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  ایران در آینه علم سنجی یعلمتولید 
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  چکیده

ه و تحلیل ه اطالعات علمی به بررسی و تجزیمؤسسبا استفاده از آمارهاي پایگاه ، مقاله حاضر
بـا اسـتفاده از    2009تـا   2000هـاي   وضعیت تولیدات علمـی پژوهشـگران ایـران طـی سـال     

اطالعـات و  . پرداختـه اسـت   )ISI( ه اطالعـات علمـی  مؤسسـ سنجی پایگاه  هاي علم شاخص
، مورد بررسـی  ساله دهایرانی طی دوره  دهد که پژوهشگران ش حاضر نشان میهاي پژوه یافته

، SCIEعنـوان در بخـش    63928که از ایـن تعـداد    اند د علمی داشتهتولی 65091در مجموع 
. نمایه شده است A&HCIعنوان در بخش  191و تعداد  SSCIعنوان در بخش  2561تعداد 

اکثر تولیدات علمی ایران طی بازه زمانی مورد بررسی در قالب مقاله و به زبان انگلیسی بـوده  
دانشـگاه  ، هاي علوم پزشکی تهران ده اول و دانشگاهعنوان در ر 7446دانشگاه تهران با . است

، 4235، 5180بـه ترتیـب بـا     دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیـت مـدرس  ، آزاد اسالمی
گروه موضوعی شـیمی  . هاي دوم تا پنجم قرار دارند عنوان تولید علمی در رده 4096و  4287
طی دوره زمانی مورد بررسی بوده و  هاي موضوعی برتر ایران گروه، اي و شیمی آلی رشته میان

هـاي موضـوعی ایـران     عنوان تولید علمی در رده اول و دوم گروه 2653و  4212به ترتیب با 
عنـوان در رده نخسـت    651بـا   Asian Journal of Chemistryنشـریه  . انـد  جـاي گرفتـه  

 Iranian Polymerنشریه ایرانـی . نشریات منتشرکننده تولیدات علمی ایران قرار گرفته است
Journal  وIranian Journal of Science and Technology     317و  451بـه ترتیـب بـا 

  . اند ده تولیدات علمی ایران قرار گرفتهنشریات منتشر کنن 10و  5ي ها عنوان در رده
  

نمایـه  ، یتولیـد علمـ  ، هاي ایران دانشگاه، ه اطالعات علمیمؤسس، سنجی علم: واژگان کلیدي
نمایه اسـتنادي   ،)SSCI( نمایه استنادي علوم اجتماعی ،)SCIE( ترش یافته علوماستنادي گس

 ) A&HCI( هنر و علوم انسانی
  

                                                                                                                                      
رسـانی و معـاون مرکـز رشـد واحـدهاي فنـاوري دانشـگاه زابـل          ت علمی گروه کتابداري و اطـالع أعضو هی *

esmvaziri@gmail.com  وevaziri@uoz.ac.ir  

mailto:esmvaziri@gmail.com
mailto:evaziri@uoz.ac.ir


نامۀ آموزش عالی  90
 

  مقدمه
سـازي شـدة کشـورها در     ت تولیـدات علمـی نمایـه   وضـعی  دهد که تحقیقات نشان می

هـاي توسـعۀ علمـی و جـزء      ین شـاخص تـر  مهمبخشی از ، المللی هاي معتبر بین نمایه
نـوروزي چـاکلی و   ( شـود  محسـوب مـی   آنهـا  فنّـاوري وندادي علم و هاي بر شاخص
هـاي برونـدادي و    شـاخص ، هـا بـه دو گـروه عمـده     این شاخص )1387: 74 ، دیگران

، نیـروي انسـانی  ، هاي دروندادي از قبیل تجهیزات شاخص. شوند دروندادي تقسیم می
باشـد   علمی مـی هاي  هاي مبتنی بر فعالیت هاي بروندادي شاخص و شاخص... هزینه و

توانـد بـه دو    مـی  ها این شاخص. دهد قیق را نشان میکه نتایج و بروندادهاي فرایند تح
هـاي   هاي جامع به ویژگـی  شاخص. هاي جامع و نسبی نیز تقسیم شوند بخش شاخص

تعـداد اسـتنادات یـا هزینـه     ، هاي پژوهشی مانند تولیدات منتشر شده خاصی از فعالیت
چنـد  هاي نسـبی ارتبـاط میـان دو یـا      در حالی که شاخص، داختصاص یافته اشاره دار

تعداد استنادات بـه هـر تولیـد    ، در هر گروه پژوهشی ها جنبه مختلف مانند تعداد مقاله
کـه ارتبـاط میـان     قـرار داد نظر مـد این نکتـه را نیـز بایـد    . دهد را نشان می... علمی و
هزینـه  ، یافته به هر گـروه مانند هزینه اختصاص  فنّاوريهاي بروندادي علم و  شاخص

هـاي پژوهشـی از تولیـدات منتشـر      وري گروه بهره، اختصاص یافته به هر تولید علمی
  . کند شده در ارزیابی پژوهش نقش مهمی ایفا می

المللـی نبایـد بـه عنـوان یـک       هاي علمی بر مبناي ارائـه در نشـریات بـین    شاخص
چرا کـه نتـایج چنـین    ، گیرند شاخص جامع در ارزیابی تحقیقات کاربردي مدنظر قرار

از . شـود  به صورت گزارش یا کتاب منتشر مـی  بیشترتحقیقاتی جنبه کاربردي داشته و 
در  مـؤثر کانال ارتباطی مهم و ، طرفی براي پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و انسانی

هـاي   در حـالی کـه در پـژوهش   ، باشـند  ها مـی  نگاشت ها و تک کتاب، اشاعه اطالعات
 هـا  ها و ثبـت اختـراع   گزارش، ها کنفرانس، سمینارها هاي مقالهاغلب در ، نتایج ،فنّاوري

. شود المللی منتشر می نتایج چنین تحقیقاتی در نشریات بین، شود و به ندرت منتشر می
هـاي مختلـف    بـه جنبـه   یرسد در ارزیـابی پژوهشـ   ضروري به نظر می، بر این اساس

هاي نسبی با توجـه بـه ماهیـت     ده از شاخصبراي مثال استفا ــ هاي پژوهشی  شاخص
توجه شده و این ارزیابی به صورت مدام مدنظر مسـئوالن قـرار    ــ هاي آموزشی گروه
  . گیرد
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هـاي موضـوعی و    هـاي اطالعـاتی در تمـامی زمینـه     با توجه به رشد سریع پایگـاه 
در  بررسـی ، هـاي خـود   ها در پـژوهش  استفاده پژوهشگران از منابع موجود این پایگاه

هـاي   و محققان در حـوزه  هاي پژوهشی سازمان، ها دانشگاه، خصوص جایگاه کشورها
انـواع  ، نمایه شده زبان مدارك. باشد موضوعی مختلف از اهمیت خاصی برخوردار می

المللـی   میزان همکاري بین، هاي موضوعی برتر هر دانشگاه گروه، هاي نمایه شده قالب
از جملـه  مـی طـی دوره ده سـاله مـورد بررسـی      و نشریات منتشر کننده تولیـدات عل 

بـا توجـه بـه اینکـه     . دهـد  هاي مورد اشاره در پژوهش حاضر را تشـکیل مـی   شاخص
به عنوان معیـاري جهـت بررسـی تولیـدات      )ISI1( ه اطالعات علمیمؤسسهاي  پایگاه

، گیـرد  المللی مورد بررسی و استفاده قرار مـی  علمی هر کشور یا سازمان در مقیاس بین
  . ها پرداخته خواهد شد ر ادامه به معرفی اجمالی این پایگاهد

  
 2ه اطالعات علمیمؤسسهاي استنادي  آشنایی با پایگاه

ه مؤسســهـاي اســتنادي   ین پایگــاهتــر مهـم جــزء  ESI5و  WOS3 ،JCR4سـه پایگــاه  
هایی است کـه   پایگاه، هاي استنادي منظور از پایگاه. شوند اطالعات علمی محسوب می

اده از رابطه میان تعداد تولیدات علمی و تعداد اسـتنادهایی کـه بـه آن صـورت     با استف
ین تـر  مهـم جـزء  ، ایـن سـه پایگـاه   . دهـد  هایی را در اختیار قرار می گزارش، پذیرد می

ه اطالعـات علمـی بـوده و از شـهرت جهـانی برخـوردار       مؤسسـ هاي اسـتنادي   پایگاه
  . باشند می

