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هدف از پژوهش حاضر بررسي میزان : چکیده
تألیفي نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی هم

باشد. مي 1390تا  1381های علوم جهان اسالم بین سال
سنجي و يک تحقیق پژوهش حاضر از نوع علم

کاربردی، و توصیفي غیرآزمايشي است. در اين 
پژوهش، در انتخاب نويسندگان دانشگاه تهران و 

گیری استفاده نشده، و تمامي ها از نمونهمقاالت آن
موارد يک به يک مورد بررسي قرار گرفته است. 
پژوهش حاضر ضمن اينکه نمايي از وضعیت 

های علمي نويسندگان دانشگاه تهران را ارائه همکاری
دهد؛ به تعیین ضريب مشارکت نويسندگان اين مي

تعیین  دانشگاه در هر يک از هشت حوزه موضوعي و
نرخ رشد و درصد مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران 

پردازد. نتايج ه ميمؤسسبر اساس مولفه نويسنده/ 
حاصل از پژوهش نشان داد که با وجود افزايش ساالنه 
تولیدات علمي دانشگاه تهران؛ نرخ رشد مقاالت يک 

باشد و نرخ رشد مقاالت ای در حال کاهش مينويسنده
يابد و اين نويدی برای افزايش ميای چند نويسنده

افزايش مشارکت و همکاری علمي نويسندگان دانشگاه 
 باشد. تهران در تولیدات علمي مي

 

Abstract: The purpose of the 
present research is to investigate the 
Co-authorship amount of Tehran 
University Authors in Islamic 
World Science Citation Center 
Between 2002-2011. The present 
research is a scientometric, applied, 
descriptive and non-experimental 
study. In this study, no sampling is 
applied for selecting the authors of 
Tehran University, their articles and 
also all the cases are investigated 
one by one. The present research 
not only demonstrates scientific 
cooperation of Tehran University 
authors but also it determines 
collaboration of indexing of these 
authors in each of 8 subject fields, 
and growth rate of collaboration 
based on author/institute indicator. 
The result of findings of the study 
showed that in spite of increasing in 
scientific productions of Tehran 
University in each year, the growth 
rate of single author articles is 
decreasing while the growth rate of 
multiple author articles is increasing 
proves the collaboration 
enhancement and scientific 
cooperation among Tehran 
University Authors. 
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Scientometrics, Coauthorship 

 مقدمه
کسب هددف مشدترک،    به منظورمحققان  که به عنوان کار مشترکرا همکاری علمي "

علمدي   ةاصلي توسدع های توان از شاخصشود، مييعني تولید دانش علمي تعريف مي
هدای علمدي   گدذاری هر جامعه به حساب آورد که به يک موضوع اصدلي در سیاسدت  

 (.  89: 1390)ادهمي، اکملي و ورمزيار،  "تبديل شده است
استفاده بهینه از منابع و اشتراک عقايدد،   همکاری علمي را راهي برای ،پژوهشگران

هدا و تکدرار   کداری افکار و معلومات میان پژوهشگران مختلدف، جلدوگیری از دوبداره   
همکاری علمي بده صدورت    ،از نظر افراد مختلف ،بر اين اساس ؛انداشتباهات برگزيده

چندد  ي عبارت است از مشدارکت دو يدا   تألیفهم ،شود: از نظر هادسونزير تعريف مي
نويسنده در تولید يک اثر که به تولید بروندادی علمي با کیفیت باالتری در مقايسده بدا   

، 1شدود )هادسدون  مدي منجر زماني که يک فرد به تنهايي اثری را تولید و منتشر نمايد، 
1996 :157  .) 
ای و تولیددات  هدای چندد نويسدنده   طور مرسوم و سنتي از طريق مقالهي بهتألیفهم "

طدور  های همکاری را بده شود؛ هر چند تمام ظواهر و جنبهگیری ميرک اندازهعلمي مشت
توجده بده جايگداه     ،از ايدن رو  ،(557: 2،2003)زوملزو و پرسدمنز  "دهدکامل نشان نمي

 انتخاب موضوع اين پژوهش شد. منظوربهای انگیزه ،ي در تولیدات علميتألیفهم
فرانسدوی در اوايدل قدرن ندوزدهم      داندان شدیمي  از سویهمکاری علمي در ابتدا "

بدا سدرعت    ،آرامدي رشدد يافدت، امدا بعدد از آن     وجود آمد و تا جنگ جهاني اول بهبه
، نقدل در داندش و همکداران،    2005بیشتری به رشد خود ادامده داده اسدت )عرداره،    

(. برخي از داليل اين رشد سريع ممکن اسدت بده دلیدل مزايدای مشدارکت      44: 1388
و مفید نظدرات، افدزايش کیفیدت مقداالت گروهدي، دريافدت        مؤثرل تباد :علمي شامل

استنادهای بیشتر، استفاده از تخرص و مهدارت نويسدندگان همکدار، افدزايش تعدداد      
ارتقدای رتبده، افدزايش انگیدزه در      بده منظدور  هدا  ت علمي دانشگاهأمقاالت اعضای هی

بلده بدا اندزوای علمدي     مقا منظدور بههای پژوهشي و ابزاری محققان برای انجام فعالیت
همانند پست الکترونیکي، دسترسدي   ،هزينههای ارتباطي کمعالوه بر اين، سیستم ؛باشد
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نیدز   ،گسترهای اطالعاتي پیوسته و تسهیالت موجود در وب جهاناز راه دور به پايگاه
 (.44: 1388)دانش و همکاران،  "رسدنظر مياز داليل اين رشد سريع به

های تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه ،ارزيابي هر دانشگاه يکي از معیارهای"
هر دانشگاه بیشتر باشد، آن دانشگاه ة . هرچه تعداد مقاالت منتشر شداستاستنادی 

های آورد. امروزه با استفاده از پايگاهها به دست ميبندی دانشگاهرتبه باالتری در رتبه
فزارهايي که قابلیت بررسي عملکرد او نرم طالعاتي عظیمي که طراحي گرديدها

، انجام مطالعات ها را تسهیل نموده. در آن پايگاهات، اشخاص و..مؤسسها، دانشگاه
)سهیلي و  "اندتر ساختهتر و راحتتر، منسجمسنجي را تا حد زيادی دقیقعلم

 (.83و  82: 1388عراره، 
ام استنادی در سطح يک نظ ،در اين راستا، پايگاه استنادی علوم جهان اسالم"

با استفاده از  ،پايگاه استنادی علوم جهان اسالم ،کشورهای اسالمي است. در حقیقت
خروص مجالت علمي، در تحلیل هآوری شده از انتشارات فارسي، باطالعات جمع

ات علمي و نويسندگان در سطح ملي مؤسسبندی محتوا، ارزيابي مجالت و رتبه
سنجي که بر توان به معیارهای علمکه از آن جمله ميهايي کسب کرده است موفقیت

)مهراد و مقرودی دريه،  "گذاری شده است اشاره کرد. اساس قوانین علمي پايه
1389.) 

