مربوط به دکتر شهرام از دانشگاه علوم پزشکی تهران با  99مقاله بود تنها دو نویسنده ایرانی (دکتر دواچی
و دکتر شهرام ) بیش از  94مقاله نمایه شده در  Scopusدارند.
 .بیشترین میزان مقاالت از مجله  Clinical Rheumatologyاستخراج شده بود که تعداد  3مقاله از کل
مقاالت را به خود اختصاص داده بود .با بررسی بیشتر متوجه می شویم که ضریب تاثیر این مجالت باال نیشست.
همچنین حدود  24در صد از این مجالت ایرانی هستند .و تعدادی دیگر نیز مجالت کشورهای همسایه هستند.

مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  Scopusاز نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده
در چاپ مقاله بررسی شدند .بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از دانشگاه علوم
پزشکی تهران  Tehran University of Medical Sciencesبا  27مقاله بود .سایر موسسات در جدول
ذیل نشان داده شده اند .البته باید توجه نمود که این جدول مطابق  affiliationهای سایت  Scopusتنظیم
شده است .برای مثال بیمارستان شریعتی یا بیمارستان امام خمینی که هر دو در زیر مجموعه دانشگاه علوم
پزشکی تهران قرار گرفته اند به صورت جداگانه درج شده است.
نکته جالبی که در این جدول به چشم می خورد این است که یک مرکز به اسم های مختلف نوشته شده است
که در نتیجه آن در جستجو نتایج جداگانه ای حاصل می شود .در نتیجه در هنگام آماردهی و یا حتی جستجوی
اساتید با مشکالتی مواجه می شویم .برای مثال دانشگاه علوم پزشکی فسا به دو صورت نوشته می شودFasa :
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 University of Medical Scienceو همچنین  . Daneshgade Pezeshki Fasaدر نتیجه بسیار
اهمیت دارد که اساتید هنگام فرستادن مقاالت  affiliationخود را به صورت استاندارد و یکسان وارد نمایند.
براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی ایران ،بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی
چاپ شده در  94حوزه علمی است بیشترین موضوع مقاالت مرتبط با روماتولوژی در حوزه پزشکی با  17مقاله
بوده است.
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .که حدود  %37کل تولیدات
علمی را تشکیل می دهد .این آمار تقریبا مطابق با  ISIمی باشد .اما در این پایگاه میزان مقاالت مروری بیشتر از
 ISIمی باشد  .حدود  %1از مقاالت را تشکیل می دهد.
بیشترین مقاالت نمایه شده ایران در این پایگاه اطالعاتی به زبان انگلیسی( 943مقاله) بوده و  2مقاله از مقاالت به
زبان عربی و یک مقاله به زبان فارسی نمایه شده است .و این می تواند حاکی از تعداد پایین مجالت نمایه شده
به زبان فارسی در این پایگاه باشد.

بررسی وضعیت کشور ترکیه
کشور ترکیه در سال  188 ،2441مقاله داشته است که  318مرتبه مورد استناد قرار گرفتهاند .میانگین استناد به هر
مقاله  9.11بوده است .میزان متوسط استناد به هر مقاله در رتبه ای باالتر از ایران است ( )9.93اما در مقایسه با
آمریکا ()1.81در جایگاه بسیار پایین تری قرار دارد.
 .بیشترین میزان مقاله مربوطه به  Bodur, H.و  Direskeneli, H.با  1مقاله است .در ایران دو نویسنده اول
یعنی دکتر دواچی و دکتر شهرام تعداد  98و  99مقاله داشتند.
بیشترین میزان مقاالت در مجله  Rheumatology Internationalبا ضریب تاثیر 9.18منتشر شده که تعداد
 83مقاله از کل مقاالت را به خود اختصاص داده بود .در مورد ایران بیشترین مقاالت در مجله Clinical
 Rheumatologyبا ضریب تاثیر  9.66چاپ شده است .الزم به ذکر است که این مجله در ترکیه از لحاظ
تعداد چاپ مقاله در رتبه دوم قرار دارد.با نگاهی بر این مجالت متوجه می شویم که حدود  24در صد از
مجالت ترك هستند.
در بین این مجالت ،مجالتی با ضریب تاثیر باال مثل  Annals of the Rheumatic Diseasesبه چشم می
خورد که ضریب تاثیر آن  3.99است.
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مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  Scopusاز نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده
در چاپ مقاله بررسی شدند .بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از دانشگاه استانبول با
 19مقاله بود.
براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی ترکیه ،بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی
چاپ شده در  92حوزه علمی است .همانطور که مشاهده می کنید تنوع موضوعی در مقاالت ترکیه باالتر از
ایران است.
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .تنوع تولیدات علمی نیز در
ترکیه نسبت به ایران باالتر است.
بیشترین مقاالت نمایه شده ترکیه در این پایگاه اطالعاتی به زبان انگلیسی( 813مقاله) بوده و  39مقاله از مجموع
 188مقاله به زبان ترکی نمایه شده است .تنوع زبان ها در ترکیه باالتر از ایران می باشد .و این می تواند نشانگر
باالتر بودن میزان ارتباط اساتید آن کشور با شبکه های جهانی و مراکز مختلف باشد .همچنین تعداد مقاالتی که
به زبان ترکی انتشار یافته بسار چشم گیر است .این نکته حاکی از آن است که مجالت ترك از اعتبار باالتری
نسبت به مجالت ایرانی برخوردارند که در نتیجه آن تعداد باالتری از آنها در  Scopusنمایه می شوند.
بررسی وضعیت کشور مصر
در مجموع نویسندگان کشور مصر هر یک در تعداد محدودی از مقاالت همکاری داشتهاند .همانگونه که
مشاهده می کنید هیچ نویسنده شاخصی در مصر وجود ندارد که تعداد باالیی مقاله داشته باشد .حدکثر تعداد،
دو مقاله می باشد که  1نویسنده آنها را چاپ نموده اند .سایر نویسندگان هر کدام حداکثر یک مقاله دارند .در
حالی که در ایران و همچنین در ترکیه نویسندگان شاخص ،تعداد باالیی مقاله در سال  2441چاپ کرده اند.
مقاالت کشور مصر در مجالت متنوعی چاپ شدهاست و هیچ مجلهای سهم باالیی از مقاالت این کشور ندارد.
مجالت مصری نیز درصد پایینی از این فهرست را تشکیل می دهد که موید پایین بودن کیفیت آنها دارد .در بین
مجالتی که حداکثر تعداد مقاله( )2را چاپ نموده اند  ،یک مجله مصری نیز به نام Egyptian Journal of
 Neurologyبه چشم می خورد .که همانطور که از نام آن پیداست مجله تخصصی روماتولوژی محسوب نمی
شود.با نگاه کلی بر روی مجالت این نکته به نظر می رسد که بسیاری از این مجالت تخصصی روماتولوژی
نیستند.

