
فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 1 ـ ديماه 89 6

چكيده 
ــمارش نمايه هاى ايران در مؤسسه  ــاس ش ــاركت ايران در توليد علم جهانى، براس ميزان مش
ــطح جهانى 0/19  ــال قبل در س ــبت به س ــال 2009 نس اطالعات علمى آمريكا (ISI)، در س
ــت. تعداد كل  ــيده اس ــه به طورى كه از 0/82 درصد به 1/01 درصد رس ــد افزايش يافت درص
نمايه هاى ايران نسبت به سال قبل بيست و پنج درصد رشد داشته است، در حالى كه تعداد 
ــته تنها يك و نيم درصد افزايش يافته است. در  ــال گذش ــبت به س كل نمايه هاى جهان نس
ــناد علمى نمايه شده ايران در علوم 16483 (1/14 درصد مقدار جهانى)،  ــال 2009، تعداد اس س
در علوم اجتماعى 934 (0/42 درصد مقدار جهانى) و در علوم انسانى و هنر 66 (0/05 درصد 
مقدار جهانى) و در مجموع 16975 (1/01 درصد مقدار جهانى) مى باشد. تعداد نمايه هاى ايران 
ــت و پنج درصد افزايش داشته است كه در مقايسه  ــال 2009 نسبت به سال 2008 بيس در س
ــال 2008 نسبت به سال 2007 (50 درصد)، تقريبا به نصف تقليل  ــد تعداد نمايه ها در س با رش
ــال هاى گذشته متعلق به  ــناد علمى همچون س ــور در ارائه اس ــت. جايگاه اول كش يافته اس
ــى برق و الكترونيك به رتبه هاى دوم و سوم ارتقا  ــيمى عمومى بوده و علم مواد و مهندس ش
ــكى تهران و دانشگاه صنعتى شريف، به ترتيب  ــگاه تهران، دانشگاه علوم پزش يافته اند. دانش
ــده مقام هاى اول تا سوم توليد علم كشور را به  ــند علمى نمايه ش با 1801، 1442 و 1059 س

خود اختصاص داده اند. 
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مقدمه
 

ــترش است  ــرعت اطالعات علمى رو به گس  در عصرى كه به س
ــريه علمى منتشر مى شود، نيازمند دسترسى ساده  و ده ها هزار نش
ــذارى آنها در  ــق علمى و ميزان تأثيرگ ــان به اطالعات دقي و آس
 (ISI) ــات علمى ــه اطالع ــيم. مؤسس توليد علم و فناورى مى باش
ــتقر در فيالدلفياى امريكا و مركز جستجوى علمى  ــون مس تامس
ــكوپوس (SCOPUS) مهمترين  ــوم به اس ــه الزوير، موس مؤسس
ــد. مركز اطالعات  ــمار مي رون مراكز اطالعات علمى جهان به ش
ــالمى ايران،  ــالم (ISC)، با حمايت جمهورى اس علمى جهان اس
ــى در ارائه  ــى را بويژه در متون فارس ــز در منطقه جايگاه خاص ني
اطالعات علمى دارد. قدمت مؤسسه تامسون، تنوع و كيفيت باالى 
ــتانداردهاى باال در گزينش مجالت موجب ارتقاء  محصوالت، اس
ــت، از ديگر مولفه هاي انحصاري اين  ــه شده اس اعتبار اين موسس
ــوع و پراكندگى جغرافيايى  ــه مي توان به جامعيت در موض موسس
ــى و  ــده، طبقه بندى منحصر به فرد، دسترس ــالت گزينش ش مج

