
 :ولؤمسنویسنده  
  مصطفی کریمی

 .ایران ،تهرانشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهدانشکده پیراپزشکی، 

  mostafakarimi64@yahoo.com پست الکترونیکی:+                    98 9371435527: تلفن 

 

 

  Web of Sciencesتولیدات علمی داروسازی و داروشناسی ایران در  ترسیم ساختار

 2012تا  2003های در سال
 

  3 فرید زایری      1 یم کازرانیمر      *2 مصطفی کریمی     1شکفته مریم 
 

 .، ایرانتهران، د بهشتیشهیدانشگاه علوم پزشکی رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، کتابداری و اطالع، استادیار .1
 .دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانرسانی پزشکی، . کارشناسی ارشد، کتابداری و اطالع2
 .پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانشکدهآمار زیستی، ، دانشیار. 3

36-44 صفحات ؛5139 زمستانپاییز و  ؛مدوشماره  ؛دوم رهدو ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله   

 دهيچک

حوزه موضوعی داروسازی و داروشناسی به عنوان پرتولیدترین حوزه موضوعی پزشکی است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیدات  :مقدمه

طراحی شده و در این بررسی، تعداد تولیدات و میانگین  2012تا  2003 هایلدر سا  web of sciencesوسازی ایران در علمی داروشناسی و دار
  .را شناسایی کند مذکور داتیتولهای استنادی ها و خوشهاستنادهای دریافتی این حوزه را مشخص و پرتولیدترین پژوهشگران و سازمان

 در ، کلیه مقاالت داروسازی و داروشناسی ایران نمایه شدهشود، جامعه پژوهشسنجی انجام میدر این پژوهش که با رویکرد علم :هاوشر

 Web of Sciences از پایگاه  2013نوامبر  12بوده است که در  2012تا  2003های بین سالweb of sciences افزار گردآوری و توسط نرم
Histcite مورد تحلیل قرار گرفت. 

مدرک بوده  5209روند صعودی داشته و تعداد کل آن  2012تا  2003های ایران طی سال تولیدات علمی حوزه داروسازی و داروشناسی :هایافته

ناسی عباس شفیعی در رتبه اول از نظر تعداد تولیدات و تعداد استنادهای دریافتی قرار دارد. پنج نویسنده پرتولید در حوزه داروسازی و داروش .است
های اول تا دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه اند.متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده

 اند. کشور انگلستان دارای بیشترین همکاری با پژوهشگران ایرانی است.سوم را از نظر تعداد تولیدات علمی به خود اختصاص داده

و داروشناسی در دوره مورد بررسی، رشد زیادی داشته است. اما میانگین استنادهای هر مقاله زیاد  تولیدات علمی حوزه داروسازی :گيریتيجهن

 .ریزی صورت گیردها باید برنامهنیست و برای افزایش کیفیت مقاالت در کنار افزایش کمیت آن

 .ایرانداروسازی، داروشناسی،  :هاکليدواژه
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رسانی . اطالع 2012تا  2003 یهادر سال Web of Sciencesدر  یرانا یو داروشناس یداروساز یعلم یداتساختار تول یمترسارجاع: شکفته مریم، کریمی مصطفی، کارزانی مریم، زایری فرید. 

 .36-44(: 2)2 ؛1395پزشکی نوین.
 