161

جایگاه پژوهشی رشته روماتولوژی

مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  Scopusاز نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده
در چاپ مقاله بررسی شدند .بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از National
 Research Center, Cairoبا  3مقاله بود .سایر موسسات در جدول ذیل نشان داده شده اند .با نگاهی بر
اسامی مراکز و مقایسه آن با ایران متوجه می شویم که مراکز علمی آنها به گستردگی ایران نیستند به طور مثال
در ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران (با در نظر گرفتن تمام بیمارستانهای وابسته به آن) حدود  61مقاله به چاپ
رسانده اند.
براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی مصر ،بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی
چاپ شده در  99حوزه علمی است .تنوع موضوعی در مقاالت مصری قابل مقایسه با ایران است اما نسبت به
ترکبه در جایگاه پایین تری قرار می گیرد.
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .مشاهده می شود که تعداد
مقاالت مروری بسیار کم است.
زبان تمام مقاالت کشور مصر انگلیسی بوده است .این نکته جالبی است که هیچ مقاله ای به زبان عربی به چاپ
نرسیده است .این مساله حاکی از آن است که مجالت عرب زبان کیفیت مناسبی برای نمایه شدن در پایگاه های
اطالعاتی را ندارند.
بررسی وضعیت کشور آمریکا
کشور آمریکا با  2388مقاله در سال  ، 2441تعداد استنادات  91917و  12 H Indexدر رتبه اول جهان قرار
دارد.
 .بیشترین میزان مقاله مربوطه به  ،Pincus, T.با  912مقاله است .همانطور که مشاهده می کنید حدود 14
نویسنده آمریکایی بیش از  14مقاله در سال  2441چاپ نموده اند که این تعداد نمایانگر میزان باالی فعالیت
نویسندگان امریکایی دارد.
بیشترین میزان مقاالت از مجله  Arthritis and Rheumatismاستخراج شده بود که تعداد  9683مقاله از
کل مقاالت را به خود اختصاص داده بود .ضریب تاثیر این مجله  7.88می باشد که در بین مجالت روماتولوژی
از اعتبار باالیی برخوردار است .با مرور کلی متوجه می شویم که مجالتی که امریکایی ها در آنها مقاله چاپ
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نموده اند از اعتبار باالتری نسبت به مجالتی که ایرانی ها در آنها مقاله داشته اند برخوردار می باشد .در بین این
مجالت فهرست شده بعضی مجالت عمومی مثل  Lancetکه ضریب تاثیر حدود  84دارد نیز مشاهده می شود.
با توجه به اطالعات ذکر شده می توان نتیجه گرفت که شکاف عمیقی بین کشور های در حال توسعه و توسعه
یافته هم از لحظ کیفیت و هم کمیت تولیدات علمی وجود دارد.
مقاالت روماتولوژی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی  Scopusاز نظر وابستگی سازمانی و مراکز مشارکت کننده
در چاپ مقاله بررسی شدند .بر این اساس بیشترین میزان مقاالت روماتولوژی چاپ شده از VA Medical
 Centerبا  171مقاله بود .این مرکز در حقیقت به عنوان قطب روماتولوژی آمریکا محسوب می شود.
براساس آنالیزهای انجام شده برای موضوع مقاالت روماتولوژی آمریکا ،بیشترین موضوع مقاالت روماتولوژی
چاپ شده در  26حوزه علمی است .تنوع موضوعی مقاالت روماتولوژی در آمریکا بسیار گسترده تر ازکشور
های منطقه و همچنین ایران است .از مقاسیه آنها می توان نتیجه گیری نمود که در آمریکا مطالعات مشترك بین
مراکز متنوع و همچنین در زمینه موضوعات بین رشته ای از اهمیت باالیی برخوردار است .همچنین رویکرد آنها
به پژوهش بسیار جامع تر و چند جانبه می باشد.
بیشترین نوع مقاالت نمایه شده مربوط به مقاالت اصیل) (originalبودهاست .تعداد مقاالت مروری از درصد
قابل توجهی برخوردار است .زبان مقاالت کشور آمریکا بطور غالب انگلیسی بوده است .تنوع زبانی مقاالن
حاکی از ارتباط مراکز آمریکایی با سایر کشور ها می باشد.
بیماریهای روماتیسمی به عنوان یکی از مشکالت عمده سالمت جامعه با روند مزمن و ناتوان کننده ،بار زیاد
اقتصادی-اجتماعی بر افراد ،جامعه و سیستم بهداشت و درمان تحمیل می نماید .ناتوانی ،مرخصی و غیبت از
کار ،هزینه های ایاب و ذهاب ،افسردگی مزمن ،بار بیماری برای خانواده بیمار و غیره از دیگر پیامدهای غیر
مستقیم این بیماری است .لذا سازمان بهداشت جهانی با توجه به اهمیت بیماریهای مفصلی استخوانی ،دهه اول
هزاره سوم را دهه بیماریهای ( (Bone& joint decadeنامید.

در کشور ایران شیوع بیماریهای روماتیسمی بسیار باالست و تخمین زده می شود که در حال حاضر در کشور
 %86/7مردم به نوعی مشکل روماتیسمی دارند که باروند افزایش و پیر شدن جمعیت ،تعداد بیماران
روماتولوژی نیز افزایش می یابد.
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ارزیابی و ممیزی رشته روماتولوژی در ایران فرصتی جهت بررسی جایگاه این رشته ،برنامه ریزی استراتژیک و
یافتن روشهایی جهت شکوفایی هر چه بیشتر این رشته فراهم می کند .در این ارزیابی یافتن نکات قوت و ضعف
این رشته که در اثر بررسی عوامل درونی رشته حاصل می شود و پیش بینی تهدیدها و فرصتهای فراروی رشته
که در اثر روندها و عوامل بیرونی و خارج از کنترل رشته است ،از مهمترین عوامل پایه ای محسوب می شود.
برای به دست آوردن نکات قوت و ضعف این رشته و فرصتها و تهدیدهای فراروی آن از روشهای تحقیق کیفی
مصاحبه عمیق ،بحث گروهی متمرکز و دلفی استفاده گردید .نکات ذیل نتایج حاصل از هفت مصاحبه عمیق،
دو بحث گروهی متمرکز با حضور آرای  3متخصص و تکنیک دلفی با مجموع  92شرکت کننده صاحبنظر می
باشد.
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نکات قوت و ضعف رشته روماتولوژی در ایران
در سی سال گذشته رشته روماتولوژی در ایران شاهد رشد و بالندگی چشمگیری بوده است تربیت نیروی انسانی
متخصص موجب شده که هم اکنون تقریبا تمام استانهای کشور از وجود روماتولوژیست بهره مند باشند و حتی
در برخی استانها تعداد روماتولوژیستها به شش تا هفت نفر هم می رسد .در حال حاضر  6مرکز تربیت
متخصصین روماتولوژی در ایران وجود دارد که شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی ،اصفهان،
شیراز ،مشهد و تبریز است.

وجود مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی روماتولوژی کشور نکته
قوتی است که زمینه ساز گسترش پیوند خوردن تحقیقات و پژوهش در ایران با سایر مراکز تحقیقات جهانی
بوده است .عضویت این مرکز در انجمنها و مراکز بین المللی و شرکت در کنفرانسها و مجامع علمی در دیگر
کشورها موجب ارتقای کیفیت تحقیقات و شناسایی ایران به عنوان کشوری فعال در فرایند تولید علم در این
رشته به سایر کشورها گردیده است .اما وجود تنها یک مرکز تحقیقات روماتولوژی در کشور و این حقیقت
که این تنها مرکز تا کنون نتوانسته به صورت گسترده در سطح کشور هدایت این رشته علمی را در دست گیرد
نکته ضعفی است که لزوم ایجاد شبکه ( (Networkتحقیقاتی در کشور را نمایان می سازد.