جستجوى آسان بويژه در علوم بين رشته اى اشاره نمود.
ــده  ــداوم ارزيابى مجالت نمايه ش ــر آن اقداماتي نظير ت ــالوه ب ع
ــداد ارجاعات به مقاالت  ــمارش تع و رتبه بندى موضوعي آنها، ش
مختلف و نمايش مقاالت، مجالت، دانشمندان و مؤسسات پرارجاع 
ــطح جهان، باعث شده است كه نمايه هاى مؤسسه اطالعات  در س
علمى تامسون مبناى سنجش فرآيند توليد علم قرار بگيرد. در سال 
ــه  ــب به ده هزار مجله در وبگاه علوم (WOS) مؤسس 2009، قري
ــه بخش اصلى مؤسسه، شامل  اطالعات علمى آمريكا (ISI) در س
نمايه هاى پيشرفته علوم (SCIE)، علوم اجتماعى (SSCI) و علوم 
انسانى و هنر (A&HSCI)، مبناى سنجش علم قرار گرفته است. 
ــده اند  ــريه ايرانى در وبگاه علوم نمايه ش ــال 2009، 33 نش در س
ــال 2009  كه هفت مورد آن جديد بوده و پنج مورد آن فقط از س
ــده اند). از 33  ــال 2008 نمايه ش ــده اند (دو مورد هم از س نمايه ش
ــريه ايرانى نمايه شده در وبگاه علوم، 18 مورد پزشكى، 3 مورد  نش
ــيمى و پليمر، 2 مورد داروسازى، 2 مورد علوم محيطى، 2 مورد  ش
ــاورزى، 1  رياضيات، 2 مورد علوم و صنعت (عمومى)، 2 مورد كش
مورد دام پزشكى و 1 مورد شيالت مى باشد. پرونده پژوهشى ايران 
ــون در طول سال هاى گذشته  ــه تامس بر مبناى نمايه هاى مؤسس
بررسى شده است [7-1]. در تمامى اين گزارش ها، هر سند علمى 
ــده در وبگاه  (مقاله، چكيده مقاله، مقاله مرورى، نامه و...) نمايه ش

ــاب آمده و وضعيت پژوهشى كشور  علوم يك توليد علمى به حس
ــه گزارش هاي  ــت. در ادام ــه و تحليل قرار گرفته اس ــورد تجزي م
ــين، نمايه هاى ايران در مؤسسه تامسون در سال 2009 مورد  پيش
بررسى قرار گرفته است. براى استخراج داده هاى اطالعات علمى 
ــه  ــگاه دانش (Web of Knowledge) مؤسس ــورمان، از وب كش
تامسون استفاده شده است. در بخش جستجوى پيشرفته مؤسسه، 
با تايپ كلمه CU=Iran در عنوان جستجو، انتخاب سال 2009 و 
 (SSCI) علوم اجتماعى ،(SCIE) انتخاب يكى از بانك هاى علوم
ــانى و هنر (A&HSCI) و يا همه بانك ها، نمايه هاى  و علوم انس
ــه، در  ــتخراج و آنگاه تحليل داده ها با نرم افزار مؤسس ــور اس كش
ــند، و زبان سند  ــات، نوع س خصوص رده بندى موضوعات، مؤسس

انجام شد. 

ميزان توليد علم كشـور در مقايسـه با سال 
گذشته

ــال 2009 ميالدى، تعداد كل اسناد نمايه شده ايران در علوم  در س
ــند (يعنى1/14 درصد مقدار  16483 مورد از مجموع 1442333 س
ــند  ــى)، در علوم اجتماعى 934 مورد از مجموع 225247 س جهان
ــانى و هنر 66  ــدار جهانى) و در علوم انس ــى 0/42 درصد مق (يعن
ــند (0/05 درصد مقدار جهانى) بوده  ــورد از مجموع 125403 س م
ــده ايران در ISI، 16975 مورد  ــناد نمايه ش ــت. تعداد كل اس اس
ــد.  ــند (1/01 درصد مقدار جهانى) مى باش از مجموع 1688004 س
ــناد  ــال 2008 ميالدى، تعداد كل اس ــت كه در س اين در حالى اس
نمايه شده ايران در علوم 13424 مورد از مجموع 1437766 سند 
ــدار جهانى)، در علوم اجتماعى 487 مورد از  (يعنى0/93 درصد مق
مجموع 199158 سند (يعنى 0/24 درصد مقدار جهانى) و در علوم 
ــند (0/03 درصد  ــر 36 مورد از مجموع 114905 س ــانى و هن انس
ــده ايران در  ــناد نمايه ش ــدار جهانى) و همچنين تعداد كل اس مق
ــند (0/82 درصد مقدار  ISI، 13568 مورد از مجموع 1663108 س

