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 مقدمه

علم ارزیابی برای معیاری را علمی تولیدات امروزه
سطحتواندانندوبرخیبراینباورندکهدیگرنمیمی

وسعتجغرافیاییو بر تکیه با تنها را کشورها توسعه
به نقشی تولیداتعلمی بلکه  سنجید، نظامی قدرت

(.درجهان0تردرتعیینسطحجوامعدارند)مراتبمهم
جامعه پیشرفتهمیامروزی، لحاظایرا به نه دانندکه

بلکهازجهاتاطالعاتیبر نظامی، قدرتاقتصادییا
جوا حجمدیگر سویدیگر، از باشد. برتریداشته مع

هایمختلفباعثروزافزونتولیداتعلمیدرشاخه
بررسیهمه و مطالعه مجال دانشمندان استتا شده

حوزه در حتی را نداشتهمتون تخصصی بسیار های
نمایه4باشند) از استفاده اینرو از پایگاه(. و هایها

 بخش برگیرنده در که ازاطالعاتی توجهی قابل
می هستند جهتاطالعات راه ترین سریع توانند

دسترسیبهاطالعاتهرحوزهخاصباشند.اینپایگاه
با که هایاطالعاتیاساستحقیقاتمتعددیهستند

کتابروش نظیر کمی، وهای سنجی علم سنجی،
تولیدات میزان مقایسه و بررسی به تالشند در غیره

گر دانشگاهوهعلمیدانشمندان، هایهایآموزشیو
علمیآن میزانحضور و کشورهایگوناگونبپردازند

.(2هارابسنجند)
رایج از روشیکی بررسیترین و مطالعه برای ها

وضعیتتولیداطالعاتعلمی،روشعلمسنجیاست.
هایآماریواندازهگیریعلمسنجیاستفادهازروش

و رشد معیارهای تعیین سطوحبرای و علوم توسعه
بشری مختلف جوامع در آن تاثیر و آنان گسترش

شاخص.(2است) و آمارها از موسسهاستفاده های
سنجشو برای چارچوبی عنوان به علمی، اطالعات

فعالیت و تولیدات موردارزیابی همواره علمی، های
استفادهمتخصصانعلمسنجیکشورهایمختلفقرار

ومیزاناستناداتکهتعدادمقاالتگرفتهاست.ازآنجا
علمی ترینشاخصارزیابیآنحوزهمهمیکحوزه

می میتلقی تولیدات این ارزیابی و بررسی تواندشود،
وضعیتکنونییکحوزهموضوعیرامشخصنمودهو

هایآیندهراجهتریزیاطالعاتموردنیازبرایبرنامه
انتشاراتی کیفیچنین آورد)افزایشکمیو (.7فراهم

مشارکت بررسی به معرفت و عصاره نمونه، برای
محققانایرانیدرتولیدعلمدرمدالیندرحوزهعلوم

0911پایهبااستفادهازروشعلمسنجیدربازهزمانی
سنجیبرایهایعلمپردازندکهازشاخصمی4112تا

کردند) استفاده پایه مسگرپور1بررسیتولیداتعلوم .)
در دارویی تولیداتعلوم روند بررسی به پژوهشی در
آفریقای و خاورمیانه کشورهای با مقایسه در ایران
شمالیبااستفادهازروشعلمسنجیپرداخت.اونیزدر

00پژوهشخودکلیهتولیداتداروییایرانرادرطی
کرد) بررسی علمی1سال نقشه نیز  زارع و نجفی .)

 حوزه علمی هستهتولیدات نمایهپزشکی در را ای
سال در علوم استنادی 4111های بررسی4119تا

اینپژوهشنیزهمانندپژوهش در هایپیشینکردند.
کیفی و کمی رشد روند سنجی علم از استفاده با

جیل(.1تولیداتحوزهپزشکیهستهایمطرحگردید)
درپژوهشخودتولیداتجهانیدندانپزشکیدرمونتایا

4112تا0999یگاهاطالعاتیآیاسآیدرسالهایپا
و رشد روند پژوهشاو، در داد. قرار بررسی مورد را
میزان همراه به حوزه این تولیدات ساالنه نوسان

درپژوهشخودکاریداد (.9هامطالعهشد)استناداتآن
هایبروندادعلمیحوزهسالمترادراسپانیاطیسال

پژوهشاوحوزهموضوعیبررسی0992-0999 کرد.
معرفیکردو فعالدراینرشتهوموسساتپرتولیدرا
زمانی بازه طی اسپانیا در سالمترا کمیحوزه رشد

کشید) تصویر به نظر 01مورد .) علمباجوا مطالعه نیز
نانوتکنولوژیانجامدادند. علوم سنجیبررویحوزه

نیزروندرشدتولیداتعلمیاین برحسبآنها حوزهرا
بررسیکردند) کشور زبانو مدرک، نوع 00سال، .) 

