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  چكيده
 دارویی ومعل علمی ساختار ترسیم، پژوهش این هدف. است علم مختلف هایحوزه در علمی ساختار ترسیم و مختلف علوم کمی مطالعه سنجی علم هایروش و فنون از یکی :مقدمه

 .باشدمی علوم استنادی نمایه از استفاده با کرونا پاندمی دوران در علمی تولیدات بیشترین دارای کشور 11

 علمی تولیدات بیشترین دارای کشور 11 توسط شده تولید مدارک شامل پژوهش جامعه. شد انجام سنجی علم فنون از استفاده با و بود مقطعی توصیفی نوع از پژوهش :یبررس روش

 آمار بر مبتنی و شده انجام سنجی علم افزارهای نرم توسط علمی ساختار نقشه ترسیم. بود رکورد 10121 علوم استنادی نمایه در آنان تعداد که بود 0001 سال در دارویی علوم حوزه در

 .است توصیفی

 FRONTIERS IN ژورنال در 0001 سال در دارویی علوم حوزه مقاالت بیشترین. بود Wang Y به متعلق مطالعه مورد حوزه در علمی تولید بیشترین :هاافتهی

PHARMACOLOGY  دارویی علوم حوزه علمی ساختار های خوشه. گرفت قرار دارویی علوم حوزه پرتولید کشور 11 بین در علمی تولیدات دهم رتبه در ایران کشور و شده منتشر 

 .بودند گرفته قرار خوشه بزرگترین در واکسن و 11-کووید هایکلیدواژه که بود خوشه 1 شامل حاضر مطالعه

 شانن خوشه دو این. داشت قرار دوم خوشه در حیوانات روی دارویی مطالعات و حاضر مطالعه خوشه بزرگترین هایکلیدواژه بین در واکسن و 11-کووید هایکلیدواژه :یریگجهینت

 این با مردم برخورد نحوه اهمیت از نشان عادات و رفتار چون هاییکلیدواژه همچنین. دارد 11-کووید پاندمی با مبارزه و واکسن ساخت زمینه در دارویی مطالعات اهمیت و شتاب از

 .دارد پاندمی

 11-کووید ؛علمی ساختار،دارویی علوم ؛سنجی علم :کلیدی هایواژه
 

 .گیرندمی بیشتری شتاب دارویی حوزه علمی تولیدات، پاندمی دوران در. دارد 11 -کووید پاندمی دوران در دارویی حوزه علمی تولیدات در مناسبی جایگاه ایران پیام کلیدی:

 11/1/1201: انتشارتاریخ  11/1/1201پذیرش مقاله: 10/2/1201مقاله: دریافت

 

-کووید پاندمی دوران در دارویی علوم حوزه در علمی تولیدات بیشترین دارای کشور 51 علمی ساختار ترسیم .شیرشاهی سعید، فیروزه فراشبندی زارع، زارعی محمد ارجاع:

