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 دهيچک
تنیدگي روزافزون حاامم بار توساعه فنااوري و ناوآوري در علاوم و فناون متفااوت باعا            شمول بودن ماهیت علم، پیچیدگي و در هم جهان :هدف زمينه و

المللاي   هااي ملاي و باین    سازي علاوم داروياي در عرصاه    شبكه. المللي شده است دانشگاهي و بین تخصصي، بین اي، بین رشته هاي بین همكاري  گسترش دامنه

ساازي داناش و تخصاا داروساازي در      المللاي  اين امر نیازمند چارچوبي براي باین . المللي است هاي علمي و فناورانه ملي و بین آفريني در شبكه ستلزم نقشم

 «و راهگشا است؟المللي داروسازي مدام الگ هاي ملي و بین سازي به منظور گسترش شبكه»باشد؛  هدف اصلي اين مقاله، پاسخ به اين پرسش مي. مشور است

مطالعات اسنادي به منظور بررسي اسناد مرتبط با توسعه علوم دارويي در ايران، روش تحلیل روند به منظور بررسي وضعیت روندهاي  از روش: روش

 . تفاده شده استآزمايي و اعتباربخشي به نتايج اس آموزشي و پژوهشي توسعه علوم دارويي در ايران و نیز روش مصاحبه با خبرگان براي راستي

ساازي   هاي داروسازي با توجه به تأثیر آنها بر ظرفیت و مارمرد هر دانشكده در فضااي شابكه   هاي عملیاتي دانشكده اي از شاخا مجموعه  :ها يافته

هااي داروساازي    كدهو براساس آن تیپ بندي دانش المللي احصا شد پژوهشي در سه دسته آموزشي،پژوهشي و جايگاه در نظام رتبه بندي ملي و بین

 .هايي پیشنهاد شده است ها ماموريت به تناسب تیپ مشخا شده براي دانشكده. انجام گرفت

براين اسااس،  . هاي هر دانشگاه است ها و توانمندي سازي علمي در حوزه علوم دارويي مستلزم آمايش سرزمین و احصاي ظرفیت شبكه :گيري نتيجه

هاي مطار  در علاوم داروياي مشاور،      نفعان هر يک از دانشگاه علوم دارويي از طريق گفتگو با خبرگان و ذي ضمن احصاي روندهاي مرتبط با توسعه

المللي  هاي ملي و بین ها در شبكه آفريني اين دانشگاه هاي نقش بندي و برپايه آن توانايي جايگاه دانشگاه در نظام آمايش سرزمیني علوم دارويي صورت

 .مشخا شدنددر قالب سه تیپ دانشگاه 
 

 المللي ، همكاري بینهاي عالي داروسازي مدرسه بیني آينده پیشايران، ارتباط، : هاكليدواژه

