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  بررسی تولیدات علمی جراحی رباتیک در سطح جهانی

  **نگار دلجوان انوري، *سیما رهایی
  
  
  
  
  
  
  
  
      

جراحی رباتیک، تولیدات علمی، پایگاه استنادي وب آو ساینس :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
هاي اخیر به اند در دههمتخصصان علم پزشکی توانسته

با غلبه بر عوارض هاي علمی و فناوري، کمک پیشرفت
جراحی و کنترل شرایط جراحی را به یک درمان رایج تبدل 

باشد که کمک زیادي به ها ربات مییکی از این فناوري. کنند

  :چکیده
ر سطح باشد که تحقیق و توسعه بسیاري دثر در دنیاي پزشکی میؤهاي جدید و مجراحی رباتیک از فناوري :زمینه و هدف

پژوهش حاضر با این هدف به بررسی تولیدات علمی جراحی رباتیک در سطح جهانی پرداخته است . ملی و بین المللی را دارا است
  .تا جایگاه واقعی آن مشخص شود و پژوهشگران را به این حوزه نیز ترغیب نماید

  گاه استنادي وب آو ساینس و با استفاده از با جستجو در پای. این پژوهش به روش علم سنجی انجام شد: ها مواد و روش
  .استفاده شد سپس از نرم افزار اکسل جهت ترسیم جداول و نمودار مورد نظر ،ها استخراج شدموتور تعبیه شده بر روي آن داده

کا، چین، آمری. مدرك در سطح جهانی در زمینه جراحی رباتیک انجام شده است 2718ها نشان داد که تعداد یافته :ها یافته
 618ده دانشگاه برتر در این زمینه تعداد . قرار دارد 15ژاپن، به ترتیب سه کشور پیشرو در این زمینه هستند و ایران نیز در جایگاه 

روند تولیدات علمی این حوزه از سال . انددرصد از کل مدارك این حوزه را به خود اختصاص داده 23مدرك معادل نزدیک به 
روند صعودي را طی نموده است که این روند با نوساناتی در  2001و با شیبی مالیم رو به پیش بوده است و از سال شروع شده  1990
درصد از کل تولیدات علمی این حوزه در ده کنفرانس یا نشریه  43بیش از . هاي مختلف به صورت صعودي ادامه داشته استسال

  .ها منتشر شده استز تولیدات علمی این حوزه در کنفرانسدرصد ا 70به طول کلی بیش از . تشر شده استنم

هاي جدید و داراي تنوع و رو به رشد است که جامعه پزشکی در سطح ملی و جراحی رباتیک یکی از فناوري: گیـري نتیجه
ی در این زمینه اندك دات علمـاکی از آن است که تولیـنتایج ح. ر خواهد بودـبین المللی ناگزیر به استفاده و ورود به این مسی

  .اندها، نویسندگان و نشریات معدودي به این مقوله پرداختهباشد و کشورها، دانشگاهمی
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هر دستگاه  1.جراحان نموده است جامعه پزشکی خصوصاً
الکترومکانیکی که عمل خاصی را انجام دهد، ربات نامیده 

انجام یک وظیفه خاص تواند جهت این دستگاه می. شودمی
تفاوت ربات با انسان از بسیاري جهات قابل . ریزي شودبرنامه

خستگی ناپذیري و انجام یک کار  مثالً. چشم پوشی نیست
تکراري با دقت فراوان و یا کارهایی که توان زیادي نیاز دارند 
و بازوهاي انسان توان الزم براي انجام آن را ندارند، به راحتی 

توانند بسیار ساده و یا ها میربات. آیدها بر میتاز عهده ربا
ها ربات ترکیب با ساختاري پیچیده باشند ولی در همه حالت

استفاده از ربات و هوش  2.علوم مکانیک و الکترونیک است
هاي پزشکی به عنوان دستیار مصنوعی و ایجاد ربات

ها پیش ذهن بسیاري هایی است که از مدتپزشکان، از ایده
ز پژوهشگران حوزه رباتیک و مهندسی پزشکی را به خود ا

هاي به دست آمده در زمینه موقعیت. مشغول کرده است
هاي پزشکی به این معنی است که طراحی و ساخت ربات

امروزه  3.هایی دور از انتظار نخواهد بودتحقق چنین ایده
هاي مختلف پزشکی، از ایجاد ها در حوزهاستفاده از ربات

