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Abstract

The submitted articles to Iranian congress of physiology and pharmacology could be analyzed for the distribution of 

research in different fields. Based on field distribution of articles in 20th congress, it seems that a strategic planning for 

research development in the field of physiology and pharmacology is essential. It is also suggested to revise the 

congress scientific structure, and to use a common language for research methodology.
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  1387 بهار، 1، شمارة 12جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژي

  

جهت توزیع مناسب، هدفمند شدن و ارتقاء  لزوم تدوین برنامه استراتژیک

تحقیقات فیزیولوژي و فارماکولوژي، بازنگري و تغییر ساختار علمی برگزاري 

 بیستم سه پیشنهاد پس از کنگره: کنگره ها و استفاده از زبان مشترك در تحقیق

  *مهدي نعمت بخش

  ، اصفهانگروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تیآب و الکترول قاتیمرکز تحق

  90آذر  29: پذیرش    90آبان  2: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

بـر  . باشـد ایـن دو رشـته علمـی    فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران می تواند شاخصی براي توزیع تحقیقات انجام شده در حیطه هاي متفـاوت   مقاالت ارائه شده در کنگره هاي

متفاوت  به نظر می رسد تدوین یک برنامه استراتژیک به منظور تقویت و هدفمند نمودن تحقیقـات   یطه هايحبیستمین دوره از این همایش در  اساس توزیع مقاالت ارائه شده در

همچنین بازنگري در نحوه برگزاري همایش هاي آتی و نهایتا وجود یک زبان مشترك براي بکار گیـري بعضـی از اصـطالحات روش    . در تمام حیطه هاي تخقیقاتی ضروري باشد

  .شود شناسی تحقیق پیشنهاد می

  

  *مقدمه

بیستمین کنگره دوساالنه انجمـن   با سپاس از خداوند بزرگ

آبان مـاه سـال    22تا 18 فیزیولوژي و فارماکولوژي در روزهاي 

به همت همکاران خوبمـان در دانشـگاه علـوم پزشـکی      1390

همدان برگزار گردید و مجددا محفلی بـراي تبـادل نظـر هـاي     

ســیر . کولوژیســت شــدعلمــی همکــاران فیزیولوژیســت و فارما

صعودي ارائه مقاله در کنگره هاي انجمن که از سال هاي قبل 

شروع شده است و هرسال نه تنها از نظـر تعـداد بلکـه از نظـر     

کیفیت بر آن افزوده می شود روزنه امیدي است که که سیاست 
  

  

  nematbakhsh@gmail.com              :نویسندة مسئول مکاتبات *

nematbakhsh@med.mui.ac.ir
  www.phypha.ir/ppj         :                                  وبگاه مجله

در ایـن مسـیرالزم اسـت    . گذاري براي تداوم آن ضروري است

رمــاکولوژي بواســطه مســئولیت و اوال انجمــن فیزیولــوژي و فا

جایگاه خود در جهـت دهـی و ارتقـاي علمـی آن نقـش قابـل       

توجهی داشته باشد و تالش نماید تا از نظر کیفیت شـیوه هـاي   

دوم ایـن کـه    .ویژه اي به دسـت آیـد   يتبادل نظر علمی ارتقا

انجمن از این کنگـره هـا بـه عنـوان یـک مخـزن داده بـراي        

اي علمی دو رشـته فیزیولـوژي و   ساماندهی و تقویت گرایش ه

پـس از شـرکت در کنگـره همـدان     . فارماکولوژي استفاده نماید

نکاتی به ذهن رسید و تصمیم بر این شد تا بـا نگـارش آن بـه    

  .ن گونه بحث ها فراهم آیدییاري خداوند بستر تداوم ا

  

  :توزیع مقاالت نسبت به گرایش ها: الف 

   ین کنگـره بـه چشـم    اولین نکته اي که در مقاالت علمی ا

  1347تأسیس  

:سردبیرنامه اي به 
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ملموس بـین تحقیقـات رشـته هـاي      ک مرزیخورد نبودن  می