ات مؤسسها و بندی دانشگاههر ساله به رتبه ،پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
تهران رتبه يک را به  ، دانشگاه1391بندی سال پردازد. در رتبهتحقیقاتي ايران مي
 (.ur.isc.gov.irدست آورده است )

کتابداران در دنیای امروزی برای اداره امور حتماً بايد با يک مهندس کامپیوتر در 
ای برای کتابخانه بنويسد حتماً خواهد برنامهيا مهندس کامپیوتری که مي ؛تعامل باشند

توجه به گسترش زبان انگلیسي و بايد اصول و قواعد اولیه کتابداری را بداند. با 
انگلیسي بودن متن بهترين مقاالت، هر متخرري در کنار تخرص خود بايد زبان 

شناسان و ديگر متخرران انگلیسي را نیز فرا گیرد. پزشکان و داروسازان بايد با گیاه
زه ند. امروای برخورداررشتهها از خاصیت میانار امروزه رشتهدر تعامل باشند و باالجب

و با توجه به اينکه  ،ناپذير شده استو اجتنابتعامل میان پژوهشگران، امری الزم 
دهند، مطالعات در اين زمینه در نوعي ساختار دانش را نشان مي ،يتألیفهای همشبکه

که دانشگاه تهران  ييگذارند. از آنجاتأثیرهای علمي بهبود پژوهش و افزايش همکاری
شود، بررسي تولیدات ا، برترين دانشگاه کشور محسوب ميهبندی دانشگاهدر رتبه
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های علمي و تشويق پژوهشگران دانشگاه به همکاری موجبعلمي اين دانشگاه، 
های علمي نويسندگان و و از آنجايي که میزان همکاری ،ي خواهد شدتألیفهم

؛ ستاهدر تولیدات علمي دانشگاه مؤثرهای پژوهشگران در تولیدات علمي از شاخص
پويايي و  ، موجبو در نهايت ،های علميتواند باعث افزايش همکاریمي اين موضوع

وجود های بهدر ضمن عالوه بر ارزيابي و کنترل پیشرفت ؛رشد هرچه بیشتر آن شود
ها و های علمي دانشگاه تهران، کاستيهای پژوهشي و همکاریآمده در فعالیت

توان شناسايي کرد و در صدد ها را نیز ميارینواقص موجود و عوامل بازدارنده همک
نتايج حاصل از بررسي  ةن و مديران دانشگاه تهران با مقايسوالمسئرفع آنها برآمد. 

توانند مي ،های برتر دنیاهای گروهي اين دانشگاه با دانشگاهتولیدات علمي و همکاری
اختیار قرار دادن اين و با در  اقدام کنند، آوری امکانات و تجهیزاتدر صدد فراهم

 ياری نمايندامکانات برای پژوهشگران و نويسندگان به بهتر شدن و پیشرفت دانشگاه 
های علمي دانشگاه را بر همکاری مؤثرو علل و عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقترادی 

های علمي را به سمت صحیح خود هدايت همکاری ،تا از اين طريق کنندبررسي 
نشگاه و پژوهشگران آن دانشگاه ، لزوم توجه به تولیدات علمي هر دابنابراين ؛نمايند

 سازد. طور خاص، ضرورت انجام پژوهش حاضر را نمايان ميبه
ن است که با بررسي شود، آن پژوهش به آن پرداخته ميای که در ايمسألهترين مهم

م اول را دارا های کشور مقابندی دانشگاهکه در رتبه ،تولیدات علمي دانشگاه تهران
های کشور در تولیدات علمي نمايه ي اين دانشگاه با ساير دانشگاهتألیفاست، میزان هم

بر اساس  1390-1381زماني  ةشده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم در باز
شود. پژوهش حاضر بر آن سنجیده مي است،مقاله  16957که شامل  ،همؤسسنويسنده/ 

الگوهای  ،وهای همکاری علمي نويسندگان دانشگاه تهرانشد تا با مطالعه الگ
وسعت  ،نويسندگي تولیدات علمي اين دانشگاه را بررسي نمايد تا بدين ترتیب

مشارکت و همکاری گروهي در میان اين نويسندگان در پايگاه استنادی علوم جهان 
 رسيهای برمشخص شود. از جمله شاخص 1390تا  1381های اسالم در فاصله سال

، ضريب مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در هر هشت حوزه موضوعي شده
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )علوم انساني، فني و مهندسي، کشاورزی، علوم 

نرخ رشد  ةپايه، هنر و معماری، علوم پزشکي، منابع طبیعي و دامپزشکي( و محاسب
 ،يتألیفپديده هم که شخص شودتا م استای نويسندهای و چندنويسندهمقاالت يک

 تا چه اندازه در تولید مقاالت نويسندگان اين دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.
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 پژوهش ةپیشین
الگوهای مشارکت علمي پژوهشگران ايراني  ةاش به مطالعنامهدر پايان (1388گاه )دیده

پرداخت.  2007-1998های طي سال 1استنادی علوم( ةالمللي )نمايهای بیندر پژوهش
حاکي از آن است که روند رشد تولیدات با الگوی بیش از چهار  ،های اين پژوهشيافته

تر بوده است. بررسي روند رشد ای طي ده سال، نسبت به ساير الگوها سريعنويسنده
روندی  ،حاکي از اين امر است که اين تولیدات طي ده سال ،اینويسندهتولیدات تک