 

 مقدمه: 
طور که در سند نقشه جامع علمی کشور اشاره شده است، مقوله همان

های پیشرفت کشور و ابزار ترین زیرساختعلم و فناوری از مهم

های مختلف است و توانایی تولید و توسعه جدی رقابت در عرصه

نین دستیابی به چو فناوری و به کارگیری دستاوردهای آن و همعلم 

جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته 

 [. 1علمی در جهان از اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور است ]

ریزی اری، برنامهذگبررسی تولیدات علمی، ابزار مناسبی برای سیاست

 دارهدفموجب  آورد وصحیح و شناخت وضعیت گذشته را فراهم می

-گردد. همهای پژوهشی میهای علمی و تعیین اولویتردن حرکتک

mailto:mostafakarimi64@yahoo.com
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چنین منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید 

 [.2شود ]اطالعات علمی می

داد پژوهشی و وضعیت های بررسی برونیکی از کارآمدترین شیوه

سنجی با بررسی مقاالت منتشر کلی پژوهش، استفاده از مطالعات علم

گیری کمی تولیدات ده در نشریات علمی است. در این مطالعات، اندازهش

های هر تواند تا حدودی مشخص کند که فراوانی پژوهشعلمی می

 [.4-3کشور، هر نهاد، هر رشته علمی و هر فرد و روند آن چگونه است ]

هایی است حوزه موضوعی داروسازی و داروشناسی یکی از مقوله

سزایی داشته است و به عنوان بهثیر أتلم در ایران که در روند تولید ع

[. پژوهش 5] پرتولیدترین حوزه موضوعی پزشکی شناخته شده است

دهد که کشور ایران از نظر تعداد مدارک علوم دارویی نمایه شده نشان می

 ایدر بین کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در هر سه پایگاه داده

WOS (Web of Science) ،Scopus 

رتبه دوم  IPA (International Pharmaceutical Abstract)و 

 [.6] را پس از کشور مصر دارد

 حوزه پزشکی و به ویژه داروسازی و داروشناسی نیز با توجه به این

که به طور مستقیم با سالمت و زندگی افراد جامعه در ارتباط است، از 

با توجه به بودجه بسیار زیادی که در  اهمیت باالیی برخوردار است و

باید برای این قسمت  ،شودآموزش و پژوهش در این حوزه می

های الزم از وضعیت ریزی بدون داشتن دادهریزی کرد. این برنامهبرنامه

 موجود امکان پذیر نیست.

زاده و دهد که محمد حسنهای پیشین نشان میبررسی پژوهش

تولیدات علمی ایران در حوزه پزشکی به همکاران به بررسی تحلیلی 

سال  30طی  Web of Scienceسنجی از طریق پایگاه روش علم

دهد بیشترین تعداد مدرک ها نشان می( پرداختند. نتایج آن2007-1978)

های ایران در این پایگاه، مربوط به دوره زمانی منتشرشده از دانشگاه

وضوعی، بیشترین تعداد بوده است. از لحاظ حوزه م 2007تا  2003

مدرک مربوط به داروشناسی و کمترین تعداد مربوط به طب سالمندان 

 65حوزه پزشکی ) 20بوده است. دانشگاه علوم پزشکی تهران در 

درصد( به عنوان دانشگاه برتر شناخته شده است. بیشترین همکاری 

. [7] درصد( بوده است 5/22ده امریکا )علمی با کشور ایاالت متح

سگرپور و همکاران نیز به ارزیابی روند تحقیقات علوم دارویی ایرانی م

المللی و مقایسه آن با سایر کشورهای شده در نشریات بین منتشر

های سنجی در طی سالفریقای شمالی از طریق تحلیل علمآخاورمیانه و 

های دهد در مجموع سالمیالدی پرداختند. نتایج نشان می 2006تا  1996

شده در  بررسی، کشور ایران از نظر تعداد اسناد علوم دارویی نمایهمورد 

فریقای شمالی در هر سه پایگاه داده آبین کشورهای خاورمیانه و 

WOS ،Scopus  وIPA  رتبه دوم را پس از کشور مصر دارد. تحلیل

ها بیانگر های مذکور در طی این سالروند مستندات علوم دارویی پایگاه

 WOS، رتبه ایران در دو پایگاه 2006تا  2004های ر سالآن است که د

و  2005های یافته و این موضوع در سال به مقام اول ارتقا Scopusو 

زاده و همکاران به . شریف[6] صادق است IPAدر مورد پایگاه  2006

 1959های بررسی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بین سال

دهد که از لحاظ حوزه موضوعی، ها نشان مینتایج آنپرداختند.  2011تا 

مولکولی و بیوشیمی با  شناسیزیستبیشترین تعداد مدرک بعد از حوزه 

 مدرک بوده است 321شناسی با مدرک مربوط به داروشناسی و سم 653

نیز به ارزیابی وضعیت انتشار و استناد به مقاالت  . شاهبداغی و شکفته[8]