بعضی از همکاران نظر بر ایـن   و فیزیولوژي و فارماکولوژي بود

ملمـوس بـین    يداشتند که واقعا هم نباید انتظار داشت تا مـرز 

ــد  ــوژي و  ایــن تحقیقــات وجــود داشــته باشــد، هــر چن فیزیول

 صـیالت دانشـگاهی اسـت و   فارماکولوژي دو رشته مهـم در تح 

حتی از نظر تشکیالت سازمانی ممکن است در دانشـکده هـاي   

اما انصـافا اگـر در موضـع قضـاوت     . متفاوت تعریف شده باشند

باشیم، به نظر می رسـید بیشـتر همکـاران فیزیولوژیسـت وارد     

تحقیقات مربـوط بـه فارمـاکولوژي شـده بودنـد تـا همکـاران        

 به حیطه تحقیقات فیزیولـوژي  فارماکولوژیست تحقیقات خود را

  . سوق داده باشند

ع مقـاالت در گـرایش هـاي    ینکته دوم در این قسمت، توز

هرچند همکاران بر گزار کننده همایش، مقـاالت  . متفاوت است

را به نحوي در حیطه هاي متفاوت تقسیم نموده بودنـد امـا بـا    

تشکیل یک کار گروه تخصصی و بـا طبقـه بنـدي حیطـه هـا      

تمـام عنـاوین    ،)system based(ستگاه هـاي بـدن   براساس د

 مقاالت فیزیولوژي و فارماکولوژي ارائه شده در همایش همدان

دو مرتبه بررسی شد و هر مقاله بر اسـاس محتـواي آن در    ]1[

بـدیهی اسـت کـه تعـدادي از     . حیطه خاص خـود قـرار گرفـت   

مقاالت  بـر اسـاس ایـن تقسـیم بنـدي در حیطـه فیزیولـوژي        

توزیع فراوانی مقاالت هر حیطـه  . وژي قرار نمی گرفتندفارماکول

  .  ارائه شده است 1در شکل 

 قبال بهرامی و همکاران مقاالت ارائه شده در هشت دوره از

را ) دوره دهم تا هفدهم(کنگره هاي فیزیولوژي و فارماکولوژي 

بررسی نمودند که در آن سه نکته به شرح زیر حائز اهمیت بـود  

]2[:  

تعداد مقاالت ارائه شده از گروه هاي فیزیولوژي و  هرچند -

فارماکولوژي در دوره هاي دهم تا سیزدهم تقریبا برابر بـود امـا   

بتدریج در دوره هاي چهاردهم تا هفدهم مقاالت ارائـه شـده از   

گروه هاي فیزیولوژي افزایش یافته و تفـاوت قابـل تـوجهی بـا     

اکولوژي پیدا کرده بود تعداد مقاالت ارائه شده از گروه هاي فارم

  .که شاید ناشی از تفاوت تعداد محقیقن بود

بر اساس نظر نویسندگان آن مقاله، مقاالت ارائه شـده در   -

همایش هاي آن چند دوره در زمینه هاي رفتاري، سیسـتمیک،  

سلولی و مولکولی طبقه بندي شده بـود کـه مقـاالت در زمینـه     

ها به خود احتصـاص   سیستمیک تعداد بیشتري را در همه دوره

  .داده بود

بیشترین درصد مقاالت ارائه شده در دوره هاي یاد شـده   -

مربوط به علوم اعصاب بـود و گـوارش، تـنفس و کلیـه تقریبـا      

  .کمترین درصد را به خود اختصاص داده بودند

مقاالت  براساس تقسیم بندي 1حال همانطور که در شکل  

شود، در حیطه اعصاب هاي بدن مشاهده می  مربوط به سیستم

تعداد مقاالت بسیار بارز بود که جـاي تشـکر و سپاسـگزاري از    

اما نکته اینجاست کـه  . محققین درگیر این حیطه پژوهشی دارد

براي رشد علمی مملکت در رشته هاي فیزیولوژي فارماکولوژي 

باید به تمام گرایش ها و یا حیطه ها عنایت داشت و هرکدام در 

اما این عنایت باید بـا  . د خاص را داشته باشندجاي خود باید رش

      نگــاه مثبــت بــه زمینــه اعصــاب انجــام شــود تــا تحقیقــات در 

غیر اعصاب رشد یابند نـه اینکـه تحقیقـات حیطـه      يحیطه ها

. اعصاب محدود شود که این خود ظلـم مضـاعفی خواهـد بـود    
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درحیطه اعصاب باالترین تعداد و حیطه هاي خون و تنفس کمترین تعداد مقاالت ارائه . فیزیولوژي و فارماکولوژيع فراوانی مقاالت ارائه شده در بیستمین همایش یتوز - 1شکل
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معموال این نگرانی وجود دارد و تجربه هاي مدیریتی نـامطلوب  