 علـوم  بخش نمایه استنادي. 1شامل ستنادي خود از سه بخش نمایه ا WOSپایگاه 
)SCIE6( نمایه استنادي علـوم اجتمـاعی   بخش. 2عنوان  8245 با )SSCI7(  2839 بـا 

عنوان نشـریه   1537 با )A&HCI8( نمایه استنادي هنر و علوم انسانی بخش. 3 عنوان
  . تشکیل شده است 

دهد که با اسـتفاده از   اطالعاتی را ارائه می )JCR( پایگاه گزارش استنادي نشریات
ایـن پایگـاه بـه دلیـل     . توان به ارزشـیابی و مقایسـه نشـریات علمـی پرداخـت      آن می

                                                                                                                                      
1. Institute for Scientific Information (ISI) 

  . ها استفاده شده است از سایر پایگاه ESIدر مقاله حاضر به جز پایگاه . 2
3. Web of Science (WOS) 
4. Journal Citation Report (JCR)  
5. Essential Science Indicators (ESI) 
6. Science Citation Index Expanded (SCIE) 
7. Social Science Citation Index (SSCI) 
8. Art & Humanities Citation Index (A&HCI)  
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جامع و ضـروري  ، به عنوان ابزاري منحصر به فرد ، اش هاي استنادي مورد ارائه گزارش
  . 1شود براي ارزشیابی نشریات محسوب می

ی که امکان تجزیه و تحلیل کمباشد  هاي استنادي می نیز از دیگر پایگاه ESIپایگاه 
بـا  . سـازد  مـی  فراهمساله  11و  10هاي علمی را بر اساس بازه زمانی تقریبی  پیشرفت

ها و نشریات برتـر جهـان را    سازمان، دانشمندان، توان کشورها استفاده از این پایگاه می
اي هـر  تعداد استنادها و تعداد استناد به از، تعداد تولیدات علمی بر اساس سه شاخص

هـر حـوزه را نیـز     3و پراسـتناد  2هـاي داغ  مقاله، این پایگاه. بندي کرد تولید علمی رتبه
، باشـند کـه در طـول دوره دو سـاله قبلـی      هایی می مقاله، هاي داغ مقاله. کند معرفی می

هایی هسـتند کـه در    مقاله، هاي پراستناد مقاله. اند ین تعداد استناد را دریافت کردهبیشتر
، نـوروزي چـاکلی  ( انـد  ین اسـتناد را دریافـت کـرده   بیشـتر ، سال گذشته ده طول دوره

   .)1387، زاده و نورمحمدي حسن
 

  اهداف تحقیق
از نظـر   ،2009تـا   2000 سـاله  دهبررسی وضعیت تولید علمی ایران طـی دوره   .1

 ؛WOSهاي مختلف پایگاه  زبان مدارك در بخش، نوع مدرك
برتـر در تولیـد علـم در بـازه     هـاي   شگاههاي متفاوت نمایه شده دان بررسی نام .2
 ؛2009تا  2000 زمانی
هـاي مـورد بررسـی در پایگـاه      روند پیشرفت تولیدات علمی دانشـگاه بررسی  .3

WOS  ؛2009تا  2000 ساله دهطی دوره 
 سـاله  دههاي مورد بررسـی طـی دوره    هاي موضوعی برتر دانشگاه گروهبررسی  .4
 .2009تا  2000

                                                                                                                                      
هایی  از جمله کاستی. باشد می) IF(رود، عامل تأثیر  هایی که براي ارزیابی نشریات به کار می از جمله شاخص. 1

، )الگـوریتم بـه کـار رفتـه    (توان به ابهـام در رابطـه بـا سـنجش      که براي عامل تأثیر در نظر گرفته شده است، می
هاي نامعتبر، انحراف تأثیر واقعی با دخالت استناد نامعتبر، تأثیرپذیري از بـازه زمـانی    تأثیرپذیري از استناد به مقاله

ـ         ه دو ساله، پوشش محدود، توزیع غیریکنواخـت اسـتنادهاي مجلـه، تأثیرپـذیري از دسـترس بـودن انتشـارات ب
صورت پیوسته و رایگان، جذب نویسندگان و پژوهشگران برتر، خوداستنادي و تأثیرپذیري عامل تأثیر از 

یـا از   1386تابسـتان   71جهت اطالعات بیشتر به فصلنامه کتاب شـماره  . اشاره کرد. ..تأخیر انتشاراتی و
در این شماره از فصلنامه سه مقالـه در  . مراجعه کنید  :www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=201http// طریق

) ترجمـه (خصوص مسائل مربوط به عامل تأثیر توسط آقاي شکرانه ننه کـران، خـانم ابراهیمـی و آقـاي نـوري      
  . نگاشته شده است

2. Hot Papers  
3. Highly Cited Paper 

http://www.nlai.ir/Default.aspx?tabid=201
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  تحقیق ادبیات
تحلیلی بـر  «در کتاب خود با عنوان  )1387( زاده و نورمحمدي حسن، لینوروزي چاک

بـه بررسـی وضـعیت تولیـدات علمـی      » ) 2007تا  1993( اشاعه دانش ایران در جهان
، کشـورهاي مسـلمان  ، مقایسه تولیدات علمـی ایـران  . ایران و برخی کشورها پرداختند

تفکیـک مـورد بررسـی و     میالدي بـه  2007تا  1993هاي  سطح طی سال پیشرفته و هم
عالوه بر ارائه اطالعات علمی کشـورها بـر    ،در کتاب حاضر. مقایسه قرار گرفته است

هــاي آن بــه بررســی  ه اطالعـات علمــی و شــاخص مؤسســهــاي  پایگــاه اسـاس آمــار 
درآمد ناخالص ملـی  ، هاي ترکیبی از قبیل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه شاخص

نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد تولیدات علمـی و  ، میتولیدات عل، به قیمت پایه
هاي مختلف پرداخته شـده   نسبت درآمد ناخالص ملی به تعداد تولیدات علمی در سال

  . است
مطالعه میزان حضور «نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  در پایان )1386( ابراهیمی

 ISI Web ofپایگـاه  ( یالمللـ  ژوهشـی ایـران در تحقیقـات بـین      ات علمی و پمؤسس
Science( ی و کیف بر مبناي شاخص 2006-1997هـاي   سنجی در سـال  ی علمهاي کم« 

در بین مؤسسات علمی و  تأثیراستنادات و ضریب ، نشان داد که توزیع تولیدات علمی
کند؛ در حالی که توزیع درصـد مـدارك    پژوهشی ایران از یک توزیع نرمال پیروي نمی

همچنـین بـر مبنـاي شـاخص     . تابع توزیعی نرمال است، ین مؤسساتدر ب  استناد شده
ی تولید ات قـرار  مؤسسـ ها و سـایر   تر از پژوهشگاه ها در وضعیتی مطلوب دانشگاه، کم

، و درصد مدارك استناد شده تأثیرضریب ، هاي کیفی استناد ولی از نظر شاخص ،دارند
نامه خود بـه   بخش آخر پایان وي در. داري وجود ندارد بین این سه گروه تفاوت معنی

  . کند اشاره می WOSات ایرانی در پایگاه مؤسسهاي نمایه شده  تعدد نام
اهمیـت اصـول   «اي بـا عنـوان    در مقالـه  )1386( شیري و کیانی بختیاري، گل زلفی

کننـد کـه بـه دلیـل عـدم آشـنایی برخـی از         بیـان مـی  » سازي در مستندات علمی نمایه
آنهـا در ذیـل نشـانی     يها مقاله، ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهنویسندگان با نام صحیح 

اي که این واگرایـی و   به گونه، ها و مراکز متبوع خود نمایه نشده است صحیح دانشگاه
هاي فارسی و به ویـژه   نام مراکز آموزشی و پژوهشی به زبان عدم وحدت رویه در ثبت

بنـدي ملـی و    ي کشـور را در رتبـه  هـا  ها و پژوهشگاه جایگاه واقعی دانشگاه، انگلیسی
جهانی تنزل جدي داده است و در نتیجه در عرصه رقابت علمی جهانی جایگاه واقعی 

هـاي   هـاي متفـاوت برخـی از دانشـگاه     همچنین نام ،این مقاله. اند خود را احراز نکرده
 . ه اطالعات علمی نشان داده استمؤسسایرانی را در 
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 »گذار در تولید علـم کشـور  تأثیرهاي  سازمان«نوان اي با ع در مقاله )1389( وزیري
پرداختـه   2008گذار در تولید علم کشـور در سـال   تأثیردانشگاه  4به بررسی وضعیت 

