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ABSTRACT 

 

AIMS: The Covid-19 epidemy has become a serious threat and challenge to 
all people of the world. Due to the new and unknown nature of this disease, 
many scientific products have been published in this field in recent months. 
Therefore, the purpose of this study is to review the COVID-19 scientific 
publications by Iranian researchers in 2020 to identify the current situation. 

MATERIALS & METHODS: This applied research was carried out using 
scientometric methods and analytical approach. All Covid-19 scientific 
publications by Iranian researchers were extracted from the Scopus citation 
database between January 2020 and January 2021, using an appropriate 
search strategy. Excel and VOSViewer software were used for analysis. 

FINDINGS: In 2020, 2108 COVID-19 scientific publications have been 
published in the Scopus citation database. 45.35% of publications are 
related to articles, 24.09% are related to letters, 22.53% are related to 
review and other types of publications. The highest level of international 
cooperation of Iranian researchers has been with researchers from the 
United States, Italy and the United Kingdom. The most publications have 
been in the fields of medicine, immunology and microbiology and 
biochemistry, genetics and molecular biology. Also, the main thematic 
clusters of these publications have included research related to testing and 
diagnosis, treatment, prevention and health. 

CONCLUSION: The results of the present study show the one-year status of 
the COVID-19 scientific publications in Iran to assist and guide researchers 
and policymakers. It has also identified various aspects of research in this 
field in Iran. 
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 مقاله اصیل دسترسی آزاد

 ؛2020 سال در 19-دیکوو حوزه در رانیا یعلم انتشارات بر یمرور
 یسنجعلم مطالعه کی

 *2یقربان محمد ،1یداستان ثمیم

 .رانیا گناباد، گناباد، یپزشک علوم دانشگاه ،یعفون یهایماریب قاتیتحق مرکز ،(دانش و اطالعات یابیباز) یشناس دانش و اطالعات علم یکترد   1
 .رانیا گناباد، گناباد، یپزشک علوم دانشگاه ،یعفون یهایماریب قاتیتحق مرکز خون، بانک و یشگاهیآزما یشناسخون یمرب 2

 

  کیدهچ

 

 به توجه با. است شدهلیتبد جهان مردم یتمام یبرا یجد چالش و دیتهد کی به 19-دیکوو یریگهمهاهداف: 
 حوزه نیا در دانش دیتول در یادیز یهاتالش گذشته یهاماه در ،یماریب نیا بودن ناشناخته و دیجد

 سال در 19-دیکوو حوزه در رانیا یعلم انتشارات تیوضع ییشناسا باهدف حاضر مطالعه. است گرفتهانجام
 .شد انجام 2020

 امانج یلیتحل کردیرو با یسنجعلم روش از استفاده با که است یکاربرد نوع از پژوهش نیاها: و روش مواد
 یاستناد گاهیپا از 2021 هیژانو تا 2020 هیژانو نیب ،19-دیکوو حوزه در رانیا یعلم انتشارات یتمام. شد

 و اکسل افزارنرم از داده لیتحل هیتجز جهت. شد استخراج مناسب یجستجو راهبرد یریکارگبه با اسکوپوس،
 .دیگرد استفاده VOSviewerی سنجعلم افزارنرم

 یاداستن گاهیاپ در یرانیا پژوهشگران از 19-دیکوو یعلم انتشارات مورد 2108 تعداد 2020 سال در: هاافتهی
 %53/22 ها،نامه به مربوط %09/24 مقاالت، به مربوط انتشارات از% 35/45ت، اس منتشرشده اسکوپوس

 یالمللنیب یهمکار زانیم نیشتریب. است مقاالت انواع ریسا زین یمابق و یمرور مقاالت به مربوط
 نیشتریب. است بوده سیانگل و ایتالیا کا،یآمر متحدهاالتیا یکشورها پژوهشگران با یرانیا پژوهشگران

 یمولکول یشناسستیز و کیژنت ،یمیوشیب و یولوژیکروبیم و یمونولوژیا ،یپزشک یعلم حوزه در انتشارات
 ص،یتشخ و هاشیآزما با مرتبط قاتیتحق شامل انتشارات نیا یاصل یموضوع یهاخوشه نیهمچن. است