 131-134 (:3) 19؛1041مدیریت اطالعات سالمت .مآخذ انتشار سال سنجیطیف: 51
 

 مقدمه
 شمار به توسعه مهم هایشاخص از یکی پژوهشی عملکرد به توجه امروزه

، رهاكشو مقایسة و علمی ارزیابی در معتبر كمی هایروش از سنجی علم(. 1) آیدمی

 و( 2) است غیره و هارخدادیهم بررسی و دانشمندان و علمی مؤسسات، هادانشگاه

 و لمع تاریخ مطالعه و، پژوهشی و علمی ارزیابی، گذاریسیاست، ریزیبرنامه جهت

 رعناص ساختار، پژوهشی رشته یک علمی نقشه(. 3) رودمی كار به آن ساختار ترسیم

(. 0)كندمی بازنمایی را آن نظایر و هارخدادیهم، مؤسسات، نویسندگان نظیر، آن

 ییدارو علوم، دارد طوالنی ایسابقه، پزشکی علوم حوزه در كه هاییرشته از یکی

 با لهمقاب منظور به جدید راهکارهای توسعه ساززمینه دارویی علوم تحقیقات. است

، سالمت نظام در(. 5) افکندمی مخاطره به را انسان سالمت كه است هاییبیماری

 رد سالمت نظام موفقیت میزان كنندهتعیین تواندمی دارویی مراقبت خدمات

 (.6) باشد جامعه سالمت با مرتبط هایپروژه

 مسری بیماری یک عنوان به 2419 سال دسامبر در 19-كووید بیماری ظهور

 بر بیماری این(. 7) یافت گسترش جهان سراسر در سرعت به چین Wuhan در

 أثیرت دارویی علوم و پزشکی مانند سالمت علوم ویژه به دانشی مختلف هایحوزه

 ایالهس چند مطالعات به شدند آن بر دانشمندان كه طوری به، گذاشت توجهی قابل

 (.1) بپردازند بیماری این مدت دراز اثرات بیشتر بررسی جهت

 لهجم آن از، اندپرداخته داروسازی حوزه تحقیقات بررسی به متعددی مطالعات

Romasanta دارویی توسعه و تحقیق در نوآوری بررسی به ایمطالعه در همکاران و 

 هایشركت دریافتند و پرداختند حوزه این تحقیقات علمی ترسیم از استفاده با

 در نوآوری و جدید داروهای كشف جهت در مشاركتی فعالیت سمت به داروسازی

 (.9) اندرفته پیش محصوالت ساخت
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 ارویید علوم علمی تولیدات ساختار ترسیم به ایمطالعه در همکاران و شکفته

 شدر حال در سرعت به علمی حوزه این تولیدات دریافتند و پرداختند WOS در ایران

 انشگاهد به متعلق داروشناسی و داروسازی حوزه پرتولید نویسنده 5 كه طوری به است

 با ار علمی همکاری بیشترین انگلستان كشور و بودند تهران پزشکی علوم

 ایاعض علمی تولیدات بررسی به وهابی و حسین میر(. 14) داشت ایرانی پژوهشگران

 دادند نشان و پرداختند WOS پایگاه در داروسازی حوزه در ایران علمی هیئت

 ،شیراز، مشهد، تبریز، تهران پزشکی علوم هایدانشگاه داروسازی هایدانشکده

 تولید را هحوز این در علمی تولیدات بیشترین ترتیب به بهشتی شهید و اصفهان

 مجالت مقاالت عناوین واژگانی تحلیل به همکاران و Mendes(. 11) كنندمی

 شش در عینی طور به توانمی را داروسازی مجالت دریافتند و پرداختند داروسازی

 دهندیم نشان را مختلف تحقیقاتی هایزیرحوزه كه كرد بندیطبقه مختلف كالس

 طالعاتا جستجوی داروییبا پیامدهای بررسی برای رایانه كمک به دانش كشف(. 12)

 حوزه اب مرتبط فرآیندهای در دخیل عوامل شناسایی برای استاندارد منبع چندین از

 هایروش جمله از پزشکی زیست علمی انتشارات غربالگری با توانمی را دارویی

 چالشی ایجاد باعث 19-كووید گیریهمه طرفی از(. 13) داد انجام سنجیعلم

 به توجه با(. 10) شد درمان و پیشگیری در مؤثر داروهای شناسایی برای سابقهبی

 و داروشناسی حوزه بر دخیل عوامل شناسایی جهت سنجیعلم از استفاده اهمیت

 یعلم ساختار ترسیم به تا است آن بر حاضر مطالعه، حوزه این بر 19-كووید تأثیر

 19-كووید پاندمی دوران در دارویی علوم حوزه در پرتولید كشور 15 دارویی علوم

 تولید هب زمانی بازه این در بیشتر كشورها كدام شود مشخص طریق این از تا بپردازد

 بوده چه 19-كووید به توجه با آنان علمی تولیدات اصلی محورهای و اندپرداخته علم

 ؟است

  بررسی روش
 جیسن علم رویکرد از استفاده با و مقطعی توصیفی روش به حاضر پژوهش

 مطالعه مورد جامعه و شده استخراج WOS از نیاز مورد هایداده. است شده انجام

 سال در دارویی حوزه در پرتولید كشور 15 توسط شده تولید مدارک تمامی شامل

 در آنان موجود مدارک تعداد اساس بر كه است سرشماری روش به 2421

 ,SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSHهاینمایه

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI   شامل، مطالعه مورد علمی مدارک. شدند انتخاب 