عدم وجود سیستم ثبت بیماریهای روماتولوژی ( )Registryدر کشور و نوپایی مجله روماتولوژی ایران
( ) Iranian Journal of Rheumatologyخود یکی از دیگر مشکالت و نکات ضعف آموزش و
پژوهش در این رشته است  .هر چند انجام مطالعه همهگیر شناسی بیماریهای روماتیسمی در تهران دستاوردی بود
که نه تنها منجر به برآورد تعداد بیماران و اطالع بر دامنه و گستردگی این بیماری در کشور گردید ،بلکه زمینه
را برای ایجاد سیستم ثبت بیماری فراهم نموده است و در آینده نزدیک ثبت داده های بیماران لوپوس و بهجت
آغاز خواهد شد.
تحمیل درمان بر آموزش و پژوهش و ادغام درمان و آموزش در این رشته خود از دیگر موانع بر سر راه پژوهش
و آموزش در این رشته است .عدم وجود نظام تعرفه گذاری مناسب در خدمات ارائه شده در روماتولوژی از
دیگر نقاط ضعفی است که منجر به عدم اقبال زیاد به این رشته گردیده است به گونه ای که در سالهای اخیر از
ظرفیت کامل آموزشی این رشته استفاده نشده است.
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تهدیدها و فرصتها
روند تحوالت آتی می تواند فرصتها و تهدیدهای زیادی را برای رشد و توسعه این علم در کشدور ایجداد نمایدد
که بررسی و پیش بینی آنهدا زمینده را بدرای برنامده ریدزی اسدتراتژیک و اسدتفاده بهینده از فرصدتها و پدیش بیندی
روشهایی برای مقابله با تهدیدها و یا تبدیل تهدیدها به فرصت فراهم می آورد.
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تحوالت در پیشرفت علوم و فن آوری
تحوالت در پیشرفت علوم و فن آوری در زمینه نانو و بیوتکنولوژی ،سلول های بنیادی و غیره افقهدای جدیددی
را فراروی رشته روماتولوژی در سه عرصه پژوهش  ،آمدوزش و سدالمت گشدوده اسدت .از آنجدا کده برخدی از
بیماریهای  ،در زمره بیماریهای سیستم ایمنی محسوب می شوند ،پیشرفت فن آوری های اخیر منجر به شکوفایی
تحقیقات و پژوهش در سطح مولکولی و سلولی مخصوصا در فرایندهای مرتبط با مکانیسم کنشدها و واکنشدهای
سلولی مولکولی و گیرنده های شیمیایی سیستم ایمنی گردیده است که فصل تازه ای در تحقیقات و آموزش در
این رشته محسوب می شود؛ هر چند که کمبود وجود نیروی متخصص و تربیدت شدده در ایدن فدن آوریهدا کده
بتواند آنها را در جهت تولید دانش در این رشته به کار گیرد خود تهدیدی فرآوری پدژوهش اسدت .در عرصده
سالمت فن آوریهای جدید منجر به ایجاد درمان های جدید و داروهای بیولوژیک گردیده است که سبب بهبود
کیفیت درمان و ارتقای سطح سالمت بیماران گشته است اما هزینه های زیاد این داروهدا و عددم برخدورداری از
پوشش بیمه دسترسی به این درمانها را برای بیماران دشوار ساخته است که خدود تهدیددی جددی بدر سدالمت و
کیفیت زندگی بیماران و همچنین گسترش دامنه پژوهش در این زمینه است.
فن آوریهای جدید منجر به تولید دستگاههایی که دقدت و قددرت تشدخیص را بداال مدی بدرد شدده اسدت مانندد
دستگاههای سنجش تراکم استخوان و یا دستگاههای سدونوگرافی مفاصدل امدا در دل ایدن فرصدتهای ذیقیمدت،
تهدیدی جدی وجود دارد و آن جایگزین شدن تکنولوژی تشخیصی با علدم پزشدکی و تشدخیص بدالینی اسدت.
همچنین تبلیغات بسیاری که در زمینه فن آوری های جدید و در مورد روش های تشخیصی و درمانی جدید که
توسط شرکت سازنده و مخترع آنها انجام می شود ممکن است تا حدی جایگزین دانش پزشک کده مدی تواندد
خطرساز باشد ،به خصوص با توجه به اینکده در مدورد ایدن روش هدا تحقیقدات کدافی نیدز انجدام نشدده اسدت و
اطالعات کاملی در دسترس نمی باشد .عالوه بر ایدن فدرآ ورده هدای حاصدل از فدن آوریهدای ندوین مدی تواندد
عوارض سوء و نامطلوبی برای سالمت افراد داشته باشد.
از آنجا که سیستم تحقیقات و آموزش ما مشکل ساختاری دارد ،فن آوری هدای جدیدد منجدر بده ایجداد مراکدز
خوب اما گلخانه ای میشود که اطالعاتشان وارد سیستم علمی کشدور نمدی شدود و ایدن تهدیددی جددی بدرای
کارایی سرمایه گذاری در فن آوریهای نوین و عدم بهره وری این سرمایه ها است.
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توجه زیاد به استفاده از فن آوریهای جدید منجر به تأکید پژوهش روی بخش علوم پایه شده است و روی جنبه
کاربردی تأکید زیادی نمی شود این امر با عدم وجود فعالیت تیمی و بین رشته ای که بتواند تکنولوژیهای ندوین
را در بستر علمی بالینی به کار گیرد به تهدیدی مضاعف تبدیل شده است.
توجه زیاد به کمیت در امر پژوهش و عدم وجود شاخصهای کیفی در پژوهش  ،در ایدن رشدته نیدز چدون سدایر
رشته های علوم پزشکی ،سبب عدم همراستایی پژوهش و فناوری گردیده است .ارتباط اقدامات بالینی با مراکدز
فناوری مشخص نیست و تعامل خوبی بین مراکز درمانی و موسسات تولید فن آوری برقرار نشده است .همچنین
فقدان و یا کمبود فعالیتهای پژوهشی بین رشته ای و تیمی موجب گشته است که نتوان از تکنولدوژی مدورد نیداز
در بستر علمی بالینی استفاده نمود.
واردات فن آوریهای جدید درمانی و تشخیصی فرصتهای درمدانی-پژوهشدی زیدادی را در حدد اقدل زمدان و بدا
دستیابی به آخرین پیشرفتها را فراهم می آورد .وارد کردن بسیاری از داروهدا و یدا تجهیدزات دارویدی منجدر بده
دستیابی به درمان مناسب تر و کیفیت باالتر زندگی برای بیماران در زمان کوتداهتر مدی شدود .همچندین خریددن
دانش نظری منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش می شود .هر چند تولید در داخدل باعدث ایجداد اشدتغال
است که نباید بخش صنعت از آن محروم شود امدا بایدد از تکنولدوژی پایده شدروع شدود .اگدر فقدط بده واردات
فراورده های نهایی و نه واردات تکنولوژی تولید آن اکتفا شود ،موجدب وابسدتگی و تهدیدد جددی در صدورت
عدم امکان واردات این فراورده ها می شود .همچنین عدم توجه به کیفیت تکنولدوژی وارداتدی و رقدابتی شددن
واردات تکنولوژی بدون توجه به کیفیت ،می تواند تهدیدی جدی برای تشخیص و درمان ایجاد نماید .از آنجدا
که ژنتیک مردم کشور ها متفاوت است ،لذا داروهایی که از سایر کشدورها وارد مدی شدود ممکدن اسدت بدرای
بیماران در ایران مفید نباشد .همین گونه انتقال اطالعات از خارج نیز می تواند تهدید باشد اگر مطابق با شرایط
بومی و اجتماعی ایران نباشد.
گسترش شبکه اینترنت و فن آوری اطالعات ،فرصتی جهت افزایش ارتباطات بین المللی و دسترسی بده روز بده
مجالت علوم پزشکی و تولیدات علمی در جهدان را فدراهم آورده اسدت .فدن آوری ارتباطدات همچندین ایجداد
فرصتهایی جهت استفاده از روشهای جدید آموزشی مانند آموزش الکترونیک ()E-Learningرا فراهم نمدوده
است .این امر همچنین باعث بهبود اطالع رسانی در زمینه پژوهشهای پژوهشگران و اجتنداب از دوبداره کداری و
شناخت بهتر موضوعات پژوهشی مدی شدود و حتدی امکدان ارسدال الکترونیدک سدخنرانیهای اسداتید برتدر بدرای
دانشگاههای دور افتاده را فراهم می آورد .همچنین فرصتی جهدت ایجداد امکدان آمدوزش از راه دور بیمداران و
حتی معاینه از راه دور بیماران بدون نیاز بده مراجعده و صدرف وقدت و هزینده رفدت و آمدد را فدراهم مدی کندد .
همچنین فرصتی برای مشاهده موارد نادر بیماری و یا جراحیهای نادر  ،به اشتراك گذاشتن اطالعات و دسترسی
آسان به پرونده های بیماران را در سراسر کشور فراهم می آورد .اما سرعت پایین اینترنت و پهنای محدود باند و
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عدم وجود فرهندگ اسدتفاده از خددمات و امکاندات الکترونیدک تهدیددهایی در مقابدل اسدتفاده از تکنولدوژی
الکترونیک انتقال اطالعات است .همچنین عدم وجود فرهنگ سازی مناسب ،موانع قانونی و عرفدی بسدیاری بدر
سر راه تعامل الکترونیک بیمار و پزشک ایجاد نموده است.
گسترش تکنولوژی الکترونیک امکان دستیابی به پزشکی مبتندی بدر شدواهد را فدراهم نمدوده اسدت کده ضدریب
اطمینان و صحت درمان را باال می برد  .از آنجا که در مورد بسیاری از داروهدا در کشدور مدا ،شدواهد مطالعداتی
اثربخشی وجود ندارد  ،پزشکی مبتنی بر شواهد مانع ورود داروها بر اساس سلیقه فردی می شود و مانع می شدود
که کشور دروازه ورود داروهای غیر مؤثرشود .هر چندد از آنجدا کده شدواهد مطدرح شدده ناشدی از مطالعدات و
پژوهشها بر جمعیتهایی متفاوتی از جمعیت ایران است ،ممکن است با ژنتیک مردم ما همخدوانی نداشدته باشدد و
گمراه کننده باشد که خود تهدیدی برای این رشته است.
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تحوالت اجتماعی
تحوالت اجتماعی مانند صنعتی شدن سبک زندگی ایرانیان که در موضوعاتی از جملده عدادات غدذایی ناسدالم،
کمتحرکی ،افزایش استرس و کاهش روابط اجتماعی حقیقی نمود پیدا میکند ،افزایش ناهنجاریهای اجتماعی
و حاشیهنشینی میتواند با افزایش چاقی ،بیماریهای عفونی  ،اضطراب ،پوکی استخوان ،افزایش اعتیداد و مصدرف
سیگار و غیره می تواند زمینه ساز افزایش شیوع و بار بیماریهای در کشور باشد .این امر با آنکه سطح سالمت در
جامعه را به خطر می اندازد اما برای پژوهش و آموزش فرصت بیشتری فراهم مدی آورد ،هدر چندد از آنجدا کده
درمان بر آموزش و پذیرش تحمیل شده است ،افزایش شیوع بیماری موجب اهمیدت یدافتن درمدان و کدم شددن
وقت جهت پژوهش می شود .از طرف دیگر صنعتی شدن سبب افزایش سطح بهداشت  ،آگاهی و سدالمت مدی
شود و توجه به بیماریهای را می افزاید.
تحوالت صنعتی همچنین منجر به ازدیاد بیماریهایی مثل ناراحتیهای قلبی-عروقی ،سدرطان و غیدره میگدردد و بدا
تغییر اولویت گذاری نظام سالمت ،موجب نادیده انگاشتن بیماریهای می شود.
صددنعتی شدددن شددهرهای بددزرگ بدده همددراه ازدیداد امکانددات و رفدداه در ایدن شددهرها موجددب توزیدع نددا متناسددب
روماتولوژیستها و انباشتگی نیروی متخصص در شهرهای بزرگ می شود در حالی که امکان درمان در شهرهای
کوچک و روستاها وجود ندارد .