 .است بهداشت و یریشگیپ و درمان

 پژوهشگران توسط19-دیکوو حوزه در یعلم انتشارات سالهکی تیوضع حاضر پژوهش جینتا: یریگجهینت
 نیا قاتیتحق مختلف ابعاد وداده  نشان گذاراناستیس و محققان به ییراهنما و کمک جهت در را یرانیا

 .نموده است مشخص را رانیا در حوزه

 

  کلیدواژهها: کووید-19؛ انتشارات؛ خوشهبندی؛ ایران. 
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 143 سنجی      ؛ یک مطالعه علم2020در سال  19-مروری بر انتشارات علمی ایران در حوزه کووید

Journal of Police Medicine Volume 10, Issue 3, Summer 2021 

 مقدمه
یک مورد پنومونی ناشناس در شهر ووهان  2019اواخر دسامبر سال 

استان هوبی در چین گزارش شد، که مشخصات بالینی آن بسیار 
 (WHOبود. سازمان بهداشت جهانی )شبیه به پنومونی ویروسی 

المللی ( و کمیته بینCOVID-19) 19-این بیماری را کووید
-SARS ویروس مسبب آن را (ICTVها )بندی ویروسطبقه

CoV-2 گذاری کرد. این ویروس متعلق به خانواده نام
های ها، میزبانها است که مانند سایر ویروسبتاکروناویروس

صورت میزبان واسط یا میزبان ارد که بهطبیعی بالقوه زیادی د
های بزرگی برای کنند. این موضوع چالشنهایی عمل می

 .]1[ ایجاد کرده است19-پیشگیری و درمان کووید
پس از افزایش موارد ابتال و گسترش جهانی این ویروس، 

با انتشار  2020ژانویه  30سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 
یت ویروس جدید را ششمین عامل وضعای، شیوع کرونا بیانیه

اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر جهان اعالم نمود که 
. گسترش ]2[ رودتهدیدی برای تمام کشورها به شمار می

توجهی از علم ید قابل، موجب تول19-برانگیز و جهانی کوویدچالش
های جامعه علمی در پاسخ . تالش]3[ در این خصوص شده است

دن و شیوع سریع بیماری و همچنین پیامدهای به خطرناک بو
افزایش سریع  .]4[عمده اقتصادی و اجتماعی آن بوده است 

گیری، نقشی ر طول همهد 19-تعداد انتشارات در حوزه کووید
سازی جامعه علمی و روزآمدسازی اطالعات کووید اساسی در آگاه

و دانش کنونی جامعه علمی را در خصوص  ]5[ داشته است 19
  .]6[ شکل داده است 19-وویدک

با توجه به تولید حجم عظیمی از انتشارات علمی، 
سنجی روشی مفید و کارآمد جهت ارزیابی پیشرفت های علمروش

 19-های مختلف انتشارات حوزه کوویدعلمی و شناسایی جنبه
وری تحقیق، ها برای تعیین کمیت رشد بهرهاست. این روش

ت و توسعه مطالب تحقیقاتی و پرکارترین کشورها و مؤسسا
. ]6[ گیردمهم، مورداستفاده قرار می های تحقیقاتیتعیین شکاف

جهت آگاهی از  بی منظم بروندادهای علمی،شیاشناسایی و ارز
های وضعیت موجود از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی از روش

سنجی به سنجی است. علمهای علمی، علمارزیابی فعالیت
بینی وضعیت علمی پژوهشگران و مراکز بیین و پیشتوصیف، ت

المللی های گوناگون ملی و بینپردازد که در عرصهپژوهشی می
کارآمده جهت پایش های بهکاربردهای فراوانی دارد و همواره روش

مجالت و کشورها ارائه  ها، پژوهشگران،بندی سازمانو رتبه
 . ]7,8[ نمایدمی

" Science of scienceان "عنوسنجی همچنین بهعلم
های شود و یک روش آماری رایج است که پیشینهشناخته می

 کندوتحلیل میطور کامل تجزیهعلمی در یک زمینه خاص را به
. از سوی دیگر ارزیابی تولیدات علمی کشورهای مختلف در ]9[

های تواند به شناسایی مشکالت تنگناها و کاستیاین زمینه می
زمینه کمک نماید و منجر به شناخت بهتر  موجود در این

ها در راستای های تحقیقاتی و هدایت درست پژوهششاخه
گذاری شود. از سوی دیگر با ایجاد فضای اهداف کالن سیاست