ای طي ده اند. درصد کل تولیدات يک نويسندهو با تغییر بسیار کم را پیموده نسبتاً ساکن
. همچنین نتايج نشان اندکمترين میزان را در میان ساير الگوها به خود اختراص داده ،سال
بیشترين میزان تولیدات مشارکتي را طي ده  ،شناسي مولکولي و ژنتیکزيست ةکه حوز داد

های علوم، کمترين میزان تولیدات در میان رشته ،اضیاتري ةسال داشته است. حوز
مشارکتي را داراست؛ اگرچه نسبت تولیدات علمي درون سازماني تقريباً دو برابر تولیدات 

اما بررسي میزان رشد تولیدات با الگوهای درون سازماني و بین  ،بین سازماني است
بت به تولیدات درون سازماني سازماني حاکي از افزايش رشد تولیدات بین سازماني نس

 (.1: 1388گاه، است )ديده شده های بررسيطي سال
پژوهشي انجام دادند که هدف آنها از اين تحقیق،  (2011) 2و همکاران «افشار»

های برای سال 3ساينتومتريک ةتعیین میزان همکاری نويسندگان در مقاالت نشري
ها و مراکز رترين نويسندگان، سازمانپرکا ،بود. آنها در اين تحقیق 2008تا  2004

نويسنده در  1435های اين پژوهش نشان داد که تحقیقاتي را نیز مشخص کردند. يافته
طور متوسط میانگین نويسندگان برای هر اند که بهمقاله با يکديگر همکاری داشته 615

مکاران، )افشار و ه است 60/0و ضريب همکاری نويسندگان نیز  ،شودمي 33/2مقاله 
2011 :47.) 

ي پژوهشگران ايراني در حوزه تألیفدر پژوهشي میزان هم (1391اسدی و ثقفی )
را بررسي کردند. آنها در اين پژوهش به  2010- 1990 هایفني و مهندسي در سال

نويسندگي و بیش از آن، از سال ت يافتند که سهم تولید مقاالت دواين نتیجه دس
درصد تولید مقاالت علمي  92حال افزايش بوده است و  ، پیوسته در2010تا  1990
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درصد بقیه به صورت  8به صورت تولیدات مشارکتي و  شده های بررسيدر سال
 (.111: 1391تولیدات انفرادی بوده است )اسدی و ثقفي، 

به  ،سنجيدر پژوهشي با استفاده از روش علم (1392منش و همکاران )عرفان
پزشکي کشور در تولیدات شناسي و روانن حوزه روانبررسي مشارکت پژوهشگرا

میالدی پرداختند. آنها در اين  2010-2006علمي پايگاه وب علوم طي سال های 
درصد از  278/83مدرک را بررسي کردند. و نتايج نشان داد که  1172پژوهش 

شده که  تألیفبه صورت مشارکت علمي نويسندگان شده، تولیدات علمي بررسي 
تعامل و همکاری علمي نويسندگان اين حوزه است. در دوره زماني مورد  ةدهندنشان 

 ،بررسي نرخ رشد تولیدات علمي انفرادی بیشتر از تولیدات علمي گروهي بوده است
تمايل بیشتری  ،نتايج پژوهش حاکي از آن بود که پژوهشگران اين حوزه ،و در نهايت

( به نسبت مشارکت درون سازماني درصد 46/52به انجام مشارکت بین سازماني )
 (.137: 1392منش و همکاران، اند )عرفان( درصد( داشته54/47)

سنجي تولیدات پژوهشي با هدف ارزيابي علم (2014) 1«لکشی»و  «دِویمینی»
های انجام دادند. داده 2شناسي استوايي جواهر لعل نهروه تحقیقات و گیاهمؤسسعلمي 

آوری گرديدند و جمع 2010تا  2001ه از سال مؤسسنه اين تحقیق از گزارش ساال
اند که بیشتر ترجیح داده ،همؤسسسپس مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. محققان اين 

 3شناسي تاکسونومي اقترادیمقاالتشان در نشريات هندی چاپ شوند. نشريه گیاه
ريب همکاری شود. بیشترين ض( شامل ميدرصد 11/9بیشترين تعداد مقاالت را )

/. و کمترين آن در 8079و برابر با  2007نويسندگان در دوره مورد بررسي در سال 
 (. 147: 2014دِوی و لکشي، )میني است 4842/0و برابر با  2002سال 

ي پژوهشگران تألیفدر پژوهشي به بررسي شبکه هم (1393عصاره و همکاران )
تا  2000از سال  4گاه وب آو ساينسايران در حوزه داروشناسي و داروسازی در پاي

سنجي و اصول تحلیل شبکه های علمپرداختند. پژوهش با استفاده از روش 2012
مدرک حوزه داروشناسي و داروسازی در پايگاه وب  3514انجام شد. در اين پژوهش 

                                                                                                                                      

1. Mini Devi&Lekshmi 

2. JNTBGRI 

3. Economic Taxonomic Botany 

4. Web of Science 
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 1افزار پاژکهای مورد بررسي با نرم. دادهشدبررسي  2012تا  2000آو ساينس از سال 
المللي، با و بیشترين همکاری بین 7/0ل شدند. ضريب همکاری اين انتشارات، تحلی

 (.33: 1393و همکاران  پژوهشگران انگلستان، آمريکا و کانادا بوده است )عراره
 سؤاالت پژوهش

ضريب مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در تولید مدارک نمايه شده در پايگاه  -1
های موضوعي به تفکیک حوزه 1390-1381های لاستنادی علوم جهان اسالم طي سا

 چه میزان بوده است؟ 
های نرخ رشد و درصد مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در فعالیت -2

در طول  ،پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
 ای چقدر بوده است؟نويسندهمورد مطالعه به صورت يک ةده

ای دانشگاه همؤسسای، تکدرصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهنرخ رشد و  -3
های پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم تهران در فعالیت

 مورد مطالعه چقدر بوده است؟ ةدر طول ده ،جهان اسالم

ای و همؤسسای، دونويسندهرشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنرخ  -4
های پژوهشي و تولیدات ای دانشگاه تهران در فعالیتهمؤسسندای، چنويسندهچند