هاي عمیق تا انجام هاي کوچک و بدون نیاز به برشحفره
اگرچه . پذیر شده استهاي جراحی پیچیده، امکانعمل

ها جراحی رباتیک موضوع جدیدي است، اما در این سال
از این رو بسیاري از تحقیقات . پیشرفت خوبی داشته است

هاي هاي معتبر دنیا به رباتهاي پزشکی دانشگاهدانشکده
چرا که . احی رباتیک اختصاص یافته استپزشکی و جر
ها هنگام جراحی موجب افزایش دقت جراح استفاده از ربات

  هاي جراح همچنین ربات. حین انجام جراحی خواهد شد
هاي توانند در صرفه جوبی زمان و کاهش زمان جراحیمی

با توجه به . پیچیده نقش بسیار مهمی داشته باشند
هاي ها به خصوص رباتاتگستردگی علم پزشکی، از رب

هاي مختلف مانند جراحی، توان در قسمتپزشکی می
هاي اخیر در سال. پرستاري، داروسازي و غیره استفاده نمود

تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است که بسیاري 
پرداخته  ،کنندهایی که به جراحان کمک میاز آنها ربات

می این حوزه را مورد اما پژوهشی که تولیدات عل. است
هاي مشابه ولی در حوزه. وجود ندارد ،بررسی قرار داده باشد

  هایی انجام شده است که تعدادي از آنها آورده پژوهش
موسوي چلک، یمین فیروز و ریاحی به ارزیابی . شودمی

 ،تولیدات علمی حوزه پرستاري در اسکوپوس پرداختند
ایرانی حوزه پرستاري، از هاي آنها نشان داد که مقاالت یافته

افزایش  2016مورد در سال  457به  2000مورد در سال  7

ترین مرکز تولید و ست همچنین دانشگاه تهران، اصلیایافته 
ایاالت متحده آمریکا از مهمتري شریک علمی پژوهشگران 

همچنین فریدون . باشندایرانی در تهیه مدارك علمی می
 4.سایر نویسندگان داردعزیزي بیشتري سهم را در بین 

همچنین جان محمدي و یمین فیروز و نوشین فرد، تولیدات 
علمی ایران در حوزه ارتوپدي با روش علم سنجی را به انجام 

نتایج این پژوهش نیز نشان داد که تولیدات علمی . رساندند
در  3جهان و رتبه  34ایران در حوزه ارتوپدي در رتبه 

سسات ایرانی به ترتیب ؤان ماز می. باشدخاورمیانه می
و دانشگاه علوم ) مدرك 57( دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور 
همچنین . مدرك در جایگاه دوم قرار دارند 27مشترك با 

به بعد رشد  2005تولیدات علمی در این حوزه از سال 
سه تولید علم پژوهشی دیگر مقای 5.چمشگري داشته است

جراحی ایران در پایگاه استنادي اسکوپوس و وب آو ساینس 
روند نتایج این پژوهش نشان داد که . را انجام داده است

انتشار تولیدات حوزه جراحی در دو پایگاه به صورت صعودي 
همچنین نویسندگان شاخص در هر دو . در جریان است
هر چند تعداد آنها . هاي اول تا سوم قرار دار ندپایگاه در رتبه

همچنین نتایج نشان . باشددر هر دو پایگاه با هم متفاوت می
دو پایگاه، تولیدات هر داد که پژوهشگران این حوزه در 

نمایند و تولیدات علمی خود را در مجالت مختلفی منتشر می
با توجه به  6.اندعلمی خود را به مجالتی خاص محدود نکرده

در نظر دارد تا به بررسی تولیدات پژوهش  این مقدمه این
علمی این حوزه در سطح جهانی بپردازد تا زوایاي مختلف آن 
مشخص شده و متخصصان و دست اندرکاران این حوزه را 

 .ترغیب به پژوهش در این زمینه بنماید

  ها واد و روشـم
باشد که با این پژوهش یک مطالعه علم سنجی می

تنادي وب آو ساینس انجام هاي پایگاه اساستفاده از داده
هاي واژه روش جستجو بدین طریق بود که کلید. شد
تایپ کرده و  )Topic(را در گزینه  Surgeryسی یانگل

جستجو گردید بعد از آن در موتور تحلیل تعبیه شده بر روي 
 .پایگاه کلیک کرده و به قسمت نتایج جستجو مراجعه شد