تالش در جهت پیشی گرفتن مثبت و سازنده، به گسترش علم و 
سنجی فناوری در کشورها کمک نماید. افزون بر این، مطالعات علم

های پژوهشی را برای اهد مهمی از نتایج و آثار برنامهشو
 . ]10[ آوردریزان فراهم میگذاران و برنامهسیاست

 19-با توجه به اهمیت موضوع، پس از بحران شیوع کووید
سنجی گوناگونی بر روی انتشارات در سراسر جهان، مطالعات علم

گرفته است. انجامهای استنادی در پایگاه 19-مرتبط با کووید
سال تولید علم کرونا  50 سنجیدانش و قویدل با بررسی علم

ویروس در جهان نشان دادند که برونداد تولید علم کرونا ویروس 
های زمانی مختلف در نوسان بوده است و کشورهای در بازه
متحده آمریکا، چین و آلمان بیشترین انتشارات این ایاالت

و همکاران نشان دادند که  Harsanto. ]11[ اندموضوع را داشته
طور متوسط به ، در هرماه19-گیری کوویدماهه اول همهدر سه

ه استنادی اسکوپوس ، در پایگا19-سند در موضوع کووید 33/150
منتشرشده است و نویسندگان این تولیدات علمی اکثرًا از 

اند، متحده آمریکا و انگلیس بودهمؤسسات چین، ایاالت
های حاد تنفسی، ها نیز در مورد بیماریعات اصلی پژوهشموضو

و همکاران  daSilva. ]12[ ردیابی و اپیدمیولوژی مولکولی است
های علمی وب آو در پایگاه 19-نیز به بررسی تولیدات علمی کووید

ترین ساینس و اسکوپوس پرداخت، نتایج این پژوهش مهم
انداز انتشارات مچشترین مجالت و چگونگی تکامل کشورها، مهم

 .]13[ در پاسخ به این بیماری را نشان داد 2020ماه اول سال  6در 
-بندکی و همکاران نیز جهت درک بهتر پیشینه علمی کوویددهقان

به بررسی انتشارات علمی این حوزه پرداختند و بیان داشتند که  19
زایی، بیشترین موضوعات موردتوجه محققان بیماری

انتقال، تشخیص، درمان، پیشگیری و عوارض آن  اپیدمیولوژی،
های مسگرپور و همکاران با تحلیل خوشه .]14[ بوده است

در  19-های حوزه کوویدپژوهش یو ترسیم نقشه علم یموضوع
پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نشان دادند که بیشترین تولیدات 

به ترتیب مربوط به  2020می  31تا  19-علمی در حوزه کووید
متحده آمریکا، چین، ایتالیا و انگلستان بوده و رهای ایاالتکشو

را در تولید محتوای علمی مرتبط با  12مورد، رتبه  318ایران با 
 .]3[ ه خود اختصاص داده استب 19-کووید

ها از ها و سازمانبا توجه به افزایش حمایت دولت
و صرف بودجه و وقت زیاد در طی یک  19-های کوویدپژوهش

های زیادی در این زمینه منتشرشده است. گذشته، پژوهشسال 
گیری در ایران نیز پژوهشگران و جامعه علمی در پاسخ به این همه

اند، بر همین های مختلفی را منتشر نمودهمطالعات و پژوهش
اساس در مطالعه حاضر به کنکاش و بررسی تولیدات و 

های شبا رو 19-ه کوویدهای علمی ایران در حوزفعالیت
 .شده استسنجی پرداختهعلم

 

 هامواد و روش
سنجی و با این مطالعه از نوع کاربردی است که با روش علم

رویکرد تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، همه تولیدات علمی 
( Scopusدر پایگاه استنادی اسکوپوس ) 19-ایران در حوزه کووید

تنفسی و عفونی، های بود. پس از مشورت با متخصصان بیماری
راهبرد جستجوی مرتبط طراحی شد. جهت مشخص نمودن 

( MESHهای موضوعی پزشکی )های اصلی از سر عنوانکلیدواژه
استفاده شد، در مرحله بعد در بخش جستجوی پیشرفته پایگاه 

ژانویه  1اسکوپوس و با استفاده از راهبرد جستجوی زیر در تاریخ 
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 داستانی و قربانی     144

 1400 تابستان، 3، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

به پژوهشگران کشور ایران  مربوط 19-انتشارات کووید 2021
 استخراج گردید.