ــت. امكان نمايه شدن يك سند علمى در بيش از  جهانى) بوده اس
ــاخه وجود دارد، به همين خاطر تعداد كل اسناد از جمع سه  يك ش
عدد مربوط به سه شاخه نمايه شده حاصل نمى شود. با آنكه تعداد 
كل نمايه هاى جهان در سال 2008 نسبت به سال 2007، چهارده 
ــال 2009 نسبت به سال 2008،  درصد افزايش يافته بود، اما در س
ــت. در حالى كه  ــد افزايش نمايه ها يك و نيم درصد بوده اس درص
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تعداد نمايه هاى ايران در سال 2008 نسبت به سال 2007 رشدى 
ــته است؛ اما در سال 2009 نسبت به سال  معادل پنجاه درصد داش
ــت. به  ــت و پنج درصد بوده اس 2008، درصد افزايش نمايه ها بيس
ــده است. شتاب توليد  ــتاب توليد علم نيم برابر ش عبارت ديگر، ش
ــال پياپى قبلى (2007 و 2008) يك ونيم برابر بوده  علم در دو س
است [7-6]. از مجموع 16975 نمايه ايران در سال 2009، هشت 
مورد به زبان فارسى، سه مورد به زبان آلمانى و چهار مورد به زبان 
متفرقه (زبان هاى فرانسوى، تركى، لهستانى و ولشى) انتشار يافته 
است. از مجموع 16975 نمايه ايران در سال 2009، تعداد مقاالت 
ــده  ــل 14190 (يعنى 83/6 درصد)، تعداد چكيده هاى ارائه ش كام
ــى 1558 (يعنى 9/2 درصد)، تعداد مقاالت  در كنفرانس هاى علم
ــد)، مقاالت مرورى 275  ــى 432 (يعنى 2/5 درص كامل كنفرانس
(يعنى 1/6 درصد)، نامه 249 (يعنى 1/5 درصد)، نوشته هاى هيات 
ــه 186 (يعنى 1/1 درصد)، تصحيح 65 (يعنى 0/4 درصد)،  تحريري
ــوارد متفرقه بيوگرافى، خبرى و  ــرور كتاب 15 (0/1 درصد) و م م

چاپ مجدد 5 مورد (يعنى 0/03 درصد) بوده است. 
ــته، موضوع شيمى عمومى با ارائه 988 نمايه،  همچون سال گذش
در صدر جدول مشاركت علمى قرار دارند. شكل (1) چهل موضوع 
ــال 2009  ــترى در ثبت نمايه هاى ايران در س اول را كه نقش بيش
ــياه رنگ در شكل بيان گر  ــته اند نشان مى دهد. ستون هاى س داش
ــوده و در هر مورد  ــال 2009 در هر موضوع ب ــداد نمايه هاى س تع
براى مقايسه، تعداد نمايه هاى سال 2008 در هر موضوع با ستون  
هاى خاكسترى نشان داده شده است. موضوع علم مواد كه از رتبه 
ــال 2008 در رتبه دوم  ــال 2007 ارتقا يافته بود، از س 9 به 6 در س
ــى برق و الكترونيك كه در سال گذشته (2008)  قرار دارد. مهندس
ــتم را داشته است، اكنون در مكان سوم قرارگرفته است.  رتبه هش
ــى مكانيك از رتبه 26 به  مكانيك از رتبه 13 به رتبه 9 و مهندس
ــى عمران كه در سال 2008 در  ــت. مهندس رتبه 13 ارتقا يافته اس
ــت. علوم  ــال 2009 به رتبه 14 ارتقا يافته اس مكان 31 بوده در س
ــت. در بين  ــه مكان 12 صعود كرده اس ــى هم از مكان 19 ب دام