 حوزهمطالعهجیانگ، تولیدات روی بر سنجی علم
استفادهاز4101تا0997موضوعیپروتئومیکساز با

آن انجامدادند. نقشهعلمینمایهاستنادیعلومرا ها
زبان، سال، لحاظ از زمانی بازه این در را حوزه این

 مدرکمشخصکردند)سازمانکشور، نوع و (04ها
پژوهشعلمسنجیدر الزمبهذکراستکهاینتنها

اینحوزهاست.
در زنده بررسیپروتئومموجود و پروتئومیکسمطالعه

زیاد بیوشیمستاستمقیاس دیدگاه از ها.
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یک در پروتئین یک از بیش مطالعه پروتئومیکس،
هاکهدرپروتئینایاز(.مجموعه02زمانخاصاست)

ایازشرایطخاصدریکزمانویژه،تحتمجموعه
یکمکانزیستشناختیاعمازسلول،بافتیاارگان

بهطورخالصه (.02نامند)شوندراپروتئوممیبیانمی
هایبیانشدهژنومدرپروتئومبهمجموعهازپروتئین

می زنده موجود 07گویند)یک پروتئین فنوتی(. پها
کنترلمی را زنده بخشحیاتیسیستمموجود و کنند

می تشکیل را زنده اصلیموجود ترکیب در که دهند
متابولیکفیزیولوژیکسلول نقشدارند.مسیرهای ها

 حدود انسان 21111در سنتز مسئول 711111ژن
هایهامولکولپروتئینهستند.ازآنجاییکهپروتئین

هماهنگی فعالیتکلیدیساختاریو و هایعملکرد
سوختوسازیدرسیستمهایزیستشناختیهستند،

هایها،دانستنویژگیبرایشناختکاملاینسیستم
است.) ضروری پروتئوم سنجشمقایسه01مولکولی )

پروتئین یکمقیاسوسیعای در جامع صورت به ها
موضوععلمپروتئومیکساست.اولینمطالعاتبرروی

سالپروتئینکه در شد با0917پروتئومیکسنامیده
دو ژل بررسیابداع دامنه شد. علمبعدیآغاز در ها

ها،پروتئومیکسوسعتزیادیداردکهازمهمترینآن
پروتئین آنشناخت کمی بررسی سلولها، در ها،ها

سنجشتغییراتدربافت مایعاتزیستشناختی، و ها
هایماردرمقابلسلولهایبیهادرسلولبیانپروتئین

برهم مطالعه ترجمه، توصیفتغییراتپساز طبیعی،
پروتئینکنش شناسایی-های موقعیت، تعیین پروتئین،

هایها،شناساییژنعملکردسلولیدرسطحپروتئین
هاوهاوبسیاریازکاربردناشناختهبهکمکپروتئین

تاثابتو(.درمقابلژنومکهنسب01جوانبدیگراست)
است. متغیر پروتئومیکسدینامیکو است، تغییر بی

می ژنومبنابراین از پس علم را پروتئومیکس توان
نامید،چراکهپروتئومیکسنقشقابلتوجهیدرعبور
در ویژه بالینیبه کاربردهایسودمند ژنومیکسبه از

(.01هایتشخیصوپیشگیریدارد)عرصه
ت جمله از مهندسیکنیکپروتئومیکس جدید های

کاربرداستژنتیک انداز چشم درکه آن هایوسیع
پزشکی،شاخه جمله، از فنی و علمی مختلف های

 و کشاورزی داروسازی، است... این.روشن پایان در

و بیوتکنولوژی صنایع فراز بر پروتئومیکس دهه
داروسازیجهانقرارخواهدگرفتوشکیوجودندارد