(TITLE-ABS-KEY (2019  novel  AND coronavirus  AND disease) 
OR  TITLE-ABS-KEY (2019  novel  AND coronavirus  AND 
infection) OR  TITLE-ABS-KEY (2019-ncov  AND disease)  OR 
TITLE-ABS-KEY (2019-ncov  AND  infection)  OR  TITLE-ABS-
KEY (covid-19  AND  pandemic) OR TITLE-ABS-KEY (covid-19  
AND  virus AND  disease) OR TITLE-ABS-KEY (covid-19  AND  
virus  AND  infection) OR TITLE-ABS-KEY (covid19) OR TITLE-
ABS-KEY (sars-cov-2  AND  infection) OR TITLE-ABS-KEY 
(coronavirus AND disease  2019) OR TITLE-ABS-KEY 
(coronavirus  AND  disease-19) OR  TITLE-ABS-KEY (covid-19)  
AND  AFFILCOUNTRY (Iran)) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR,  
2020)) 

 ،CSVپس از استخراج رکوردهای مذکور در قالب فایل 
 VOSviewer افزاربندی و مصورسازی آن، از نرممنظور خوشهبه

افزارها ترین و پرکاربردترین نرمافزار جمله مهماین نرم استفاده شد.
های استنادی است، که های نمایههای پایگاهجهت تحلیل داده

 .[15] کندبندی میوابط میان آنهاراخوشهرترین مدارك و مرتبط
 

 هایافته
در  19-سند علمی در حوزه کووید 94208ها نشان داد که خروجی

در پایگاه اسکوپوس منتشرشده است و سهم ایران  2020سال 
( سند بوده است که رتبه دوازدهم بیشترین %32/2) 2108تعداد 

در پایگاه استنادی اسکوپوس را به خود  19-انتشارات علمی کووید
دهد که بیشترین نشان می 1 نموداراختصاص داده است. 
در پایگاه اسکوپوس مربوط به  19-انتشارات علمی کووید

و انگلیس با  %88/10ازآن چین با ، پس%79/24متحده با ایاالت
 .تاس بوده 28/10%

 

 
در پایگاه  19تر حوزه کووید کشورهای دارای بیشترین انتشارات علمی (1  نمودار

 اسکوپوس
 

 956دهد که نشان می 2 نمودارهای مربوط به ایران در داده
سند  508 ( از انتشارات مربوط به مقاالت اصیل،%35/45سند )

( مربوط مقاالت %53/22سند ) 475ها و ( مربوط به نامه10/24%)
 مروری و مابقی نیز سایر انواع انتشارات بوده است.

، ده دانشگاه برتر ایران با بیشترین میزان انتشارات 3 نمودار
دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران با را نشان می 19-علمی کووید

 394(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با %28/25سند ) 533
سند  241( و دانشگاه علوم پزشکی ایران با %69/18)سند 

اند. را داشته19-( بیشترین میزان انتشارات علمی کووید43/11%)
ها از پایگاه استنادی اسکوپوس با توجه به اینکه داده

شده است، در مواردی که دو یا تعداد بیشتری از استخراج
شار یک سند های مختلف با یکدیگر در انتنویسندگان از دانشگاه

ها این سند اند، برای هرکدام از دانشگاهعلمی همکاری داشته
 طور جداگانه لحاظ گردیده است.به

 
 19-توزیع انواع انتشارات علمی ایران در حوزه کووید (2  نمودار

 
 

 
 19-ان بر اساس میزان انتشارات کوویدهای برتر ایردانشگاه (3 نمودار

-دیکوو حوزه یعلم انتشارات نیشتریب که یمجالت ،1 جدول
 مجالت. دهدیم نشان کرده، منتشر یرانیا پژوهشگران از را 19

Archives of Iranian Medicine 42 با هرکدام ینظام طب و 
 سند

 Archives of Clinical Infectiousت مجال و( 2%)

Diseases و Dermatologic Therapy سند 32 با هرکدام 
 را 19-دیکوو حوزه در رانیا یعلم یمحتوا نیشتریب ،(5/1%)