 
 مقدمه

هاي علمي و تكنولوژيک، پرامندگي  و نوآوري در عرصه  سرعت خالقیت

هااي   استعدادها و توان فرهیختگي و نخبگي در سراسار جهاان، محادوديت   

ه داروسازي از حی  منابع انساني، دانشاي،  نهادهاي علمي و صنعتي در حوز

هاي تاريخي است مه به ضرورت بساط   اجرايي و مالي همگي از جمله زمینه

سازي نهادها و اجتماعات علمي مشور در حوزه داروساازي   و گسترش شبكه

جساتجوي درماان   (. 0)المللاي دامان زده اسات    هاي ملاي و باین   در عرصه

در سراسر جهان جلوه مشخا و عیناي   گیر مرونا مناسب براي بیماري همه

آنچاه باعا    (. 2)هاي علمي و تكنولوژياک دارد  سازي در حوزه اهمیت شبكه

شتاب و گسترش اين موضوع در حوزه داروساازي شاده اهمیات و اولويات     

. تاريخي موضوع سالمت شهروندان براي تمامي مشورهاي جهان بوده اسات 

نادهاي همكااري و تساهیم    اين اهمیت تاريخي باع  تساريع و تعمیاق پیو  

اجماع نظر جهاني دربااره اهمیات   . دانش و تجارب میان مشورها شده است

پذير براي دستیابي به اعتمااد متقابال و    وضع قوانین و استانداردهاي مقايسه

ساازي میاان مشاورها را     چندجانبه عامل ديگري است مه همكاري و شبكه

  (.7)گسترش بخشیده است

هااي تحقیاق و    المللي هزينه براي تأمین بین اشتراک مساعي مشورها

هااي   توسعه مورد نیاز براي درمان مرونا، تسهیم زود هنگام نتايج پژوهش

المللي و تباادل   انجام شده قبل از انتشار رسمي آنها در مجالت علمي بین

المللااي از مصاااديق  هاااي تحقیااق و توسااعه بااین  پژوهشااگران در گااروه
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 و همكاران مقدم محمد حسیني

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /34

(. 4)لوم براي دستیابي به سالمت جهاني استالمللي در ع سازي بین شبكه

سرعت عمل اجتماع علمي جهاني در حوزه داروسازي براي دسترساي باه   

نظیر بوده و  هاي دارويي مرونا در تاريخ بهداشت جهاني بي وامسن و درمان

هااي مناساب    ورزي براي دستیابي به درمان ساز انديشه اين موضوع زمینه

 (. 5)شده است HIVه از قبیل هاي مشاب براي ساير بیماري

با توجه به اين مقدماه پرساش اصالي ايان مقالاه ايان اسات ماه         

المللي در علوم  بین  هاي ملي و سازي سناريوهاي مطلوب گسترش شبكه

 دارويي مدام است؟

 

 روش
هااي   هااي پاژوهش از روش   در اين مقاله متناظر با هار ياک از گاام   

 :متفاوتي به شر  زير استفاده شده است

       از روش تحلیل اسنادي باراي بررساي رونادها، اطالعاات و وضاعیت

 (. 6)گذشته و امنون علوم دارويي ايران بهره برده شده است

 هااي   ها و ظرفیات  با استفاده از روش رصد میداني امكانات، توانمندي

هاي به دست آمده با استفاده از  هاي داروسازي بررسي و داده دانشكده

آزماايي و   نفعان ايان مؤسساات راساتي    و ذيروش گفتگو با خبرگان 

 .اعتباربخشي شده است

هاي داروسازي مشور از دبیرخانه شاوراي آماوزش    اطالعات دانشكده

داروسازي و تخصصي در وزارت بهداشت ياا تمااس مساتقیم باا ماديران      

هاي  سپس به شاخا. جمع آوري شده است0700ها دراسفندماه دانشكده

تأثیر بر روي جايگاه پژوهشي دانشاكده، وزن  احصاء شده، براساس میزان 

 . ممي داده شد و اطالعات مورد ارزيابي قرار گرفت

 .بندي شدند ها گروه بر اساس امتیازات به دست آمده دانشكده

هاا   هااي آموزشاي و پژوهشاي دانشاكده     در اين پیماايش توانمنادي  

هاااي پژوهشااي مااورد مطالعااه در  برحسااب پژوهشااگرهاي برتاار و حااوزه

از طريق سامانه علام سانجي وزارت بهداشات و     2و  0هاي تیپ  كدهدانش

هااي   داده  همچنین بروندادهاي پژوهشي رسمي منتشار شاده در پايگااه   

در ادامه، با استفاده از روش میزگارد  (. 3)المللي رصد شد علميِ ملي و بین

آزمايي شده و در نهايت اين  دار راستي هاي پژوهشي اولويت خبرگان حوزه

در . هايي براي هر دانشكده تعیاین شاده اسات    ها در قالب مأموريت حوزه

هاي پژوهشي براي هر حوزه تهیه  نهايت، پیش نويس برنامه عملیاتي گروه

 (. 0)آزمايي شد و در فرهنگستان علوم پزشكي مشور اعتباربخشي و راستي

 