داروهایکهشرکت بسیاریاز هایعظیمداروسازی،
حاصلازپروتئومیکسراروانهبازارهایجهانیخواهند

لذاساخت برایاولیناینپژوهشبرآنشدیمدر. تا
 به علم"بار علمیمطالعه تولیدات حوزهسنجی

پروتئومیکسدرکشورهایآسیاییدرپایگاهاطالعاتی
Web of Science بپردازیم"4102ازابتداتاسال.
کیفی هدفاینپژوهش تولیداتاینبررسیکمیو

توانددیدیحوزهاست.نتایجحاصلازاینپژوهشمی
 خصوصروشن علمیدر تولیدات جایگاه و رشد

پروتئومیکسدرایرانوآسیادراختیارمحققان،مدیران
هاوبرنامهریزانقراردهدوآنهارابرایتصمیمگیری

هایآیندهدراینحوزهیارینماید.سیاستگذاریو

 

 هاروش مواد و 
توصیفی مطالعه رویکرداین .با است سنجی علم

 شامل مطالعه مورد حوزه01101جامعه در مقاله
تاسال درمیانکشورهای4102پروتئومیکسازابتدا

بازیابیداده ازطریقپایگاهاطالعاتی،هاآسیاییاست.
Web of Science،پایگاه پوششاز تحت های

بااستفادهازرفت.ابتداموسسهاطالعاتعلمیانجامگ
هم اصطالحات مش پزشکی موضوعی ارزسرعنوان
 گرفت قرار جستجو مورد پروتئومیکس وکلیدواژه

 شد برایمشاهده ارزی هم کلیدواژه هیچ که
 واژه وخود ندارد بهپروتئومیکسپروتئومیکسوجود

اینواژهدرنوانکلیدع واژهاصلیانتخابشدهاست.
وببخشعنوان،چکیده،کلیدواژهدرپایگاهاطالعاتی

 ساینس بازیابیآو از بعد گرفت. قرار جستجو مورد
داده پروتئومیکس، حوزه کشورهایتولیدات به ها

 تعداد و شد محدود حوزه01101آسیایی در مقاله
آسی کشورهای اولینپروتئومیکسدر شد. بازیابی ایی

هاشاملبررسیتولیداتازلحاظبخشازتحلیلداده
زبان، موضوعی، حوزه مدرک، نوع انتشار، سال

است وکشورها وابستگیسازمانی برایکهنویسنده،
ها داده پایگاهبازیابی در ها داده تحلیل بخش از

.درمرحلهبعدنیزاستفادهشدوبآوساینساطالعاتی
بخشتحلیلباکمکتحلیلاستنادیبررویتولیدات
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الزم.نرمافزاراکسلانجامگرفتاستنادیاینپایگاهو
بهذکراستکهباتوجهبهتغییرمداوماطالعاتدراین

 پایگاه، بازیابی حوزه این علمی درتولیدات 4تاریخ
0292بهمن بدستدادههایانجامگرفتهاستولذا
ینتاریخموردبررسیقرارگرفتهاست.آمدهتاا

 

 ی پژوهشها یافته
یافته پروتئومیکسبرطبق حوزه در مقاله اولین ها،

ازسال0991درسال است. شده سال0991منتشر تا

مورد(برایکشورهای071)تعدادمدارکاندکی4114
 شکل در است. ثبتشده حوزه این در با0آسیایی ،

خیزها افتو به تولیداتتوجه انتشار در یقابلتوجه
 سال از حوزه، پروتئومیکس4112این تولیدات رشد

سال در رشد این که دارد توجهی قابل افزایش
4102(0212 خود02.1مورد، میزان بیشترین به )%
تولیداتاینحوزهکاهش4102رسدامابازدرسالمی
یابد.می




 ومیکس در کشورهای آسیایی بر اساس سال. پراکندگی تولیدات حوزه پروتئ0شکل

 

داده ازتحلیل که داد نشان مدرک نوع برحسب ها
 در01101مجموع پروتئومیکس حوزه در مدرک

 بهصورت14.11)مدرک1442کشورهایآسیایی، )%
اصیلمقاله تحقیقی مقاله01.1)0112، شکل به )%

 بهشکلخالصهپژوهش2.11)مورد219مروری، )%
هستند. یدرحالاجراها

یافته برطبق زبان91.22مدرک)9170ها، به )%
 باقی4.11مدرک)419انگلیسی، و چینی زبان به )%

زبان به مدارک شکل اند. شده منتشر دیگر 4های
 میان در پروتئومیکسرا حوزه تولیدات 01پراکندگی

طورکهدردهد.همانکشورپرتولیدآسیایینشانمی
شاهدهمیشکلم جمهوریخلقچینبا 2207شود،
%(پر01.11)مدرک0190%(وژاپنبا22.01)مدرک

تولیدترینکشورهایآسیاییهستند.


 . پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس براساس پرتولیدترین کشورهای آسیایی4شکل 

تولیدتریننویسندگانمقاالتها،پرباتوجهبهیافته
نگ%(و0.71)مدرک071بازنگئومیکس،حوزهپروت

%(ازکشورجمهوریخلقچین0.27)مدرک021با
%(1.21مدرک)21باسالکدههستند.ازکشورایراننیز
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تولیدتریننویسندهدرکشورایراندرحوزهپر
پروتئومیکسشناختهشدهاست.

سازمان2شکل راپرپراکندگیده دراینحوزه تولید
م  Chinese Academy ofسازماندهد.ینشان

Sciencesسازمان%(و1.19مدرک)190باFudan 

University(212،2.12مدرک%)،خلقازجمهوری
فعال جزو ، سازمانچین پروتئومیکسترین در ها

هستند.


 های پرتولید . پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس براساس سازمان3شکل

 

ازکلوعییافتهتحلیلموض که نشانداد 01101ها
متعلقبه%(27.11)مدرک2711مدرکبازیابیشده،
بیوشیمیسلولی حوزه حوزه02.72)مدرک0271، )%

 بیوتکنولوژی،1.17)مدرک111شیمی، حوزه )%722
تومور7.22)مدرک حوزه زیستشناسی%( حوزه و

ترینفعال%(جزو7.01)مدرک701شناسیسلولیبا
شکلحوزه پروتئومیکسهستند. در 2هایموضوعی

موضوعی لحاظ از پروتئومیکسرا تولیدات پراکندگی
دهد.نشانمی




 . پراکندگی تولیدات حوزه پروتئومیکس براساس حوزه های موضوعی فعال2شکل

 

بررسیقراریافته مورد لحاظعنوانمدارکنیز از ها
  که، باJournal of Proteome Researchگرفت

حوزه1.72مدرک)171 در مجله پرتولیدترین )%
 توسط مجله این است.  Amerپروتئومیکس

Chemical Socشودوضریبتاثیرآندرمنتشرمی
بودهاست.دررتبهدوممجله7.110برابربا4102سال

Proteomics قرار7.12)مدرک717با که%( دارد
 انتشارات وWiley-Blackwellتوسط شده منتشر

 سال در آن تاثیر 4102ضریب است.2.912، بوده
 با نیز سوم مجله2.71)مدرک270دررتبه )%

Molecular and Cellular Proteomicsاز
 Amer Soc Biochemistry Molecularانتشارات
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Biology incاستکهضریبتاثیراینمجلهنیزدر
 .(09بودهاست)4102،1.472سال

داد پروتئومیکسنشان استنادیتولیداتحوزه تحلیل
سال از 0991که 4102تا تعداد حوزه01101، تولید

 آسیایی، کشورهای در بار022014پروتئومیکس
مورداستنادقرارگرفتهاست.تعدادخوداستنادیدراین

میزان01791تولیدات مورداستکهاگراینتعدادرا
یتولیداتاینحوزهحذفنماییم،کلاستناداتدریافت

باربهتولیداتکشورهایآسیاییدراین002711تعداد

استناد مورد مقاالتیکه تعداد است. شده استناد حوزه
مورداستکهبازنیزاگرتعداد11411اند،قرارگرفته

 نماییم، اینمیانکسر از را استنادیها 10120خود
استنادشدهتکهبهآنموردتعدادکلمقاالتیاس ها

 برای هرش شاخص 01101است. و041مدرک، ،
است.02.24میانگیناستنادبههرمقاله

ترینتولیداتحوزهپروتئومیکساستنادجهتتعیینپر
تهیهگردید.0جدول

 4102. پراستنادترین تولیدات حوزه پروتئومیکس تا سال 0جدول
 میانگین استناد در هر سال ستناد دریافتیتعداد کل ا اطالعات کتابشناختی

ATM and ATR substrate analysis reveals extensive protein 

networks responsive to DNA damage. Matsuoka S, Ballif 

BA, Smogorzewska A, et al. Science. 2007; 

316(5828):1160-1166. 