 .اندنموده منتشر
المللی در انتشار محتوای علمی های بیندرزمینٔه همکاری

، کشورهایی که بیشترین میزان همکاری را با 19-در حوزه کووید
شده است. ارائه 2 جدولاند در پژوهشگران ایرانی داشته

یس هرکدام (، ایتالیا و انگل%94/14) 315متحده امریکا با ایاالت
( مورد همکاری، بیشترین همکاری را با %94/14) 113با 

های نیز شبکه همکاری 1 شکلاند. پژوهشگران ایرانی داشته
 دهد.المللی پژوهشگران ایرانی با سایر کشورها را نشان میبین

 

%2.32
%3.08
%3.55

%5.72
%3.90
%4.00
%4.06

%6.88
%8.83

%10.28
%10.88

%24.79

ایران

برزیل

استرالیا

فرانسه

آلمان

اسپانیا

کانادا

هند

ایتالیا

انگلیس

چین

هایالت متحد

956 (%45.35)

508 (%24.10)

475 (%22.53)

76 (%3.61)

74 (%3.51)

7 (%0.33)
6 (%0.28)

3 (%0.14)

3 (%0.14)

مقاله اصیل

نامه

مروری

یادداشت

سرمقاله

گزارش کوتاه

خطا

مقاله کنفرانس

داده ها

533; (%25.28)

394; (%18.69)

241; (%11.43)

236; (%11.20)

129; (%6.12)

110; (%5.22)

98; (%4.65)

97; (%4.60)

84; (%3.98)

79; (%3.79)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی بقیة هللا

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هرانمؤسسه تحقیقات ملی بیماری سل و ریه ت

دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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 19-المللی پژوهشگران ایران با دیگر کشورها در انتشار علمی کوویدهای بینشبکه همکاری (1 شکل

 
 

 پژوهشگران ایران 19-مجالت دارای بیشترین میزان انتشارات کووید (1 جدول

 کشور نام مجله
تعداد انتشارات 

 )درصد(

Archives Of Iranian Medicine (%2) 42 ایران 
 (%2) 42 ایران مجله طب نظامی

Archives Of Clinical Infectious 
Diseases 

 (%5/1) 32 ایران

Dermatologic Therapy (%5/1) 32 انگلیس 
Disaster Medicine And Public Health 

Preparedness 
 (%5/1) 32 انگلیس

Iranian Journal Of Public Health (%3/1) 28 ایران 

Journal Of Cellular And Molecular 
Anesthesia 

 (%2/1) 26 ایران

Archives Of Bone And Joint Surgery (%1/1) 24 ایران 

Gastroenterology And Hepatology From 
Bed To Bench 

 (%1) 21 ایران

International 
Immunopharmacology 

 (%1) 21 هلند

 
را بر اساس  19-حوزه کووید های علمیحیطه 4 نمودار

دهد. بیشترین حیطه بیشترین انتشارات علمی ایران نمایش می
سند  1681موردتوجه پژوهشگران ایران مربوط به پزشکی با 

( %79/7سند ) 238شناسی با (، ایمونولوژی و میکروب99/54%)
سند  194شناسی مولکولی با و بیوشیمی، ژنتیک و زیست

 ( است. 35/6%)
 

المللی با پژوهشگران های بینکشورهای دارای بیشترین همکاری (2 جدول
 19-ایران در انتشار محتوای علمی در حوزه کووید

 تعداد انتشارات مشترک)درصد( کشور ردیف

 (%94/14) 315 متحدهایاالت 1
 (%36/5) 113 ایتالیا 2
 (%36/5) 113 انگلیس 3
 (%70/4) 99 کانادا 4
 (%65/3) 77 استرالیا 5
 (%65/3) 77 هند 6
 (%80/2) 59 آلمان 7
 (%51/2) 53 چین 8
 (%18/2) 46 ترکیه 9
 (%13/2) 45 لهستان 10

 

، واژگان کلیدی دارای بیشترین تکرار در انتشارات 3 جدول
 Humanرا ارائه کرده است. واژگان  19-علمی ایران در حوزه کووید

بار رخداد و  1169با  Coronavirus diseaseبار رخداد،  1282با 
Covid-19  بار رخداد بیشترین میزان تکرار را در انتشارات  1130با