 ها يافته
ران در دانشگاه تها  0707در ايران اولین دانشكده داروسازي در سال 

به مرور با افزايش نیاز مشور به خدمات داروساازان و لازوم   . اندازي شد راه

هاي داروسازي ديگار باه ترتیاب     توسعه برنامه درسي اين رشته، دانشكده

  (.0)تقدم زماني تأسیس شدند

هاي داروسازي با توجه باه   هاي عملیاتي دانشكده اي از شاخا مجموعه

ساازي پژوهشاي    دانشكده در فضاي شبكه تأثیر آنها بر ظرفیت و مارمرد هر

گاذاران   پیشنهادي انتخاب و پس از دريافت اجماع نظر خبرگاان و سیاسات  

 . نظر، براي هر شاخا وزني در نظر گرفته شده است صاحب
 

 هاي آموزشی شاخص
 7دانشكده داروسازي در مشاور وجاود دارناد ماه      26در حال حاضر 

 . باشند گاه آزاد اسالمي ميدانشكده در بین آنها زير مجموعه دانش

اطالعات مربوط به تناسب تعدادي اعضاي هیئت علمي با دانشجويان 

 .نشان داده شده است شكل هر دانشكده در 

آيد مه شاخا عمومي نسبت  چنین بر مي 0از بررسي اطالعات شكل 

باشد و اين  مي 01ايران در حدود دانشجو به عضو هیئت علمي براي مشور 

وجاود تعادادي از    (.01)موضوع به میانگین و نُارم جهااني نزدياک اسات    

هاا و   هاي باالتر عمدتاً مربوط به سن پايین دانشكده ها با شاخا دانشكده

 .باشد شرايط رشد و نمو آنها به سوي بلوغ سازماني مي

اروسازي مشور در هاي د اطالعات مربوط به هرم هیئت علمي در دانشكده

Error! Reference source not found.0  شااده و مطااابق بررسااي   ارائااه 2و

ها از مادر علماي   ه هاي موضوع تأثیر قدمت و نیز سطح برخورداري دانشكد داده

همچنانكاه  . بر روي میزان ارتقاي مرتبه اعضاي هیئات علماي مشاهود اسات    

هاا   بندي نهايي دانشاكده  توجهي را با تیپخواهیم ديد اين روند همخواني قابل 

دهد مه اين هماهنگي از نقطه نظر اهاداف   ها نشان مي براساس تمامي شاخا

هااي   هاا توساط تیاپ    اين مطالعه و تضمین عملكرد شايساته رهباري شابكه   

 .باشد معرفي شده نويد بخش مي

هااي دمتاراي    هاي داروسازي مشور در زمیناه رشاته   وضعیت دانشكده

رشاته   07،  تعاداد  0700بیانگر آن است مه تا پايان ساال   PhD تخصصي و

هااي   در حیطه داروسازي در تعادادي از دانشاكده   PhDدمتراي تخصصي و 

رشاته از آنهاا در حیطاه     02اند مه  داروسازي مشور پذيرش دانشجو داشته

اين اطالعات از دبیرخانه شوراي آماوزش داروساازي و   .)باشند غیر بالیني مي

ها در اين مورد  ه دست آمده و اطالعات ارايه شده توسط دانشكدهتخصصي ب

 (.تواند باعدم تطابق با وضع موجود مواجه باشد ناقا يا نابهنگام بوده و مي

هاي داروسازي  هاي تخصصي در دانشكده وجود طیف وسیعي از رشته

تواند پیشران مناسبي براي سازماندهي و پیشبرد اهداف  متوسط به باال مي

المللاي باه لحااض حضاور دانشاجويان تحصایالت        سازي ملي و بین كهشب

 . هاي تحقیقاتي مرتبط با آنان باشد تكمیلي و پروژه

هايي مانناد شایمي    هاي داروسازي مشور، رشته در برخي از دانشكده

شناسي، نظارت بر علوم دارويي، ترمیباات طبیعاي و داروياي     دارويي، سم

ايان امار باه    . نیز پذيرش دانشجو دارنددريايي در مقطع مارشناسي ارشد 

 .سازي ممک مند ها در امر شبكه تواند به ظرفیت دانشكده نوبه خود مي
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 ورهاي داروسازي مش المللي دانشكده سازي علمي ملي و بین نگر براي شبكه مدلي آينده

 35/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 

 
 هاي داروسازي ت علمی در دانشکدهئتعداد دانشجو به ازاي هر عضو هي -1شکل 

 