0017021.71 

Global survey of phosphotyrosine signaling identifies 

oncogenic kinases in lung cancer. Rikova K, Guo A, Zeng 

Q, Possemato A, et al. Cell. 2007; 131(6):1190-1203. 

140 90.44 

Exponentially modified protein abundance index (emPAI) 

for estimation of absolute protein amount in proteomics by 

the number of sequenced peptides per protein. Ishihama Y, 

Oda Y, Tabata T,et al. ell Mol Cell Proteomic 

2005;4(9):1265-1272. 

110 10.11 

Human Protein Reference Database-2009 update.Keshava 

Prasad TS, Goel R, Kandasamy K, Keerthikumar S, et al. 

Nucleic Acids Res. 2009;37:D767-72. 

117 011.10 

Parts per million mass accuracy on an Orbitrap mass 

spectrometer via lock mass injection into a C-trap.Olsen JV, 

de Godoy LM, Li G, et al. Mol Cell Proteomics. 2005; 

4(12):2010-2021. 

112 14.01 

 

 گیری بحث و نتیجه
اینروششدسنجیابداعاززمانیکهاصطالحعلم ،

منعطف خود به را زیادی برای توجه بارها و کرد
روابط علمی، ساختار توصیفمطالعهعلم)رشدعلمی،

و مورد علمی، علمی( گرفتتولیدات قرار  استفاده

نگرهستند،سنجیاغلبگذشتهمطالعاتعلم هرچند
آن بالقونتایج توان تعیین در و یهها پژوهشگران
هاشیدرآیندهبسیارمؤثراست.آنهایپژوهمؤسسه

گرراهآیندههستند.بربرگذشتهوروشن واقعمبتنیدر
هاسیاستیهگیریدرزمینایناساس،متولیانتصمیم

خط میمشیو پژوهشی، اینهای نتایج از توانند
 .هایخوداستفادهکنندریزیبرنامه تحقیقاتدر

آن به توجه حوبا در پژوهش پروتئومیکسکه زه
بهسویاهدافیهمچونشناساییزود را بشر میتواند

تکنیک تهیه و کارآمد پیشگیری هایهنگام،

روش  از استفاده با برایاختصاصی مولکولی های
درمانبیماریسوقدهد،لذاافزایشتولیداتعلمیدر

احساسمی شدت به حوزه بداناین این البته شود.
بهمعنینیستکهکیفیت فدایکمیتکنیموتنها را

کسب و کشور علمی تولیدات میزان بردن باال علت
هایاطالعاتیاقدامبهتهیهرتبههایعلمیدرپایگاه

پژوهش تکرار با تنها هایپیشینازمقاالتنماییمو
پژوهش بهانجام توجه با بمانیم. باز اصیل های

 تولیدات طی در آسیایی های این01کشور در سال
توانباصراحتبیانداشتکهروندرشداینحوزهمی

داشته صعودیخوبی سیر توانسته آسیا قاره در حوزه
پژوهش با حدودی تا را هایکشورهایباشدوخود

کاهش البته سازد. هماهنگ آمریکایی  و اروپایی
 سال در حوزه این مو4102تولیدات بررسیباید رد

وعلتآنکشفشود. گیرد 01101ازعمیقترقرار

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsuoka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17525332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballif%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17525332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ballif%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17525332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smogorzewska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17525332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525332
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rikova%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18083107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18083107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeng%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18083107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zeng%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18083107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Possemato%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18083107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18083107
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishihama%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15958392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oda%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15958392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabata%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15958392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958392
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keshava%20Prasad%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18988627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keshava%20Prasad%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18988627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goel%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18988627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kandasamy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18988627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keerthikumar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18988627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18988627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsen%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16249172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Godoy%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16249172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16249172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16249172
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 حوزه، دراین شده بازیابی از91.22)9170مدرک )%
امر این است. شده منتشر انگلیسی زبان به مدارک
زبان عنوان به انگلیسی زبان که است آن نمایانگر