 داشته است.  19-علمی ایران در حوزه کووید
 

 
موردتوجه پژوهشگران  19-های علمی در حوزه کوویدتوزیع حیطه (4  نمودار

 ایران 

 
 19-واژگان کلیدی برتر انتشارات علمی ایران در حوزه کووید (3جدول 

 میزان رخداد واژگان کلیدی ردیف

1 Human 1282 

2 Coronavirus disease 2019 1169 

3 Covid-19 1130 

4 Pandemic 893 

5 Virus pneumonia 723 

6 Coronavirus infection 698 

7 Humans 691 

8 Pneumonia, viral 689 

9 betacoronavirus 592 

10 severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 

447 

1681; 
(%54.99)

238; (%7.79)

236; (%7.72)

194; (%6.35)

118; (%3.86)

64; (%2.09)

61; (%2.00)

60; (%1.96)

45; (%1.47)

38; (%1.24)

پزشکی

ایمونولوژی و میکروب شناسی

ولکولیبیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی م

داروشناسی، سم شناسی و داروسازی

علوم اعصاب

پرستاری

علوم اجتماعی

علوم محیطی

مهندسی

کشاورزی و علوم زیستی
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 1400 تابستان، 3، شماره 10 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

های موضوعی بر اساس رخداد هم ، خوشه2 شکلدر 
 19-واژگانی آمده است. انتشارات علمی ایران در حوزه کووید

خوشه موضوعی اصلی است. خوشه سبزرنگ مربوط به  3شامل 
ها و تشخیص، خوشه قرمزرنگ مربوط تحقیقات مرتبط با آزمایش

به تحقیقات بالینی و درمان، خوشه آبی نیز مربوط به تحقیقات 
 پیشگیری و بهداشت است.

 

 

 
 ایران بر اساس هم رخدادی واژگان 19-بندی موضوعی انتشارات کوویدنقشه خوشه (2 شکل

 
 بحث

، 2020و اوایل سال  2019ال سدر اواخر  19-کوویدشیوع بحران 
تبدیل به یک چالش بهداشتی جدی در تمام کشورهای جهان شد، 
بنابراین کشورهای مختلف اقدامات متفاوتی را در راستای مقابله 

های مقابله با بیماری با این بیماری انجام دادند. استراتژی
نبوده و در ی مختلف یکسان در کشورها 19-گیری کوویدهمه

ای برای مبارزه با این بیماری سابقههای بیتمامی کشورها تالش
کارگیری و . جامعه علمی جهانی نیز با به]16[ صورت گرفته است

های پژوهشی باهدف شناسایی استفاده از تمامی منابع و ظرفیت
های بالینی های انتقال آن، جنبهخصوصیات ویروس، مکانیسم

های پیشگیری و مدیریت آن، به این بحران بیماری و استراتژی
که تعداد انتشارات علمی مرتبط با این طوریاند. بهپاسخ داده

. این حجم زیاد ]17[ سرعت در حال رشد و گسترش استبحران به
و گسترش سریع انتشار اسناد و محتوای علمی در یک حوزه خاص 

پزشکان،  ها، پژوهشگران و همچنیناهسابقه بوده و دانشگبی
شوند که در این خصوص به مطالعه و پژوهش همچنان ترغیب می

 .]13 [بپردازند
های در این راستا جامعه علمی ایران نیز با توجه به سیاست

دولتی و وزارت بهداشت، اقدام به انتشار محتوای علمی کرده 
است. مطالعه حاضر تصویری روشن از انتشارات علمی ایران در 

دهد. طبق نتایج پژوهش را نشان می 2020در سال  19-حوزه کووید
توسط  19-سند علمی در حوزه کووید 2108حاضر تعداد 

پژوهشگران ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس منتشرشده است، 
ها و بیشترین نوع این اسناد علمی شامل مقاالت اصیل، نامه

رات توجه تعداد زیاد انتشامقاالت مروری بوده است. نکته جالب

ها است، که مطالعات پیشین نیز به این نکته توجه مربوط به نامه
 19-گیری کوویدهای ابتدایی همهکه در ماهطوریاند، بهداشته
عنوان نامه به ها )بهها، نظرات یا دیدگاههای کوتاه دادهگزارش

های ثانویه بخش اعظمی از سردبیر یا تفسیرها( یا گزارش داده
ها، ها و نامه. سرمقاله]22[ را شامل شده استانتشارات علمی 