حاشیه نشینی خود می تواند سبب شیوع بیشتر بزهکاری و مسائل و مشکالت اجتماعی و افدزایش بدار بیماریهدای
عفونی شود و منجر به کاهش توجه و اولویت بیماریهای ی در جامعده شدود .بده عدالوه طبیعدت مدزمن و نداتوان
کننده بیماریهای منجر به بار روانی و اقتصادی زیادی بر خانواده ها می گردد که می تواندد بده افدزایش طدال ،
افسردگی و نابسامانی اجتماعی منجر شود .افراد حاشیه نشین به علت بعد مسافت برای دسترسی به محل کار خود
مدت زمان زیادی را در وسایل نقلیه گذرانده که در نتیجه آن میزان تصادفات و بیماری های حاصدل از نشسدتن
طوالنی مدت در ماشین افزایش می یابد .هر چند حاشیه نشینی بستر تحقیق بر روی حاشیه نشین ها و مقایسه آنها
با افراد شهر نشین را فراهم می آورد.

پیر شدن جمعیت از دیگر تحوالت اجتماعی است که سبب شیوع بیشتر بیماریهای می شود .بداالتر رفدتن عمدر
افراد فرصت بروز بیماریهای ی جدیدی را که در سدنین پدایین بدروز نمیکندد فدراهم آورده و در نتیجده فرصدت
پژوهش و تحقیق در این زمینه بیشتر می شود .همچنین پیری در جامعه سبب ارتقاء سرمایه نیروی انسانی که افراد
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با تجربه هستند می شود .از طرف دیگر با افزایش سن جمعیت  ،هزینه های سرباری در جمعیت اضافه شده ،نیاز
به مکانهای نگهداری سدالمندان بیشدتر مدی شدود و در نتیجده بدا ازدیداد مشدکالت اجتمداعی ،اولویدت بودجده و
تخصیص هزینه برای سالمت کمتر می شود .در حیطه سالمت نیدز بدا شدیوع بیشدتر بیماریهدای مدرتبط بدا پیدری،
اولویت بخش سالمت به سمت این گروه بیماریها می رود و فرصدت تحقیدق در علدوم پایده و تحقیقدات بنیدادی
کاهش می یابد.
افزایش سطح سواد و آگاهی در جامعه تحول مثبت دیگری اسدت کده کشدور بدا آن مواجده اسدت و مدی تواندد
فرصتها و تهدیدهای مختلفی را برای رشته روماتولوژی فراهم آورد .هر چه سطح سدواد و آگداهی بیشدتر شدود،
بیماران با بیماری آگاهانه تر برخورد می کنند و همراهی بهتری برای کنترل آن خواهند داشت .همچنین افزایش
آگاهی از حقو فردی منجر به توقع بیشتر ارائه خدمات از بخش سالمت شده که منجر به ازدیاد پوشدش بیمده
و تخصیص منابع به این بخش می شود .همینطور آگاهی و سطح سواد یکی از علل مهم تأثیرگذار در پیشگیری
اولیه و ثانویه بیماری های روماتیسمی محسوب می شود .از طرفی با افزایش سطح آگداهی انتظدارات و توقعدات
بیماران باال می رود و افراد تحصیل کرده بیشتر تحت تاثیر تبلیغات ناصحیح علمی از جملده داروهدایی کده فقدط
جنبه تجاری دارد ودر شرایطی که عدم محدودیت تبلیغ در مدواردی کده هندوز اثربخشدی دارو مشدخص نیسدت
وجود دارد ،قرار می گیرند.
افزایش تقاضا برای تحصیالت تکمیلی در میان دانشجویان به همدراه ضدعف هدای نظدام آموزشدی کشدور در دو
مقوله ی کیفیت آموزش و ظرفیت پذیرش نظام آموزش عدالی سدبب ایجداد تهدیددها و فرصدتهایی بدرای رشدته
روماتولوژی گشته است .تا االن  914روماتولوژیست در ایران در طی  84سال تربیت شده است اما در کل کشور
به حدود  9444روماتولوژیست احتیاج است که فعال شدن آموزش در این علم را می طلبد.