شوداصلیدرپایگاهاطالعاتیوبآوساینستلقیمی
زبا به که مدارکی منتشرنو دیگر شوندمیهای

دارند. پایگاه دراین شدن نمایه جهت شانسکمتری
البتهذکرایننکتهنیزضروریاستکهزبانانگلیسی

می شناخته علم المللی بین زبان عنوان لذابه شود
توانایی پژوهشگران و محققان تا است ضروری
بهبودبخشندتاشانسچاپ نوشتاریانگلیسیخودرا

الهدرمجالتمعتبربینالمللیونمایهشدنآنرامق
پایگاه اسکوپوسدر آی.اس.آیو هایاطالعاتینظیر

 باشند. پرکشورداشته حوزهآسیایی دراین تولید
 با خلقچین است22.01)مدرک2207جمهوری )%

سازمان البته که  Chinese Academy ofهای

Sciences هرFudan Universityو ازنیز دو
میدانشگاه شمار به اینکشور درهایمعتبر  آیند.
دهدکهدرنیزنتایجنشانمیجیونگوهیوپژوهش

عنوان به جمهوریخلقچین کشور نیز جهان سطح
پر کشور ازسومین بعد پروتئومیکس حوزه در تولید

میگیرد) قرار آلمان و آمریکا این01ایاالتمتحده و )
رفعالپژوهشگرانچینیدراینحوزهامرنشانازحضو

پژوهشگرانکشورچینبهاینعالقهباتوجهبهدارد.
تولیداتعلمیآن باالبودنتعداد و میانحوزه در ها

پژوهشگران بین علمی همکاری آسیایی، کشورهای
افزایش اطالعات، تبادل برای کشورها دیگر و چینی

ر مبهم موضوعات حل و پژوهشها بهکیفیت شته،
شدتاحساسمی ازلحاظحوزههایموضوعیشود.

%(27.11هستهدرپروتئومیکس،حوزهبیوشمیسلولی)
فعالترینحوزهاستکهدرپژوهشتنوفونیزاین
حوزهدردستهبندیتهیهشدهتوسطوبآوساینسبه

پر موضوعی حوزه دومین برایعنوان تولید
هاازلحاظلیلیافتهشود.تحپروتئومیکسمعرفیمی

 که داد نشان نیز مدارک  Journal ofعنوان

Proteome Research(1.72 ،)%Proteomics
(7.12 و )%Molecular and Cellular 

Proteomics(2.71هسته مجالت عنوان به )%
می شمار طبقگزارشاتپایگاهپروتئومیکسبه آیند.

جی. سهآرسی.اطالعاتی هر فعالیت اینزمینه
پژوهش شناسیمجالت زیست و بیوشیمی های

هم پروتئومیکس حوزه با کامال که است مولکولی
دارد) در09خوانی نیز فو و پژوهشتن نتایج طبق .)
علم اینزمینه باز پروتئومیکس، حوزه جهانی سنجی

هسته مجالت عنوان به جهانی سطح در مجله سه
ذکراین(.01)شوندبرایحوزهپروتئومیکسمعرفیمی

باشدکهباتوجهبهمجالتهستهنکتهنیزضروریمی
حمایت با و ناشران توسط همگی که حوزه این در

شوندلذاانتشارکشورهایاروپاییوآمریکاییتهیهمی
برای حوزه این در جهانی استانداردهای با مجله

شود.کشورهایآسیایبهشدتاحساسمی
نشا کهشاخصهرشبرایتحلیلاستنادینیز نداد

01101 اینحوزه هر041تولید به میانگیناستناد و
باراست.تعدادکلاستناددریافتی02.24مقالهدرسال

آسیایی کشورهای در حوزه این تولیدات برای نیز
022014 حذف با که است خود01791مورد مورد

اتمورداستنادبرایاینتولید002711استنادی،تعداد
تولیدات رقمخوداستنادیدر به توجه است. ثبتشده
این البته دارد رقم این بودن باال از نشان حوزه، این
خود قبلی مرتبط آثار به نویسندگان استکه منطقی
را نتایجآزمایشاتومطالعاتقبلیخود استنادکنندو