سازی و تصحیح دانش مقاالت غیر پژوهشی هستند که به شفاف
نماید، معمواًل های شایانی میموجود یا حتی افزایش آن، کمک

 .]18[ هایی ماحصل تجربیات نویسندگان آن استچنین نامه
های تحقیقاتی، گزارش موارد، مجموعه موارد یا گزارش

 شودعنوان نامه گزارش میاکنش نامطلوب به دارو نیز معمواًل بهو
در SARS-CoV-2که با توجه به جدید و ناشناخته بودن  ]19[

ها نیز افزایش داشته انتشار این نوع از نامه گیری،ابتدای همه
 . ]22[است 

های علوم پزشکی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانشگاه
ایران بیشترین میزان انتشارات علمی در تهران، شهید بهشتی و 

ها و مؤسسات ایران را در بین سایر دانشگاه 19-حوزه کووید
 اند، همچنین بیشترین انتشار محتوای علمی داشته
 Archines of توسط پژوهشگران ایرانی در مجالت 19-کووید

Iranian Medicine،طب نظامی ، Archives of Clinical 

Infectious Diseases و Dermatologic Therapy  منتشر
گردیده است. بیشترین میزان همکاری پژوهشگران ایرانی با 

متحده امریکا، ایتالیا و انگلیس بوده پژوهشگران کشورهای ایاالت
 گیریاند که در بحران همهاست. مطالعات پیشین نیز نشان داده

یافته فزایشالمللی در جهان اهای علمی بینهمکاری 19-کووید
متحده المللی بین دو کشور ایاالتاست و بیشترین همکاری بین
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ها در های علمی آنکه میزان همکاریطوریو چین بوده است. به
 5ها در های علمی آن، بسیار بیشتر از همکاری19-موضوع کووید

 بوده است 19-سال گذشته در سایر مقاالت علمی غیر از کووید
هندی نیز بیشترین همکاری علمی را با . پژوهشگران ]20[

 .]21[ اندکشورهای چین، آمریکا، تایلند و انگلیس داشته
ترین واژگان کلیدی به بر اساس نتایج پژوهش حاضر مهم

امل واژگان انسان، شدر ایران  19-شده در انتشارات کوویدکار گرفته
ت. ، پاندمی، پنومونی ویروس و ابتال بوده اس2019کرونا ویروس 

مطالعات گذشته نیز این واژگان کلیدی را در انتشارات علمی 
. واژگان کلیدی مضامین و نمای ]12,22[ اندنشان داده 19-کووید

 . ]23[ دهندکلی از انتشارات و اسناد علمی را نشان می
های علمی نشان داد که نتایج حاصل از بررسی حیطه

های در حیطه 19-بیشترین انتشارات علمی ایران در حوزه کووید
شناسی و بیوشیمی، ژنتیک و پزشکی، ایمونولوژی، میکروب

های پیشین نیز نشان شناسی مولکولی بوده است. پژوهشزیست
های پزشکی، بیشتر در حیطه 19-اند که انتشارات علمی کوویدداده

شناسی ایمونولوژی، میکروبیولوژی و بیوشیمی، ژنتیک و زیست
بندی موضوعی هم مطالعه حاضر خوشه در .]12,24[بوده است 

رخدادی واژگان کلیدی نشان داد که انتشارات علمی ایران در حوزه 
ها و تشخیص، در موضوعات تحقیقات آزمایش 19-کووید

تحقیقات بالینی و درمان و تحقیقات مرتبط با پیشگیری و 
بهداشت بوده است، مسکرپور و همکاران نیز نشان دادند که 

در سه خوشه موضوعی اصلی تحقیقات  19-ویدانتشارات کو
های . پژوهش]3[ بهداشتی، علوم پایه و تحقیقات بالینی است

های تشخیصی برای های مختلفی مانند آزمایشبالینی بر جنبه
تشخیص ویروس، معاینه بالینی و درمان بیماران بستری تمرکز 

. ]6 [ای در بین پژوهشگران استدارد و دارای اهمیت ویژه
مطالعات اپیدمیولوژی نیز از موضوعات مهم دیگری است که در 

در بین دانشمندان و پژوهشگران دارای اهمیت  19-حوزه کووید
با توجه به اینکه  توجهی را داشته است.بوده و انتشارات قابل