های استنادی نامهکی شهید بهشتی در نمایهدانشگاه علوم پزش

Thomson Reuters پرداختند. نتایج 2007تا  1998های در سال

های مورد بررسی، بیشترین تعداد مدرک دهد در مجموع سالنشان می

و  Li. [9] درصد( بوده است 14داروشناسی ) و مربوط به داروسازی

ازی و داروشناسی به بررسی انتشارات علمی مجالت داروس همکاران

های مختلفی در شمال آسیا مربوط به نویسندگان چینی در قسمت

دهد که رشد کمی تولیدات علمی حوزه ها نشان میپرداختند. نتایج آن

داروسازی و داروشناسی در کشورهای چین، تایوان و هنگ کنگ هم 

نیز به ارزیابی همکاری در  Wilson. عصاره و [10] زیاد بوده است

 . [11] دات علمی ایران پرداختندتولی

دهد بیشترین همکاری پژوهشگران ایران با نتایج نشان می

پژوهشگرانی از کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا و داروشناسی و 

و  Bordonsداروسازی پرتولیدترین حوزه موضوعی ایران بوده است. 

در مجالت  شده سنجی مقاالت تحقیقاتی منتشربه تحلیل کتاب همکاران

های شده در نمایه استنادی علوم در اسپانیا در سال فارماکولوژیک نمایه

دهد تعداد مقاالت اسپانیایی ها نشان میپرداختند. نتایج آن 1989تا  1980

در طی دهه مذکور رشد  داروشناسیالمللی داروسازی و در مجالت بین

که ساختار، کمیت  دهدها نشان میلیکن بررسی. [12] زیادی داشته است

های پس و کیفیت انتشارات علمی داروشناسی و داروسازی ایران در سال

بنابراین پژوهش حاضر با بررسی تولیدات مشخص نیست.  2002از 

در  Web of Scienceعلمی داروشناسی و داروسازی ایران در 

نظر دارد به اهداف تعیین تعداد تولیدات،  در 2012تا  2003های سال

 گین استنادهای دریافتی، میانگین تعداد نویسندگان دست یابد و ضمنمیان

های های استنادی، پرتولیدترین پژوهشگران و سازمانشناسایی خوشه

 این حوزه را تعیین نماید.
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تواند سبب آگاهی محققان از های این پژوهش مییافته

 وضعیت کمی و کیفی تولیدات علمی پژوهشگران ایران در

 Web of Sciences  شده و با مشخص کردن وضعیت

های انجام شده، زمینه را برای استنادی و ساختار پژوهش

ریزی در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات این برنامه

 حوزه فراهم نماید.
 

 :هاروش
این پژوهش از نوع کاربردی است و روش پژوهش 

 سنجی است. از تحلیلـ تحلیلی با رویکرد علمپیمایشی

برای ترسیم  Histciteافزار استنادی و امکانات ترسیم نرم

ها استفاده شده است. جامعه نقشه استنادی و تعیین خوشه

 پژوهش، کلیه مقاالت داروسازی و داروشناسی ایران نمایه

 2012تا  2003های بین سال Web of Sciencesشده در 

نوامبر  12 مطابق با 1392آبان  21ها در تاریخ دادهبوده است. 