 ورود از بعد هاداده آوریجمع جهت. است WOS در شده نمایه علمی مدرک 12992

 جستجوی قسمت در،  WOS در موضوعی بندیدسته گزینه از استفاده با WOS به

 :گرفت انجام زیر شرح به جستجویی و شده استفاده، پیشرفته

(WC=PHARMACOLOGY PHARMACY Timespan: 2021. Indexes: 

SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 

BKCI-SSH, ESCI.)  در جستجو سؤال واقع در كه، است WOS استراتژی و است 

 بندیدسته در گرفته قرار اطالعات كه است معنی بدین شده ذكر جستجوی

 در كه PHARMACOLOGY PHARMACY خصوص در WOS موضوعی

 SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI نمایه

 حاضر مطالعه در. كند بازیابی پژوهشگران برای را اندشده نمایه 2421 سال در و

 نظر مورد زمان و WOS (WC=) موضوعی بندیتقسیم از سینتکس نوشتن جهت

(Timespan:)  جستجو جهت نیاز مورد هاینمایه و (Indexes:) است شده استفاده. 

 حوزه در علمی تولیدات بیشترین دارای كشور 15 به جستجو نتایج پایان در

 15) 1041 بهمن 26 تاریخ در هاداده گردآوری. شد گردآوری و محدود دارویی علوم

 ذخیره قسمت از هاداده ذخیره جهت. گرفت انجام WOS پایگاه در( 2423 فوریه

WOS با و عددی 544 هایبسته صورت به هاداده كه صورت بدین. شد استفاده 

 واحد فایل یک در عددی 544 هایبسته تمامی سپس و ذخیره plain text فرمت

 استفاده WOS آنالیز قسمت از ابتدا هاداده تنظیم و گردآوری جهت. شدند گردآوری

 جهت. شد استفاده 2419 ورژن اكسل افزارنرم از جداول ترسیم جهت ادامه در و شده

 هایهخوش و علمی های-خوشه تعیین و رخدادیهم و نگاشتی علم هاینقشه ترسیم

. شد استفاده Vosviewer 1.6 افزارنرم از، گرفته شکل تازه رخدادیهم

Visualization با موضوعات رخدادی هم مبنای بر وزنی نوع از حاضر مطالعه در 

size variation نوع از circles با Max.length 30 و Min.strength گرفت انجام .

 association strength روش از Network Visualization سازینرمال جهت

 تاس ذكر به الزم. شدند حذف مرتبط غیر هایداده، دیتاها پایش با و شد استفاده

  .شد رعایت گیریسو از پرهیز و هاداده تحلیل و گردآوری در داریامانت و صداقت

 یافته ها
Wang Y 15 بین در 2421 سال در دارویی علوم حوزه نویسندگان بین در 

 در Zhang Y آن از پس و علمی تولید بیشترین دارای علمی حوزه این برتر كشور

 (.1 جدول)داشت قرار سوم رتبه در Li Y  و دوم رتبه

 2221 سال در دارویی علوم حوزه در تولید پر نویسنده ده :1 جدول

 نویسندگان تعداد مقاله هادرصد از کل داده

41/1 101 Wang Y 

17/4 113 Zhang Y 

76/4 99 Li Y 

74/4 91 Wang J 

61/4 14 Li J 

59/4 77 Liu Y 

53/4 74 Liu J 

53/4 74 Zhang L 

52/4 61 Li L 

52/4 61 Li X 
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در بین انواع مدارک منتشره در موضوع مورد بررسی، مقاالت پژوهشی بیشترین 

 17/91انواع مقاالت در مجموع  نوع تولید علمی را به خود اختصاص دادند و سایر

 (.2درصد از تولیدات علمی را به خود اختصاص دادند)جدول 

 در دارویی علوم حوزه در منتشره مدارک انواع :2 جدول

 2221 سال

 درصد از كل تعداد نوع مدرک

Article 9127 251/74 

Review Article 3441 153/23 

Meeting Abstract 057 511/3 

Editorial Material 253 907/1 

Letter 79 641/4 

Early Access 61 523/4 

Correction 64 062/4 

Book Chapters 01 316/4 

Proceeding Paper 15 115/4 

Biographical-Item 0 431/4 

Book Review 2 415/4 

Retracted Publication 2 415/4 

Data Paper 1 441/4 

News Item 1 441/4 

Retraction 1 441/4 

دهد كه كشورهای چین، امریکا و انگلستان بیشترین تولید نشان می 1نمودار 

 (.1)نمودار  اندداشتهرا داشته )رتبه اول تا سوم(  2421علمی در حوزه علوم دارویی در سال 