گذرد، مباحث نمی 19-گیری کوویدزمان زیادی از شیوع همهمدت
از 19-پیدمیولوژی کوویدشناسی، خصوصیات بالینی و اویروس

های اساسی برای پیشگیری و کنترل بیماری محسوب مؤلفه
-SARS-CoVشناسی ویروس شناسی و زیستشوند. ویروسمی

ها های غربالگری مؤثر و ایمن، داروها و واکسنبرای آزمایش 2
که تحقیقات در مورد مشخصات و بسیار مهم است، درحالی

تواند یک روش می19-ی کوویدخصوصیات بالینی و پاراکلینیک
اساسی برای مدیریت مناسب بیماری باشد. تحقیقات در مورد 

تواند تأثیر های بهداشت عمومی و ایمونولوژی نیز میپاسخ
های مختلف برای کاهش پیامدهای ها و استراتژیسیاست

 . ]25,26 [را نشان دهد 19-گیری کوویدبیماری همه
ازنظر  تنوعی گسترده 19-انتشارات علمی در حوزه کووید

موضوعات دارند و بعضی از مقاالت و اسناد علمی در چند دسته 

گیرند که این نشان از گستردگی موضوعی آن موضوعی قرار می
ای با غیراز حوزه پزشکی، انتشارات گستردهکه بهطوریدارد؛ به

ها ازجمله اقتصادی و اجتماعی در سایر زمینه 19-محوریت کووید
 . ]27[ صورت گرفته استنیز 

 

 
 گیرینتیجه

مطالعات  در جهان،19-با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید
های درمانی یا کشف چشمگیری در سطح دنیا جهت یافتن روش

شده است، واکسن یا داروهای جدید برای مقابله با آن انجام
همچنین بسیاری از کشورها، مجالت، مؤسسات و پژوهشگران 

اند که منجر به رشد سریع انتشارات در موضوع تمرکز کردهروی این 
گونه مطالعات آگاهی و شناخت نتایج این این زمینه شده است.

تواند می19-در حوزه موضوعات راهبردی همانند پاندمی کووید
برای پژوهشگران وسیاستگذاران عرصه بهداشت ودرمان جهت 

مطالعاتی در خصوص و  گیری بهتر و ارائه نقشه دانشیتصمیم
این ویروس مفید باشد و آنان را در ارائه راهکارهای اثربخش و 

گیری بهینه راهنمایی کند. بنابراین انجام مطالعات تصمیم
تواند روند رشد انتشارات و می19-سنجی در حوزه کوویدعلم

سنجی ساختار علمی این حوزه را ترسیم نماید. نتایج مطالعه علم
را  19-ساله انتشارات علمی ایران در حوزه کوویدحاضر وضعیت یک

گذاران ترسیم در جهت کمک و راهنمایی به محققان و سیاست
با  کرده و ابعاد مختلف تحقیقات این حوزه را نشان داده است.

گردد، توجه به اهمیت حوزه طب نظامی و انتظامی پیشنهاد می
ویروسی مانند  هایانتشارات مرتبط با این حوزه درزمینٔه بیماری

سنجی در طور جداگانه با استفاده از فنون علمنیز به 19-کووید
جهت ارائه تصویری روشن و نقشه دانشی این حوزه مطالعاتی، 

 وتحلیل گردد.تجزیه

 
وری و اپژوهشگران از معاونت تحقیقات و فن ی:تشکر و قدردان

د های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گنابامرکز تحقیقات بیماری

 .نمایندمی یقدردان معنوی و مالی هایپاس حمایتبه
این مطالعه برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد تأییدیه اخالقی: 

مصوب مرکز تحقیقات  IR.GMU.REC.1400.002اخالق 
 لوم پزشکی گناباد است.عهای عفونی دانشگاه بیماری

 لیه،نویسندگان این مطالعه درارائه ایده وطرح او نقش نویسندگان:
 نگارش اولیه مقاله یا ها،تحلیل وتفسیرداده ها،آوری دادهجمع

صحت مطالب  بازنگری آن سهیم هستند ومسئولیت دقت و
 .پذیرندآنرا می مندرج در

گونه تضاد منافعی نمایند که هیچنویسندگان اعالم می تضادمنافع:
 .در مطالعه حاضر وجود ندارد

منابع مالی این مطالعه از سوی مرکز تحقیقات  منابع مالی:
 .شده استهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تأمینبیماری
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