، دانشـگاه تهـران   4عالوه بر ارائه وضعیت تولیدات علمی ایران و  ،در این مقاله. است
بـر اسـاس    ،دانشـگاه تربیـت مـدرس و دانشـگاه آزاد    ، دانشگاه علوم پزشـکی تهـران  

هـاي متفـاوت    بـه بررسـی نـام   ، ه اطالعات علمیمؤسسسنجی پایگاه  هاي علم شاخص
هاي مورد بررسی و همچنین میزان تولیدات هـر یـک از    نمایه شده هر یک از دانشگاه

واحد برتـر دانشـگاه آزاد    ،در این مقاله. شده استپرداخته  WOSها در پایگاه  این نام
تحقیقـات و  ، ظـر تعـداد تولیـدات علمـی در وزارت علـوم     اسالمی با همتاي خود از ن

درمان و آموزش پزشـکی مـورد مقایسـه و بررسـی قـرار      ، و وزارت بهداشت فنّاوري
 . گرفته است

هـاي   آدرس«اي تحـت عنـوان    در مقالـه  )2006( و دیگـران  1کارلوس گارسیا زریتا
هـاي   تعـدد نـام  بـه بررسـی   » آن بر ارزشـیابی علمـی   تأثیر: WOSسازمانی در پایگاه 

 تأکیـد پـردازد و   آنها در ارزشـیابی پـژوهش مـی    تأثیرات نمایه شده اسپانیایی و مؤسس
هاي اطالعاتی که مـورد   ه در پایگاهمؤسسکند که استفاده از یک نام واحد براي یک  می

آنهـا در  . باشد ها می یکی از مجموعه قواعد این پایگاه ،باشد توجه جامعه علمی نیز می
هاي متفاوت که توسط نویسندگان ارائه شـده   کنند که بازیابی نام بیان می پژوهش خود

دهـد و ارائـه    ه ارائـه نمـی  مؤسسـ اطمینان کاملی در مورد وضـعیت علمـی هـر    ، است
هـاي متفـاوت آن    باعث بازیـابی نـام   ،هاي متفاوت ارائه شده توسط نویسندگان آدرس
  . گردد هاي متفاوت می ها و تحلیل سازمان

ات در مؤسسـ بررسـی وضـعیت چگـونگی نمایـه شـدن       ،شود مالحظه میچنانچه 
هاي استنادي از اهمیت خاصـی برخـوردار    پایگاه اًخصوص، المللی هاي معتبر بین پایگاه

با نگاهی به ادبیات تحقیق متوجه خـواهیم شـد کـه فراینـد مستندسـازي در      . باشد می
 هرچنـد ، ه اسـت رار نگرفتـ چندان مورد توجـه قـ  هاي ایرانی  بازیابی اطالعات سازمان

رسـد   مـی  اما به نظـر ، اند له اشاره داشتهأدر مواردي به این مس اخیراً پژوهشگران ایرانی
، در همین راسـتا . مربوطه قرار نگرفته است له هنوز مورد توجه جدي مسئوالنأاین مس

ثر و ؤهـاي مـ   هاي متفاوت نمایـه شـده سـازمان    عالوه بر بازیابی نام، در تحقیق حاضر
ها و تحلیـل اطالعـات بـر اسـاس ایـن       هیم در تولید علم ایران و یکپارچگی این نامس

مقایسـه  ، ي مربوطـه هـا  ایران و دانشگاهبه بررسی وضعیت تولیدات علمی ، یکپارچگی

                                                                                                                                      
1. Carlos García-Zorita 
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از ابتـداي سـال    سـاله  دهطـی دوره  سـنجی   هاي علـم  آنها با یکدیگر بر اساس شاخص
یشـنهادهاي الزم نیـز در راسـتاي بهبـود     پرداختـه شـده و پ   2009تا انتهاي سال  2000

  . ارائه خواهد شدوضعیت موجود 
  .هاي زیر پاسخ دهد در همین راستا این پژوهش در صدد است به سؤال

هـاي   در بخـش  2009تـا   2000 سـاله  دهوضعیت تولید علمی ایران طی دوره  .1
 ؟استچگونه  WOSمختلف پایگاه 

از نظـر نـوع    2009تـا   2000 سـاله  دهوضعیت تولید علمی ایـران طـی دوره    .2
 WOSهاي موضوعی برتر و منـابع منتشـرکننده در پایگـاه     گروه، زبان مدارك، مدرك

  ؟استچگونه 
 يهـا  سـال  هاي مورد بررسی طـی  هاي متفاوت نمایه شده دانشگاه بررسی نام .3
 ؟استچگونه  2009تا  2000
 WOSهـاي مـورد بررسـی در پایگـاه      روند پیشرفت تولیدات علمی دانشگاه .4
 ؟استاز چه وضعیتی برخوردار  2009تا  2000هاي  سال طی

 هـاي  در سـال  هاي مورد بررسی دانشگاهتوسط نوع مدارك تولید شده و زبان  .5
 ؟استچگونه  2009تا  2000
تـا   2000هـاي   سـال هاي مورد بررسی طـی   هاي موضوعی برتر دانشگاه گروه .6
 ؟اند دامک 2009
علم کشور بر مبنـاي تولیـدات علمـی    هاي برتر تولید  میزان همکاري دانشگاه .7

 ؟استچگونه  2009تا  2000هاي  طی سال
 
  پژوهش  شناسی روش

استفاده شده اسـت   بررسی استنادياز روش  ،ها در پژوهش حاضر براي گردآوري داده
ین بیشـتر هـایی اسـت کـه     دانشـگاه  استاد مکتوبات و جامعه آماري پژوهش نیز شامل

 .انـد  داشـته مـیالدي را   2009 انتهاي سـال  تا 2000 سال از ابتداي تولیدات علمی ایران
: عبارتنـد از  دهنـد  مـی  که جامعه آمـاري را نیـز تشـکیل    دانشگاه مورد بررسی 5 اسناد

دانشـگاه صـنعتی   ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران
 ،هـا  زیه و تحلیـل داده هاي به دست آمده جهت تج  داده. شریف و دانشگاه آزاد اسالمی

به دست آمده و جهت رسم جـداول و نمودارهـا نیـز از     JCRو  WOSهاي  از پایگاه
  . شده استاستفاده  Officeمجموعه نرم افزاري 
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  ها یافته
در  2009تـا   2000 سـاله  دهوضعیت تولیـد علمـی ایـران طـی دوره     : سئوال اول

  ؟استچگونه  WOSهاي مختلف پایگاه  بخش
هـاي   را در بخـش  2009تـا   2000تولیدات علمی ایران در بازه زمانی  ،)1(جدول 

همانگونـه کـه   . ه اطالعات علمی به تصویر کشیده اسـت مؤسس WOSمختلف پایگاه 
عنوان  65091کشور ایران در مجموع  ،مورد بررسی ساله دهطی دوره ، شود مالحظه می

عنـوان   SCIE ،2561خش عنوان در ب 63928تولید علمی داشته است که از این تعداد 
چنانچـه مالحظـه   . نمایه شده است A&HCIعنوان در بخش  191و  SSCIدر بخش 

تولیدات علمی ایـران در حـوزه هنـر و علـوم      ،مورد بررسی ساله دهدوره  طی ،شود می
البته باید این نکته را در نظر . باشد ایران می علمی از کل تولیدات% . /002انسانی برابر 

 ،تـوان  یک حـوزه موضـوعی را نمـی    در تعداد تولیدات علمیآمار بودن  باالداشت که 
هاي علمی دانشمندان آن حـوزه نسـبت    تر بودن یا باالتر بودن دامنۀ فعالیت نشانه موفق

توانـد ناشـی از    هاي دانش بشري قلمداد کرد؛ چرا که ایـن افـزایش مـی    به سایر حوزه
نبایـد بـا هـدف    ، بنابراین. ختلف باشدهاي م هاي موجود در ماهیت علمی رشته تفاوت

تولیـدات علمـی   ، هاي مختلف فعالیت و موفقیت دانشمندان رشته، تعیین میزان پویایی
هاي موضوعی مورد مقایسه قـرار   یک حوزه موضوعی را با تولیدات علمی دیگر حوزه

  .)1387: 52 ، نوروزي چاکلی و دیگران( داد
  

بر اساس ، 2009تا  2000هاي  لمی ایران طی سالتعداد کل تولیدات ع همقایس )1( جدول
  WOSآمار 

