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چکیده

ا داف :فناوری نانو یکی از فناوریهای نوین و پرکاربرد دهه اخیر میباشد که بهخاطر اهمیت فراوان آن ،کشورهای مختلف در
ز ین
جهت بسط و گسترش این فناوری نوپا و مطالعات عمیق روی آن سرمایهگذاریهای کالنی کردهاند .هدف از این بررسی تعیین روند انتشار
مقاالت منتشره در موضوع نانوتکنولوژی در حوزه زیست  -پزشکی در طی  01سال گذشته ( )0111 - 0101در پایگاه اطالعاتی مدالین/پابمد
است .بررسی روی پراکندگی جغرافیایی انتشارات علمی ،کشورها ،دانشگاهها و بخصوص سهم ایران و دانشگاههای ایرانی تاکید دارد.
واد ر ش  :این بررسی یک بررسی توصیفی از نوع مروری بوده و از روشهای علمسنجی استفاده میکند .پایگاه اطالعاتی مدالین با
استفاده از پابمد بهوسیله کلیدواژه نانوتکنولوژی زیست  -پزشکی مورد جستجو قرار گرفت .نتایج جستجو به 01سال فوق الذکر محدود شد .از
برچسبهای  ، Majorتاریخ و وابستگی استفاده شد.
نتیج گیری :نتایج در جدوال و نمودار گزارش شده است .ایران با  02مقاله در حوزه خاورمیانه دارای بیشترین انتشارات و
ي فت
دانشگاه تربیتمدرس پرکارترین دانشگاه شناخته شد.
کلید اژه  :فناوری زیست – پزشکی ،علمسنجی ،مرور ،ایران

د
فناوری نانو یکی از فناوریهای نوین و پرکاربرد دهه اخیر
میباشد که بهخاطر اهمیت فراوان آن ،کشورهای مختلف در
جهت بسط و گسترش این فناوری نوپا و مطالعات عمیق
روی آن سرمایهگذاریهای کالنی کردهاند .کاربرد فناوری نانو
بهقدری گسترده است که اکثر رشتهها و دانشکدهها قسمت
عمدهای از تحقیقاتشان را به آن اختصاص دادهاند .کاربرد
فناوری نانو در علوم پزشکی و سالمت نیز موازی با دیگر
زمینههای تحقیقاتی نانو در حال رشد میباشد ( . )0مطالعه بر
روی روشهای درمان و تشخیص در مقیاس مولکولی در دهه
اخیر ،اهمیت پژوهش در مقیاس نانو را نمایان میسازد ( 0و

 . )3روند تولید و رشد علوم در توسعه پایدار اهمیت بهسزایی
دارد .در ایران یکی از سیاستهای محوری تولید علم و علم-
سنجی میباشد ( . )4بنابراین مطالعه روند تولیدات علمی
جهان بهطور کلی و ایران بهطور اخص میتواند در سیاست-
گذاریها و توسعه علمی ایران تأثیرگذار باشد .لذا هدف از
این مطالعه مروری سیستماتیک بر روی مقاالت منتشر شده در
مدالین با استفاده از پابمد ) (PubMedمیباشد .هدف از
این بررسی پاسخ بهسواالت اساسی زیر است :روند انتشار
مقاالت منتشره در موضوع نانوتکنولوژی در طی  01سال
گذشته ( )0111 - 0101در پابمد چگونه بوده است؟
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پراکندگی جغرافیایی انتشارات علمی در موضوع
نانوتکنولوژی در سالهای مورد بررسی ()0111 - 0101
چگونه بوده است؟ و چه کشورهایی و چه دانشگاههایی در
این زمینه بیشترین تولیدات علمی را در مدالین/پابمد داشته-
اند؟ این مطالعه روی تولیدات علمی آسیا و خاورمیانه و
دانشگاههای فعال آنها و نقش ایران در تولید مقاله در سالهای
مورد بررسی تمرکز بیشتری داشته است و به مقایسه ایران با
کشورهای همجوار و رتیه بندی دانشگاه های ایران از دیدگاه
تولیدات علمی در موضوع نانوتکنولوؤی پرداخته است.