مورد مطالعه چقدر  ةدر طول ده ،علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
 بوده است؟

وضعیت همکاری نويسندگان دانشگاه تهران در تولید مقاالت ، در مقايسه -5
ندرج در پايگاه استنادی ات در تولیدات علمي ممؤسسها و علمي با ساير دانشگاه

 طور کلي و به تفکیک هشت حوزه موضوعي چگونه بوده است؟علوم جهان اسالم، به

 
 روش پژوهش

سدنجي اسدت. در ايدن پدژوهش، در انتخداب نويسدندگان       پژوهش حاضر از نوع علدم 
گیری استفاده نشده، و تمامي موارد يک به يدک  دانشگاه تهران و مقاالت آنها، از نمونه

ايدن پدژوهش    ،عد هدفي است. از بُاست. اين پژوهش، يک پژوهش کمّ شده بررسي
ي نويسدندگان دانشدگاه تهدران    تألیفبررسي میزان هم ،چرا که هدف آن ؛کاربردی است

. از بعدد  اسدت  1390-1381هدای  در پايگاه اسدتنادی علدوم جهدان اسدالم طدي سدال      

                                                                                                                                      

1. PAJEk 
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حدق و امکدان    چدرا کده محقدق    ؛آوری اطالعدات، توصدیفي غیرآزمايشدي اسدت    جمع
مقاالت تولیدد شدده توسدط     ةکلی :پژوهش شامل ةجامعو دستکاری اطالعات را ندارد 

اسدت کده در نشدريات پايگداه      1390-1381 زمداني  ةنويسندگان دانشگاه تهران در باز
 16957استنادی علوم جهان اسالم نمايه شده است. تعداد مقداالت نمايده شدده شدامل     

های و داده استش، پايگاه استنادی علوم جهان اسالم و ابزار سنجش پژوه استمقاله 
مورد نیاز از نمايه استنادی علوم، از طريق پايگاه استنادی علوم جهان اسدالم اسدتخراج   

های ضريب مشارکت و ندرخ رشدد مدورد    افزار اکسل و فرمولو با استفاده از نرمشده 
 تجزيه و تحلیل قرار خواهند گرفت.  

 
 هایافته

ضريب مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در تولید مدارک نمايه  ژوهش:سؤال اول پ
بده تفکیدک    1390-1381 هدای  شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسدالم طدي سدال   

 های موضوعي چه مقدار بوده است؟حوزه
 شود: از فرمول زير استفاده مي برای محاسبه ضريب همکاری

..

j=1

1 Fj
CC = 1- .

j N

 
 
 

 

Jد نويسندگان مشارکت کننده در تولید يک مدرک= تعدا 
Fj = فراواني مدارک دارایJ  نويسنده در سالX 

N تعداد کل مدرک تولید شده در سال =X 

K باالترين تعداد نويسندگان مشارکت کننده در تولید مدرک در سال =X 

 ، وارکت بین صفر و يک در نوسان استالزم به اشاره است که مقدار ضريب مش
فیروکي، بارل و تگ، تر باشد، بیانگر مشارکت باالتر است )ه يک نزديکهر چه ب

1386 :173.) 
 

-1381ضریب همکاری گروهی میان نویسندگان دانشگاه تهران در سال های  (1)جدول 
1390 
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حوزه 
 موضوعی

 
 سال

علوم 
 انسانی

فنی و 
 مهندسی

 کشاورزی
علوم 
 پایه

هنر و 
 معماری

علوم 
 پزشکی

منابع 
 طبیعی

 دامپزشکی

1381 069/0  314/0  315/0  221/0  000/0  096/0  407/0  492/0  
1382 054/0  329/0  296/0  213/0  071/0  160/0  470/0  396/0  
1383 108/0  406/0  333/0  273/0  065/0  162/0  412/0  465/0  
1384 117/0  382/0  373/0  305/0  111/0  186/0  363/0  483/0  
1385 158/0  395/0  424/0  316/0  050/0  170/0  397/0  442/0  
1386 181/0  397/0  378/0  375/0  188/0  229/0  441/0  442/0  

1387 199/0  399/0  420/0  342/0  185/0  216/0  435/0  427/0  
1388 243/0  407/0  462/0  328/0  175/0  126/0  469/0  383/0  
1389 253/0  369/0  440/0  310/0  236/0  227/0  483/0  357/0  
1390 253/0  334/0  457/0  325/0  253/0  230/0  413/0  364/0  
164/0 کل  373/0  390/0 301/0 124/0  180/0 429/0  425/0  

 
گردد که بیشترين مشاهده مي 1شمارة با توجه به نتايج به دست آمده در جدول 

/. و 429منابع طبیعي و برابر با  ةمطالعه مربوط به حوز ةضريب همکاری در طول ده
گونه که همان. استهنر و معماری  ةکمترين میزان ضريب همکاری مربوط به حوز

مشارکت بیشتر  ةدهندتر باشد نشانکهرچه ضريب مشارکت به يک نزدي ،ذکر شد
ها میزان ضريب دست آمده در تمام حوزهباشد و با توجه به اعداد بهنويسندگان مي

 . است 50/0مشارکت کمتر از 
 

نرخ رشد و درصد مشارکت نويسندگان دانشگاه تهران در  دوم پژوهش: سؤال
های پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم فعالیت

 ای چگونه بوده است؟ نويسندهبه صورت يکشده مطالعه  ةدر طول ده
از  شده، های بررسيمتوسط نرخ رشد انتشارات در طي سال ةمنظور محاسببه

 فرمول زير استفاده شده است:

2  نرخ رشد ساالنه: 1 2
2

1 1

x - x x
g = ×100 = -1 ×100

x x

 
 
 

   

:  ای )روش ساده(نرخ رشد دوره
1

n-1
t

t
1

x
g = -1 ×100

x
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:g نرخ رشد 
nها: تعداد سال 
x )متغیر مفروض )تعداد مقاالت در هر سال : 

ای نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی نویسندهتعداد مقاالت یک (2)جدول 
 تفکیک سالم بهعلوم جهان اسال

 تعداد مقاالت سال 
1381 473 
1382 547 
1383 578 
1384 737 
1385 785 
1386 877 
1387 1028 
1388 1206 
1389 1302 
1390 1235 