ر بعضی مواقع نشان می دهد که براي رشد یک واحـد، واحـد   د

ارتقا یافته دیگري را محدود می کنند و قطعا این روش یک راه 

بـه نظـر مـی رسـد کـه انجمـن       . غیر عقالنی و ناپسـند اسـت  

فیزیولوژي فارماکولوژي باید پیشتاز ارائه یک برنامه استراتژیک 

   ي توسـعه  به وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـرا     

حیطه هائی که در حال حاضر تحقیقـات کمتـري در آن انجـام    

می شود باشد تا بر اساس این برنامه استرتژیک نـه تنهـا رونـد    

تحقیقات در زمینه اعصاب توسعه بیشتري یابد بلکـه تحقیقـات   

اگـر قـرار   . در حیطه هاي دیگر نیز به جایگاه واقعی خود برسند

فارمـاکولوژي در کشـور رونـد     باشد که تحقیقات فیزیولـوژي و 

صعودي صرفا در یک حیطه داشـته باشـد بـه مثـل چهـره اي      

که رشد یک ناحیه بیشتر از نواحی دیگر باشد کـه در   ودبخواهد 

رشد همگن در یک . این صورت کل چهره نامطلوب خواهد شد

در . مجموعه در حقیقت توسعه اي براي تمـام مجموعـه اسـت   

چـرا در حیطـه اعصـاب مقـاالت     اینجا سخن از این نیست کـه  

زیادي داریم که پافشاري بر این نکته بی انصافی در حق تمـام  

همکاران توانمند، دلسوز و عالمی است کـه بـا همـت و صـرف     

وقت زیاد و تالش وافر در سـال هـاي گذشـته رشـد و ارتقـاي      

تحقیقات در حیطه اعصـاب را بـراي مـا بـه ارمغـان آوردنـد و       

وسی است، بلکه سخن در ایـن اسـت   زحمات آنان الیق دست ب

بار دیگر حیطه هاي تخصصی چه چـاره   که براي وضعیت اسف

اي بیندیشیم و شاید تنها راه و روش هـم جـز هـم اندیشـی و     

تدوین یک برنامه استراتژیک مدون و هدفمنـد بـراي نگـاه بـه     

آینده جهت پر نمودن خالء هاي تحقیقاتی در تمام حیطه هـاي  

ــاک  ــوژي و فارم ــه در   فیزیول ــائی ک ــه ه ــا حیط         ولوژي خصوص

سال هاي اخیر رشد کمی داشته اند و پاي بنـد بـودن بـه ایـن     

الزم به ذکر است و می دانیم که  البته. برنامه، راه دیگري نباشد

انجمن فیزیولوژي فارماکولوژي نه مجري پذیرش دانشجوسـت  

و نه تعیین کننده سمت و سوي تحقیقاتی براي دانشگاه ها کـه  

از آن مهمتر . این خود شاید نیز یک ضعف بزرگ محسوب شود

حتی خود گروه هـاي آموزشـی هـم نقـش چنـدانی ندارنـد، در       

صورتیکه محقق و گرانت هاي تحقیقاتی اولویت دار باید سمت 

و سوي نیاز را تعیین کنند و این همه مسائلی است کـه انجمـن   

ـ      راي رفـع  می تواند با پیشـنهاد و تـدوین برنامـه اسـتراتژیک ب

اینگونه خالء ها و ارائه آن به وزارت متبوع بسیار کمک کننده و 

  .جهت دهنده باشد

  