ینه جراحی هاي فرعی جراحی، گزسپس در بین موضوع
بار دیگر  یک را تیک زده و )(Robotic Surgery رباتیک
هاي جراحی رباتیک به وسیله موتور تحلیل پایگاه داده

  سپس کلیه  .ها مورد تحلیل قرار گرفتبازیابی و داده
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بعد از . کامپیوتر شخصی ذخیره گردید هاي این حوزه درداده
کسل نموده و هاي بدست آمده را وارد نرم افزار اآن داده

ردید که نتایج بدست ـم گـجداول و نمودار مورد نظر ترسی
  .باشدآمده بر اساس آن می

  ها یافته
 35/25مدرك برابر با  689طبق جدول یک آمریکا با 

. درصد در جایگاه اول تولیدات علمی این حوزه قرار دارد
مدرك به ترتیب  350مدرك و ژاپن با  396همچنین چین با 

ایران نیز در این زمینه در . اي دوم و سوم قرار دارندهدر رتبه
جایگاه پانزدهم قرار دارد و در بین کشورهاي منطقه و 

  طبق . اسالمی در این زمینه در جایگاه اول قرار دارد
 42هاي مستخرج از پایگاه وب آو ساینس در این زمینه داده

ه باشند و سایر کشورها در این پایگاکشور داراي مدرك می
 .حتی یک مدرك هم ندارند

  بیست کشور برتر در حوزه جراحی رباتیک ـ1جدول 

 درصد تعداد مدارك نام کشورها ردیف

 35/25 689 ایاالت متحده آمریکا 1

 57/14 369 چین 2

 877/12 350 ژاپن 3

 168/8 222 آلمان 4

 873/7 214 انگلستان 5

 506/7 204 فرانسه 6

 255/6 170 ایتالیا 7

 077/5 138 کانادا 8

 93/4 134 کره جنوبی 9

 391/2 65 سنگاپور 10

 281/2 62 اسپانیا 11

 84/1 50 سوئیس 12

 545/1 42 هلند 13

 398/1 38 استرالیا 14

 398/1 38 ایران 15

 104/1 30 لهستان 16

 104/1 30 تایوان 17

 03/1 28 بلژیک 18

 957/0 26 رومانی 19

 846/0 23 پرتغال 20

دانشگاه جان هاپکینگز با تولید یا  2طبق جدول 
درصد در جایگاه  45/4مدرك معادل  121مشارکت در تولید 

مدرك و  67همچنین دانشگاه واندربیل با . اول قرار دارد
هاي مدرك به ترتیب در رتبه 61دانشگاه چینی هنگ کنگ با 

 . دوم و سوم قرار دارند

نده علم در زمینه ده دانشگاه برتر تولید کن ـ2جدول 
  جراحی رباتیک

 درصد تعداد هاي برترها و سازماننام دانشگاه

Johns Hopkins Univ 121 45/4 

Vanderbilt Univ 67 46/2 

Chinese Univ Hong Kong 61 24/2 

Harbin Inst Technol 60 20/2 

Univ Tokyo 59 17/2 

Kings Coll London 55 02/2 

Scuola Super Sant Anna 52 91/1 

Waseda Univ 51 87/1 

Tech Univ Munikh 47 72/1 

Univ London Imperial Coll SCI 
Technol MED 

45 65/1 

 738/22 618 جمع

 
روند تولیدات علمی در زمینه جراحی  3جدول و نمودار 
طبق این جدول اولین تولیدات  ،دهدرباتیک را نشان می

 1990این پایگاه از سال  علمی در زمینه جراحی رباتیک در
شروع شده و با شیبی مالیم حرکت کرده است تا اینکه در 

برابر شدن تولیدات علمی در  5باره شاهد  به یک 2001سال 
این . این زمینه هستیم و روندي صعودي را طی نموده است

روند افزایشی ادامه داشته است هر چند برخی سال ها 
کاهشی یا افزایشی چند نسبت به سال قبل از خود روندي 

مدرك به  236با  2016تا اینکه در سال . برابري داشته است
  .اوج خود رسیده است
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  روند تولیدات علمی در زمینه جراحی رباتیک ـ3جدول 