 
ای نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی نویسندهنرخ رشد مقاالت یک (3)جدول 

 1390-1381علوم جهان اسالم در دوره 
 نرخ رشد به درصد لسا

1382 64/15 
1383 67/5 
1384 51/27 
1385 51/6 
1386 72/11 
1387 22/17 
1388 32/17 
1389 96/7 
1390 15/5- 
 25/11 دوره

 
ای نويسندگان نويسندهشود که تعداد مقاالت يکمشاهده مي 2 شمارة در جدول

با وجود افزايش  1390ا در سال ساالنه افزايش داشته، ام 1389دانشگاه تهران تا سال 
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نرخ رشد  3ناگهان اين گروه از مقاالت کاهش يافته است و جدول  ،تعداد مقاالت
ای نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم نويسندهمقاالت يک

دهد که بیشترين های اين جدول نشان ميهرا در معرض نمايش قرار داده است. داد
و کمترين نرخ رشد مربوط به  1384ای مربوط به سال نويسندهخ رشد مقاالت يکنر

 است.  1390سال 
ای، رشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهنرخ سؤال سوم پژوهش: 

های پژوهشي و تولیدات علمي ثبت شده در ای دانشگاه تهران در فعالیتهمؤسستک
 چگونه بوده است؟شده مطالعه  ةطول ده پايگاه استنادی علوم جهان اسالم در

 
ای نویسندگان دانشگاه تهران در همؤسسای، تکتعداد مقاالت چندنویسنده( 4)جدول 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به تفکیک سال
 ایهمؤسسچندنویسنده ای، تک سال
1381 274 
1382 269 
1383 389 
1384 520 
1385 702 
1386 849 
1387 1510  
1388 1309 
1389 1391 
1390 1190 

 
ای نویسندگان دانشگاه تهران در همؤسسای، تکنویسندهنرخ رشد مقاالت چند (5)جدول 

 1381-1390پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دوره 
 سال ای به درصدهمؤسسای، تک نرخ رشد چندنویسنده

82/1-  1382 

61/44  1383 

68/33  1384 

35 1385 

94/20  1386 

55/19  1387 

97/28  1388 
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26/6  1389 

45/14-  1390 

72/17  دوره 

شوند. اين مقاالت ممکن است ای به سه صورت تولید ميمقاالت چندنويسنده
ای(، نويسندگان همؤسسای، تکنويسندگان دانشگاه تهران )چندنويسنده از سویفقط 

ای( و همؤسسای، دويگر )چندنويسندهدانشگاه تهران با يک سازمان يا دانشگاه د
ای، نويسندهچند سازمان يا دانشگاه ديگر )چندنويسندگان دانشگاه تهران با دو يا 

ها ای در اکثر سالهمؤسسای، تکنويسندهگردند. مقاالت چند تألیفای( همؤسسچند
 از کمترين رشد -45/14با رشد % 1390که در سال به طوری ؛اندکاهش رشد داشته

اند. نرخ رشد کل ( را داشتهدرصد 61/44بیشترين رشد ) 1383برخوردارند و سال 
 . استاز رشد کم تولید اين گروه از مقاالت  دهندهکه نشان درصد است 72/17دوره %

ای، رشد و درصد مشارکت در مقاالت چندنويسندهنرخ سؤال چهارم پژوهش: 
های پژوهشي نشگاه تهران در فعالیتای داهمؤسسای، چندای و چندنويسندههمؤسسدو

مورد  ةو تولیدات علمي ثبت شده در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم در طول ده
 مطالعه چگونه بوده است؟

 
ای همؤسسای، چندای و چندنویسندههمؤسسای، دونویسندهتعداد مقاالت چند (6)جدول 

 تفکیک سالان اسالم بهنویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جه
 ای همؤسسای، چند چندنویسنده ایهمؤسسای، دو نرخ رشد چندنویسنده  سال
1381 0 0 

1382 0 0 

1383 0 0 
1384 0 0 
1385 0 0 
1386 6 0 
1387 12 0 
1388 56 2 
1389 80 7 
1390 130 40 
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ای، یسندهنوای و چندهمؤسسوای، دنرخ رشد مقاالت چندنویسنده (7) جدول
 ةای نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دورهمؤسسچند

1381-1390 
صدای به درهمؤسسای، چندنرخ رشد چندنویسنده دای به درصهمؤسسای، دونرخ رشد چندنویسنده   سال 

- - 1382 

- - 1383 

- - 1384 

- - 1385 

- - 1386 

- 100 1387 

- 67/663  1388 

250 86/64  1389 

43/471  50/62  1390 

21/347  75/115  دوره 

 
مقدار آنها صفر بوده است  1386ای که تا سال همؤسسای، دو نويسندهمقاالت چند

رشد اين مقاالت  1388اند. در سال در چهار سال اخیر رشد نسبتاً خوبي داشته
 75/115دوره برابر با  اين مقاالت در کل و در نهايت رشد درصد است 67/366

هیچ  1388ای تا سال همؤسسای، چندنويسندهباشد و مقاالت چندميدرصد است 
رشد  ،اما در دو سال اخیر ؛اند و میزان اين نوع مقاالت صفر بوده استرشدی نداشته

نرخ رشد اين نوع مقاالت برابر با  1390که در سال  طوریبه ؛اندبسیار مناسبي داشته
 بوده است.صد در 43/471

 
در مقايسه، وضعیت همکاری نويسندگان دانشگاه تهران در  سؤال پنجم پژوهش:

ات در تولیدات علمي مندرج در پايگاه مؤسسها و تولید مقاالت علمي با ساير دانشگاه
 تفکیک هشت حوزه موضوعي چگونه بوده است؟ استنادی علوم جهان اسالم، به

ار با دانشگاه تهران در تولید مقاالت علمي را اول همک ةمؤسسده  8شمارة جدول 
 در معرض نمايش قرار داده است. 