نحوه برگزاري کنگره دوساالنه فیزیولـوژي و  : ب

  فارماکولوژي

تا آنجائیکه ذهن یاري مـی کنـد نحـوه برگـزاري همـایش      

فیزیولوژي فارماکولوژي از ابتدا تا کنون از یک الگـوي یکسـان   

است و هیچگاه این الگو مورد ارزیابی جـدي قـرار   تبعیت نموده 

همیشه یک سري استاد مدعو که مشخص نیست . نگرفته است

. بر اساس چه نوع هدفمنـدي علمـی اسـت دعـوت مـی شـوند      

همیشه یک سري از مقاالت بصورت سخنرانی ارائه مـی شـود   

از ارائـه   ،که در اذهان عمومی این تصور است که اینگونه ارائـه 

و  !اسـت و جایگـاه بـاالتري دارد    ورت پوستر بهتـر مقاالت بص

همیشه تعدادي مقاله به صورت پوسـتر در سـالن هـاي دسـت     

دومی به دیوار کوبیده می شود و افـراد محـدودي از آن بازدیـد    

  می نمایند و غالبـا بجـاي رواج گـرفتن بحـث علمـی در کنـار       

        پوستر ها، دوستان نویسنده در کنار پوستر هـا عکـس یادگـاري    

کنگره را پشت سـر   20شاید در این مقطع زمانی که . می گیرند

گذاشته ایم الزم باشد یک سوال جدي از خودمان بپرسیم و بـر  

اساس جواب علمی و منطقی کـه بـه ایـن سـوال خـواهیم داد      

فرآیند علمـی برگـزاري همـایش هـاي انجمـن فیزیولـوژي و       

ک سوال ساده است امـا  یآن سوال . فارماکولوژي بازنگري شود

کنگره  باید جوابی عمیق داشته باشد و آن اینکه براي چه هدفی

برگزار می کنیم؟ قطعا هم سیاست گذاران بـا سـابقه انجمـن و    

هم تمـام اعضـاي انجمـن فیزیولـوژي و فارمـاکولوژي ایـران       

ارتقاي علمـی بـراي تحقیقـات در رشـته هـاي      "خواهند گفت 

مبناي همفکري و تبـادل و حتـی    فیزیولوژي و فارماکولوژي بر

حال اگر چنین . "تضارب افکار در یک گرد همائی علمی فراگیر

باشد آیا تا کنون همایش هاي بر گزار شده ما را به ایـن هـدف   

   رسانده است و اگر رسانده است تا چـه حـد بـوده اسـت؟ بنظـر      

می رسد که با یک هم اندیشی و استفاده از نتایج و تجربه هاي 

 می توان همایش دو ساالنه انجمـن را از نظـر محتـوا و    گذشته

که در حیطه هاي خاص فیزیولوژي  یبهره تخصصی به محققان

انتظـار اسـت   . و فارماکولوژي فعالیت می کنند، بهتر برگزار کرد

همکاران عزیزمان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

ین همایش را درمانی تبریز که قرار است بیست و یکمین دوره ا

برگزار کنند، براحتی بتواننـد روش هـاي گذشـته را بـر مبنـاي      
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استفاده از تجربیات و نقطه نظرات جهت ارتقاي علمـی از هـم   