جستجو شد. برای  Web of Sciencesاز پایگاه  2013

جستجو از قسمت جستجوی پیشرفته این پایگاه و فرمول زیر 

 استفاده شد:
SU = (pharmacology AND pharmacy) AND 

CU = Iran AND PY=2003-2012 
 

 Sciences Citation Indexجستجو به پایگاه 

(SCI)--1970-present  .رکوردهای بازیابی محدود شد

در  (full record) عنوان( به شکل رکورد کامل 5289شده )

ذخیره  isi.و  txt.هایی به فرمت متن ساده و با پسوند فایل

و   Histciteافزار های پژوهش از نرمتحلیل داده جهتشد. 

Excel .استفاده شد 

دست آوردن میانگین استنادهای دریافتی مقاالت ه برای ب 

ی هر سال، تعداد استنادهای دریافتی مربوط به هر سال به ازا

)زمان گردآوری  2013های حاصل از تفاوت بر شماره سال

ها( تا سال مورد بررسی تقسیم شد. مثالً تعداد استنادهای داده

به  2005، سال 9به عدد  2004، سال 10به عدد  2003سال 

 تقسیم شده است. 8عدد 
 

 :هایافته

بوط به حوزه داروسازی و داروشناسی طی کل مقاالت مر

براساس جستجوی صورت گرفته در  2012تا  2003های سال

طور که همان .مدرک است 5209پایگاه نمایه استنادی علوم، 

تولیدات علمی پژوهشگران  ،شودمالحظه می 1 در نمودار

 2003حوزه داروسازی و داروشناسی ایران طی دوره ده ساله 

اند تا اینکه در سال روند صعودی پایداری داشته 2012تا 

 857نسبت به سال قبل از آن کمی کاهش داشته و به  2012

ترین میزان و مدرک کم 150با  2003رسد. سال مدرک می

مدرک بیشترین میزان تولید علمی را دارا  1045با  2011سال 

و  9870ها نشان داد که تعداد کل نویسندگان یافتههستند.

 5208است.  46/4میانگین تعداد نویسندگان در هر مدرک 

مدرک به زبان آلمانی است.  1مدرک به زبان انگلیسی و تنها 

 850درصد( از نوع مقاله و  36/75مدرک بازیابی شده ) 3926

 233درصد( از نوع چکیده مقاله سمینار،  31/16مدرک )

ک مدر 200درصد( از نوع مقاله مروری و  47/4مدرک )

سردبیر، نامه، به درصد( از سایر انواع شامل نامه  84/3)

 اند.مقاالت همایش بوده

دهد که تعداد کل استنادهای دریافتی نشان می 1 دولج

 5209استناد است که با توجه به تعداد مقاالت که  31287

 6کلی طورمدرک است، میانگین استناد به ازای هر مدرک ب

ها به طور متوسط نی هر مقاله در طی این سالاستناد است. یع

استناد دریافت کرده است. با توجه به سال انتشار مقاالت  6

 9/1با مقدار  2008و  2005 هایتوان گفت که مدارک سالمی

با مقدار  2012و  2011 هایاستناد دریافتی، بیشترین و سال

دریافتی ، کمترین مقدار میانگین استنادهای 1/1 میانگین برابر

 .انددر هر سال به ازای هر مدرک را به دست آورده

 2012تا  2003های حوزه داروسازی و داروشناسی ایران در سالمیانگین استنادهای دریافتی در مقاالت  -1 جدول

 2004 2003 سال انتشار
 كل 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 31287 935 2295 3316 3184 4950 3884 3698 3556  3001 2468 تعداد استناد

 5209 857 1045 744 629 528 412 331 230  283 150 تعداد مقاالت

 6 1/1 2/2 5/4 1/5 4/9 4/9 2/11 4/15  6/10 4/16 میانگین استناد به هر مدرک

به ازای هر  میانگین استناد

 سال
8/246 4/333 

 
5/444 3/528 3/647 0/990 0/796 3/1105 5/1147 0/953 - 
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 2012تا  2003های ـ تولیدات علمی حوزه داروسازی و داروشناسی ایران بین سال 1 نمودار