 درصد تعداد سال درصد تعداد سال

2020  1 037/0 2005 68 502/2 

2019 103 79/3 2004 105 863/3 

2018 223 205/8 2003 67 465/2 

2017 201 7/395 2002 59 171/2 

2016 236 683/8 2001 45 565/1 

2015 187 88/6 2000 9 331/0 

2014 220 094/8 1999 9 331/0 

2013 197 248/7 1998 4 147/0 

2012 179 586/6 1997 3 11/0 

2011 136 004/5 1996 3 11/0 

2010 135 967/4 1995 1 037/0 

2009 116 268/4 1994 2 074/0 

2008 145 335/5 1993 5 184/0 

2007 136 004/5 1992 1 037/0 

2006 122 489/4    
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  روند تولیدات علمی در زمینه جراحی رباتیک ـ1نمودار 
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  ده نشریه یا کنفرانس برتر در زمینه جراحی رباتیک ـ4جدول 

 درصد تعداد هانام نشریات یا کنفرانس

IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA 355 061/13 

IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems 210 726/7 

Proceedings of the IEEE RAS EMBS International Conference on Biomedical Robotics and 
Biomechatronics 

150 519/5 

Lecture Notes in Computer Science 80 943/2 

IEEE Robotics and Automation Letters 76 796/2 

Proceedings of SPIE 65 391/2 

IEEE Transactions on Robotics 63 318/2 

IEEE ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics 49 803/1 

International Journal of Robotics Research 44 619/1 

Advanced Robotics 42 545/1 

2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA 41 508/1 

  229/43 1175 جمع

 
  
 

دهد هاي برتر را نشان مینشریات یا کنفرانس 4جدول 
. اندکه تولیدات علمی در این زمینه را چاپ و منتشر نموده

 Ieee Internationalطبق این جدول کنفرانس 
Conference on Robotics and Automation ICRA 

درصد در جایگاه اول قرار  061/13درك معادل م 355با چاپ 
 Ieee International Conference onهمچنین. دارد

Intelligent Robots and Systems  مدرك  210با انتشار
 Proceedings of the Ieee RAS EMBSو

International Conference on Biomedical 
Robotics and Biomechatronics  مدرك به  150با

 .هاي دوم و سوم قرار دارندیب در رتبهترت
انواع مدارك تولید شده در این زمینه را نشان  5جدول 

مدرك در این زمینه،  1930دهد طبق این جدول تعداد می
درصد  70باشد که بیش از ها میمقاالت مربوط به کنفرانس

. تولیدات علمی این زمینه را به خود اختصاص داده است
مقاله نیز در نشریات علمی منتشر شده  663همچنین تعداد 

درصد از تولیدات علمی در این زمینه  25است که معادل 
 .  باشدمی

انواع مدارك تولید شده در زمینه جراحی  ـ5جدول 
  رباتیک

 درصد تعداد نوع مدارك ردیف

1 Proceedings paper 1930 40/70 

2 Article 663 25 

3 Book chapter 84 09/3 

4 Editorial material 16 59/0 

5 Review 16 59/0 

6 Early access 4 15/0 

7 Book 3 11/0 

8  News item 2 07/0 

 100 2718 جمع              
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  گیـري و نتیجه بحث
هاي پایگاه وب آوساینس این مقاله با استفاده از داده

مدرك در  2718تعداد . انجام شد و نتایج ذیل را در برداشت
سطح جهانی در زمینه جراحی رباتیک در این پایگاه نمایه 

باشد و جا شده است که این نشان از نوپا بودن این حوزه می
 و مشارکت علمی با دارد که پژوهشگران این حوزه با همکاري

هایی را انجام داده کترونیک پژوهشمتخصصان مکانیک و ال
شاید یکی . هاي سریع در این زمینه هم بودتا شاهد پیشرفت

از دالیل کند بودن روند تولیدات علمی این حوزه نیز جمع 
نشدن متخصصان رشته هاي مکانیک و الکترونیک و جراحان 

ها در کنار یکدیگر باشد که سرمایه گذاران و و سایر تخصص
توانند با گردهمایی آنها در کنار هم و ن میدست اندرکارا

تشکیل تیم کاري، این زمینه را نیز رونق داده و سرعت رشد 
به طور کلی آمریکا، . جراحی رباتیک را نیز افزایش دهند