WOS  SCIE SSCI A&HCI 
65091 63928 2561 191 

امکان نمایه شدن یک اثر در بیش از یک شاخه موضـوعی  ، باید توجه داشت به دلیل اینکه در برخی از موارد* 
برابـر بـا رقـم     A&HCIو  SCIE، SSCIهـاي   جمع کل تولیدات علمی هر کشور مندرج در پایگاه، وجود دارد

  .1شود نمی WOSکل تولیدات علمی آن کشور در پایگاه 
  

                                                                                                                                      
بـر   2006و  2005جهت اطالعات بیشتر به کتاب وضعیت تولیدات علمی ایران و کشورهاي منطقه در سـال  . 1

لیف دکتر عبدالرضا نوروزي چاکلی و همکاران از انتشـارات مرکـز   أت) ISI(اساس آمار موسسه اطالعات علمی 
 .http: //www. nrisp. acکتاب حاضـر از طریـق   . مراجعه کنید 1386تحقیقات سیاست علمی کشور در سال 

ir/href=groups/elmsanji/pdf/tolid-nahaei. pdf باشد به صورت تمام متن قابل دسترسی می .  
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از نظـر   2009تـا   2000 سـاله  دهوضعیت تولید علمی ایران طی دوره : دومسئوال 
  ؟است چگونه WOSدر پایگاه ، نوع مدرك و زبان مدارك

بر اساس  )2(میالدي در جدول  2009تا  2000هاي  طی سال ایرانتولیدات علمی 
 ساله دهایران طی دوره  ،شود همانگونه که مالحظه می. نشان داده شده استنوع مدرك 

 WOSعنوان تولید علمی در پایگاه  65091 دارايمیالدي در مجموع  2009تا  2000
عنوان از آنها در  53141 ،که از این تعدادبوده است  )ISI( ه اطالعات علمیمؤسس

 SCIEعنوان تولید علمی در بخش  52517از این تعداد  .قالب مقاله تولید شده است
عنوان در بخش  148و  SSCIعنوان تولید علمی در بخش  WOS ،1610پایگاه 

A&HCI  بعد از قالب مقاله. منتشر شده است ساله دهدر قالب مقاله طی این دوره ،
العات ه اطمؤسس WOSهاي قابل نمایه در پایگاه  ها در رده دوم قالب چکیده همایش

عنوان از  6319. عنوان در این قالب منتشر شده است 6760علمی قرار گرفته است که 
 SCIE ،772در بخش  WOSعنوان تولید علمی نمایه شده پایگاه  6760مجموع 

این پایگاه در قالب چکیده  A&HCIعنوان در بخش  12و  SSCIعنوان در بخش 
ها با  کنفرانس ها مقاله، ها همایشبعد از قالب چکیده . ها منتشر شده است همایش

، 638سرمقاله ، 813نقد و بررسی ، عنوان 1015نامه سردبیر ، عنوان در رده سوم 2445
 A&HCIو  SSCIمتعلق به بخش  بیشترکه ( نقد و بررسی کتاب، 188تصحیح 

، 17شناختی با  اقالم کتاب، 25اقالم خبري با ، عنوان 44با  )باشد می WOSپایگاه 
افزار با  نقد و بررسی پایگاه اطالعاتی و نقد و بررسی نرم، شناسی و کتاب 2با  بازچاپ

در خصوص تولیدات  بیشتراطالعات . هاي بعدي قرار دارند عنوان به ترتیب در رده 1
به  )2( در جدول WOSهاي مختلف پایگاه  هاي قابل نمایه در بخش علمی در قالب

  . تصویر کشیده شده است
  

در  2009تا  2000 ساله دهسی وضعیت تولیدات علمی ایران طی دوره برر )2( جدول
  بر اساس زبان مدارك WOSپایگاه 

  WOS SCIE SSCI A&HCI نوع مدرك
 148 1610 52517 53141 مقاله

 12 772 6319 6760 ها چکیده همایش
  5  41  2425  2445  سمینارها ها مقاله

  4  25  1009  1015  نامه سردبیر
  2  43  798  813  نقد و بررسی
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  WOS SCIE SSCI A&HCI نوع مدرك
  4  27  628  638  سرمقاله
  -  6  186  188  تصحیح

  15  33  1  44  نقدو بررسی کتاب
  -  -  25  25  اقالم خبري

  1  2  16  17  اقالم کتابشناختی
  -  -  2  2  بازچاپ

  -  1  1  1  کتابشناسی
  -  -  1  1  نقد و بررسی پایگاه اطالعاتی

  -  1  -  1  نقدو بررسی نرم افزار
  191  2561  63928  65091  جمع

  
مـورد بررسـی از    سـاله  دهطـی دوره   ،تولیدات علمی ایران بر اساس زبـان مـدارك  

 )3(همانگونه که در جـدول  . به تصویر کشیده شده است )3(در جدول  WOSپایگاه 
هـاي مختلـف ایـن     اکثر تولیدات علمی منتشر شده ایـران در بخـش   ،شود مالحظه می

عنـوان تولیـد    65091ید علمی از مجمـوع  تول 64963. باشد پایگاه به زبان انگلیسی می
 49زبـان عربـی بـا    . به زبان انگلیسی تولید و منتشر شده اسـت  ساله دهعلمی در دوره 

تولیدات علمی ایران که به  ،شود همانگونه که مالحظه می. عنوان در رده دوم قرار دارد
در حـوزه   مربوط به حوزه اسـتنادي علـوم پایـه و    عمدتاً ،زبان عربی منتشر شده است

در . شـود  ي در ایـن خصـوص ارائـه مـی    بیشـتر باشد که در ادامه اطالعات  می پزشکی
علمـی از   اتتولیـد مـوردي از  هنر و علوم انسانی هیچ  ،پایگاه استنادي علوم اجتماعی

پس از زبـان  . نشده است ثبتمورد بررسی به زبان عربی  ساله دهکشور ایران طی دوره 
به ترتیب  ،عنوان 8و زبان فارسی با  16زبان آلمانی با ، نوانع 31زبان فرانسه با  ،عربی

باید توجه داشت که هر چند زبان فارسی قابلیـت نمایـه   . هاي بعدي قرار دارند در رده
هـاي اخیـر    اما در سـال ، ه اطالعات علمی را داشته استمؤسس WOSشدن در پایگاه 

بـه طـوري کـه از مجمـوع      ،تولیدات علمی این زبان در این پایگاه نمایـه شـده اسـت   
عنوان به زبان فارسی تولید  8تنها  ،2009تا  2000 ساله دهعلمی دوره  اتتولید 65091

، روسـی ، ترکـی ، هاي چینـی  زبان به تعداد اندکی از تولیدات ایران. و منتشر شده است
  . در این پایگاه نمایه شده استصربی و دانمارکی ، لهستانی، ولزي، ایتالیایی، اسپانیایی
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در  2009تا  2000 ساله دهبررسی وضعیت تولیدات علمی ایران طی دوره  )3( جدول
  بر اساس زبان مدارك WOSپایگاه 

 WOS SCIE SSCI A&HCI زبان مدارك
 185 2556 63809 64963 انگلیسی

 - - 49 49 عربی
  3  3  26  31  فرانسه
  1  1  14  16  آلمانی
  -  -  8  8  فارسی
  -  -  7  7  چینی
  -  1  4  4  ترکی

  -  -  3  3  ایتالیایی
  -  -  3  3  روسی

  2  -  1  3  اسپانیایی
  -  -  1  1  دانمارکی
  -  -  1  1  لهستانی
  -  -  1  1  صربی
  -  -  1  1  ولزي

  
بنـدي   گـروه  امکـان  ،WOS بندي موضوعی نتایج جسـتجو در پایگـاه   قابلیت دسته

هم ه را فـرا مؤسسـ سـازمان یـا   ، شدة هـر کشـور   سازي موضوعی تولیدات علمی نمایه
در مقاله حاضر تمامی تولیدات علمی ایران طی بـازه زمـانی   ، بر همین اساس. سازد  می

مرتـب شـد و مـورد     WOSهـاي موضـوعی پایگـاه     بندي در قالب دسته، مورد مطالعه
تولیدات علمی ایران ، شود مالحظه می )4(در جدول همانگونه که . بررسی قرار گرفت

هاي موضوعی مورد بررسی قـرار   بر اساس گروه ،مورد بررسی ساله دهطی دوره زمانی 
هاي سـهیم   هاي موضوعی برتر دانشگاه گروه ،از آنجا که در تحقیق حاضر. گرفته است

رابطه احتمالی میان باال بودن  ،در تولید علم کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت
توانـد از   مـی هاي مورد بررسی نیـز   تولیدات علمی در یک حوزه موضوعی در دانشگاه