 

مدرک به  148با  یعیشف شود،یمشاهده م 2طور که در جدول همان

مدرک،  145با  یبوده است. سپس عبدالله یسندهنو یدترینعنوان پرتول

 ینچنر دارند. هممدرک در رتبه دوم و سوم قرا 121دست با  ینزر

 بوده است. یسندهنو یناستناد پراستنادتر 1821با  یعیشف

 یهااستناد در رتبه 1255دست با  یناستناد، زر 1417با  عبداللهی

در  یدپرتول یسندهپنج نو ی،سازمان یدوم و سوم قرار دارند. از نظر وابستگ

ان تهر یمتعلق به دانشگاه علوم پزشک یو داروشناس یحوزه داروساز

 .اندبوده

 2012تا  2003های پرتولید حوزه داروسازی و داروشناسی ایران در سال ویسندگاننفراوانی  -2 جدول

 نویسندگان رتبه
 تولیدات علمی

 TLCS TGCS وابستگی سازمانی
 درصد به كل تولیدات علمی تعداد

 1821 364 دانشگاه علوم پزشکی تهران 80/2 148 عباس شفیعی 1

 1417 316 وم پزشکی تهراندانشگاه عل 78/2 145 محمد عبداللهی 2

 1255 282 دانشگاه علوم پزشکی تهران 32/2 121 محمدرضا زرین دست 3

 974 122 دانشگاه علوم پزشکی تهران 92/1 100 احمدرضا دهپور 4

 980 216 دانشگاه علوم پزشکی تهران 79/1 93 علیرضا فرومدی 5

 840 182 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25/1 65 سعید امامی 6

 479 129 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 21/1 63 ابوالقاسم جویبان 7

 779 65 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 21/1 63 علی نخودچی 8

 447 94 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 17/1 61 رامین میری 9

 601 74 دانشگاه علوم پزشکی تهران 06/1 55 رسول دیناروند 10

. 
 یدانشگاه علوم پزشک شود،یمشاهده م 3 که در جدول طورهمان

سازمان بوده  یدتریناستناد به عنوان پرتول 9592مدرک و  1408تهران با 

استناد و  2459مدرک و  701با  یاست. پس از آن دانشگاه آزاد اسالم

استناد  2761مدرک و  470با  یبهشت یدشه یدانشگاه علوم پزشک

 .اندبه خود اختصاص داده یعلم اتیدنظر تعداد تول ازرا  یبعد یهارتبه

 181کشور انگلستان با  شود،یمشاهده م 2که در نمودار  گونههمان

 یشترینب یدارا المللیینشده ب یفیتألدرصد مدارک هم 27مدرک و 

 یاالتبوده است. پس از کشور انگلستان، ا یرانیبا پژوهشگران ا یهمکار

 88رتبه دوم و کشور کانادا با درصد( در  19مدرک ) 130با  یکامتحده امر

  .درصد( در رتبه سوم قرار دارند 13مدرک و )

مورد  یهادر سال شود،یمشاهده م 3که در نمودار  طورهمان

با موضوع  یکشکل گرفته است که از خوشه  یخوشه اصل 5 یبررس

و  یدانتاکس یدست، خوشه دو با موضوع آنت ینزر یتو با مرکز ینمورف

خوشه چهار از  ی،فرومد یسندگینو به یه از مقاالتخوشه س یابت،د

فروال  یاهو خوشه پنج با تمرکز بر موضوع گ یبانجو یسندگینو با یمقاالت

(Ferulaو با مرکز )شده است. یلتشک یرانشاهیا یت 
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 2012تا  2003های پرتولید حوزه داروسازی و داروشناسی ایران در سال هایسازمان -3 جدول