 مجله در ترتیب به 2421 سال در دارویی علوم حوزه مقاالت بیشترین

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY مجله در سپس و JOURNAL 

OF ETHNOPHARMACOLOGY شده منتشر ركورد 569 و 1462 تعداد با 

 با PHARMACEUTICALS مجله و PHARMACEUTICS مجله آن از بعد. بودند

. داشتند قرار چهارم و سوم هایرتبه در ركورد 344 تعداد با مجله و ركورد 005 تعداد

 انگلیسی ایهزبان به ترتیب به شده ذكر حوزه در علمی تولیدات بیشترین همچنین

 زبان و درصد 16/4 با فرانسه زبان، درصد 17/4 با ژاپنی زبان، درصد 60/99 با

 .بود شده منتشر درصد 41/4 با اسپانیایی

 كشور 15 در 2421 سال در دارویی علوم حوزه علمی ساختار هایخوشه

 خوشه. بود كلیدواژه 91 و خوشه 6 شامل دارویی علوم حوزه در پرتولید

Biological Evaluation 13 و دیگر موضوعات با درصدی 59/2 ارتباط درجه با 

. بود شده تشکیل هایخوشه بین در موضوعی ارتباط بیشترین دارای رخدادیهم

 خوشه و رخدادیهم 121 با 19 -كووید خوشه، رخدادیهم 111 با Cellخوشه

Mouse 75/4و13/4، 66/4 موضوعی ارتباط درجه با ترتیب به رخدادیهم 122 با 

 اول خوشه از پس شده انجام مطالعات بین در رخدادیهم بیشترین دارای

(Biological Evaluation )بیشترین دارای 19 -كووید خوشه بین این در. بودند 

 Vaccine كلیدواژه كه است ذكر قابل(. درصد 13/4) بود نیز موضوعی ارتباط درجه

 مطالعات بین در درصد 41/1 موضوعی ارتباط درجه با و رخدادیهم 22 دارای

 بیشترین كه (Biological Evaluation)اول خوشه با مقایسه در كه بود حاضر

 بتنس و است بیشتری رخدادیهم دارای واكسن خوشه، داشت را موضوعی ارتباط

 درجه دارای واكسن خوشه، داشت بیشاری رخدادیهم كه 19 -كووید خوشه به

  (.1 شکل) است بیشتری موضوعی ارتباط

 ایه كلیدواژه كه است خوشه بزرگترین هسته كلیدواژه 34 با اول خوشه

Covid Vaccines, Effects, Pregnancy, Adults and Children غیره و 

 و كشف حوزه در بیشتر، هسته واژه كلید 21 با دوم خوشه. است شده تشکیل

 و یطراح، كشف، كاربرد، حیوانی مدل چون هاییكلیدواژه با كه است دارو توسعه

 (.2 تصویر) است همراه آن مانند

  
 2221پانزده کشور پرتولید در حوزه علوم دارویی در سال  :1نمودار 
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 2221کشور پرتولید در حوزه علوم دارویی در سال  11دارویی نقشه کلی حوزه علمی :  1تصویر 

 

 (دوم خوشه سبز رنگ و اول خوشه قرمز رنگ) 2221 سال در دارویی علوم حوزه در پرتولید کشور 11 دارویی علمی حوزه دوم و اول خوشه:  2 تصویر
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  )رنگ آبی پررنگ( 2221دارویی در سال کشور پرتولید در حوزه علوم  11خوشه سوم حوزه علمی دارویی  3تصویر 

 

 رهغی ها، مسیر وها است و به رفتار، عادات، مدلخوشه سوم با محوریت فعالیت
 كلیدواژه 14 با و Opoptosis محوریت با چهارم (. خوشه3پرداخته است )تصویر 