01مورداستفادهقراردهندبهطوریکهمیزان 21تا
خود خوددرصد اما است معمولی استنادیاستنادی

میوسیله که نویسنده دست در است باای تواند
وشایدسوء تعدادکلاستنادهااستفاده، استفادهازآن،

شاخص هدفمند، بسیار استناد طریق از افزایشو را
هرشراافزایشدهد.بنابراینمیزانغیرمعمولوزیاد

پژوآنمی اهمیتکار از موجبتواند و بکاهد هشگر
پایگاه توسط ارزیابی و بررسی در مجله هایحذف

استنادیمانندهایمعتبراطالعاتیشودپسدرپایگاه
معیارهای ساله هر که اسکوپوس و ساینس آو وب

می پیش بودن کیفی سمت به را خود برند.سنجش
آن مجموعه به که ابزارهایی از شدهیکی اضافه ها

استنادیهاییمحدودگر استخود قادر هایاستکه
مربوطبهنویسندگانراحذفکردهودرنتیجهامکان

استنادیفراهمهارابراساسدگرارزیابیومقایسهآن
هایموضوعی41آورد) حوزه در استنادی خود البته .)



 69 تیر، دومدوره بیست و پنج شماره               المیای پزشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم جلهم

 27 

می مشاهد نیز پژوهشدیگر در که طوری به شود
 میزان بررسی به که نوروزی و خوداستنادیعبدخدا

علمی حوزه-مجالت ایرانی زبان انگلیسی پژوهشی
بودند، پرداخته اسکوپوس در شده نمایه پزشکی
باال نسبت به مجالت در استنادی خود نرخ میانگین

(یادرپژوهشقاضیمیرسعیدو41گزارششدهاست)
همکارانخوداستنادینویسندگانپرکارایرانیدرحوزه

(کهاینامر40االاعالمشدهاست)پزشکینیزبسیارب
رویشاخصهرشآن بر بودهمستقیما تاثیرگذار ها

تا تالشنمایند باید حوزه این پژوهشگران لذا است.
استنادیخودراکاهشدهند.میزانخود

حوزه تولیدات رشد روند توانست مطالعه این
آسیاییپروتئومیکس کشورهای میان در مشخصرا

سنجیهایبیشتردرزمینهعلمبرایبررسینمایداما
هایاینحوزهالزماستتامطالعاتبیشتریدرپایگاه

اسکوالر گوگل اسکوپوسو جمله از دیگر اطالعاتی
 گیرد. پژوهشانجام انجام نیزالبته ای مقایسه های

مختلفمی های قاره درمیان را روشن دیدی تواند
 قراردهد.اختیارپژوهشگراناینحوزه
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Abstract 
 

Introduction: In order to develop targeted 

programs to promote the country's scientific 

principles, it is necessary to measure 

scientific production. So, the present 

research is an attempt to describe the 

publication trends of proteomics scientific 

document based on Web of Science reports.  

 

Materials & methods: The population 

under study was composed of 10018 

documents on proteomics in Asian 

countries based on Web of Science reports 

and for analyzing data, Microsoft Excel was 

used. The analysis was conducted in two 

stages. The first stage was the review of the 

year of publication, document type, subject, 

language, author, affiliation and country. 

The second stage was citation analysis.  

 

Findings: With a negligible amount of 

fluctuation, the number of publications on 

proteomics has increased steadily over the 

years, with the greatest number in 2013.  

The analysis of data based on document 

types indicated that, of 10018 documents, 

8223 were articles (82.08%). 9751 

documents (97.33%) were published in 

English .The People's Republic of China 

with 4315 documents (43.17%), Japan with 

1891 documents (18.87%) were the most 

prolific countries. Thematically, the 

greatest number of documents was 

produced in Biochemistry Molecular with 

4586 documents (45.77%). Citation 

analysis showed that H-index for total 

documents is 120 and average citations per 

item are 13.32. The most cited paper 

belongs to Matsuoka and colleagues who 

have been received 1175 citation.  

 

Discussion & conclusions: This study 

could determine the growth of qualitative 

and quantitative proteomics field 

production. Survey on proteomics 

documents clarifies that the self-citation 

rate is high in this area. 
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Proteomics, Asian countries, Web of 
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