 
ه اول همکار با دانشگاه تهران در تولید مقاالت به تفکیک مؤسسنام ده  (8)جدول 

 های موضوعیحوزه
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 علوم پايه

دانشگاه شهید  -دانشگاه تربیت مدرس -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال -هشتيب

دانشگاه آزاد اسالمي  -شناسي و مهندسي زلزلهالمللي زلزلهپژوهشگاه بین -کشور
پژوهشگاه  -دانشگاه صنعتي خواجه نریرالدين طوسي -دانشگاه فردوسي مشهد -واحدالهیجان
 صنعت نفت

هنر و 
 معماری

دانشگاه آزاد اسالمي  -(س) دانشگاه الزهرا -دانشگاه شهید بهشتي -نشگاه تربیت مدرسدا
دانشگاه علم و  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی -واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه شاهد تهران -دانشگاه يزد -دانشگاه هنر تهران -دانشگاه اصفهان -صنعت ايران

 علوم پزشکي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  -دانشگاه تربیت مدرس -علوم پزشکي تهراندانشگاه 
دانشگاه  -(عج) دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل -دانشگاه علوم پزشکي ايران -تحقیقات تهران

 -دانشگاه شهید بهشتي -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -علوم پزشکي شهید بهشتي
 ده رويانپژوهشک -دانشگاه شاهد تهران

 علوم انساني
دانشگاه آزاداسالمي  -دانشگاه شهید بهشتي -دانشگاه عالمه طباطبايي -دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه  -دانشگاه الزهرا -دانشگاه خوارزمي -دانشگاه اصفهان -واحد علوم و تحقیقات تهران
 دانشگاه تبريز -دانشگاه فردوسي مشهد -مازندران

 منابع طبیعي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات  -ها، مراتع و آبخیزداری کشورگلسازمان جن
پژوهشکده حفاظت خاک و  -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان -تهران

 -دانشگاه يزد -دانشگاه تربیت مدرس -ها و مراتع کشوره تحقیقات جنگلمؤسس -آبخیزداری
 دانشگاه صنعتي اصفهان -مي کرجدانشگاه آزاد اسال -دانشگاه مازندران

 دامپزشکي

 -دانشگاه آزاد اسالمي واحدگرمسار -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسالمي  -دانشگاه شهرکرد -دانشگاه شهید چمران اهواز -دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه  -آزاد اسالمي کرجدانشگاه  -دانشگاه تبريز -دانشگاه فردوسي مشهد -واحد تبريز
 ارومیه

 کشاورزی

ه تحقیقات مؤسس -دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران -دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي  -دانشگاه فردوسي مشهد -اصالح و تهیه نهال و بذر

و مراتع  هاتحقیقات جنگل ةؤسسم -دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج -دانشگاه تبريز -گرگان
 ها، مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل -ه تحقیقات گیاه پزشکي کشورمؤسس -کشور

فني و 
 مهندسي

دانشگاه آزاد اسالمي  -(س) دانشگاه الزهرا -دانشگاه شهید بهشتي -دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علم وصنعت  -مرکزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران -واحد علوم و تحقیقات تهران

 دانشگاه شاهد تهران -دانشگاه يزد -دانشگاه هنر تهران -دانشگاه اصفهان -ايران

 
 
 

 گیری بحث و نتیجه
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سنجي محسوب يکي از مباحث مهم در حوزه علم ،يتألیفهمکاری علمي و هم
ر به انجام شده است. پژوهش حاض شود و تاکنون مطالعات بسیاری در اين زمینهمي

ي نويسندگان دانشگاه تهران در پايگاه استنادی علوم جهان اسالم تألیفبررسي میزان هم
 ةدهد که طي دورپرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي 1390تا  1381های بین سال

که حداقل يکي از نويسندگان آن  ،مدرک 16957، در مجموع شده بررسي ةده سال
استنادی علوم ايران نمايه شده  ةدر نماي ،تهران بوده دارای وابستگي سازماني دانشگاه

صورت مدرک به 8768شده، تعداد مدرک تولید و نمايه 16957است. از مجموع 
مدرک از طريق مشارکت علمي دو يا چند پژوهشگر، که وابستگي  8189انفرادی و 

 ، تولید شده است.استسازماني حداقل يکي از آنها دانشگاه تهران 
نشان داد که ضريب مشارکت  1 شمارة ای پژوهش مطابق با جدولهيافته

و  ،است 5/0پايین و کمتر از  ،حوزه موضوعي هشتنويسندگان دانشگاه تهران در هر 
ي و مشارکت علمي تألیفاين نشان دهنده تمايل اندک نويسندگان دانشگاه تهران به هم

که اين  استحال افزايش  ضريب مشارکت نويسندگان در ،های اخیراما در سال ؛است
حاکي از تمايل نويسندگان دانشگاه تهران به تولیدات علمي مشارکتي و نويدی  مسأله

 2 شمارة . در جدولاستبرای افزايش همکاری علمي بین نويسندگان اين دانشگاه 
در سال  ،ای نويسندگان دانشگاه تهراننويسندهمشاهده نموديم که تعداد مقاالت يک

با وجود افزايش تعداد مقاالت  3 شمارة و مطابق با جدول ،يافته استکاهش  1390
 استمنفي  1390ای در سال نويسندهانشگاه تهران، نرخ رشد مقاالت يکنويسندگان د

تمايل آنها به تولید مقاالت  دهنده آگاهي نويسندگان از مشارکت علمي ونشان که
 6و  4 شمارة جداول ةو مقايس. با مشاهده استای و همکاری علمي نويسندهچند

تا سال  ،1382ای به جز سال همؤسسای، تککنیم که مقاالت چندنويسندهمشاهده مي
ه رکود چشمگیری داشته است، ب 1390ساله افزايش يافته و ناگهان در سال  هر 1390
برابر با  1390نرخ رشد اين مقاالت در سال  5 شمارة که مطابق با جدولطوری

 1390ای در سال همؤسسای، چندکه مقاالت چندنويسنده . در حالياست -45/14
بیانگر آگاهي نويسندگان دانشگاه تهران از نکتة اند که اين ای داشتهرشد قابل مالحظه