 هاسازمان بهرت
 تولیدات علمی

TGCS TLCS 
 درصد به كل تولیدات علمی تعداد

 1511 9592 90/26 1408 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1

 405 2459 05/12 701 دانشگاه آزاد اسالمی 2

 311 2761 02/9 470 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3

 515 3773 08/8 421 دانشگاه تهران 4

 456 2923 93/7 413 اه علوم پزشکی تبریزدانشگ 5

 388 2319 04/7 367 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6

 205 1800 89/5 307 دانشگاه شهید بهشتی 7

 164 1908 05/5 263 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 8

 164 1732 99/4 260 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9

 192 1515 57/4 238 دانشگاه تربیت مدرس 10

 

 

 

  181  انگلستان

27 

  130  آمریکا

19 
 13  88  كانادا

 8  51  آلمان

 7  50   اپن

 7  47  استرالیا

 6  39  سایر

 5  31  مالزی

 4  29  ایتالیا
 4  26  پاكستان

 
 

 2012تا  2003های تولیدات علمی داروسازی و داروشناسی ایران در سالـ كشورهایی با بیشترین همکاری در 2 نمودار
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 2012تا  2003های های استنادی در تولیدات علمی داروشناسی و داروسازی ایران در سالخوشه -3 نمودار

 
 گیری:نتیجه

تولیدات علمی حوزه داروسازی و داروشناسی در فاصله زمانی 

دهنده توجه بیشتر است که نشان، رشد چشمگیری داشته 2012تا  2003

 WOSپژوهشگران این حوزه به انتشار مقاله در نشریات تحت پوشش 

نقشه جامع علمی کشور بر تولیدات علمی کید أتاست که هم راستا با 

هایی که تولیدات علمی را در بین حوزه چنین برخی از پژوهشاست. هم

اند که به این نتیجه رسیدهاند، های مختلف بررسی کردهپزشکی و حوزه

[. مسگرپور نیز در 14-13میزان تولیدات علمی در این حوزه باالست ]

مقاله خود که به بررسی تولیدات علمی حوزه علوم دارویی در دوره ده 

پرداخته است، به روند صعودی این تولیدات و  2006ساله منتهی به 

ت علمی ایران اشاره نسبت باالی تولیدات این حوزه به نسبت کل تولیدا

های [. به عبارت دیگر، نتایج پژوهش حاضر، پژوهش6کرده است ]