چین، ژاپن، آلمان و انگلستان کشورهاي پیشرو در این زمینه 
این بخش از  قرار دارد 15هستند و ایران نیز در جایگاه 

و موسوي ) 2019( هاي علیجانی و خلیلیژوهش با پژوهشپ
همخوانی دارد چرا که در ) 2018( چلک، یمین فیروز و ریاحی

ها نیز ایاالت متحده آمریکا و انگلستان و آلمان آن حوزه
 618ده دانشگاه برتر در این زمینه تعداد . اندپیشرو بوده

حوزه را درصد از کل مدارك این  23مدرك معادل نزدیک به 
 121اند که دانشگاه جان هاپکینگز با به خود اختصاص داده

ها نیز جا دارد سایر دانشگاه. مدرك در جایگاه اول قرار دارد
در این زمینه تالش خود را چند برابر نمایند تا در این زمینه 
نیز تولیدات علمی در سطح جهانی داشته باشند و در 

روند تولیدات این حوزه  .پیشرفت این حوزه نیز سهیم باشند

شروع شده و با شیبی مالیم رو به پیش بوده  1990از سال 
روند صعودي را طی نموده است که این  2001است و از سال 

هاي مختلف ادامه داشته است هر روند با نوساناتی در سال
   .چند از نظر کمی ضعیف بوده و در حد مطلوب نیست

هاي جان محمدي، شنتایج این بخش از پژوهش با پژوه
و موسوي چلک و ) 2012( یمین فیروز و نوشین فرد

ش تا ـچرا که این پژوه ،وانی داردـهمخ) 2018(ش همکاران
رده و در ـودي را طی کـهاي اخیر روندي صعنیز در سال

 43بیش از . باشندهاي مختلف با نوساناتی همراه میسال
فرانس یا درصد از کل تولیدات علمی این حوزه در ده کن

نشریه متشر شده است که این نشان از محدود بودن این 
ها و کمبود نشریه خاص در زمینه جراحی زمینه به کنفرانس

چه در سطح  این حوزهکه جا دارد متولیان  باشدرباتیک می
ملی و بین المللی در این زمینه نشریاتی را دایر نموده تا 

اي در حرفه تولیدات علمی این حوزه به صورت منسجم و
 70به طول کلی بیش از . نشریه مخصوص به خود منتشر شود

ها منتشر دات علمی این حوزه در کنفرانسـدرصد از تولی
شده است که این در نوع خود بی سابقه است و یکی از دالیل 

ود نشریه تخصصی در ـردید کمبـور که ذکر گطـآن هم همان
 ش با هیچـپژوهنتایج این بخش از  .باشدنه میـاین زمی

ش متفاوت ـها همخوانی ندارد و نتایج این بخکدام از پیشینه
دات علمی حوزه ـر تولیـباشد و اکثها میشـاز سایر پژوه

ها ارائه و چاپ و منتشر شده رانسـجراحی رباتیک در کنف
ها اینگونه نیست و در شـکه سایر پژوهـدرحالی .است

تشر ناي مان رشتهی همان حوزه و مجالت میـمجالت تخصص
  .اندشده
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Introduction & Objective: Robotic surgery is one of the novel and effective technologies in the 

medical world, about which a lot of research and development at national and international levels has been 
done. The purpose of this study is to investigate the scientific output of robotic surgery with a global view 
to determine its true position and to encourage researchers in this field. 

Materials & Methods: This research was done through a scientometric method. Data were extracted 
by searching through Web of Science Citation database and using the built-in engine to extract the needed 
data. Further, Excel software was used to draw the tables and charts in this study. 

Results: The findings showed that there were 2718 worldwide records in robotic surgery subject area. 
Respectively, The United States, China, and Japan are the top three countries in the list and the IR Iran is 
ranked 15th. The top ten universities in this subject area have 618 records, which is nearly 23% of all 
records. The scientific production process in this subject area has started since 1990 and has had a moderate 
pace since 2001, which has been going upward with various fluctuations over the years. More than 43% of 
all scientific output in this subject area has been published in ten conferences or journals. Overall, more 
than 70% of the scientific outputs have been published in conferences. 

Conclusions: Robotic surgery is one of the new and growing technologies that the medical 
community at both national and international levels will have to use and embark on. On this basis, the 
results show that scientific output is this issue does not have a high frequency and few countries, 
universities, authors, and publications have addressed this issue. 
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