اکنون مورد نقد و بررسی قرار دهند و ضمن حفظ نکات مثبـت  

هم ارزنده است، تحولی در برگزاري علمی کنگـره در   که بسیار

وشن شدن بحث اجازه دهید فقـط  براي ر. دوره بعد داشته باشند

  :چند سوال مطرح شود

آیا وقت آن نرسیده است که سخنرانی هاي عمومی که  -1

معموال در تمام همایش هاي قبلی در ساعات اولیه روز بر گـزار  

می شود و بطور طبیعی بـراي دیگـر محققینـی کـه در حیطـه      

ــد ممکــن اســت   ــت پژوهشــی ندارن      تخصصــی ســخنران فعالی

نداشته باشد به سمپوزیوم هاي تخصصی تبدیل شـود   جذبه اي

و بجاي یک سالن عمومی همزمان چند سمپوزیوم تخصصی در 

ــوژي و    ــاي فیزیول ــته ه ــی رش ــف پژوهش ــاي مختل ــه ه حیط

فارماکولوژي بر گزار شود تا هر مخاطبی بتواند در هر حیطه اي 

که مستقیما فعالیت پژوهشی دارد از آن بهـره جـدي ببـرد؟ نـه     

زوم سمپوزیوم هائی که تماما رنگ و بوي پـژوهش دارنـد   تنها ل

در همایش احساس می شود بلکه اهتمام به برگزاري سمپوزیوم 

تخصصی که آموزش در رشته فیزیولوژي و فارمـاکولوژي را بـا   

فرآیند پژوهش بررسی کند و تعیـین منـابع و متـد هـاي نـوین      

  .رسد آموزشی را محققانه پیشنهاد نماید نیز الزم بنظر می

    آیا بهتر نیسـت تـا بجـاي سـخنرانی هـاي فـراوان ده       -2

اي که معموال نه فرصتی را به گوینده براي روشن نمودن  دقیقه

ابعاد تحقیق خودش و نه فرصتی را به مخاطبین براي بحـث و  

جدل علمی می دهد، مثل بسـیاري از همـایش هـاي خـارج از     

 Poster(سـتر  کشور از پوستر استفاده شـود و فرآینـد بحـث پو   

discussions ( کـه   از پوسـترهاي علمـی   رواج یابد و اسـتفاده

معموال در حال حاضر در همایش ها در حاشیه قرار دارد به متن 

  آورده شود و بیشتر مورد عنایت قرارگیرد؟

آیا صالح نیست که ما اجازه دهیم خوب و بد مقالـه در   -3

صـص  ها توسط محققـین متخ  Poster discussionsجلسات 

مربوطه مشخص شود تا در کارشناسی هاي نیمه کـاره اي کـه   

معموال قبل از پذیرش مقـاالت در همـایش انجـام مـی شـود؟      

موقعی که یک محقق پوسـتر خـود را کـه حـاوي خالصـه اي      

مدون از کل فرآیند تحقیق اوست در محلی نصب نموده باشد و 

 مخاطب فرصت کافی براي خواندن و سوال نمودن از نویسـنده 

ا در جلسه اي یرا دارد، بهتر امکان استفاده علمی فراهم می آید 

  هم وقت سوال باشد؟ !دقیقه 3دقیقه مطالبی را بیان کند و  10

این سواالت و شاید دیگر سواالت مشابه مورد نقد و یا تائید 

همکاران محترم خواهد بود و قطعا خواهند پرسید کـه پیشـنهاد   

 20وش هـاي ارائـه مقالـه در    پیشنهاد می شـود اوال ر . چیست

از تغییر فرایند هاي سـنتی ترسـی    بررسی شود و یهمایش قبل

در حال حاضر در جهان بسیاري از همایش هـاي  . نداشته باشیم

وابسته به انجمن هاي بزرگ روشی غیر از روش سنتی ما دارند 

کـه در  ) FENS] [ )3به عنوان نمونه برنامه هشتمین همایش (

، اوال تمـام  )انیا برگزار می شود مالحظه شوددر اسپ 2012سال 

 -مقاالت را بصورت پوستر پذیرش می نمایند و بجاي سخنرانی

دقیقه اي سمپوزیوم هاي تخصصی را فعال نموده انـد   10هاي 

و پیشنهاد هم همین است که براي همایش آتـی حـداقل ایـن    

  .روش مورد بررسی و در صورت تائید در جایگاه اجرا قرار گیرد

  

لزوم زبان مشترك علمی در روش تحقیق : ج

نکته دیگـري کـه در بیسـتمین کنگـره دوسـاالنه انجمـن       

و فارماکولوژي به چشم می خورد زبان غیر مشترك  فیزیولوژي

روش تحقیـــق در تحقیقـــات همکـــاران فیزیولوژیســـت و    

هرچند این موضوع فراوانی زیاد نداشت اما . فارماکولوژیست بود

ال تمام ما عضو یـک انجمـن هسـتیم و در    بهر ح. وجود داشت

اسـتفاده از  . بیان روش تحقیق باید زبان مشترك داشـته باشـیم  

کلمات یکسان در شرایط متفاوت تحقیق زیبنـده اعضـاي یـک    

بـه چـه گروهــی در    Shamبـه عنـوان مثـال    . انجمـن نیسـت  

تحقیقات تلقی می شود و در چه شرایطی باید به یـک گـروه از   

گـروه  . گفـت  Shamتحقیق قرار می گیرنـد  حیوانات که مورد 

چه گروهـی   Sham operatedکنترل چه گروهی است؟ گروه 

است؟ گروه کنترل مثبت و گروه کنترل منفی چه گـروه هـائی   

هستند؟ قابل توجه اینکه بـه عنـوان مثـال حتـی در بعضـی از      

   مقاالت خارجی این واژه به شکل هـاي دیگـري هـم اسـتفاده     

[4] حتی ای و sham-controlled :می شود sham treatment .

تفاوت در این گروه ها یا واژه هـا از نظـر علمـی چیسـت و یـا      

. حداقل بصورت قرار دادي همـه زبـان یکسـان داشـته باشـیم     

اینگونه نباشد که در خانواده فیزیولوژي و فارماکولوژي به یـک  

 Shamگروه مشابه از حیوانات مـورد تحقیـق، عـده اي گـروه     

... و عده اي گروه کنترل و عده اي گروه کنترل منفـی و  بگویند

این زبان مشترك را براحتی انجمـن مـی توانـد در قالـب یـک      

تعریف نامه و یا لغت نامه و یا در قالب مقالـه اي علمـی کـه از    
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سوي صاحب نظران روش تحقیق در فیزیولوژي و فارماکولوژي 

  .تهیه می شود منتشر نماید

  سپاسگزاري

ئی هاي آقـاي دکتـر پورشـاه نظـري و همکـاري خـانم هـا        از راهنما

صـابري،   راداحمدي، حسـینی، اشـراقی جـزي،    نصوري،مصفري،  پزشکی،

  .دهقانی، و حقیقی تشکر می شود کفعمی،

ضمن تشکر از جناب آقاي دکتر مهـدي نعمـت   : ادداشت سردبیری

اعـالم میـدارد مجلـه     ،بخش بـراي تهیـه و ارسـال ایـن نوشـته تحلیلـی      

 وژي و فارماکولوژي تنها نظرات نویسنده محترم را به چاپ رسانده وفیزیول

آمادگی دارد سایر نظرات تحلیلی مرتبط را در ساختار نامـه بـه سـردبیر یـا     

  .سرمقاله به چاپ برساند
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