دالين

اهداف مطالعه عب ارت بودند :از پراکندگی جغرافیایی و
پراکندگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی .تمام مقاالت با این
معیار هرکدام یکبار به طور جداگانه آنالیز شد و دادهها در
نرمافزار  SPSSوارد و فراوانی هر کدام از معیارها
محاسبه شد .یعنی مقاالت بازیابی شده با فرمت مدالین در
نرما فزار ذخیره شد و با استفاده از برچسبهای )(Tag
مدالین محل انتشار ،کشورها و دانشگاه ها جدا شد و
فراوانی آنها وارد  SPSSشد.

بحث و نتیجه گیری

مواد و روشها

ابتدا کلمه نانوتکنولوژی از دیتابیس MeSH (Medical
) Subject Headingاز بانک اطالعاتی  NCBIجستجو
ش د و اصطالح کنترلشده برابر  Meshآن انتخاب گردید
تا تمام کلمات برابر و جایگرین و مرتبط را شامل شود.
استراتژی جستجو با ] Nanotechnology [Majrتوسعه
یافت .این بررسی سال های مطالعه را به سالهای  0111تا
 0101محدود کرد .الزم به توضیح است که بررسی مقاالت
ماه دسامبر  0101را به علت عدم تکمیل ماه شامل نشده
است .تعداد  01743مقاله بازیابی شد ،با استفاده از نرم-
افزار  Prociteتعداد مقاالت تکراری آن حذف شده و در
نهایت مطالعه بر روی  01701مقاله انجام گردید.
معیارهایی که برای آنالیز در نظر گرفته شد ،براساس

یافته ها براساس سؤاالت/اهداف پژوهش بهشرح زیر است:
 - 1روند انتشار مقاالت منتشره در موضوع نانوتکنولوژی
در طی  01سال گذشته ( )0111 - 0101در پابمد چگونه
بوده است؟ (نمودار . )0
نتایج بررسی نشان داد که تعداد تولیدات علمی مقاالت
منشره در پاب مد در زمینه نانوتکنولوژی در کل دنیا روند
افزایش داشته است .با اینحال در سال  0112یک کاهش
رشد در انتشار مقاالت دیده میشود (نمودار  .)0کمترین
انتشارات علمی در حوزه نانوتکنولوژی در مدالین بهسال
 0110میالدی با تعداد  )%1.0( 011و بیشترین تعداد
مقاالت ( 0017 )%00.2بهسال  0101تا ماه نوامبرتعلق دارد.

نمودار  .1روند انتشار مقاالت نانوتکنولوژی در سالهای  0111الی  0101در پابمد

 - 2پ راکندگی جغرافیایی انتشارات علمی در موضوع
نانوتکنولوژی در سال های مورد بررسی ()0111 - 0101

چگونه بوده است ،و چه کشورهایی در این زمینه بیشترین
تولیدات علمی را در مدالین/پابمد داشتهاند؟
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نمودار  .2پراکندگی جغرافیایی انتشارات علمی در موضوع نانوتکنولوژی در سالهای مورد بررسی ( )0111 - 0101در پابمد

مقایسه کشورهای مختلف از سراسر دنیا نشان داد ایاالت متحده با
مجموع  3711مقاله ( )%34.1در بیشترین تعداد انتشارات را داشته و
در رتبه اول (باالترین) تولید مقاله در زمینه نانو با کاربرد علوم
پزشکی قرار میگیرد .کشورهای چین با  )%2.1( 001و ژاپن با 171
( )%1.3در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
با اینحال در میان کشورهای آسیایی بعد از جین و ژاپن که که به-
ترتیب اولین و دومین رتبه در آسیا را از نظر تولید مقاالت کسب
کردند کشورهای کره جنوبی با  )%4.4( 474هند ، )%3( 331
سنگاپور  )%0.0( 002و تایوان  )%1.0( 014در  1رتبه برتر قرار
گرفتند و سایر کشورها با تعداد مقاالت کمتر از  11در رتبه آخر قرار
گرفتند.
در میان کشورهای آمریکای شمالی عالوهبر ایاالت متحده که رتبه
اول فراوانی مقاالت قرار گرفت ،کانادا با  021مقاله ( )%0.7در رتبه
دوم ایستاد.