 Gut microbiota محوریت با و هسته كلیدواژه 0 با پنجم خوشه و شده تشکیل هسته

 (.0 صویرت) است داده تشکیل ارتباط دیگر هایخوشه با فارماكولوژی و شناسی سم و
 آیتم دو اب هسته كلیدواژه نظر از خوشه كوچکترین عنوان به ششم خوشه نهایت در و

Curcumin وRegulation (.5 تصویر) است شده تشکیل

 

 

  2221کشور پرتولید در حوزه علوم دارویی در سال  11خوشه چهارم )رنگ زرد( خوشه پنجم )رنگ بنفش( حوزه علمی دارویی  4تصویر 
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 2221کشور پرتولید در حوزه علوم دارویی در سال  11خوشه ششم )رنگ آبی کم رنگ( حوزه علمی دارویی  1تصویر 

 بحث
 رد علمی تولیدات بیشترین دارای Wang Y كه داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 نیز امریکا متحده ایاالت و چین كشورهای و است كرونا و دارویی علوم حوزه
 در دهم رتبه در ایران كشور جایگاه. دارند را حوزه این در علمی تولیدات بیشترین

 در ارشدی و اخوتی. بود 2421 سال در دارویی علوم حوزه برتر كشور 15 بین
 19وید كو حوزه علمی ساختار هم نویسندگی شبکه در كه دادند نشان خود مطالعه

 با مشابه اینتیجه كه( 15)باشند می چین، آمریکا، كشورها ترینپرمصرف
 آنجا از. است دارویی علوم حوزه هم رخدادی بررسی در حاضر مطالعه هاییافته

 شینا بیماری زمینه در پژوهش با مرتبط هایحوزه از یکی دارویی علوم حوزه كه
 نبی شباهت وجود بر موجه دلیلی توانمی را ارتباط این، باشدمی 19-كووید از

 .دانست حاضر مطالعه با ارشدی و اخوتی هاییافته
 زا نشان دارویی علوم حوزه پرتولید كشور 15 بین در ایران كشور گرفتن قرار

هم  حاضر مطالعه هاییافته، بود ایران كشور در علمی حوزه این روزافزون رشد
 وزهح علمی تولیدات بررسی به كه است همکاران و مسگرپور پژوهش با راستا

 نتایج همچنین(، 16)پرداختند  افریقا شمال و خاورمیانه در ایران داروشناسی
 حوزه علمی تولیدات رشد سرعت خصوص در همکاران و شکفته پژوهش

 و مسگرپور مطالعه نتایج به توجه با(. 14)كند می تأیید را ایران داروشناسی
 رانای داروشناسی حوزه علمی تولیدات كه همکاران و شکفته مطالعه و همکاران

 ثابت را ایران در مذكور حوزه رشد و اندداده پوشش 2412 تا 2443 سال از را
 را 2421 سال در دارویی علوم حوزه در دهم رتبه در ایران گرفتن قرار، اندكرده
 در شده ذكر حوزه در ایران گرفتن قرار چرایی و دانست رشد این ادامه توانمی
 .نمود تبیین طریق این از را جهان برتر كشور 14 بین

 خوشه 6 شامل پرتولید كشور 15 دارویی علوم حوزه علمی ساختار هایخوشه
 با ارتباط درجه بیشترین  Biological Evaluationكه بود كلیدواژه 91 و

 و بودند هم رخدادی بیشترین دارای ترتیب به 19 -كووید و Cell و موضوعات
 A خوشه هم ایشان مطالعه در، بود( 12) همکاران و Mendes مطالعه با همراستا

 هایداده از استفاده با مذكور مطالعه كه آنجا از و شد تشکیل Cell محوریت با
 استفاده WOS هاییافته از فعلی مطالعه و بود گرفته صورت اسکوپوس پایگاه
 علمی تولیدات همپوشانی از نشان تواندمی مطالعه دو بین تشابه این، است كرده
 .باشد دارویی حوزه در Cell كلیدواژه زیاد اهمیت یا و پایگاه دو این در شده نمایه

-كووید میان ارتباط به توانمی حاضر مطالعه هایهم رخدادی مهمترین از
 ارشدی و اخوتی مطالعه هاییافته با همراستا كه كرد اشاره بیولوژیکی ارزیابی و 19