. مطابق با استات مؤسسها و همکاری علمي و افزايش تعامل آنها با ديگر دانشگاه
تهران هیچ مقاله مشترکي با ديگر  نويسندگان دانشگاه 1386تا سال  6 شمارة جدول
تا  1386اما از سال  ؛صفر بوده است ،اند و میزان اين نوع مقاالتات نداشتهمؤسس
 در نهايت مشاهدات جدول و ،هر ساله تعداد اين مقاالت افزايش يافته است 1390
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ات و مؤسساز رشد همکاری نويسندگان دانشگاه تهران با ديگر  دهندةنشان 7 رةاشم
ای، مقاالت چندنويسنده 6 شمارة دست آمده در جدولطبق نتايج به .استها شگاهدان

رشد  ،اما در دو سال اخیر است؛ هیچ رشدی نداشته 1388ای تا سال همؤسسچند
رشد اين نوع مقاالت مطابق با  1390که در سال  طوریبه است؛ بسیار مناسبي داشته

( پژوهشي 2011)افشار و همکاران  .بوده است 43/471برابر با % 7 شمارة جدول
 ةانجام دادند که هدف آنها، تعیین میزان همکاری نويسندگان در مقاالت نشري

ضريب همکاری  ،طور متوسطهای اين پژوهش نشان داد که بهساينتومتريک بود. يافته
است که کمترين حاکي از آن  ،. همچنین نتايج پژوهش حاضراست 60/0نويسندگان 
و در چند  است 1390ای دانشگاه تهران مربوط به سال نويسندهقاالت يکنرخ رشد م

نرخ رشد  1390طوری که سال به ؛ايمطور کلي با کاهش رشد مواجه بودهسال اخیر به
. استگاه همسو با نتايج پژوهش ديده نکته، و ايناست  -15/5ای نويسندهمقاالت يک

وان مطالعه الگوهای مشارکت علمي عن بااش نامه( در پايان1388) گاهدیده
های المللي )نمايه استنادی علوم( طي سالهای بینپژوهشگران ايراني در پژوهش

روندی بسیار ساکن و  ،ای طي ده سالنويسندهبیان نمود که تولیدات تک 1998-2007
ن کمتري ،ای طي ده سالنويسندهتکتولیدات  و درصد کل يا تغییر بسیار کم را پیموده

( در 1391) اسدی و ثقفیاند. میزان را در میان ساير الگوها به خود اختراص داده
فني و مهندسي در  ةي پژوهشگران ايراني در حوزتألیفپژوهشي با عنوان میزان هم

های درصد تولیدات در سال 92به اين نتیجه دست يافتند که  2010-1990های سال
صورت تولیدات و فقط هشت درصد بهصورت تولیدات مشارکتي به شده بررسي

ای در سه سال همؤسسای، تکانفرادی بوده است. نرخ رشد در مقاالت چندنويسنده
ای، طور مرتب کاهش يافته است. اما مقاالت چندنويسندهبه 5اخیر طبق جدول 

به افزايش نموده،  درصدی شروع 250د با نرخ رش 1389ای از سال همؤسسچند
نويدی  موضوع درصدی داشته است و اين 43/471رشد  1390ال در س طوری کهبه

طور کلي . بهاستات مؤسسبرای افزايش تعامل نويسندگان دانشگاه تهران با ديگر 
نويسندگان دانشگاه تهران فقط در چند سال اخیر به تولید مقاالتي با نويسندگان ديگر 

فقط از  ،ام نويسندگان مقاالتهای قبل تماند و در سالات پرداختهمؤسسها و دانشگاه
اند. های ديگر نداشتهها و سازماناند و هیچ تعاملي با دانشگاهدانشگاه تهران بوده

الگوهای مشارکت علمي پژوهشگران  ةاش به مطالعنامه( در پايان1388) گاهدیده
 2007-1998های استنادی علوم( طي سال ةالمللي )نمايهای بینايراني در پژوهش
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داخت و به اين نتیجه دست يافت که اگرچه نسبت تولیدات علمي درون سازماني پر
اما بررسي میزان رشد تولیدات با الگوهای  ،تقريباً دو برابر تولیدات بین سازماني است

حاکي از افزايش رشد تولیدات بین سازماني نسبت به  ،درون سازماني و بین سازماني
دست نیز با نتايج به موضوع اين و؛ شدهبررسي  هایتولیدات درون سازماني طي سال

( به بررسي 1392)منش و همکاران عرفانآمده از پژوهش حاضر همخواني دارد. 
پزشکي کشور در تولیدات علمي پايگاه وب شناسي و روانمشارکت پژوهشگران روان

 278/83دهد که های پژوهش نشان ميپرداختند. يافته 2010-2006های طي سال
 تألیفصد از تولیدات علمي مورد بررسي از طريق مشارکت علمي پژوهشگران در

شده که بیانگر گرايش پژوهشگران اين حوزه به همکاری علمي است. همچنین نتايج 
دهد که پژوهشگران اين حوزه تمايل بیشتری به انجام مشارکت بین پژوهش نشان مي

اند. ( درصد( داشته54/47اني )درصد( به نسبت مشارکت درون سازم 46/52سازماني )
ي و مشارکت تألیفنويسندگان دانشگاه تهران به هم ،که در پژوهش حاضر در حالي

منش و همکاران همخواني ندارد علمي تمايل اندکي دارند که با نتايج پژوهش عرفان
نويسندگان  ،شروع شده و تا قبل از اين 1389ای از سال همؤسسو تولید مقاالت چند

دِوی و مینیاند. اه تهران تمايلي به انجام و تولید مقاالت مشارکتي نداشتهدانشگ
ه مؤسسسنجي تولیدات علمي ( نیز پژوهشي با هدف ارزيابي علم2014) 1لکشی

های اين تحقیق انجام دادند. داده 2شناسي استوايي جواهر لعل نهروتحقیقات و گیاه
 2007در سال  شده بررسي ةن در دوربیشترين ضريب همکاری نويسندگا که دنشان دا

که  در صورتي است؛ 4842/0و برابر با  2002/. و کمترين آن در سال 8079و برابر با 
مربوط به  شده مطالعه ةبیشترين ضريب همکاری در طول ده ،در پژوهش حاضر

 ة/. و کمترين میزان ضريب همکاری مربوط به حوز429منابع طبیعي و برابر با  ةحوز
پايین بودن میزان  ةنشان دهند موضوع ايناست و معماری برابر با صفر هنر و 