ایجدددداد دوره

های تخصصی برای بیماریهای خاص در رشته روماتولوژی مثل تخصص در لوپوس و یا بیماری سدندرم بهجدت
امر پژوهش ،آموزش و درمان را ارتقا می بخشدد .همچندین افدزایش افدراد متخصدص بدا دیدد تحقیقداتی باعدث
افزایش کیفیت پژوهش می شود .اما از طرفی به دلیل نا متناسب بودن نسبت استاد به دانشجو و کمبود استاد  ،این
امر منجر به کم شدن کیفیت آموزش می شود.
از آنجا که سیاستگذاری نامتوازن در زمینه تعرفه های رشته های پرشکی  ،منجر به کم بودن بازده اقتصادی ایدن
رشته شده ،متقاضی زیادی برای این رشته وجود ندارد و ظرفیتها خالی مدی ماندد .همچندین مراجعده روز افدزون
بیماران به سمت پزشکان فو متخصص ،هزینه های آموزش و درمان را اضافه می کند ،لذا باید نظام ارجاع راه
بیفتند تا حجم باالیی از مراجعات بی مورد کاهش یابد و هزینه ها کم شود.
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کاهش و یا افزایش سرمایه های اجتماعی می تواند بدرای رشدته رومداتولوژی تهدیددها و فرصدتهای متفداوتی را
ایجاد نماید .افزایش سرمایه ی اجتماعی ،موجب افزایش شبکه های بیماران و پزشدکان و تبدادل آزاد اطالعدات
می شود .امر درمان را بهبود بخشیده موجب رونق تحقیقات می شود .انجمن های بیماری هایی مثدل لوپدوس یدا
صرع باری را از دوش بیماران برداشته و بستری برای آموزش فراهم می کنند .کداهش سدرمایه اجتمداعی باعدث
کم شدن حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در جهت تحقیقات می شود.همچنین کداهش سدرمایه هدای
اجتماعی باعث کاهش عدالت در سطح خدمات سالمت می شود.
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تغییرات محیط زیست
تغییرات محیط زیست شامل گسترش آلودگیها ( حجم و نوع آلودگی)  ،فرایند گرم شدن زمین  ،ادامهی بهدره-
برداری بیرویه از منابع طبیعی و غیره منجر به تهدید سالمت جامعه و شیوع بیماری های عفونی می شود کده بده
طور غیر مستقیم شیوع بیماریهای ی را بیشتر می کند .از آنجا که بیماریهای روماتیسدمی از نظدر علتدی ناشدناخته
اند .آلودگی محیط زیست می تواند در این حوزه تاثیر گذار باشد و منجدر بده افدزایش بدار بیماریهدای جدیدد و
بازپدید شود .این امر فرصت برای پژوهش در زمینه اثدرات محدیط زیسدت و تغییدرات آن بدر شدیوع و پیشدرفت
بیماری فراهم می آورد .هر چند شیوع بیماریهای عفونی در اثر آلودگی محیط زیست می تواند توجه سیسدتم را
به خود جلب نموده موجب تخصیص منابع برای آن می شود و بیماریهای ی مورد غفلت واقع میشوند.
آلودگی پسماندهای شیمیایی مانند آلودگی بدا فلدزات سدنگین مثدل آلدودگی بدا عنصدر کدادمیوم باعدث پدوکی
استخوان شدید می شود و بدار بیماریهدای را افدزایش مدی دهدد .آالیندده هدا همچندین جهدش هدای ژنتیکدی و
بیماریهای احتمالی ناشی از آن را افزایش می دهند.
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تحوالت اقتصادی
در حیطه تحوالت اقتصادی ،تحریمهای اقتصادی تهدیدهای زیادی فراروی پیشرفت این رشته ایجاد کرده است.
عدم دستیابی آسان به مجالت به همراه ممنوعیت فروش بسیاری از نرم افزارها و سایر فن آوریها فاصدله بدا علدم
روز دنیا را زیاد می کند .نایاب شدن بسیاری از داروهای جدید وارداتی ،افزایش هزینه درمان به همدراه افزوندی
فقر دستیابی به درمان را برای بیماران مشکل نمدوده منجدر بده افدزایش نداتوانی و معلولیدت و تبعدات اقتصدادی و
اجتماعی آن می گردد .همچنین حضور در در کنگره های بین المللی به دلیل مشدکالت ثبدت ندام و غیدره بدرای
پژوهشگران دشوارتر شده و حضور پژوهشگران خارجی در کنفرانس های داخلی کمرندگ تدر مدی شدود .هدر
چند تحریمها می تواند منجر به کاهش وابستگی ها و شکوفایی علمی و اقتصادی منجر می شود.
سایر تحوالت اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه ها می تواند فرصتها و تهدیدهایی را برای رشدته رومداتولوژی
فراهم آورند .اگر در آمد حاصله از هدفمند شدن یارانه ها به جای پرداخت نقدی ،صرف زیرساختهای علمی و
توسعه ای سالمت  ،تاسیس صندو حمایتی بیمه و بازنشستگی  ،بهبدود ارائده خددمات در بیمارسدتانهای دولتدی
شود ،فرصتهای زیادی را جهت ارتقای سالمت پدید می آورد .از دیگر فرصتهای آن یداد گدرفتن اصدل صدرفه
جویی است چه از طرف پزشک چه بیمار .پزشدکان داروی زیداد از حدد لدزوم بدرای بیمداران تجدویز نکدرده و
بیماران هم در مصرف داروهای خود دقت کنند و داروهای زیاد از حد لزوم دریافت نکنند.
افزایش تورم و افزایش تعرفه پزشکان منجر به افزایش درآمد اقتصادی و افزایش متقاضیان ادامه تحصیل در این
رشته می شود .اما اگر درآمد حاصله بدرستی هدایت نشود منجر به رشد علمی نخواهدد شدد و بدا افدزایش فقدر
سبب عدم اولویت گذاری سالمت برای افراد می شود .هدفمند کردن یارانده هدا بودجده درمدانی خدانواده هدا را
محدود می کند و بیماران باید مراجعه به یک پزشک متخصص یا فو تخصص یا عمومی را انتخاب کنند.

سایر تحوالت اقتصادی مانند فرایند جهانی شدن نیز می تواند فرصتها و تهدیددهای مختلفدی را بدرای ایدن رشدته
ایجاد نماید .به طور کلی جهانی شدن منجر به رشد علم می شود و فرصت حضور در عرصه های بدین المللدی و
بهره برداری از دانش جهانی و امکان مشارکت در تحقیقات بزرگ چند ملیتی را فراهم می آورد .جهانی شددن
باعث به روز شدن تکنولوژی ،فرایند و مواد آموزشی شده و موجب رونق صدنعت توریسدم سدالمت مدی شدود.
هرچند این امور نیاز به فراهم شدن زیرساختهای الزم دارد .اگر زیر ساختها برای این امر فراهم نباشد موجب می
شود کشورمان تبدیل به مصرف کننده و نه تولید کننده علم شدود .جهدانی شددن مدی تواندد منجدر بده توجده بده
اولویتهای جهانی و عدم توجه به اولویتهای ایران شود همچنین موجب عدم توجه بده فرهندگ کشدور و کداربرد
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صحیح دانش با توجه به شرایط بومی شدود .در حدال حاضدر ایدران از نظدر علدم بده روز اسدت امدا در فنداوری و
تحقیقات فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته وجود دارد.
نگاه اقتصادی به تولید دانش می تواند باعث سرمایه گذاری بیشتر در جهت تحقیقات  ،کاربردی کردن پژوهش
و آموزش و در نهایت ارتقای سالمت جامعه شود .هر چند این نوع نگاه باعث می شود سایر رشته های پزشدکی
که بازده اقتصادی بیشتری دارند  ،جلب بیشتر سرمایه کرده و اولویت سرمایه گذاری پیدا نمایند و تحقیقات در
این رشته اولویت کمتری پیدا کند .همچنین جنبه علمی ضعیف مدی شدود .و بده خداطر دیدد اقتصدادی ،احتمدال
تورش و خطا در تحقیقات بیشتر می شود .از دید آموزشی نیز علم برای علم خوب اسدت و علدم بدرای اقتصداد
تهدید محسوب می شود .در حال حاضر به علت ساختار غلط اقتصادی  ،تولیدات علمی قابل تبدیل به صدنعت و
سرمایه محدود است و ارتباط دانشگاه با صنعت بسیار ضعیف است.
افزایش محدودیت بودجه ای بخش سالمت هدر چندد تهدیددی اساسدی بدرای شدکوفایی پدژوهش  ،آمدوزش و
کیفیت باالی درمان است .عدم پرداخت به موقع مطالبات از بیمه ها منجر به عدم پدذیرش بیمداران بیمده ای مدی
شود که منجر به فشار مالی باال به بیماران می شود امدا باعدث بهینده سدازی و بهدره وری بداالتر و اولویدت بنددی
مناسب و جلوگیری از انجام طرح های هزینه بر که نتیجه ای در بر ندارد ،می شود.
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تحوالت سیاسی
در رابطه با تحوالت سیاسی ،وجود چشم انداز  24ساله و برنامه مدون برای ارتقای دانش ،پژوهش و سالمت در
جامعه فرصتی مغتنم برای پیشرفت این رشته فراهم نموده است .افزایش توجه مسؤولین کشدور بده پدژوهش طدی
سال های اخیر و بالتبع افزایش بودجه ،تسهیالت و کاهش بوروکراسی پژوهشی موجدب شدکوفایی پدژوهش در
این علم گردیده است هر چند که هنوز بااستانداردهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد.
ادامه توجه سیاسی به علم  ،دانش و فن آوری موجب گردیده که پیشرفت علوم جدید سدریع تدر شدده و باعدث
حمایت دولت از طرح ها و تامین بودجه شود .هر چند عدم ثبات سیاسی و اسدتفاده ابدزاری از علدم در سیاسدت
مانع پیشرفت حقیقی علوم گردیده است .این امر موجب آن شده که با تغییر افراد و سیاستگذاران برنامه ها ادامده
نیابند و دوباره برنامههای جدید تعریف شدود و همچندین افدراد فدرای برنامده هدا و اولویتهدا اعمدال نفدوذ نمایندد.
همچنین این امر سبب رشد کاذب علوم است .توجه ویژه سیاستگذاران به علوم خاص مانند طب سنتی و سرمایه
گذاری و تبلیغ آن و ایجاد رشته تخصصی در این حوزه می تواند تهدیدی برای سایر رشته ها و مخصوصا رشته
روماتولوژی باشد.
دانشگاه ها در حال حاضر همه دولتی هستند و متاثر از تغییرات سیاسی دولدت ،دانشدگاه هدا بایدد مسدتقل باشدند.
ایجاد هیأت امنا قدم اول است اما هنوز هم امنیت شغلی وجود ندارد .در دولت در حال تغییر هدیچ کدس حاشدیه
امنیت ندارد .حتی گاهی یک تصمیم سیاسی محدودیت عمده ای در درمان و سالمت ایجاد مدی کندد مثدال آن
تصمیم سیاسی برای عدم واردات از کشور انگلدیس باعدث اخدالل در جراحدی آرتروسدکوپی مفصدل زاندو کده
نیازمند قطعه ای که منحصرا در انگلستان ساخته می شد گردید.