 19-یدكوو حوزه نویسندگیهم شبکه در امریکا متحده ایاالت دریافتند كه است
 ارتباطی به توجه با(، 15)است  پیشرو بیولوژیکی ارزیابی خاص زمینه و خوشه در
 رخدادی هم توانمی، دارد وجود 19كووید حوزه و دارویی علوم حوزه میان كه

 رتباطا این چگالی و اهمیت میزان همچنین و بیولوژیکی ارزیابی و 19-كووید میان
  نمود. توجیه را

 حاملگی و 19-كووید بین حاضر مطالعه در مهم هایهم رخدادی از یکی
 بارداری دوران اواخر در دریافتند استکه همکاران و Wastnedge نظر مؤید كه بوده
 پیامدهای نرخ افزایش باعث بتواند 19 -كووید عفونت كه داشت انتظار توان می

 (.17)شود  میر و مرگ و زودرس زایمان، جنین رشد محدودیت مانند نامطلوب
 كه بود كودكان و 19-كووید میان حاضر مطالعه در مهم رخدای هم دیگر
 ارتباط این اهمیت و درستی بر است تأییدی همکاران و   Guptaمطالعه هاییافته

 كودكان بر ایگسترده و مدت طوالنی تأثیرات 19-كووید گیریهمه دریافتند كه
 ایمنی بر نظارت خود مطالعه در همکاران و Al Khames (11)داشت خواهد جهان

 تایید كه(، 19) كنندمی مطرح ضروری امری عنوان به را 19-كووید هایواكسن
 و 19-كووید میان رخدادی-هم وجود بر مبنی حاضر مطالعه هاییافته كننده

 هایواكسن ایمنی بر نظارت ضرورت كردن مطرح همچنین. است ایمنی و واكسن
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 در ایمنی و واكسن میان ارتباط بودن قدرت پر دلیل توجیه تواندمی 19-كووید
 را اهرخدادیهم نوع از سنجی علم تحلیل ارزش هایافته این.  باشد حاضر مطالعه

 و داده نشان استراتژیک هایحوزه كشف و سالمت حوزه سیاستگذاری جهت در
 واندتمی پژوهشگران راهنمایی بر عالوه( سنجی-علم) حوزه این كه دهدمی نشان

 و سازیتصمیم جهت در و سالمت حوزه در پژوهش آینده ترسیم و كشف در
 .باشد كارآمد سالمت حوزه مدیران گیریتصمیم

 درجه بیشترین دارای هارخدادیهم بیشترین بین در 19 -كووید واژه كلید
 Biological به نسبت هم Vaccine كلیدواژه. بود نیز موضوعی ارتباط

Evaluation  بیشتری رخدادیهم دارای، داشت را موضوعی ارتباط بیشترین كه 
 زا نشان كه بود بیشتری موضوعی ارتباط درجه دارای 19 -كووید نسبت به و بود

 اهمیت Lee مطالعه طبق و داشته واكسن تولید زمینه در مطالعات شتاب و اهمیت
 Wen مطالعه(. 24) دهد می نشان را واكسن تولید و 19 -كووید حوزه در مطالعه

  (.21) است كرده یادآوری را اهمیت این نیز همکاران و
 داروسازی هایشركت حركت از نشان نیز همکاران و Romasanta مطالعه

 ساخت در نوآوری و جدید داروهای كشف جهت در مشاركتی فعالیت سمت به
 و اهمیت حوزه در حاضر مطالعه یافته با كه( 9) است داشته دارویی محصوالت

 .است داشته مشابهت آوری نوع یک عنوان به واكسن تولید جهت در شتاب
 برای اطالعاتی هایپایگاه محدودیت از ناشی حاضر پژوهش محدودیت

 تمامی مانع و جامع طور به هیچکدام كه هستند سنجی علم در هاداده گردآوری
 .دهندنمی پوشش را علمی تولیدات

 گیرینتیجه
 اردد قرار رشد مسیر در دارویی علوم حوزه در ایران كشور كه داد نشان نتایج

-وویدك میان رخدادیهم. است پیش سالیان از حوزه این پیشرفت ادامه، رشد این و
 «یمنیا» و، «كودكان»، «حاملگی»، «بیولوژیکی ارزیابی» چون موضوعاتی با 19

