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 PubMedشده در  هينما ييكايو آمر يرانيا يدندانپزشك نيمقاالت مجالت الت يموضوع نهيزم سهيمقا

 
 2#ي، فاطمه مسعود1ديرسعيم  يقاض دجواديدكتر س

تهران ياطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشك تيريمد قاتيو عضو مركز تحق يراپزشكيدانشكده پ ،يپزشك يو اطالع رسان يگروه كتابدار اريدانش-1  
  كشور، قم يعموم يها تهران و نهاد كتابخانه يدانشگاه علوم پزشك ،يراپزشكيدانشكده پ ،يپزشك يو اطالع رسان يد، كتابداركارشناس ارش -2

  
 

هاي متعددي در داخل و خارج از كشور با  هر سال پژوهش
هاي موجود،  هدف جهت دادن به تحقيقات و شناسايي خالء

دهند. تحقيقات  موضوع مقاالت مجالت را مورد بررسي قرار مي
ها مستثني نبوده و تعيين  حوزه دندانپزشكي نيز از اين بررسي

زمينه موضوعي مقاالت مجالت حوزه دندانپزشكي در 
كشورهايي نظير: آرژانتين و برزيل مورد توجه محققان واقع 

در يكي از جديدترين مطالعات انجام يافته در  (4–1)شده است 
التين دندانپزشكي ايراني ايران نيز، موضوع مقاالت مجالت 

با موضوع مقاالت مجالت آمريكايي  PubMedنمايه شده در 
اين مقايسه از اين نظر  (5).ها مورد بررسي قرار گرفت همتا با آن

قابل توجه است كه براساس اطالعات ارائه شده در وب سايت 
Scimago كه به تعيين رتبه كشورها براساس ميزان ،

حوزه علمي از جمله  27مي در استنادات و توليدات عل
پردازد، كشور آمريكا و ايران به ترتيب در  دندانپزشكي مي

بنابراين اگرچه  (6).جايگاه نخست و هجدهم جهان قرار دارد
موضوعات مقاالت مجالت دندانپزشكي هر كشور، تجلي پاسخ 

هاي  باشد؛ اطالع از زمينه هاي شايع يا نادر مي درماني به بيماري
اي از تخصص،  اص مقاالت مجالت دو كشور، جلوهموضوعي خ

هاي تازه و  توان و توجه محققان به مباحث نو، پرسش
زاي هر كشور در حوزه دندانپزشكي را نيز به تصوير  چالش

  كشد. مي
مقاله منتشر شده در مجالت  290ها بر روي  نتايج بررسي

 مقاله منتشر شده در  203و  PubMedايراني نمايه شده در 

 
 

 
 

مقاالت مجالت  (5):ها نشان داد مجالت آمريكايي همتا با آن
 حوزه موضوعي و مقاالت مجالت آمريكايي بر  25ايراني بر روي 

 

 19اند. از اين تعداد،  حوزه موضوعي تمركز داشته 27روي 
وجود  ييكايو آمر يرانيمجالت ا انيموضوع مشترك در م

   كس،ياندودنت كس،يدنتدندان، ارتو يآناتوم :كه عبارتند از داشت
(شامل ها يماريب ژه،يو يازهايبا ن مارانيب ،يبازساز يدندانپزشك
 ،يمانند شكاف كام)، پاتولوژ ييها يماريها و ب سندروم
دهان فك و صورت،  يجراح كس،يودنتيپر ،يدندان يپروتزها

كودكان،  يشكنگر، دندانپز جامعه يدندانپزشك، دنتواسكلتال
داشت، ـــــــو به يــــــ،عمومزشكيپدندان /يربرداريتصو

 ،يميو ترم يمواد دندان ،يدندانپزشك )/ي(سلوليولوژيزيف
  .باشد يم هيستولوژي/دندانپزشكيو  ميكروبيولوژي/دندانپزشكي

  موضوع خاص مقاالت مجالت ايراني بود كه عبارتند از:  6
 ،يدرمان يها روش ،يقانون يتروما، دندانپزشك ،يدندان زاتيتجه

موضوع خاص  8ي و دندانپزشكي/و مورفولوژ يدندانپزشك/زريل
مقاالت مجالت آمريكايي بود كه عبارتند از: 

 ،ي/دندانپزشكيوژــــــمونوليا ،يكـــــــاقتصاد/دندانپزش
-ستيز ،يرـــــيشگيپ يدندانپزشك ،ي/دندانپزشككيپروتئوم

 ،يكــــــــــــ/دندانپزشكــيژنت ،يكــــ/دندانپزشيمــــيش
ي.بررسي فراواني نانو دندانپزشك ،ي/دندانپزشكيتار درمانگف

و  يمي/ترميموضوعات مواد دندانموضوعات مقاالت نشان داد، 
مقاالت  سندگانيدر راس موضوعات مورد توجه نو يپاتولوژ

در  يولوژيزي/بهداشت و فيو موضوعات عموم يرانيمجالت ا
مقاالت مجالت  سندگانيراس موضوعات مورد توجه نو
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از  يناش تواند يمها قرار داشتند. اين مسئله  همتاي آن ييكايرآم
 نياز به جهيموضوعات و در نت نيبا ا رتبطم  يها يماريب شيافزا
  باشد.بوده  ها يماريب نيعلت ا رامونيپ يو بررس قيتحق

از طرفي نتايج نشان داد، موضوعاتي مانند: ژنتيك و 
مقاالت مجالت  جايگاهي در مطالعات نويسندگان سپروتئوميك

ايراني حوزه دندانپزشكي نداشتند. بنابراين، به منظور توجه به 
ضرورت  كمتر كار شدهكار نشده و تقويت موضوعات موضوعات 

جهت  يآموزش يها و گروه يدندانپزشك يها دانشكدهدارد 
مختلف  يها آموزش و پژوهش در حوزه يبرا يزير برنامه

  اهتمام ورزند.  اه و توسعه توزان در آن يدندانپزشك
هاي توجه محققان، دانشجويان  به اين ترتيب فراهم كردن زمينه

 يفناور شرفتيهمگام با پ ايروز دنپژوهان به موضوعات  و دانش
 يدر عرصه دندانپزشك نينو يها يفناور يكاربردها يو بررس

تواند عاملي براي نماياني و مقبوليت بيشتر مقاالت مجالت  مي
هاي  ه جهاني و مبنايي براي افزايش همكاريايراني نزد جامع

  علمي با محققان ايراني باشد.
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