وجود چشم انداز  24ساله و برنامه مدون و توجه سیاستگذاران به انسدان بده عندوان محدور همده فعالیتهدا فرصدت
محسوب می شود .توجه مسؤولین کشور به پژوهش طی سال های اخیر افزایش یافته و در نتیجه باعدث افدزایش
بودجه ،تسهیالت  ،منابع و کاهش بوروکراسی پژوهشی شده است .با وجود اینکه سیاستگذاران توجه زیادی بده
انسان به عنوان عوامل استراتژیک دارند اما به سالمت جامعه خیلی توجه ندارد ،در همه کشورها بعد از امنیدت،
سالمت اولویت بعدی است ،اما در ایران سالمت جایگاه بیستم را هم ندارد .در ایران به آب و بر و گاز بیشدتر
از سالمت ارزش می دهند و بودجه تخصیصی به وزارت بهداشت خیلدی کمتدر از وزارت نیدرو اسدت .بیمداری
های روماتوییدی مزمن هستند و دوره طوالنی برای درمان دارند .مدت و عدم موفقیت درمان ،هزینده زیدادی بده
سیستم سالمت کشور تحمیل میکند .البته بسیاری از این هزینهها نا محسوس هستند (مانندد نداتوانی ،مرخصدی و
غیبت از کار ،هزینه های ایاب و ذهاب ،افسردگی مزمن ،بار بیماری بدرای خدانواده بیمدار و  )...کده نامحسدوس
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بودن بار بیماری موجب عدم توجده سیاسدتگذاران بده ایدن حدوزه مدی شدود لدذا در حدوزه سدالمت اولویدت بدا
بیماریهایی نظیر سرطان است تا بیماریهای روماتوییدی .در کل نگاه کالن به بیماریهای ی وجدود نددارد .شداهد
این مقال صرف منابع بسیار برای افزایش هر چند اندك عمر بیماران سرطانی است اما برای این بیماری ها هدیچ
پوشش بیمهای وجود ندارد.
تداوم درون گرایی سیاسی میتواند فرصتهایی برای شکوفایی و خودکفایی فراهم آورد مثال بدا وجدود فشدارها و
محدودیتهای بین المللی ،ایران به فناوری هسته ای دست یافت یعنی یک تهدید را به فرصتی برای رشد فنداوری
داخلی و رشد علمی کشور تبدیل کرد اما این حرکت تهدیدی جدی برای سایر علوم ایجاد کرده است چرا که
کشور با تحریم های دیگری مواجه شده است مانند تحریم دارو و فناوری ،عدم دسترسی به مجدالت و افدزایش
هزینه ها در برخی حوزه ها  ،کاهش بودجه تحقیقاتی و کاهش ارتباطات بین المللی .همینطور محددودیتهایی در
پذیرش مقاالت پژوهشگران ایرانی ایجاد شده اما این امر باعث شده پژوهشگران مجبور شوند کیفیت مقاالت را
بهبود بخشیده تا مجامع علمی مجبور به پذیرش مقاالت و یافته های آنها باشند .ایدران سدتیزی قددرتهای جهدانی
منجر به ایجاد وحدت و همدلی در بین اساتید و محققان داخلی و رفع اختالف ها شده است .ولی بروز تنشدهای
داخلی سیاسی می تواند باعث بروز اختالف بین اساتید با نگرش های سیاسی متفاوت شود .جنداح گرایدی هدای
سیاسی در داخل کشور باعث می شود کده در زمینده پژوهشدی نیدز سدوگرایی ایجداد شدود .دخالدت سیاسدت در
انتخاب دانشجو بسیار آسیب می زند .و فرصت بهره برداری از نخبگان را کاهش دهد .اگر روابط سیاسی باعدث
ورود افراد بدون کنکور به دانشگاه شود انگیزه درس خواندن را از بین میبرد.