 حضور. دارد گیریهمه یک هنگام در هاپژوهش در موضوعات این اهمیت از نشان

 همطالع خوشه بزرگترین عنوان به اول خوشه در واكسن و 19 -كووید هایكلیدواژه
 خوشه این هسته عنوان به دوم خوشه در حیوانات روی دارویی مطالعات و حاضر

 لومع حوزه مطالعات اهمیت و شتاب از نشان، واكسن تولید برای زمینه پیش و
 داشته آن مراحل و واكسن ساخت و 19-كووید پاندمی با مبارزه زمینه در دارویی

 حوهن اهمیت از نشان عادات و رفتار چون هاییكلیدواژه گرفتن قرار همچنین. است
 أثیرت از نشان حاضر مطالعه در شواهد تمام. است بوده پاندمی این با مردم برخورد
 ستا داشته اخیر سال یک در دارویی علوم حوزه مطالعات بر كرونا پاندمی فراوان

 كشور 15 بین در كشور دهمین عنوان به مطالعات این تولید در نیز ایران كشور و
 این جنتای. است بوده جهان سطح در مناسبی جایگاه دارای حوزه این علم پرتولید

 هاگیریهمه هنگام در دارویی مطالعات مورد در كلی دیدگاه یک تواندمی پژوهش
 در هحوز این پژوهشگران و سالمت حوزه سیاستگذاران استفاده مورد و كرده ارائه

 .گیرد قرار مشابه هایموقعیت

 پیشنهادها
 علمی تولیدات به سالمت حوزه پژوهشگران و سیاستگذاران شودمی پیشنهاد

 عنوان به 19-كووید پاندمی دوران در دارویی علوم حوزه پرتولید كشورهای
 داشته توجه خود هایگیریتصمیم برای جهانی چالش این مهم هایپژوهش

 .باشند

 تشکر و قدردانی
 دانشگاه مصوب 1044045 شماره تحقیقاتی طرح از برگرفته حاضر مطالعه

 IR.MUI.NUREMA.REC.1400.212 اخالق كد با اصفهان پزشکی علوم
  .ندارند حاضر مطالعه با منافعی تضاد گونه هیچ نویسندگان. باشدمی

 تضاد منافع
نداشتند. یتضاد منافع گونهچیه سندگانیدر انجام پژوهش حاضر، نو
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Mapping the Structure Scientific of Pharmaceutical Sciences in the top 15 Countries in the World 

During the Covid-19 Pandemic  

Mohammad Zarei1, Firoozeh Zare- Farashbandi2 , Saied Shirshahi3  
  

Abstract 
Introduction: One of the scientometrics techniques and methods is the quantitative study of different sciences and drawing the 

scientific structure in different fields of science. The aim of this research is to Mapping the structure scientific of pharmaceutical 

sciences in the top 15 countries in the world during the covid-19 pandemic using Web Of Science. 

Methods: The research was cross-sectional descriptive and was carried out using scientometric techniques. The research community 

included documents produced by 15 countries with the most scientific productions in the field of pharmaceutical sciences in 2021, 

whose number was 12,646 records in the science citation index. The drawing of the map of scientific structure is done by 

scientometrics software and is based on descriptive statistics 

Results: The most scientific production in the studied area belonged to Wang Y. The most articles in the field of pharmaceutical 

sciences were published in the journal FRONTIERS IN PHARMACOLOGY in 2021, and the country of Iran ranked 10th in 

scientific production among the 15 most productive countries in the field of pharmaceutical sciences. The clusters of the scientific 

structure of the field of pharmaceutical sciences in the present study included 6 clusters; the keywords of Covid-19 and vaccine 

were placed in the largest cluster. 

Conclusion: The keywords of covid-19 and vaccine were among the keywords of the largest cluster of the present study and drug 

studies on animals were in the second cluster. These two clusters show the speed and importance of pharmaceutical studies in the 

field of vaccine development and fighting against the Covid-19 pandemic. Also, keywords such as behavior and habits show the 

importance of how people deal with this pandemic. 

Keywords: Scientometrics; Pharmaceutical Sciences; Scientific structure; Covid-19 
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