شده به وسیله نویسندگان ایرانی  نماید. مقاالت منتشرمییید أتپیشین را 

اند. استناد دریافت کرده 31287های مورد بررسی، در مجموع در سال

استناد است. یعنی در هر  1/637کلی طورمیانگین استناد به ازای هر سال ب

های دریافتی استناد دریافت شده است که استناد 637سال به طور متوسط 

 2003هاست و سال بیشتر از سایر سال 5/1147با میانگین  2011سال 

 استناد دارای کمترین میزان استناد بوده است. 8/246نیز با میانگین 

است، به این  6ازای هر مدرک میانگین کلی استنادهای دریافتی به 

 2011های استناد دریافت کرده است. سال 6شده  معنا که هر مقاله منتشر

دارای کمترین مقدار از این نظر هستند  1/1با مقدار میانگین برابر  2012و 

و این مورد به این دلیل است که مقاالت این دو سال نسبت به بقیه 

اند. ی برخوردار شدهتراز استناد کمتبع آن ی داشته و به ترها زمان کمسال

بیشتر از مقاالت سایر  2008و  2005های چنین این مقدار در سالهم

های دهد کیفیت مقاالت سالنشان میله أمس( است. این 9/1ها )سال

 است. هترها باز مقاالت سایر سال 2008و  2005

است که تا حدودی از آن جایی که تعداد استنادها از معیارهایی 

دهد و در ارزیابی علم بسیار مورد توجه کیفیت تولیدات را نشان می

است، الزم است به ارتقای کیفیت تولیدات علمی توجه شود چون 

کیفیت باالتر تولیدات موجب افزایش تعداد استنادهای دریافتی خواهد 

دست پرتولیدترین و پراستنادترین شد. شفیعی، عبداللهی و زرین

به این اند. ضمناً باید ویسندگان حوزه داروسازی و داروشناسی بودهن

 دارای بیشترین تولیدات علمی نویسندگان مسأله اشاره شود که اکثر

شاید به دلیل ه ألمسعلوم پزشکی تهران هستند. این مربوط به دانشگاه 

قدمت دانشگاه علوم پزشکی تهران و پیشکسوت بودن اساتید این 

این دانشگاه از  چنین ممکن است به این دلیل باشد کههمه باشد و دانشگا

ها از وضعیت نظر تجهیزات و امکانات پژوهشی نسبت به سایر دانشگاه

به تولید علمی بیشتر و خود منجر ه ألمساین  وبهتری برخوردار است 

سطح ها در و باعث ارتقای رتبه علمی اساتید این دانشگاه باالتر باکیفیت

ها، دانشگاه تولیدترین سازمان المللی شده است. در بررسی پرملی و بین

علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی شهید 

های اند. این نتیجه با یافتهها بودهبهشتی به عنوان پرتولیدترین سازمان

ایران در  پژوهش مسگرپور و همکاران در حوزه تحقیقات علوم دارویی

ها، دانشگاه علوم پزشکی تهران، که پرتولیدترین سازمان 1388سال 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران هستند، تا حدودی 

متفاوت است. در پژوهش مذکور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 

ولی در پژوهش حاضر  [6] تولید بوده است عنوان دومین سازمان پر

گاه آزاد اسالمی رتبه دوم را از این نظر به خود اختصاص داده است دانش
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افته است. و رتبه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مکان سوم تنزل ی

اشاره شود که دوره زمانی مورد بررسی در این دو ه ألمسالبته باید به این 

زمینه رشد کمی در این مل أتپژوهش متفاوت بوده است. اما نکته قابل 

احتماالً به دلیل ه ألمستولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی است که این 

ست ا افزایش پذیرش دانشجوزمینه  درهای دانشگاه آزاد اسالمی سیاست

التحصیالن و افزایش تعداد مقاالت این که در نهایت افزایش تعداد فارغ

تواند این باشد یکی از دالیل این رشد می دانشگاه را به دنبال دارد. ضمناً

که مقاالت کلیه واحدهای تابعه دانشگاه آزاد تحت یک وابستگی 

 شوند.سازمانی منتشر می

توان به رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تهران در چنین میهم

چنین رتبه اول دانشگاه تهران از های علوم پزشکی و همبندی دانشگاهرتبه

نظر تولید علم در سطح کشور اشاره کرد که در این پژوهش به رتبه 

هارم از نظر تولیدات داروسازی و داروشناسی دست یافته است. این چ

یرپزشکی در این مرتبه قرار گرفته  مسأله قابل توجه است که دانشگاه غ

ای و علوم پایه بودن این حوزه تواند ماهیت میان رشتهاست و دلیل آن می

باشد. در بررسی کشورهایی با بیشترین همکاری، کشورهای انگلستان، 

اند. اما ریکا و کانادا بیشترین همکاری را با نویسندگان این حوزه داشتهام

[. 21-13های مشابه کشور امریکا در رتبه اول قرار دارد ]در اکثر پژوهش

دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران ها نشان میهای سایر پژوهشیافته

د اختصاص ها رتبه اول را از نظر تولیدات علمی به خودر برخی از حوزه

توان به پژوهش مردانی در حوزه ایدز اشاره داده است. به عنوان نمونه می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نویسندگان حوزه داروسازی  [.19] کرد