دیگر تحول سیاسی مساله کوچک سازی دولت است که اگر صحیح اجرا شود مدی تواندد فرصدتهایی بیشدماری
برای پیشرفت این رشته و سایر علوم ایجاد نماید .دولت در حال حاضر هم سیاسدتگذار اسدت هدم مجدری و هدم
ناظر که این امر به هر سه این امور لطمه می زند .در پروسه کوچک سازی باید نقش اجرایی دولدت کمرنگتدر و
نقش نظارتی آن پررنگ تر شود .این امر موجب کاهش هزینه ها و بهره وری باالتر در رشته می شود .همینطدور
باعث می شود تا گسستگی بین انجمنها و سازمانهای غیر دولتی و وزارت بهداشت کاهش یابد .از طدرف دیگدر
خصوصی سازی ممکن است باعث افزایش هزینه های درمانی شود .به این ترتیب امکان دستیابی همده افدراد در
نقاط مختلف کشور به خدمات بهداشتی درمانی یکسان نخواهد بود .در حال حاضر متاسفانه سیاسدت دولدت در
جهت ادغام و نه کوچک سازی است کده ایدن عمدال کوچدک سدازی نیسدت .از طرفدی خصوصدی سدازی بده
سیستمهای نظارتی قوی احتیاج دارد که چون االن موجود نیست تهدیدی برای اطمینان از کیفیت سیستم است.
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نتیجه
در سی سال گذشته رشته روماتولوژی در ایدران شداهد رشدد و بالنددگی چشدمگیری بدوده اسدت .وجدود مرکدز
تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قطب علمی روماتولوژی کشور نکته قوتی است که
زمینه ساز گسترش پیوند خوردن تحقیقات و پژوهش در ایران با سایر مراکز تحقیقات جهدانی بدوده اسدت .هدر
چند این مرکز تا کنون نتوانستهبه صورت گسترده در سطح کشور هدایت ایدن رشدته علمدی را در دسدت گیدرد.
تحمیل درمان بر آموزش و پژوهش و ادغام درمان و آموزش در این رشته خود از دیگر موانع بر سر راه پژوهش
و آموزش در این رشته است.
پیشرفت فن آوری فرصتهای ذیقیمتی از لحاظ پژوهشی و آموزشی در مورد علت یابی بیماریهای روماتیسمی در
سطح ملکولی-سلولی و از نظر دستیابی به داروهای بیولوژیک فدراهم نمدوده اسدت .کمبدود نیدروی متخصدص،
همچنین فقدان و یا کمبود فعالیتهای پژوهشی بین رشته ای و تیمی موجب گشته است که نتوان از تکنولوژیهدای
جدید در بستر علمی بالینی استفاده نمود و بالنتیجه در حال حاضر ناگزیز از واردات داروها و فن آوریهای جدید
هستیم که اگر فقط به واردات فراورده های نهایی و نه واردات تکنولوژی تولید آن اکتفا شود ،موجب وابستگی
و تهدید جدی در صورت عدم امکان واردات این فراورده ها مدی شدود .گسدترش شدبکه اینترندت و فدن آوری
اطالعات ،فرصتی جهت افزایش ارتباطات بین المللی و دسترسی به روز بده مجدالت علدوم پزشدکی و تولیددات
علمی در جهان و استفاده از تکنیکهای جدید آموزشدی الکترونیدک در سدطح دانشدگاهی و یدا بدرای بیمداران و
همچنین کنترل وضعیت بیمار از راه دور را فراهم آورده است.
تحوالت اجتماعی مانند صدنعتی شددن سدبک زنددگی ایرانیدان ، ،افدزایش ناهنجداریهدای اجتمداعی  ،حاشدیه-
نشینی،پیری جامعه ،آلودگی محیط زیست ،گرم شدن زمین می تواند زمینه ساز افزایش شدیوع و بدار بیماریهدای
در کشور باشد .در کنار افزایش بار بیماریهای  ،افزایش بار بیماریهای عفونی ،بیماریهای قلبی-عروقی و سدرطان
به همراه افزایش ناهنجاریها و مسایل اجتماعی می تواندد موجدب تغییدر اولویتهدا و کداهش توجده بده بیماریهدای
روماتیسمی شود.
افزایش سطح سواد و آگاهی در جامعه تحول مثبت دیگری اسدت کده کشدور بدا آن مواجده اسدت و مدی تواندد
فرصتها و تهدیدهای مختلفی را برای رشته روماتولوژی فراهم آورد .هر چه سطح سدواد و آگداهی بیشدتر شدود،
بیماران با بیماری آگاهانه برخورد می کنند و همراهی بهتری بدرای کنتدرل آن خواهندد داشدت .همچندین ایجداد
دوره های تخصصی برای بیماریهای خاص در رشته روماتولوژی ،پژوهش ،آموزش و درمان را ارتقا می بخشد.
همچنین افزایش افراد متخصص با دید تحقیقاتی باعث افزایش کیفیت پژوهش می شود.
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در حیطه تحوالت اقتصادی ،تحریمهای اقتصادی تهدیدهای زیادی فدراروی پیشدرفت ایدن رشدته و دسدتیابی بده
درمانهای جدید ایجاد کرده است .سایر تحوالت اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانه ها اگر صرف زیرساختهای
علمی و توسعه ای سالمت شود ،می تواند فرصدتهای زیدادی را جهدت ارتقدای سدالمت پدیدد مدی آورد .سدایر
تحوالت اقتصادی مانند فرایند جهانی شدن نیزاگر بستر های الزم فراهم باشد ،می تواند منجر به رشد علدم شدود
و فرصت حضور در عرصه های بین المللدی و بهدره بدرداری از داندش جهدانی و امکدان مشدارکت در تحقیقدات
بزرگ چند ملیتی را فراهم می آورد .نگاه اقتصادی به تولید داندش مدی تواندد باعدث سدرمایه گدذاری بیشدتر در
جهت تحقیقات  ،کاربردی کردن پژوهش و آموزش و در نهایت ارتقای سالمت جامعه شود.
در رابطه با تحوالت سیاسی وجود چشم انداز  24ساله و برنامه مدون برای ارتقای دانش ،پژوهش و سدالمت در
جامعه فرصتی مغتنم برای پیشرفت این رشته فراهم نموده است .ادامه توجه سیاسی به علدم  ،داندش و فدن آوری
موجب گردیده که پیشرفت علوم جدید سریع تر شده و باعث حمایت دولت از طرح هدا و تدامین بودجده شدود.
هر چند عدم ثبات سیاسی و استفاده ابزاری از علم در سیاست مانع پیشرفت حقیقی علوم گردیده است .با وجود
اینکه سیاستگذاران توجه زیادی به انسان به عنوان عوامل استراتژیک دارند اما به سالمت جامعده توجده زیدادی
وجود ندارد ،همچنین نامحسوس بودن بار بیماریهای روماتیسمی موجب عدم توجه سیاستگذاران بده ایدن حدوزه
می شود لذا در حوزه سالمت اولویت با بیماریهایی نظیر سرطان است تا بیماریهای روماتوییدی.
مساله کوچک سازی دولت است که اگر صحیح اجرا شود می تواندد فرصدتهایی بیشدماری بدرای پیشدرفت ایدن
رشته و سایر علوم ایجاد نماید.
وجود منابع انسانی متخصص  ،نکات قوت بیشمار و فرصتهای ذیقیمتی که فراروی رشدته رومداتولوژی در ایدران
قرار دارد ،امکانات بالقوه زیادی را فراروی این رشته قرار داده که مدی تواندد نده تنهدا در منطقده بلکده در سدطح
جهانی ایران را به یکی از کشورهای مطرح در آموزش ،پژوهش و تولیدد علدم و ارائده خددمات درمدانی تبددیل
نماید.
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نظرات و پیشنهادات
با بررسی عمیق و توجه به امکانات بالقوه این رشته چشم اندازی مثبت وجود دارد .نکته مهم آن است کده نقداط
ضعف را به دقت شناسایی نموده و برای رفع مشکالت و کمبود ها تالش شود .باید با برنامه ریزی ها ی صدحیح
و صرف بودجه مناسب تهدید ها را به فرصت تبدیل نمود.
جدول ذیل خالصه پیشنهادها را به تفکیک راهبرد ،اقدامات و الزامات نشان می دهد
راهبردها

الزامات

اقدامات

افزایش کمی و کیفی تحقیقدات در تربیددت نیددروی انسددانی متخصددص و ایجاد تعدیل در تعرفه های در زمینه
رشته روماتولوژی

آشنا به تکنولوژیهای جدید در امدر های تخصصدی مختلدف و افدزایش
تعرفه ها در این رشته موجب اقبدال

پژوهش

بیشتر نخبه ها به این رشته می شود.
تخصیص نیروی تمام وقدت بده امدر تفکیددک منددابع انسددانی شدداغل در
آموزش و درمان از پژوهش

تحقیق

تقویت مرکز تحقیقات روماتولوژی ازدیدداد نقددش حمددایتی -هدددایتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکددددز تحقیقددددات رومدددداتولوژی
دانشددگاه علددوم پزشددکی تهددران در
تحقیقات روماتولوژی درکشور

افددزایش تعددداد مراکددز تحقیقددات توزیع نیروی متخصص و محقق در
روماتولوژی در کشور

استانها ی کشور
ایجاد شدبکه هدای علمدی پژوهشدی
که باعث ارتقدای علمدی اسداتید در
مراکز دور از تهران می شود

ارتباطات علمی اساتید در سطح بین دعوت نمدودن از اسداتید خدارجی،
المللی و تبادل اطالعاتی صرف نظر برگزاری تله کنفرانس هدا و پدروژه
از اختالف دیدد گداه هدای سیاسدی های مشترك باعث ارتقای آموزش
باعث به روز رسانی علدم و ارتقدای
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کیفیدددت آموزشدددی  ،پژوهشدددی و و درمان می شود.
درمانی می شود
عددددم دوبددداره کددداری و انجدددام اولویت گدذاری در صدرف بودجده
مطالعات با کیفیت بهتر می شود.