شكل (1). مقايسه تعداد اسناد علمى نمايه شده ايران با موضوعات مختلف در سال هاى 2008 (ستون هاى خاكسترى) و 2009 (ستون هاى 
سياه)
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ــيمى، شيمى فيزيك از رتبه 6 به 5، شيمى  گرايش هاى مختلف ش
تجزيه از رتبه 16 به 15 و شيمى كاربردى از رتبه 45 به 37 ارتقا 
ــيمى آلى (364)  ــه در تعداد نمايه هاى ش ــت، در حالى ك يافته اس
تغييرى حاصل نشده و همين باعث شده است كه رتبه آن از 9 به 
18 نزول كند. رتبه شيمى معدنى و هسته اى نيز از 30 به 36 نزول 
ــت. تعداد نمايه هاى بيوشيمى و زيست شناسى مولكولى  كرده اس
ــال 2008 كاهش پيدا كرده و رتبه آن از 12 به 30  ــبت به س نس
كاهش پيدا كرده است. فيزيك ماده چگال از رتبه 17 به 32 نزول 
ــت، در حالى كه در ديگر گرايش هاى فيزيك تغيير قابل  نموده اس
مالحظه اى به چشم نمى خورد. رياضيات كاربردى بين رشته اى از 
رتبه 41 به 26 ارتقا يافته است. علوم و فن آورى نانو، روان شناسى 
ــراض واگيرى (عفونى)  ــى فلزات و ام عمومى، فلزكارى و مهندس

براى اول بار در ليست چهل موضوع برتر قرار گرفته اند.
ــه از ايرانيان كه در  ــت كه 308 مورد چكيده مقال الزم به ذكر اس
نشريه International Journal of Psychology سال 2009 
ــت، به عنوان نشريه حاوى بيشترين نمايه هاى  به چاپ رسيده اس
ــال 2009، باعث شده است كه نه تنها روان شناسى به  ايران در س
ــكل (1) بيايد، بلكه سهم  ــته مطرح در ش صورت يكى از چهل رش
مشاركت ايران را در نمايه هاى حوزه علوم اجتماعى افزايش دهد. 

ــريه از لحاظ دربرگيرنده تعداد نمايه هاى ايران در سال  دومين نش
ــت كه ايرانيان در  Asian Journal of Chemistry ،2009 اس
ــانده اند. اين نشريه هندى بوده و  آن 174 مقاله كامل به چاپ رس
ــريه متعلق به شيمى عمومى،  با فاكتور تآثير 0/2 در بين 127 نش
 International Journal of رتبه 123 را دارا بوده است. نشريه
ــا موضوع امراض واگيرى (عفونى) در  Infectious Diseases ب

ــامل 153 چكيده مقاله و 8 مقاله كامل از ايرانيان  ــال 2009 ش س
ــريه  ــت. اين نش ــوم در ارائه نمايه هاى ايران اس ــريه س بوده و نش
باضريب تآثير 2/3 رتبه 28 را در بين 50 نشريه با موضوع امراض 

واگيرى دارد.
 

سهم دانشگاه ها
شكل (2) ميزان مشاركت سى دانشگاه برتر كشور را در نمايه هاى 
ــگاه تهران با 1801 (8/4 درصد  ــال 2009 نشان مى دهد. دانش س
ــد نسبت به سال قبل) و دانشگاه علوم پزشكى تهران با 1442  رش
ــال قبل) سند علمى نمايه شده به  ــد نسبت به س (26/8 درصد رش
ــند علمى قريب  ــام اول و دوم، مجموعأ با 3243 س ــب در مق ترتي
ــتند. دانشگاه صنعتى  ــور را دارا هس به نوزده درصد توليد علم كش
شريف با 1059 سند علمى نمايه شده (42/5 درصد رشد نسبت به 