 
 هاي داروسازي كشور هرم هيئت علمی در دانشکده -2شکل 

 

 هاي پژوهشی شاخص
هااي داروساازي مشاور در     پژوهش در دانشاكده  وضعیت عمومي

ها بیانگر چناد نكتاه    بررسي اين داده. نشان داده شده است 0  جدول

هااي   هاي داروسازي عموماً داراي جايگاه نخست اينكه دانشكده: است

علاوم  هااي   هاي وابساته باه دانشاگاه    مناسبي در بین تمامي دانشكده

باشند؛ دوم اينكه حضور سه ناوع دانشاكده در ايان     پزشكي مشور مي

بنادي   بار ديگر هماهنگي مناسبي باا تیاپ   وجدول نیز مشهود است 

منناده ايفااي نقاش     نهايي پیشنهادي اين مطالعاه دارد ماه تضامین   

 .سازي خواهد بود ها در شبكه شايسته توسط دانشكده

ج تعاداد مقااالت و تعاداد    اين توضیح الزم است ماه مرجاع اساتخرا   

باه نقال از     Scopusبررساي پايگااه اساتنادي    جدول استنادات مندرج در 

 (.3)سنجي اعضاي هیئت علمي وزارت بهداشت بوده است سامانه علم
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 و همكاران مقدم محمد حسیني
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 Scopus هاي داروسازي مطابق پايگاه داده وضعيت پژوهشی دانشکده -1جدول 

 اد به ازاي هر مقاله در بازهاستن
 2111تا  1111

تعداد مقاالت 
 المللی بين

تعداد 
 استنادات

تعداد 
 مقاالت

رتبه 
 كشوري

هاي  رتبه در فهرست دانشکده
 داروسازي

دانشکده 
 داروسازي

 اردبیل 00 52 272 2407 44 4/01

 ارومیه 03 40 204 4727 55 21/2

 اصفهان 6 05 0051 25002 711 04/16

 البرز 04 44 000 01204 65 56/47

 اهواز 02 74 014 01037 027 12/02

 ايران 01 25 300 05036 030 22/45

 (عج)بقیه اهلل  0 21 600 06467 205 26/67

 تبريز 7 0 2004 44027 026 05/03

 تهران 0 7 6032 000126 0002 00/02

 زابل 07 40 256 7302 077 04/5

 زنجان 00 72 505 0070 66 05/30

 شهید بهشتي 4 00 2063 44006 605 05/06

 شیراز 6 05 0603 24601 723 04/67

 مرمان 0 20 313 01366 01 05/22

 مرمانشاه 3 00 004 21025 215 22/50

 گیالن 00 50 030 7631 57 20/46

 لرستان 04 44 007 5727 73 20/10

 مازندران 5 04 0255 70640 035 25/20

 مشهد 2 6 2045 53416 331 00/5

 هرمزگان 21 56 03 2710 06 27/32

 همدان 05 46 701 3000 30 20/12

 يزد 06 40 243 2237 47 2/0

 

 

 تعداد بزرگترين) H، شاخا 0هاي مندرج در جدول  عالوه بر شاخا

 قارار  اساتناد  ماورد  باار  n حاداقل  همگاي  ماه  دانشاكده  يک( n) مقاالت

 دانشكده يک مقاالت) H5ي ايران، شاخا هاي داروساز دانشكده(اند گرفته

 المللي بین مقاالت ها، تعداد دانشكده( اند شده منتشر گذشته سال 5 در مه

دانشكده، رتبه پژوهشي و آموزشي دانشگاه  در شده منتشر مقاالت مل به

اعالم شده از سوي معاونات تحقیقاات    0700متبوع هر دانشكده در سال 

 Hهیئات علماي دانشاكده داراي شااخا     وزارت بهداشت، تعداد اعضاي 

و تعداد مرامز تحقیقاتي دانشگاه متبوع هار دانشاكده در حاوزه     05باالي 

علوم دارويي در اين مطالعه بررسي شده و نتايج مربوطه در تحلیل پايااني  

 .پژوهش به تفصیل ذمر شده است

هاي فوق چه به لحاض ساختاري و چه از منظار عملكارد    مجموعه شاخا

هااي در نظار گرفتاه شاده باراي هار        نند در منار هم و با توجه باه وزن توا مي