 ،شـود  همانگونه که مالحظه می. نکات مورد توجه در پژوهش حاضر مدنظر قرار گیرد
عنـوان   65091عنـوان از مجمـوع    4212اي با تعـداد   گروه موضوعی شیمی میان رشته

علوم مـواد  ، شیمی آلی. درصد تولیدات علمی ایران را از آن خود کرده است 6بیش از 
مهندسی برق و ، شیمی تجزیه، داروسازي، شیمی فیزیک، یمهندسی شیم، اي رشته میان

هـاي دوم تـا دهـم     بـه ترتیـب در رده   ،ریاضیات کاربردي و علـوم پلیمـر  ، الکترونیک
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هـاي   گـروه  ،شـود  همانگونه که مالحظه مـی . هاي موضوعی برتر ایران قرار دارند گروه
تولیـدات  درصـد   24هاي وابسته به آن در مجمـوع حـدود    موضوعی شیمی و گرایش

اي  رشـته  علـوم مـواد میـان   . انـد  تولید کـرده  ،علمی ایران را در بازه زمانی مورد مطالعه
گروه موضوعی اول دانشگاه صنعتی شـریف و   ،آمده است )4(همانگونه که در جدول 

گروه موضوعی داروسازي نیـز گـروه موضـوعی اول دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران        
هــاي موضــوعی ایــران و  وضــعیت گــروهدر خصــوص  بیشــتراطالعــات . باشــد مــی

 بیشتراطالعات . نشان داده شده است )11(و  )4(هاي مورد مطالعه در جداول  دانشگاه
  . نشان داده شده است )4( جدول هاي موضوعی برتر کشور در در خصوص گروه

  
در  2009تا  2000 ساله دهبررسی وضعیت تولیدات علمی ایران طی دوره  )4( جدول

  موضوعی  بر اساس گروه WOSپایگاه 
  ردیف  گروه موضوعی  تعداد  سهم 

47/6%  4212  Chemistry, Multidisciplinary اي شیمی میان رشته    1  
4%  2653  Chemistry, Organic 2  شیمی آلی  
99/3%  2599  Materials Science, Multidisciplinary اي  علوم مواد میان رشته  3  
83/3%  2494  Engineering, Chemical 4  مهندسی مکانیک  
79/3%  2473  Chemistry, Physical شیمی فیزیک    5  
77/3%  2455  Pharmacology & Pharmacy 6  داروسازي  
59/3%  2339  Chemistry, Analytical شیمی تجزیه    7  
59/3%  2339  Engineering, Electrical & Electronic مهندسی برق و الکترونیک    8  
96/2% 1927  Mathematics, Applied ریاضیات کاربردي    9  
94/2%  1914  Polymer Science 10  علوم پلیمر  

  
ین تولیدات علمی ایران را در بازه زمانی بیشترفهرستی از منابعی که  )5(در جدول 

همانگونه که مالحظه . نشان داده شده است ،اند مورد بررسی منتشر کرده ساله ده
در رده اول  عنوان 651با انتشار  Asian Journal Of Chemistry نشریه ،شود می

فوق که در حوزه شیمی قرار دارد و  با توجه به گروه موضوعی نشریه. قرار دارد
شود و همچنین  می ین تولیدات علمی ایران نیز در این گروه موضوعی نمایهبیشتر

دالیلی  تواند از جمله می نمایه شدن این نشریه در پایگاه گزارش استنادي نشریات
 Appliedنشریه. باشد که این نشریه نقش مهمی در نشر آثار ایرانیان داشته باشد

Mathematics And Computation  عنوان و نشریه 640با انتشارphosphorus 
Sulfur And Silicon And The Related Elements  عنوان به  497با انتشار
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 2بیش از سه نشریه در مجموع  این. سوم قرار دارند دوم وهاي  ترتیب در رده
 Iranianنشریات ایرانی. اند درصد کل تولیدات علمی ایران را منتشر کرده

Polymer Journal و Iranian Journal Of Science And Technology  نیز به
. ي پنجم و دهم نشریات برتر قرار دارندها عنوان در رده 317و  451ترتیب با انتشار 

درصد تولیدات علمی ایران را در  1انی نیز در مجموع بیش از این دو نشریه ایر
عنوان نشریه تولیدات علمی ایران  5535در مجموع . اند این بازه زمانی منتشر کرده

شود  همانگونه که مالحظه می. اند منتشر کرده 2009تا  2000را طی دوره زمانی 
ه تولیدات علمی ایران میانه نشریات برتر منتشر کنند تأثیرو ضریب  تأثیرضریب 
 Journalنشریه. نشان داده شده است )5(در جدول  2009تا  2000هاي  طی سال

Of Applied Polymer Science  باشد می تأثیرداراي باالترین ضریب .  
  

اساس  بر 2009تا  2000 ساله دهبررسی وضعیت تولیدات علمی ایران طی دوره  )5( جدول
  2009در سال  JCRنشریه از پایگاه  تأثیرو اطالعات ضریت  WOS منابع منتشر کننده

ضریب   )نشریات( منابع منتشرکننده  تعداد  سهم
  تأثیر

ضریب 
  ردیف  میانه تأثیر

1%  651  Asian Journal Of Chemistry 213/ .  041/ .  1  
98/ .%  640  Applied Mathematics And Computation 124/1 214/ .  2  
76/ .%  497  Phosphorus Sulfur And Silicon And The 

Related Elements 515/ .  239/ .  3  
72/ .%  472  Acta Crystallographica Section E-Structure 

Reports Online 
411/ .  334/ .  4  

69/ .%  451  Iranian Polymer Journal 932/ .  153/ .  5  
65/ .%  424  International Journal Of Psychology 6  داردن  ندارد  
64/ .%  421  Journal Of Applied Polymer Science 203/1  177/ .  7  
61/ .%  398  Synthetic Communications 961/ .  159/ .  8  
52/ .%  338  Transplantation Proceedings 994/0  076/ .  9  
48/ .%  317  Iranian Journal Of Science And 

Technology 
  10  ندارد  ندارد
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هاي مورد بررسـی چگونـه    هاي متفاوت نمایه شده دانشگاه بررسی نام: ومسئوال س
  ؟است

طی دوره زمانی مورد بررسی دانشگاه تربیت مدرس  دهد نشان می )6( در جدول
 Tarbiatعالوه بر نام . نمایه کرده است WOSهاي متفاوتی را در پایگاه  نام

Modares Univ  هاي  د نامعنوان در رده اول قرار دار 2948که باTarbiat 
Modarres Univ  و  879باUniv Tarbiat Modarres  در به ترتیب  185با

به تصویر  )5(در این خصوص در جدول  بیشتراطالعات . هاي بعدي قرار دارند رده
  . کشیده شده است

  
 WOSهاي متفاوت نمایه شده دانشگاه تربیت مدرس در پایگاه  نام )6( جدول

تعداد   سازمانه یا مؤسسنام   ردیف
  تولید

تعداد   ه یا سازمانمؤسسنام   ردیف  سهم
  تولید

  سهم

1  Tarbiat Modares 
Univ 2948  97/71%  4  TMU 48  17/1%  

2  Tarbiat Modarres 
Univ 879  46/21% 5  Univ Tarbiat 

Modares 36  87/0%  
3  Univ Tarbiat 

Modarres 185  51/4%          
  

مایه شده دانشگاه علوم پزشکی تهـران نمـایش   هاي متفاوت ن نیز نام )7( در جدول
 5064بـا   Univ Tehran Med Sciشـود   همانگونه که مالحظه می. داده شده است

عنـوان در   44با  Tehran Med Sci Univو  52با  Tehran Med Univ، عنوان
  . هاي بعدي قرار دارند رده

  
  WOSران در پایگاه هاي متفاوت نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی ته نام )7( جدول

ه یا مؤسسنام   ردیف
  سازمان

تعداد 
  تولید

ه یا مؤسسنام   ردیف  سهم
  سازمان

تعداد 
  تولید

  سهم

1  Univ Tehran 
Med Sci  5064  76/97%  3  Tehran Med Sci 

Univ  44  84/ .%  

2  Tehran Med 
Univ 52  1% 4  Univ Tehran 

Med Sci  
& Hlth Serv  

23  40/0%  

  
ین بیشــتر Islam Azad Univ ،)8(منــدرج در جــدول بــا توجــه بــه اطالعــات 

به ثبـت رسـانده    مورد بررسی ساله دهطی دوره دانشگاه آزاد اسالمی  را تولیدات علمی
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عنـوان تولیـد    3523برابـر   ،درصـد  83به تنهـایی بـیش از    واحد دانشگاهیاین  .است
عنـوان و   444با تعـداد   Azad Univ. علمی دانشگاه آزاد اسالمی را تولید کرده است