 . استهمکاری و تعامل علمي نويسندگان دانشگاه تهران 
 ری علمي نويسندگان دانشگاه تهران،بیشترين میزان همکا ،در پژوهش حاضر

مهندسي، علوم پايه  در حوزه منابع طبیعي، دامپزشکي، کشاورزی و فني و ،ترتیبهب
های طور کلي نتايج حاکي از آن است که نويسندگان دانشگاه تهران در سال. بهستا

                                                                                                                                      

1. Mini Devi&Lekshmi 

2. JNTBGRI 
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اند و مقاالت تولید شده ها نمودهاخیر مبادرت به تولید مقاالت با ديگر دانشگاه
 که در جدولچنان. هماستها در حال رشد ها و سازمانمشترک با ديگر دانشگاه

های هنر و معماری، علوم پزشکي و رشتهضريب مشارکت در  ،شدمشاهده  1 شمارة
های توان گفت در حوزهطور کلي مي. بهاست 2/0علوم انساني بسیار پايین و کمتر از 

که برای انجام پژوهش به بودجه تحقیقاتي، ابزار، مواد و امکانات  ،کاربردی
، و تعداد است ترعلمي در سطحي گسترده آزمايشگاهي بیشتری نیاز است، همکاری

ها مشارکت دارند. در تولید مقاالت علمي اين حوزه انو محقق انپژوهشگراز بیشتری 
تواند تمايل و گرايش اندک پژوهشگران اين چنین يکي از داليل اين امر ميهم

با  ،های گروهي باشد. در اين راستاها به تولیدات علمي مشارکتي و پژوهشحوزه
 یاز بیشتر در قبال انجام کارهای گروهي وتشويق و ترغیب پژوهشگران به گرفتن امت

بیشتر کارهای مشارکتي و گروهي را در آنها ايجاد کرد و فوايد  ةتوان انگیزمي ،تیمي
که  ،ترين نتايج اين پژوهشمشارکت و همکاری علمي را به آنها متذکر شد. از مهم

کند رشد های علمي دانشگاه تهران ايفا گذاریای در سیاستتواند نقش عمدهمي
ويژه در هبشده، مطالعه  ةصعودی مشارکت و همکاری گروهي دانشگاه تهران طي ده

است که امید است با ايجاد و بهبود شرايط همکاری گروهي و  ،های اخیرسال
های گرايش پژوهشگران به تولید مقاالت علمي گروهي افزايش يافته و گام ،مشارکتي
ول همکار با ه امؤسس، ده 8 شمارة شود. جدول ی در اين زمینه برداشتهمؤثرمفید و 

بیشترين  ،ترتیب به نمايش درآورده است. طبق اين جدولهدانشگاه تهران را ب
وار بوده جات هممؤسسها و همکاری علمي پژوهشگران دانشگاه تهران با دانشگاه

ا ن بايد در جهت ايجاد انگیزه و تشويق پژوهشگران بوالئمسرسد است که به نظر مي
با وجود اينترنت و  ،های ديگر نیز بکوشند. امروزههای شهرها و استاندانشگاه

بايد در  ،گسترش وسايل ارتباط جمعي و از بین رفتن بعد مسافت بین پژوهشگران
ها و نظرها و جهت تعامل و ارتباط پژوهشگران تالش کرد تا باعث تبادل ايده

  پیشرفت تولیدات علمي مشارکتي و گروهي شود.
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  منابع
(. ضدريب همکداری: مقیاسدي بدرای     1386آجي فیروکي، ايزوال؛ بارل، کیو؛ تگ، ژان )

گیددری میددزان همکدداری در تحقیقددات )ترجمدده عبدالحسددین فددرج پهلددو(.  اندددازه
 .185-171(، 2و  1)23 ، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات

عوامل اجتماعي  تأثیررسي (. بر1390ادهمي، جمال؛ اکملي، ماکوان؛ ورمزيار، مهدی. )
بر میزان همکداری علمدي اعضدای هیدات علمدي )مطالعده مدوردی دانشدگاه آزاد         

 .113-89(، 3) 5، پژوهشنامه علوم اجتماعيسنندج(. 
ي پژوهشدگران ايراندي در   تدألیف (. بررسي میدزان هدم  1391اسدی، مريم؛ ثقفي، سامان )

، آموزش مهندسي ايدران  فرلنامه. 1990-2010حوزه فني و مهندسي در سال های 
14 (55 ،)111-134  . 

(. میزان 1388دانش، فرشید؛ عبدالمجید، امیرحسین؛ رحیمي، علیرضا؛ بابايي، فاطمه )
گروهي محققان مراکز تحقیقاتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  همکاری

 .52-43(، 1) 6، مديريت اطالعات سالمتدر اجرای طرح تحقیقاتي، 
مطالعده الگوهدای مشدارکت علمدي پژوهشدگران ايراندي در       (. 1388فرشته ) گاه،ديده

 .2007-1998المللدي )نمايده اسدتنادی علدوم( طدي سدال هدای        های بدین پژوهش
 نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.  پايان

ت علمي أ(. بررسي تولیدات علمي اعضای هی1388سهیلي، فرامرز؛ عراره، فريده )
ای ه: مطالع2008-1992های زی در نمايه استنادی علوم طي سالدانشگاه را

 16، مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعاتموردی. 
(3 ،)81-110. 

زاده، منش، محمدامین؛ روحاني، واالعلي؛ بریريان جهرمي، رضا؛ غالمحسینعرفان
ر پزشکي کشور دشناسي و روان(. بررسي مشارکت پژوهشگران روان1392زهره )

 . 163-137(، 1)29 ، فرلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايرانتولید علم. 
(. بررسي شبکه 1393اهلل )شیرازی، منروره؛ خادمي، روحعراره، فريده؛ صراطي

ي پژوهشگران ايران در حوزه داروشناسي و داروسازی در پايگاه وب آو تألیفهم
 .45-33(، 56)17 ، مديريت سالمت. 2000-2012ساينس: 

. سي. اس. آی در ايران علم تولید کتاب(. 1389رويا ) دريه،مقرودی جعفر؛ مهراد،
 .شیراز نويد: شیراز .1385-1386
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