هاي نهان و آشكار ياک دانشاكده را جهات     شاخا تصوير مناسبي از ظرفیت

 .المللي بازنمايي منند سازي تعاملي علمي ملي و بین ايفاي نقش در شبكه
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 ورهاي داروسازي مش المللي دانشكده سازي علمي ملي و بین نگر براي شبكه مدلي آينده

 33/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 بندي سايمگو اس رتبهبراس  2111تا  1111هاي  هاي حوزه علوم دارويی بين سال پژوهش -2جدول 

رتبه ايران براساس 

 تعداد مقاالت
 Hشاخص 

استنادات به 

 ازاي مقاله

خوداستنادي 

 (درصد)
 مقاالت استنادات خوداستنادي

هاي  حيطه

 پژوهشی
 حوزه پژوهشی

 مشف دارو 0410 076220 53564 42 40/04 001 07

داروشناسی، 

شناسی،  سم

 فارماسيوتيکس

(1111-2111 ) 

 علوم دارويي 6545 02033 71222 77 10/04 012 05

 داروشناسي 01703 026623 40266 70 23/02 016 21

 متفرقه 5010 20016 02022 47 04/5 40 3

 شناسي سم 7566 41201 06507 40 71/00 37 21

05 070 41/00 41 026061 703754 23040 
هاي  همه حیطه

 پژوهشي

 

هاي علوم پزشكي مشاور ماه داراي دانشاكده داروساازي      در دانشگاه

منند  باشند، تعدادي مرامز تحقیقاتي در حوزه علوم دارويي فعالیت مي مي

هااي   و اغلب، اعضاي هیئت علمي فعال در اين مراماز باا اعضااي بخاش    

 . دانشكده داروسازي مشترک هستند

تواناد باه    روسازي ميهاي دا حضور مرامز تحقیقاتي در منار دانشكده

هاي ملي  ها در امر پژوهش عنوان شاخصي تأثیرگذار در منشگري دانشكده

سازي ماورد نظار    ثر آنها در شبكهؤالمللي و در نتیجه نقش آفريني م و بین

 .اين مطالعه مطر  باشد

 

بندي ملی و  هاي رتبه وضعيت داروسازي كشور در نظام
 المللی بين

بنادي   هاي رتبه علوم دارويي مشور در نظامالمللي  شهرت و مرتبه بین

المللي  سازي ملي و بین بخش تدوين الگوي شبكه تواند الهام المللي مي بین

 نیمشور ب ييعلوم دارو حیطه يها پژوهش يآمار تجمع. ها باشند دانشكده

به نقل از  (Scimago) بندي سايمگو رتبه براساس 2100تا  0006 يها سال

نشاان   2جدول ضاي هیئت علمي وزارت بهداشت در سنجي اع سامانه علم

 (.3)شده استداده 

نشان داده شده است، در حیطه علاوم   2جدول همانطور مه در 

ام جهان را بر اساس تعداد مقاالت منتشر  05دارويي مشور ما رتبه 

چنین موقعیت ممتازي پتانسایل  . ده به خود اختصاص داده استش

اي جهاني در راستاي  بااليي را از نقطه نظر برقراري ارتباطات شبكه

نكتاه حاائز توجاه    . تحقق اهداف ايان مطالعاه فاراهم مارده اسات     

پايین بودن قابل توجه رتبه  7درخصوص اطالعات مندرج در جدول 

تنادات در مقايسه با معیار تعاداد  مشور در جهان به لحاض معیار اس

مقاالت است مه لزوم توجه به میفیت و اصالت مقاالت منتشر شده 

 .مند را به طور جدي مطر  مي

هااي داروساازي مشاور،     براي بررسي نقاط قوت پژوهشي در دانشاكده 

شاخا ديگري مه اهمیت دارد، وجود استادان برتر پراستنادي است ماه در  

 (. 00، 3)اند و دانشگاه استنفورد قرار گرفته ESIسسه ؤبندي جهاني م رتبه

با بررسي اين مورد مشخا شد تعداد قابل توجهي از سرآمدان علمي 

هاي داروسازي به عنوان عضاو   المللي در دانشكده هاي بین مشور در عرصه

هااي قابال اتكاايي باراي      توانند پشاتوانه  هیئت علمي حضور دارند مه مي

 .المللي در علوم دارويي باشند لي و بینسازي پژوهشي م شبكه

 