IAU  هـاي سـهیم در    سوم سـازمان  و دومهاي  عنوان به ترتیب در رده 89نیز با تولید
هاي سهیم در تولیـد   زمانسا ،)8(در جدول . تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی قرار دارند

هاي متفاوت و مشخص نمـودن سـهم آن    اسالمی با بازیابی دقیق نام اه آزادگعلم دانش
  . شده استبه تصویر کشیده  دانشگاه آزاد اسالمیلمی ع لیداتاز کل تو واحدها

ین تولیدات بیشترکه  آزاد اسالمی سه واحد دانشگاه ،شود همانگونه که مالحظه می
اما بـا نگـاهی بـه    . اند به کل دانشگاه آزاد اسالمی اشاره دارند علمی را از آن خود کرده

اراك به عنوان یک واحد خـاص   دانشگاه آزاد اسالمی واحد )8( جدولردیف چهارم 
دانشگاهی آزاد قـرار گرفتـه    ه اول واحدهايردعنوان تولید علمی در  46دانشگاهی با 

  . است
  

  WOSپایگاه واحدهاي سهیم در تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی در  )8( جدول
ه یا مؤسسنام   ردیف

  سازمان
تعداد 
تعداد   ه یا سازمانمؤسسنام   ردیف  سهم  تولید

  سهم  تولید

1  Islam Azad 
Univ  3523  18/83%  7  IA Univ 36 85/0%  

2  Azad Univ  444  48/10% 8  Azad Univ Tehran  29 68/0%  
3  IAU 89  10/2%  9  Azad Univ 

Mashhad  26 61/0%  

4  Azad Univ 
Arak  46  09/10%  10  Karaj Islamic 

Azad Univ 5  11/ .
%  

5  Azad Univ 
Med Sci  45  06/10%  11  Islamic Azad Univ 

Saveh 4  09/ .
%  

6  Azad Islam 
Univ  40 95/0%          

  
هاي مورد بررسـی در پایگـاه    روند پیشرفت تولیدات علمی دانشگاه: سئوال چهارم

WOS  ؟استمورد بررسی از چه وضعیتی برخوردار  ساله دهطی دوره  
، هـاي آزاد اسـالمی   به بررسـی میـزان رشـد تولیـدات علمـی دانشـگاه       )1( نمودار

دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صـنعتی  ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران
در  مطالعـه، مـورد   ساله دهطی دوره دهد که  نتایج نشان می. شریف ایران پرداخته است

دانشـگاه تربیـت    ،124دانشگاه صـنعتی شـریف بـا    ، 154دانشگاه تهران با  2000سال 



نامۀ آموزش عالی  104
 

عنوان  21با و دانشگاه آزاد اسالمی با  67ی تهران با دانشگاه علوم پزشک، 82مدرس با 
در سال ولی . هاي ایرانی قرار دارند دانشگاه 5هاي اول تا  تولید علمی به ترتیب در رده

 دانشـگاه علـوم  ، عنـوان  1683دانشگاه آزاد اسـالمی بـا   ، 1801ا دانشگاه تهران ب 2009
دانشـگاه تربیـت   و  عنـوان  1059بـا  دانشگاه صـنعتی شـریف   ، عنوان 1447پزشکی با 
چنانچـه مالحظـه   . اول تا پنجم قرار دارنـد  هاي به ترتیب در رده عنوان1018مدرس با 

 نیـز نشـان داده   )1(شود رشد تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کـه در نمـودار    می
یکی از دالیلی . باشد ها برخوردار می نسبت به سایر دانشگاه شده است از سیر صعودي

 ،باشـد  هـا مـی   تر دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به سـایر دانشـگاه   عث رشد صعوديکه با
هـاي متفـاوت    واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی و یکپارچه نمودن نام تواند مشارکت می

  . این واحدها در تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی باشد
 

تا  2000هاي  مطالعه طی سالي مورد ها نمودار رشد تولیدات علمی دانشگاه )1( نمودار  
  WOSبر اساس آمار پایگاه  2009

 
هـاي مـورد    زبان و نوع مدارك تولید شده توسط نویسندگان دانشگاه: پنجمسئوال 

  ؟استبررسی چگونه 
هـاي اخیـر در حـوزه     هاي برتر ایران طـی سـال   تولیدات علمی دانشگاه )9( در جدول

دهـد کـه    ها نشان می داده. ده شده استبر اساس نوع مدرك نشان دا ،تولید علم کشور
هـا و   ین تولید علمی در رده نخست و پـس از آن چکیـده همـایش   بیشترقالب مقاله با 

دهد کـه نویسـندگان    ها نشان می داده. هاي بعدي قرار دارند سمینارها در رده يها مقاله
پزشـکی   دانشگاه تهران و دانشـگاه علـوم  ، نوع مدرك 9دانشگاه آزاد اسالمی در قالب 
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نوع مدرك و نویسندگان دانشگاه صـنعتی شـریف تهـران و     8تهران هر کدام در قالب 
. انـد  نـوع مـدرك منتشـر کـرده     7تربیت مدرس نیز هر کدام تولیدات خود را در قالب 

در تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشـکی  » نامه به سردبیر«نکته قابل توجه اینکه قالب 
اعظمی از تولیدات دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در      قسمتکه چرا  ،تر است نمایان

این قالب در رده سوم مدارك نمایه شده نویسندگان . قالب این مدرك نمایه شده است
در خصـوص تولیـدات    بیشـتر اطالعات . دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفته است

ده شـده  نشـان دا  )9(هاي مورد بررسی بر اساس نوع مدرك در جـدول   علمی دانشگاه
  . است
  

هاي مورد بررسی بر اساس نوع مدرك در پایگاه  تولیدات علمی دانشگاه )9( جدول
WOS 

 تربیت مدرس شریف
پزشکی 
 تهران

دانشگاه 
 تهران

 نوع مدارك دانشگاه آزاد

 مقاله 3609 6244 3629 3662 3936
 ها چکیده همایش 394 651 1002 239 10
 نارهاسمی ها مقاله 130 338 130 106 266
 سرمقاله 37 44 86 23 31
 نقد و بررسی 33 97 121 37 16
 اصالح 16 24 18 13 14
  نامه سردبیر 6 42 193 14 14
  اقالم خبري 8 - - - -
  نقد و بررسی کتاب 2 6 - 2 -
  شناختی اقالم کتاب - - 1 - -

  
ر پایگـاه  زبان زنده دنیـا د  54دهد که هر چند امکان نمایه شدن  ها نشان می بررسی

WOS درصد از تولیـدات   90دهد که  المللی نشان می هاي بین اما پژوهش، وجود دارد
بـه ایـن   . شـود  ها به زبان انگلیسـی منتشـر مـی    ها و رشته در تمامی زمینه، علمی جهان

، المللـی بـه خصـوص انگلیسـی     هاي بین ترتیب چاپ و انتشار تولیدات علمی به زبان
علمـی هـر کشـوري    گیري رشد و توسـعه   هاي اندازه خصین شاتر مهمامروزه یکی از 
بـر   .)1387 علیجـانی ، ؛ کرمـی 1386، نورمحمدي، نوروزي چاکلی( شود محسوب می

بر اسـاس   WOSهاي مورد بررسی ایران در پایگاه  تولیدات علمی دانشگاه ،این اساس
 )10(جـدول   همانگونه که. مورد بررسی قرار گرفته استعلمی زبان مدارك تولیدات 
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زبـان   ترتیـب  هاي مورد بررسی به تولیدات علمی دانشگاه بیشتر، نشان داده شده است
 بیشـتر  ،شـود  همانگونه کـه مالحظـه مـی   . بوده استفرانسه و آلمانی ، عربی ،انگلیسی

فرانسـه    تولیدات به زبان عربی به دانشگاه علوم پزشکی تهران و تربیت مدرس و زبان
هاي  زبان. و صنعتی شریف تعلق گرفته است، انشگاه تهرانو زبان آلمانی به تولیدات د

. هـاي بعـدي قـرار دارنـد     اسپانیایی نیز هر کدام با تعداد اندکی در رده، ایتالیایی، چینی
ها این است که زبان فارسی با توجه به اینکـه قابلیـت    نکته قابل توجه در بررسی زبان

اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه و      هـاي   در سال هرا داشت WOSنمایه شدن در پایگاه 
عنوان از تولیدات خود را  5در مجموع  و دانشگاه آزاد دانشگاه تهران و تربیت مدرس

  . اند به زبان فارسی در این پایگاه نمایه کرده
  

هاي مورد بررسی بر اساس زبان مدارك در پایگاه  تولیدات علمی دانشگاه )10( جدول
WOS  

دانشگاه  دانشگاه تهران نپزشکی تهرا تربیت مدرس شریف
 آزاد

 زبان مدارك

 انگلیسی 4229 7427 5157 4089 4277
 عربی 1 - 22 3 -
 چینی 1 2 - - -
 ایتالیایی 1 - - - 1
 فارسی 1 3 - 1 -
 آلمانی - 6 - - 2
  فرانسه - 7 - 1 7
  اسپانیایی 1 1 1 1 -

  صربی  1        
  

 سـاله  دهه دور درهاي مورد بررسـی   هاي موضوعی برتر دانشگاه گروه: سئوال ششم
 ند؟ا مورد بررسی کدام

گروه موضوعی برتر چهار دانشگاه برتر در تولیـد علـم کشـور     10 )11( در جدول
دهد که در سه دانشـگاه   اطالعات مندرج در این جدول نشان می. نشان داده شده است

یت بهتـري  آن در وضـع  هاي وابسته به هاي موضوعی شیمی و حوزه غیر پزشکی گروه
هاي تهران و دانشگاه آزاد اسالمی در گـروه   دانشگاه. قرار دارندها  نسبت به سایر گروه

همپوشانی با دانشگاه علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Pharmacy موضوعی



  
  
 

107  ایران در آینه علم سنجی یعلمتولید 
 

هر چند این گروه موضوعی در رده اول دانشگاه علوم پزشکی تهـران و در رده   .دارند
گـروه موضــوعی شــیمی  . ی و دانشـگاه تهــران قــرار دارد هشـتم دانشــگاه آزاد اســالم 

هاي موضوعی دانشـگاه تربیـت مـدرس و دانشـگاه آزاد      اي در رده اول گروه رشته میان
در حالی که این گروه موضوعی در دانشـگاه تهـران در رده پـنجم     ،اسالمی قرار دارند

موضـوعی برتـر     این گروه موضوعی که جزء گروه. هاي موضوعی برتر قرار دارد گروه
 در ردیـف ده گـروه موضـوعی برتـر دانشـگاه صـنعتی شـریف        ،باشـد  کشور نیز مـی 

باشد  اي می رشته گروه موضوعی برتر دانشگاه صنعتی شریف علوم مواد میان. باشد نمی
هاي موضوعی برتر  که این گروه موضوعی در رده سوم دانشگاه تهران و رده نهم گروه

در خصـوص مقایسـه    بیشـتر اطالعـات  . تـه اسـت  دانشگاه تربیـت مـدرس قـرار گرف   
  . نشان داده شده است )11( دانشگاه برتر کشور در جدول 5هاي موضوعی  گروه

  
هاي  هاي مورد بررسی و مقایسه گروه برتر دانشگاه گروه موضوعیده  )11( جدول

  موضوعی آنها با همدیگر
دانشگاه علوم   دانشگاه تهران

  پزشکی تهران
دانشگاه تربیت 

  سمدر
دانشگاه صنعتی 

  دانشگاه آزاد اسالمی  شریف
Engineering, 
Electrical & 
Electronic 

مهندسی برق و 
  الکترونیک

Pharmacology & 
Pharmacy 
  داروسازي

Chemistry, 
Multidisciplinary 
  اي شیمی میان رشته

Material Science, 
Multidisciplinary 
علوم مواد میان 

  اي رشته

Chemistry, 
Multidisciplinary 
  اي شیمی میان رشته

Biochemistry & 
Molecular Biology 
بیوشیمی و بیولوژي 

  مولکولی
Immunology 
  ایمنی شناسی

Chemistry, 
Organic 
  شیمی آلی

Engineering, 
Electrical & 
Electronic 

مهندسی برق و 
  الکترونیک

Mathematics, 
Applied 

  ریاضیات کاربردي

Material Science, 
Multidisciplinary 
علوم مواد میان 

 اي رشته

Public, 
Environmental 
& Occupational 

Health  
بهداشت محیط و 

  عمومی

Biochemistry & 
Molecular Biology 
بیوشیمی و بیولوژي 

  مولکولی
Mechanics 
  مکانیک

Chemistry, 
Organic 
  شیمی آلی

Chemistry, 
Analytical 
  شیمی تجزیه

Surgery 
  احیجر

Chemistry, 
Physical 

  شیمی فیزیک
Physics, Applied 
  فیزیک کاربردي

Chemistry, 
Physical 

  شیمی فیزیک
Chemistry, 

Multidisciplinary 
  اي شیمی میان رشته

Clinical Neurology 
  عصب شناسی

Chemistry, 
Inorganic & 

Nuclear  
Chemistry, 
Physical 

  شیمی فیزیک
Engineering, 
Inorganic & 

Nuclear  

Engineering, 
Chemical 

 مهندسی شیمی

Medicine, General 
& 

Internal 
پزشکی عمومی و 

  داخلی

Engineering, 
Chemical 

  مهندسی شیمی
Engineering, 
Mechanical 

  مهندسی مکانیک
Veterinary 
Sciences 

  علوم دامپزشکی
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دانشگاه علوم   دانشگاه تهران
  پزشکی تهران

دانشگاه تربیت 
  سمدر

دانشگاه صنعتی 
  دانشگاه آزاد اسالمی  شریف

Chemistry, 
Physical 

  شیمی فیزیک
Neurosciences 

  بیعلوم عص
 

Chemistry, 
Analytical 
  شیمی تجزیه

Engineering, 
Chemical 

  مهندسی شیمی

Food,Science & 
Technology 

علوم و فناوري 
  غذایی

Pharmacology & 
Pharmacy 
  داروسازي

Gastroenterology 
& 

Hepatology 
  گوارش و کبد

Engineering, 
Electrical & 
Electronic 

مهندسی برق و 
  الکترونیک

Engineering, 
Multidisciplinary 

مهندسی میان 
  اي رشته

Pharmacology & 
Pharmacy 
  داروسازي

Plant Sciences  
  علوم گیاهی

Oncology 
  خون شناسی

Material Science, 
Multidisciplinary 
علوم مواد میان 

  اي رشته

Physics, 
Condensed  

Matter 
  فیزیک حاالت جامد

Engineering, 
Analytical 

  دسی تجزیهمهن

Physics, Applied 
  فیزیک کاربردي

Toxicology 
  سم شناسی

Biotechnology & 
Applied 

Microbiology  
بیوتکنولوژي و 
میکروبیولوژي 

  کاربردي

Mathematics, 
Applied 

  ریاضیات کاربردي
Physics, Applied 
  فیزیک کاربردي

  
کشور بر مبنـاي تولیـدات   هاي برتر تولید علم  میزان همکاري دانشگاه: سئوال هفتم

 ؟است علمی چگونه
مـیالدي   2009تا  2000هاي  هاي برتر تولید علم ایران طی سال میزان همکاري دانشگاه

دانشـگاه  . به تصویر کشیده شده اسـت  )12(بر اساس تعداد تولیدات علمی در جدول 
ده اسـت  عنوان تولید علمی منتشر کر 7446مورد بررسی تعداد  ساله دهتهران طی دوره 
عنوان با دانشـگاه آزاد   369، عنوان با دانشگاه علوم پزشکی تهران 405که از این تعداد 

عنوان با دانشگاه صنعتی شـریف و   167، عنوان با دانشگاه تربیت مدرس 354، اسالمی
هاي بنیادي فعلـی   عنوان با مرکز تحقیقات فیزیک نظري سابق یا پژوهشگاه دانش 128

دانشـگاه برتـر    4در خصـوص   بیشـتر اطالعـات  . د کرده استبه صورت مشترك تولی
دانشـگاه   4 ،شود می همانگونه که مالحظه. نشان داده شده است )12(دیگر در جدول 

دانشگاه . اند ین میزان همکاري را در تولیدات علمی با دانشگاه تهران داشتهبیشتردیگر 
علـوم پزشـکی و دانشـگاه     هاي ین میزان همکاري با دانشگاهبیشترعلوم پزشکی تهران 
ین میزان همکـاري را عـالوه بـر دانشـگاه تهـران      بیشترهاي صنعتی  شریف با دانشگاه