در کشورهای آمریکای جنوبی برزیل با  )%1.1( 12مقاله رتبه اول و
آرژانتین با  )%1.0( 04رتبه دوم کشورهای آمریکای جنوبی را کسب
کرد .و در آمریکای التین کشور مکزیک با  )%1.3( 40مقاله بیشترین
رتبه در بین سایر کشورهای آمریکای التین را در موضوع
نانوتکنولوژی با کاربرد زیست  -پزشکی کسب کرد.
در بین کشورهای آفریقایی ،آفریقای جنوبی با  )%1.0( 02مقاله و
مصر با  )%1.1.2( 0مقاله رتبههای اول و دوم را بهدست آوردند.
در استرالیا و اقیانوسیه کشور استرالیا با  )%1.0( 034مقاله در باالترین
رتبه انتشار مقاالت در این حوزه ایستاد.
در میان کشورهای خاورمیانه کشور ایران با  02مقاله در بین
کشورهای همجوار و نیز کشورهای خاورمیانه (بهاستثنای رژیم
اشغالگر) رتبه اول را کسب نموده است (نمودار. )3

نمودار  .3پراکندگی انتشارات علمی در موضوع نانوتکنولوژی در سالهای مورد بررسی ( )0111 - 0101در کشورهای خاورمیانه
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 -3چه دانشگاههایی در زمینه نانوتکنولوژی در حوزه زیست -
پزشکی بیشترین تولیدات علمی را در مدالین/پاب مد (سالهای
 )0111 – 0101داشتهاند؟
نتایج بررسی روی دانشگاهها نشان داد آکادمی علوم چین با 010
( )%0.4مقاله رتبه اول و دانشگاههای نورث وسترن با )%1.0( 014

رتبه دوم و دانشگاههای آمریکایی برکلی ،هاروارد ،میشیگان،
استنفورد ،پوردیو ،پنسیلوانیا ،انستیتیو ماکس پالنک آلمان (با تمام
شعبههایش ) بهطور یکسان با  )%1.1( 13مقاله رتبه سوم جهان را
بهخود اختصاص دادند (نمودار. )4

 -4روند تولید مقاالت ایرانی منتشر شده در پابمد در زمینه
نانوتکنولوژی با کاربرد زیست  -پزشکی در سالهای - 0101
 0111میالدی.
نتایج بررسی نشان میدهد تولید مقاالت در حوزه نانوتکنولوژی در
ایران روند افزایشی داشته است .کمترین تعداد مقاالت در سال 0111

با یک ( )%3.1مقاله و بیشترین مقاالت در سال  0110با )%31.7( 01
مقاله منتشر شده است .این روند از سال  0111با شیب متوسط
 %07.0درحال افزایش بوده است .قبل از سال  0111هیچ مقالهای از
ایران در مدالین/پابمد بهثبت نرسیده است (نمودار . )1

نمودار  .5روند انتشار مقاالت ایرانی در حوزه نانوتکنولوژی در سالهای  0111 - 0101در پابمد

 -5سهم دانشگاههای ایرانی در تولیدات علمی در حوزه
نانوتکنولوژی در زیست  -پزشکی در سالهای  0111 - 0101در
پابمد
بررسی نشان داد دانشگاه تربیتمدرس با  )%07.2( 1مقاله در رتبه
اول و دانشگاههای علوم پزشکی مشهد ،صنعتی شریف و تهران با 3

( )%01.7مقاله در رتبه دوم و دانشگاههای تبریز ،آزاد علوم تحقیقات
تهران ،صنعتی اصفهان هرکدام با دو مقاله ( )%7.4در رتبه سوم و
سایر دانشگاهها اعم از امیرکبیر ،پیامنور اصفهان و مازندران با یک
( )%3.1مقاله بهطور یکسان در رتبه چهارم و آخر قرار گرفتند.
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و از منافع مالی هیچ مؤسسهای برای پژوهش استفاده نکرده
.است
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