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چکيده
مقدمه
علوم داروئی يکی از گرايش های علوم پزشکی بوده و بر اساس اطالعات موجود سهم بسزائی را در تولید
علمی در دانشگاه های علوم پزشکی به عه ه دارد .با توجه به ماهیت چن زمینده ای ()Multidisciplinary
علوم داروئی و زمینه های تخصصی متع د آن ،فرهیختگان رشته داروسازی و تخصص های مربوطه جايگاه
ويژه ای را در پیشبرد تحقیقات مرتبط با سالمت دارا مدی باشدن  .از طرفدی فرهنگسدتان علدوم پزشدکی
جمهوری اسالمی ايران بعنوان عالی ترين مرجع مشورتی برای سیاستگذاران كالن حوزه سدالمت ،وظیفده
پايش ،مستن سازی و مشاوره در خصوص ه ايت تحقیقات سالمت را بر عه ه داشته و ايدن مهدم توسدط
گروه های علمی فرهنگستان انجام می گیرد.
بر اين اساس پايش و مستن سازی تحقیقات داروئی ايران در سی سال گذشته (بازه زمانی - 5919-5931
شمسی و  5391-1159میالدی) در مطالعه حاضر انجام می گیرد.
روش شناسي
اسامی تک تک محققین داروساز ايرانی (ارسالی دانشدک ه هدای داروسدازی و مراكدز تحقیقداتی مدرتبط) از
اسکوپوس و با استفاده از ابزار جستجوی مولف استخراج ش  .به تفاوت نوشتار اسدامی در برخدی زبدان هدا و
تع د حسابهای افراد در اسکوپوس دقت ش  .سپس پس از ت وين لیست داروسازان ،نام خانوادگی و حدر
اول نام محقق در جستجوی مولف سامانه اسکوپوس وارد ش ه و فايل مربوط به داده ها با توجه به انطباق
آدرس محقق انتخاب ش  .اطالعات مورد نظر استخراج و به فايدل اكسدل اضدافه گرديد .پدس از تکمیدل
استخراج اطالعات و كنترل مج د ،داده ها به فايل  .savتب يل و با استفاده از بسدته آمداری  SPSSآندالیز و
گزارش گیری ش .
يافتهها
بررسی تع اد مقاالت انتشار يافته از آدرس ايران در بازه زمانی  5391-1159رون صعودی داشته و در سال
 1151تغییر جهشی را نشان می ده  ،درحالیکه رون صعودی برای ايران و موضوع داروسازی و نیز ايران و
آدرس *  Pharmacهمچنان سیر صعودی را طی می كن  .علی رغم اين سیر صعودی ،افزايش جهشی در
تع اد مقاالت كل ايران منجر به كاهش مشاركت مقاالت داروئی از ح ود  %51در سال  5391به ح ود %1
در سال  1159گردد .وقتی اين مشاركت برای چن كشور ديگر مطالعه گردي رون های ثابت يدا كاهشدی
مالحظه گردي  .با توجه به جمع بن ی مقاالت براساس تع اد مقاالت تک تک اعضاء ،در صورتی كده يدک
مقاله حاصل تحقیقات مشترک  9عضو ديگر از يک دانشک ه باش برای دانشک ه بعنوان  9مقالده در نظدر

گرفته ش  .دانشک ه داروسازی تهران با بیشترين تع اد اعضاء هیئت علمی و ق م بیشتری تعد اد مقداالت
ان كس ش ه را دارا میباش .
بحث و نتيجهگيري
رون رو به رش تع اد و كیفی مقاالت منتشر ش ه نشانگر حركت رو به جلو تحقیقات داروئدی بدوده و بدا
توجه به جايگاه خاص دارو در تحقیقات و پیشرفت های مرتبط با نظام سالمت ،انتظار می رود نتايج خوبی
در عرضه خ مات داروئی در سیستم سالمت داشته باشیم .با توجه به نبود مستن ات مکتوب در خصدوص
وضعیت پژوهش های داروئی ،پراكن گی های محل انجام تحقیقات و نیز وضعیت دانشک ه های داروسازی
كشور ،مطالعه حاضر تالشی بود برای تهیه مستن برای پايش و ه ايت فعالیت های پژوهشدی .توجده بده
ارتقاء كیفی تحقیقات و سرمايه گذاری بیشتر در راستای اجرای تحقیقات ه فمن  ،و توجه به اصول اخالق
پژوهش و انتشار يافته های پژوهشی ،راه را برای آين ه ای بهتر در توسعه داندش داروئدی و ارتقداء كیفدی
داروهای تولی داخل و كسب وجهه علمی در شان كشور عزيزمان باز كرده و نهايتاً موجبات ارتقاء سدط
سالمت را برای همه ايرانیان تامین خواه كرد.
کليدواژه :تحقیقات علوم دارويی ،مقاالت ،دانشک ه داروسازی ،هیئت علمی ،ايران.