  . اند داشته
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هاي برتر تولید علم کشور بر مبناي تولیدات  میزان همکاري دانشگاه )12( جدول
  2009تا  2000هاي  علمی طی سال

  
  
هاي  سازمان

  همکار

 دانشگاه تهران
)7446 (  

علوم  دانشگاه
 پزشکی تهران

)5180 (  

دانشگاه تربیت 
  4096مدرس

دانشگاه آزاد 
 اسالمی

)4235 (  

دانشگاه 
صنعتی 

  4287شریف 
علوم پزشکی 

  405تهران 
دانشگاه تهران 

413  
دانشگاه تهران   396دانشگاه تهران 

456  
دانشگاه تهران 

167  
علوم پزشکی   369آزاد 

شهید بهشتی 
312  

زشکی علوم پ  201دانشگاه ازاد 
  241تهران 

ه مؤسس
فیزیک نظري 

148  
تربیت مدرس 

354  
علوم پزشکی 

  211ایران 
علوم پزشکی تهران 

185  
شهید بهشتی 

196  
دانشگاه آزاد 

134  
تربیت مدرس   167شریف 

189  
تربیت مدرس   148رازي کرمانشاه 

192  
  74امیرکبیر 

ه تحقیقات مؤسس
فیزیک نظري 

128  

دانشگاه ازاد 
151  

شهید  علوم پزشکی
  73بهشتی 

علم و صنعت   148شریف 
73  

  
  گیري بحث و نتیجه

 در ،2009تـا   2000 سـاله  دهطی دوره  ،نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد
ه اطالعات علمـی  مؤسس WOSدر پایگاه  ایران علمی اتعنوان تولید 65091مجموع 
عنـوان   2561تعـداد  ، SCIEعنوان در بخـش   63928که از این تعداد  ؛است ثبت شده
از مجمـوع  . نمایه شده است A&HCIعنوان در بخش  191و تعداد  SSCIدر بخش 

عنـوان در قالـب    6760، مقالـه  قالـب عنـوان در   53141علمی  اتعنوان تولید 65091
عنـوان در قالـب    1015هـا و   کنفرانس ها مقالهعنوان در قالب  2445، ها چکیده همایش

. انـد  هاي اول تـا چهـارم را بـه خـود اختصـاص داده      یب ردهنامه سردبیر بوده و به ترت
نوع مدرك نمایه شـده اسـت کـه     14عنوان تولید علمی ایران در کل در قالب  65091

عنـوان در   1و بررسـی نـرم افـزار بـا      نقد و بررسی پایگاه اطالعاتی و نقد، کتابشناسی
مورد بررسـی نیـز نشـان     هاي تنوع مدارك نمایه شده دانشگاه. هاي آخر قرار دارند رده

همچنین . ها در قالب مقاله تولید و منتشر شده است تولیدات این دانشگاه بیشترداد که 
قالب نامه سردبیر توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران از وضعیت قابل 

ها سـمینار  ها مقالهها و  چکیده همایش، اما ترتیب قالب مقاله. باشد می قبولی برخوردار
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از . به ترتیب رده اول تا سوم را از آن خود کـرده اسـت   ،هاي مورد بررسی در دانشگاه
عنوان از این تعـداد بـه زبـان     64963، ساله دهعنوان تولید علمی دوره  65091مجموع 
عنوان به زبان آلمـانی   16، عنوان به زبان فرانسه 31، عنوان به زبان عربی 49، انگلیسی

هاي اول تا پـنجم   اند که به ترتیب در رده ارسی تولید و منتشر شدهعنوان به زبان ف 8و 
عنـوان   3اسپانیایی هر کدام با ، روسی، ایتالیایی، 4ترکی با ، 7زبان چینی با . قرار دارند

صربی و ولزي هر کدام بـا یـک عنـوان بـه ترتیـب در      ، لهستانی، هاي دانمارکی و زبان
زبان تولید و منتشـر شـده    14ن تولید علمی به عنوا 65091. هاي بعدي قرار دارند رده

این تولیدات بـه زبـان    بیشترهاي مورد بررسی نیز نشان داد که  تولیدات دانشگاه. است
  . ین تعداد در رده دوم قرار داردبیشترانگلیسی بوده و پس از آن زبان عربی با 

شـان داد کـه   هاي موضوعی برتر ایران نیـز ن  هاي به دست آمده در رابطه گروه داده
گـروه موضـوعی شـیمی آلـی بـا      ، عنـوان  4212اي با  رشته گروه موضوعی شیمی میان

بـا  . هاي اول تا سوم قرار دارنـد  عنوان در رده 2599اي با  رشته و علوم مواد میان 2653
متوجـه خـواهیم شـد کـه گـروه       ،)4(نگاهی به ده گروه موضوعی مندرج در جـدول  

 24 اند و بـه تقریبـاً   گروه را به خود اختصاص داده 5 هاي وابسته به آن شیمی و حوزه
درصد تولیدات ایران در حوزه شیمی بوده که جزء ده گروه موضوعی برتر کشور نیـز  

ي مورد بررسی نیز نشـان داد کـه گـروه    ها هاي موضوعی برتر دانشگاه گروه. باشند می
ف و آزاد اسـالمی  شری، تربیت مدرس، اي در دانشگاه تهران رشته موضوعی شیمی میان

هـاي   اي در رده اول گـروه  رشته و گروه مواد میان باشد جزء ده گروه موضوعی برتر می
منابع منتشـر کننـده تولیـدات علمـی     . موضوعی برتر دانشگاه صنعتی شریف قرار دارد

، عنـوان  651با انتشـار   Asian Journal of Chemistryایران نیز نشان داد که نشریه 
مـورد بررسـی را منتشـر نمـوده      سـاله  دهیدات علمی ایران طی دوره یک درصد از تول

ــا انتشــار  Iranian Polymer Journalنشــریات ایرانــی . اســت  Iranianو 451ب
Journal of Science and Technology    عنـوان بـه ترتیـب در     317نیز بـا انتشـار

انـد و ایـن    گرفتـه هاي پنجم و دهم نشریات منتشر کننده تولیدات علمی ایران قرار  رده
قابل ذکـر  . اند دو نشریه ایرانی بیش از یک درصد تولیدات علمی ایران را منتشر نموده

هاي موضوعی برتر ایران قرار گرفتـه   است که گروه موضوعی پلمیر در رده دهم گروه
  . است

از  WOSهـاي پژوهشـی در پایگـاه     هـا و سـازمان   هاي نمایه شده دانشگاه  تنوع نام
باشـد و ایـن امـر امکـان مشـخص نمـودن جایگـاه دقیـق          ي برخوردار مـی تنوع زیاد
زیرا رتبه هر سازمان در ایـن پایگـاه   . کند ها را با مشکل مواجه می ها و سازمان دانشگاه
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بنـابراین اگـر    .شـود  به ازاي تعداد تولیداتی است که تحت نام هر سـازمان نمایـه مـی   
تولیدات آنها تحـت  ، زمانی استفاده کنندهاي متفاوت سا نویسندگان یک دانشگاه از نام

همانگونـه کـه در   . آیـد  نمایه شده و امکان دقیق سنجش آنها بـه وجـود نمـی    ها آن نام
دانشگاه علوم پزشـکی تهـران   ، در رابطه با دانشگاه تربیت مدرس 8و  7، 6 هاي ولجد

هـا و   میزان تولیدات علمـی سـازمان  . و دانشگاه آزاد اسالمی این مشکالت وجود دارد
ها رشد صعودي در تولیـدات   دهد که این دانشگاه هاي برتر کشور نیز نشان می دانشگاه

ین رشـد متعلـق بـه    بیشـتر به طـوري کـه   . اند داشته ساله دهعلمی کشور طی این دوره 
  . است 1مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی

ها  دانشگاهین همکاري بیشترهاي برتر ایران نیز نشان داد که  میزان همکاري سازمان
ي در مـؤثر به عبارتی نویسـندگان دانشـگاه تهـران نقـش     . با دانشگاه تهران بوده است

همچنین الزم به ذکر است کـه میـزان   . اند ها داشته همکاري با نویسندگان سایر دانشگاه
هاي هم سنخ خـود یعنـی پزشـکی و     همکاري دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه

 بیشـتر هـاي صـنعتی و مهندسـی     صنعتی شریف نیز با دانشگاهمیزان همکاري دانشگاه 
  . باشد می

                                                                                                                                      
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شده است کـه تعـداد تولیـدات ایـن مجموعـه بـر       . 1

  . ت آمده استاساس یکپارچه نمودن تولیدات علمی واحدهاي تابعه آن به دس
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  منابع
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