هااي داروساازي كشاور براسااس      اطالعات دانشکده
 شاخص هاي منتخب

هااي داروساازي    آوري اطالعات محیطاي دانشاكده   پس از جمع

مشور و بررسي وضعیت موجود از نظر آموزشي و پژوهشي و با لحاض 

س هاي مربوط به هر شاخا براي شاخا هاي نامبرده بر اساا  وزن

درجه اهمیت وزن مشخصي در نظر گرفته شاد و نتاايج بررساي در    

 .آورده شده است 7جدول 

 

 دستاوردها

هاي داروسازي مشور به سه تیپ تقسایم   بر اساس امتیازات، دانشكده

 .بیان شده است 7شكل بندي در  اين تقسیم. شدند

 

 
 هاي داروسازي بندي دانشکده تيپ -3شکل 
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 و همكاران مقدم محمد حسیني

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /30

 هاي داروسازي كشور هاي مطالعه در دانشکده نتايج بررسی شاخص -3جدول 

 

 

سپس براي هر دانشكده حوزه تمرماز پژوهشاي باا در نظار گارفتن      

 .نظر انتخاب شد هاي منتشر شده و وجود پژوهشگران صاحب پژوهش

هااي   هااي داروساازي براسااس شااخا     دانشاكده  بندي پس از تیپ

مه به ترتیب پتانسیل شابكه ساازي علماي     2و  0منتخب، براي دو تیپ 

 :جهاني و ملي را دارند، مأموريت هايي به شر  ذيل پیشنهاد شد

 :1هاي پيشنهاد شده به دانشکده هاي تيپ  مأموريت

 همكاري  ها و مرامز علمي جهان مه پتانسیل تهیه فهرستي از دانشكده

 هاي تمرمز منتخب را دارند؛ در حوزه

     تهیه فهرستي از دانشمندان سرآمد جهان ماه پتانسایل همكااري در

 هاي تمرمز منتخب را دارند؛ حوزه

 هاي تمرمز منتخاب   تهیه فهرستي از عناوين پژوهشي مرتبط با حوزه

 المللي را دارند؛ مه پتانسیل شبكه سازي بین

  و نخبگان داخال مشاور در حاوزه هااي     تهیه فهرستي از دانشمندان

 تمرمز منتخب مه پتانسیل همكاري در شبكه سازي جهاني را دارند؛

  هاي  مگاپروژه در حوزه 7ساله شامل حدامثر  7تدوين برنامه عملیاتي

تمرمز منتخب و با معرفي تیم مشوري و جهاني همكاار و نقاش هار    

 .مدام از اعضاء

 :2هاي تيپ  دههاي پيشنهاد شده به دانشک مأموريت

 ها و مرامز علمي داخل مشور ماه پتانسایل    تهیه فهرستي از دانشكده

 هاي تمرمز منتخب را دارند؛ همكاري در حوزه

      تهیه فهرستي از دانشمندان و نخبگان داخال مشاور در حاوزه هااي

 تمرمز منتخب مه پتانسیل همكاري در شبكه سازي ملي را دارند؛

 مرتبط با حوزه هاي تمرمز منتخب  تهیه فهرستي از عناوين پژوهشي

 مه پتانسیل شبكه سازي ملي را دارد؛

  هاي  مگاپروژه در حوزه 2ساله شامل حدامثر  7تدوين برنامه عملیاتي

تمرمز منتخب و با معرفي تیم مشوري همكاار و نقاش هار مادام از     

 .اعضاء

 

 گيري بحث و نتيجه
 ر پاارادايم تعالي و سرآمدي در پیشرفت علام و فنااوري دچاار ت ییا    