های پژوهشی
تاسیس و تقویت مجالت تخصصی
در زمینه روماتولوژی

همکدداری و همدددلی بددین اسدداتید کنار گذاشتن اختالف دیددگاهی و
مراکز و دانشگاههای مختلف

جناحی

توجه به کیفیت تولیدات علمی

تعیدددین معیارهدددای کیفدددی بدددرای
تولیدات علمی

اسدددتفاده از تکنولوژیهدددای جدیدددد اعزام تعدادی از متخصصدین بدرای
تشخیصی-درمانی مثل سدونوگرافی دوره های آموزشی کوتاه مدت
مفاصل
ارتقائ سطح سدالمت و جلدوگیری افزایش پوشش بیمده بدرای داروهدا تغییر سیاستهای بیمه برای داروهای
از نا توانی در بیماران روماتوئید

علددی الخصددوص داروهددای جدیددد مربوط به بیماریهای روماتوئید
خارجی برای بیماران روماتوئید
افدددزایش ارتبددداط بدددین پزشدددک و
بیمدداران از طریددق وسددایل ارتبدداطی
الکترونیکی
استفاده از روش های نوین آموزش
الکترونیددک باعددث صددرفه جددویی
وقتی و مسداوات در بهدره منددی از
خدمات در کل کشور می شود.
بهددره منددد بددودن از تکنولددوژی روز
دنیا  ،دارو هدا و تکنیدک هدا باعدث
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بهبود کیفی درمان و افزایش سدطح
سالمت افراد می شود.
کشف فعال بیمار و بیماری

ایجاد سیستم ملی ثبت بیماران

نقدددش حمدددایتی بیشدددتر دولدددت از آگاهی بیشتری سیاستگزاران نسبت
بیماران روماتوئید

به اهمیت بیماریهای روماتیسمی در
کشور

فرهنگ سازی در بین مردم و ارائده توسیع و تضمین کیفی شبکه
اطالعددات ضددروری و الزم دربدداره اینترنت در سطح کشور
بیماری های روماتیسمی
عدم مراجعات بدی دلیدل بده مراکدز ایجاد سیستم ارجاع
فو تخصصی روماتولوژی

نظارت کمی و کیفی بر مراکز ارائه
دهنده این خدمات

افزایش مشارکت بخش خصوصدی ایجدداد انجمددن حمایددت از بیمدداران
در تحقیقات و درمان

روماتوئید باعت ایجداد ارتبداط بدین
بیمددداران  ،کددداهش بدددار رواندددی و
جسددمی بیمدداری و کددارایی بهتددر
بیماران می شود
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پیوست ها
پیوست  :1پروتکل مصاحبه عمیق
قبل از حضور در جلسه تمامی لوازم مورد نیازمانند لوازم تحریر ،ضبط صوت و غیره آماده شود و صحت
کارکرد ضبط صوت چک شود
در حین حضور در جلسه
 -9مصاحبه گر/ان خود را معرفی نمایند
 -2هدف از مصاحبه بیان گردد  " :هدف از این مصاحبه  -9تعیین تهدیدها و فرصتهای مواجه رشته روماتولوژی
با توجه به روند آتی تحوالت تکنولوژی و فن آوری ،محیط زیست ،اقتصاد ،سیاست و تحوالت اجتماعی.به
عنوان بخشی از ملزومات ارزیابی کیفی رشته روماتولوژی در ایران  -2یافتن افراد مناسب جهت بحث گروهی
متمرکز و دلفی
 -8رضایت شفاهی از مصاحبه شونده گرفته شود و موارد محرمانه بودن اطالعات ذکر شود
 -1زمان تقریبی مصاحبه به اطالع مصاحبه شونده برسد (  14دقیقه 91 ،دقیقه برای هر سوال)
 -1سواالت به ترتیب طرح شده در پرسشنامه پرسیده شود .ابتدا تمام نظرات مصاحبه شونده در مورد هر سوال
مطرح شود ،چنانچه تمام نکات مورد نیاز در پاسخ موجود نباشد ،مصاحبه گر به نکات مورد نظر اشاره نماید تا
نظر مصاحبه شونده در مورد همه نکات معلوم شود
 -6تمام مصاحبه باید رکورد صوتی شود و یادداشت نیز بر داشته شود
 -7پس از پایان مصاحبه از مصاحبه شونده تشکر شود
 -3صوت ضبط شده و یادداشتها در محل مصاحبه کنترل شود
 -1پس از مراجعت بالفاصله یادداشتها با فایل صوتی چک شود و نکات استخراج شده و کدگزاری شود
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پیوست  :2راهنمای اجرای بحث گروهی متمرکز
قبل از حضور در جلسه تمامی لوازم مورد نیازمانند لوازم تحریر ،ضبط صوت و غیره آماده شود و صحت
کارکرد ضبط صوت چک شود
در حین حضور در جلسه
 -9مصاحبه گر/ان خود را معرفی نمایند
 -2هدف از مصاحبه بیان گردد  " :هدف از این مصاحبه  -9تعیین تهدیدها و فرصتهای مواجه رشته روماتولوژی
با توجه به روند آتی تحوالت تکنولوژی و فن آوری ،محیط زیست ،اقتصاد ،سیاست و تحوالت اجتماعی.به
عنوان بخشی از ملزومات ارزیابی کیفی رشته روماتولوژی در ایران
 -8رضایت شفاهی از مصاحبه شوندگان گرفته شود و موارد محرمانه بودن اطالعات ذکر شود
 -1زمان تقریبی مصاحبه به اطالع مصاحبه شونده برسد ( 924دقیقه 91 ،دقیقه برای هر سوال و  91دقیقه تنفس
در بین)
 -1از شرکت کنندگان خواسته شود که خود را معرفی نمایند
 -6به شرکت کنندگان توضیح داده شود که خطاب افراد به تسهیلگر باشد و هر فرد آزاد است در کمال راحتی
نظرات خود را بدون هرگونه ارزیابی و یا قضاوت بیان کند و از جدل کالمی احتراز شود
 -7سواالت به ترتیب طرح شده در پرسشنامه پرسیده شود .ابتدا تمام نظرات مصاحبه شونده در مورد هر سوال
مطرح شود ،چنانچه تمام نکات مورد نیاز در پاسخ موجود نباشد ،مصاحبه گر به نکات مورد نظر اشاره نماید تا
نظر مصاحبه شونده در مورد همه نکات معلوم شود
 -3تمام مصاحبه باید رکورد صوتی شود و یادداشت نیز بر داشته شود
 -1پس از پایان مصاحبه از مصاحبه شوندگان تشکر شود
 -94صوت ضبط شده و یادداشتها در محل مصاحبه کنترل شود
 -99پس از مراجعت بالفاصله یادداشتها با فایل صوتی چک شود و نکات استخراج شده و کدگزاری شود
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چکیده انگلیسی
Abstract
The Comprehensive scientific map of the country is the one that requires proper
recognition of the knowledge capabilities, identification of the current situation and
needs of the country. Therefore assessment of various sciences has been delegated
as a separate agenda in the tasks of scientific vice president and is held to the
scientific and medical communities of the country. Rheumatology is one of the
branches of Internal Medicine with a wide range of inflammatory diseases, noninflammatory and degenerative skeletal system - muscle and other body systems.
Audits of development of Rheumatology science include identification of the situation
of this field in Iran and determining the status of Iran in comparison with regional and
international countries. For the purpose of quantitative evaluation of rheumatology in
Iran, data was collected from all the related centers and professors and also
scientometric investigation was performed by using Scopus and ISI databases.
Also in this audit, the internal weaknesses and strengths and external threats and
opportunities are identified in order to acquire a proper vision and determine the
landscape image of this field. In order To evaluate the qualitative assessment of
professors and experts opinions in Tehran in various subject areas including
technology, social change, economic, political and environmental trends, data were
collected through in-depth interviews, focus Group Discussions and the views of
professors in other centers data was collected through Delphi techniques. All
information
and
opinions
were
published
without
mentioning
the.
This audit has been developed by the group of prominent researchers in this field,
executive managers and decision makers with the cooperation of Farzan Institute of
Science, Research and Technology.
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