و داروشناسی در ایران همکاری بیشتری با نویسندگانی از کشور انگلستان 

قابل ی همکار اند. وجود سه کشور انگلیسی زبان در صدر کشورهاداشته

نیز اشاره داشت که تحصیل در یک ه ألمستوجه است و باید به این 

های پس از های علمی در سالتواند باعث ادامه همکاریکشور می

 المللی شود.های بینالتحصیلی و افزایش همکاریفارغ

دهد های استنادی شکل گرفته در این حوزه نشان میبررسی خوشه

ندگان به تشکیل خوشه در تولیدات مورد بررسی زیاد که تمایل نویس

گرفته نیز بیشتر ماحصل خوداستنادی  های شکلنیست و خوشه

نویسندگان است و این موضوع شایسته حوزه موضوعی داروسازی و 

تولیدترین حوزه موضوعی پزشکی در ایران  داروشناسی که به عنوان پر

یفیت و اثرگذاری تولیدات رسد کشود، نیست و به نظر میشناخته می

علمی این حوزه که با بررسی استنادهای دریافتی این حوزه مشخص 

توجه  مورده ألمسبخش نیست و الزم است این ایتچندان رض ،شودمی

ها قرار گیرد و با اختصاص امکانات و فراهم کردن پژوهشگران و دانشگاه

پذیری و دریافت استناد یتؤر یزمینه ،المللیهای بینفضای همکاری

 بیشتر فراهم گردد.

توان گفت هر چند رشد کمی تولیدات علمی حوزه کلی میطورب

های مورد بررسی قابل توجه است، داروشناسی و داروسازی در سال

وضعیت کیفی  دهنده ارتقایتواند نشانلیکن دریافت استنادهای بیشتر می

سسات ؤمها و ریزی بیشتر دانشگاهاز به برنامهنیه ألمسها شود که این آن

چنین فراهم ها است. همبودجه به پژوهش پژوهشی و اختصاص بیشتر

تواند المللی میهای علمی در سطح بینکردن زمینه افزایش همکاری

مدت و ریزی میانباعث ارتقای کیفیت تولیدات علمی شود. برنامه

های پژوهشی های هدفمند توسط تیممدت برای انجام پژوهشبلند

 باشد.ثر ؤمهای مختلف گیری خوشهتواند در شکلمی

 

 تشکر و قدردانی:
 با ،آن دوم سندهینو ارشدیکارشناس نامهانیپا از برگرفته مقاله نیا

مقاالت داروسازی و لیفی أتهای همترسیم و تحلیل شبکه» عنوان

« 2012تا  2003 هایاستنادی علوم در سالداروشناسی ایران در نمایه 

 یپزشک علوم دانشگاه در شکفته میمر دکترخانم  ییراهنما با که است

 .است شده انجام یبهشت دیشه
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Original Article 

 

Abstract 
 

Introduction: The subject area of Pharmacy and Pharmacology is the most productive 

medical subject area. The present study intends to investigate the scientific production of the 

Pharmacology and Pharmacy in Web of Science in 2003 to 2012 and to identify the number 

of publications, the average number of received citations, the most productive researchers and 

organizations as well as the citation clusters in this area. 

Methods: The present research takes scientometrics approach in which population, research 

society, all articles related to the pharmacology and pharmacy field in 2003 to 2012 indexed in 

Science Citation Index database collected from Web of Science Database in 12 November 

2013 and were analyzed by HisteCite software. 

Results: All articles related to the pharmacology and pharmacy field in 2003 and 2012 shows 

an upward trend with 5209 documents. Abbas Shafie ranked first in terms of the number of 

the production and the number of received citations. The most productive five authors in the 

field of the Pharmacy and Pharmacology are owned by Tehran University of Medical 

Sciences. Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University and Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences ranks first to three in terms of the number of the 

scientific production. England with 181 documents and 27% of the documents have most 

cooperation with Iranian researchers. 

Conclusion: The scientific production of the pharmacology and pharmacy field during the 

years 2003 to 2012 has had a substantial growth but the average citations per article is not 

significant so planning is required to increase the quality of the articles rather the quantity. 
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