(Paradigm Shift )هاي علم  آفريني در شبكه پیوستن و نقش(. 02)شده است

بخشاي از جملاه    اي و باین  رشاته  و فناوري و ماربست رويكردهااي میاان  

سازي يكي از ساناريوهاي مارجح و    شبكه. مصاديق ت ییر گفته شده است

جهااني  روندهاي  مطلوبي است مه با درنظر گرفتن ت ییرات حامم بر مالن

هاي  تواند امكان المللي مي شناسي فضاي ملي و بین علم و فناوري و محیط

مناسبي براي دستیابي به مرجعیت علمي ايران در علاوم داروياي را مهیاا    

سازي نگاه حامم توساعه پیونادها و ارتباطاات علماي باه       در شبكه. سازد

بنادي و   پبراين اساس تی. گذاري شده است اي از پايین به باال هدف شیوه

هاي تعیین شده همگي در عرض هم هستند و های  مادام بار     بندي گروه

هاا،   هاا، توانمنادي   هاي موجاود در امكاان   ديگري برتري ندارد تنها تفاوت

. آفريني مؤسسات علمي مرتبط در اين حاوزه اسات   ها و شیوه نقش مزيت

؛ سازي يكي از اصول آن است امكان تحرک و جابجايي در اين الگوي شبكه
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 ورهاي داروسازي مش المللي دانشكده سازي علمي ملي و بین نگر براي شبكه مدلي آينده

 30/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

هااي   تر به میزان تالش و پیشرفت صورت گرفته در برنامه به عبارت روشن

هاي بررسي شده در داروسازي دامنه و گستره  آموزشي و پژوهشي دانشگاه

تار   ها به تاراز و مرتباه بااالتر و پاايین     فعالیت هر يک از اعضاي اين شبكه

 گاذاري مناساب و ارتقااي    براين اساس در صاورت سارمايه  . متصور است

تواننااد مناسااب بااا  عملكاارد آموزشااي و پژوهشااي مؤسسااات نوپااا مااي 

المللي منشأ اثر  منند در تراز محلي، ملي و بین هايي مه احراز مي شايستگي

 .و نفوذ باشند

 

 پيشنهاد
سازي براي  شود به شكلي آزمايشي الگوي شبكه در پايان پیشنهاد مي

زي و شوراي تخصصي ساله با نظارت دبیرخانه داروسا 4يک دوره آزمايشي 

و نیز مشارمت انجمن علمي داروساازي فعالیات مناد و پاس از احصااي      

ها و با تكیه بر يادگیري حاین مشاارمت و عمال بتاوان      ها، فرصت چالش

هاي مطلوبي را براي آينده اين حوزه تخصصي در نظام علم و فنااوري   افق

 .مشور مهیا ساخت

Original 
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Abstract 

Background: The universality of science, increasing complexity and interconnectedness of technology development 

and innovation in different science and technology fields have led to the expansion of interdisciplinary, inter-sectoral, 

interuniversity and international collaborations. National and international networking in pharmaceutical sciences 

requires role-playing in the collaborative networks. To achieve this goal, the globalization of pharmaceutical 

knowledge and expertise in the country is crucial. The purpose of this article is to answer this main question: what is 

the most effective way to develop national and international pharmaceutical networks?  

Methods: The methods used in this article include documentary study, trend analysis of pharmaceutical sciences, 

and interview with the experts. 

Results: This study revealed that scientific networking in the field of pharmaceutical sciences requires spatial 

planning and taking into account the capacities and capabilities of each university. Accordingly, the current trend of 

pharmaceutical sciences development complied via talking with the experts and stakeholders of each leading 

university. Subsequently, the pharmacy schools were classified into three types based on their capacity/capability and 

their roles in the determined national and international levels of networking. 

Conclusion: Scientific networking in the field of pharmaceutical sciences requires spatial planning and take account 

of the capacities and capabilities of each university. Accordingly, while enumerating the trends related to the 

development of pharmaceutical sciences by talking to experts and stakeholders of each of the prominent universities 

in the field of pharmaceutical sciences, the position of the university in the territorial planning system of 

pharmaceutical sciences and the role-playing capabilities of these universities in national and international networks, 

templates of three university types were identified. 
 
Keywords: Communication, Forecasting, Iran, International Cooperation, Pharmacy Schools 
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