 شكل (2). مقايسه تعداد اسناد علمى نمايه شده ايران در دانشگاه هاى مختلف در سال 2009.
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سال قبل) و دانشگاه تربيت مدرس با 1018 سند علمى نمايه شده 
ــال قبل)، به ترتيب در مكان هاى  ــد نسبت به س (25/4 درصد رش

سوم و چهارم قرار گرفته اند.
در مورد مجموعه دانشگاه هاى آزاد اسالمى تعداد اسناد نمايه شده 
ــال 2008 (81 درصد رشد  ــال 2007، به 900 در س از 498 در س
نسبت به سال قبل) و به 1680 در سال 2009 (86/7 درصد رشد 

نسبت به سال قبل) رسيده است.
ــاى دولتى و  ــگاه ه ــت علمى در مجموع دانش ــاء هيئ ــداد اعض تع
ــت در حالى تعداد كل اسناد علمى  غيردولتى حدود 57000 نفر اس
نمايه شده ايران در سال 2009 ميالدى، 16975 مورد بوده است. 
ــاهد توليد يك سند علمى به  به عبارت ديگر، به طور ميانگين، ش
ــت كه 52  ازاء هر 3/4 عضو هيئت علمى بوده ايم. اين در حالى اس
ــند  ــى س ــگاه ها هركدام حداقل س نفر از اعضاء هيئت علمى دانش
ــى را نمايه كرده اند. بعالوه، قريب به 550 نفر از اعضاء هيئت  علم
ــگاه ها هركدام حداقل ده سند علمى، در مجموع قريب  علمى دانش
ــند علمى، را نمايه كرده اند و صاحب حدود هفتاد  به دوازده هزار س
ــاء هيئت علمى  ــند. نيمى از اعض ــور مى باش درصد توليد علم كش

دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى صاحب هيچ نمايه اى نبوده اند.
ــازى 33 نشريه ايرانى  ــيدن به يك درصد توليد علم و نمايه س رس
در وبگاه علوم مؤسسه تامسون نشان از وجود يك پتانسيل علمى 
ــب بين دانشگاه و  ــت. با دادن ارتباط مناس ــب در كشور اس مناس
ــيل علمى بايد بكارگرفته شود و در جهت بومى  صنعت اين پتانس
سازى علم و كاربردى كردن تحقيقات علمى سازماندهى شود. در 
ــانى و هنر هيچ  ــوم اجتماعى و همچنين حوزه علوم انس حوزه عل
ــتانداردهاى الزم را كسب نكرده اند. در اين  نشريه ايرانى هنوز اس
ــى نوشته مى شود، اما  ــيار خوبى به زبان فارس دو حوزه مقاالت بس
ــريات ايرانى اين دو حوزه استاندارهاى الزم را براى  ــفانه نش متاس
نمايه شدن در پايگاه هاى اطالعات علمى جهان ندارند و در توليد 
ــت آوردهاى تحقيق هرچه باشد  ــور منظور نمى شوند. دس علم كش
ــم از تحقيق در  ــود و هيچ ارجحيتى براى تكري ــد ارج نهاده ش باي

علوم مختلف وجود ندارد. اكنون كشور به مرحله اى از اعتبار علمى 
ــتانداردهاى الزم را  ــت كه اگر نشريات مختلف آن اس ــيده اس رس
ــب كنند، نمايه هاى بين المللى معتبر را راحت بدست مى آورند.  كس
حتى مى توان نشريات علمى به زبان فارسى را نمايه سازى نمود و 
به اين طريق اعتبار آنها را بيش از اين نمود. كشور عزيزمان ايران 
ــط بايد براى آن برنامه  ــوان يك جهش علمى بزرگ را دارد، فق ت

ريزى و تالش بيشترى نمود.

 يادداشت ها
1) ISI: Institute for Scientific Information
2) SCIE: Science Citation Index Expanded
3) SSCI: Social Science Citation Index
4) A&HSCI: Arts and Humanities Science 
Citation Index
5) WOS: WEB of Science
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