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اسناد علمي ایران در سال 2014

چکیده
در س��ال 2014، براس��اس شمارش اسناد علمی منتشر ش��ده ایران در وبگاه علم مؤسس��ه اطالعات علمی تامسون رویترز، تعداد اسناد 
علمی منتشر شده ایران در علوم 29429 )1/69 درصد مقدار جهانی و با رتبه هیجدهم جهان(، در علوم اجتماعی 1839 )0/68 درصد 
مقدار جهانی و با رتبه س��ی و یکم جهان( و در علوم انس��انی و هنر 117 )0/10 درصد مقدار جهانی و با رتبه چهل و هش��تم جهان( و 
در مجموع  29812 )1/50 درصد مقدار جهانی و با رتبه بیستم جهان( می باشد. اکنون چهار سال )2014-2001( است که ایران از نظر 

تولید اسناد علمی رتبه بیستم جهان می باشد. 
در سال 2014، کشور ما از نظر تولید اسناد علمی بین المللی در مقام دوم در بین کشورهای منطقه و مسلمان قرار داشته و کشور ترکیه 
با 1/67 درصد س��هم از تولید اس��ناد علمی و کسب رتبه هفدهم جهانی می باشد. تعداد کل اسناد علمی منتشر شده کشور در سال های 
2012 و 2013، به ترتیب 27134 و 28058 بوده اس��ت که نش��ان از 3/4 درصد رشد در سال 2013 و  6/3 درصد رشد در سال 2014 
دارد. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، امیرکبیر، تربیت مدرس و صنعتی شریف، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید 
علم در سال 2014 بوده اند. رشته های فنی– مهندسی، شیمی، مواد ، فیزیک و ریاضیات، پنج موضوع نخست در تولید اسناد علمی کشور 
بوده اند. 18/5 درصد اس��ناد علمی تولیدی س��ال 2014 متعلق به مجموعه دانشگاه هاي آزاد است. آمریکا، مالزی، کانادا، آلمان، انگستان 

و استرالیا، به ترتیب، بیشترین همکاری علمی را با ایران داشته اند.

واژگان کلیدی: تولید علم، تعداد اسناد علمی، همکاری علمی، مشارکت دانشگاهی، مؤسسه اطالعات علمی )ISI(، تامسون رویترز.

علی اکبر صبوری1

1. استاد بیوفیزیک، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران.
saboury@ut.ac.ir :تلفن: 66956984)9821+(، دورنگار: 66404680)9821+(، نشانی الکترونیکي

علم سنجي



نشریه نشاء علم، سال پنجم ،شماره دوم، خرداد ماه 94

7

اسناد علمي ایران در سال 2014

مقدمه
 

در جهان بيش از دويست هزار نشريه علمی منتشر می شود و هر روز بر 
شمار آنها نيز افزوده می شود. بسياری از نشريات فاقد اعتبار علمی بوده 
و می بايد از انتشار اسناد علمی در آنها پرهيز كرد ]1[. داوری تخصصی 

ركن اساسی در دادن اعتبار به نشريات علمی است ]2[. 
از مهمتري��ن چالش های پيش رو در حوزه علم س��نجی، اعتبارس��نجی 
نش��ريات بوي��ژه در خصوص داوری صحيح مق��االت علمی، رعايت 

اخالق علمی، تقلب و نشر اكاذيب است ]3-5[. 
حجم وس��يع اطالع��ات علمی در جه��ان امروز ايج��اب می كند كه 
مؤسس��اتی به گزينش اطالعات علمی معتبر پرداخته و برای سهولت 

دسترسی محققان طبقه بندی مناسب از آنها ارائه دهند. 
اس��تانداردهای ويژه در گزينش نش��ريات برای نمايه سازی، رعايت 
جامعيت در موضوع و پراكندگی مناسب جغرافيايی نشريات گزينش 
ش��ده، طبقه بندی متنوع با دسترسی و جستجوی آسان بويژه در علوم 
بين رش��ته ای، تداوم ارزيابی نش��ريات نمايه ش��ده و رتبه بندی آنها 
در موضوعات مختلف، استنادس��نجی بر پايه ش��مارش ارجاعات به 
مقاالت مختلف و ارائه گزارشات زمانبندی شده از مقاالت، دانشمندان 
و مؤسس��ات پرارجاع در سطح جهان، سبب شده است كه نمايه های 
مؤسس��ه اطالعات علمی تامس��ون رويت��رز)1ISI( در امريکا مبنای 
سنجش فرآيند توليد علمي قرار بگيرد. در سال 2014، از حدود هفده 
هزار نش��ريه كه در فهرست كلی )مستر ليست( نمايه سازی مؤسسه 
اطالعات علمی مؤسسه تامس��ون قرار داشته، نزديک به سيزده هزار 
نش��ريه در وبگاه علم )2WOS( آن ب��ه عنوان مهمترين و اصلی ترين 
منبع، در س��ه بخش اصلی مؤسسه، شامل نمايه های توسعه داده شده 
علوم )3SCIE ( با 8764 نش��ريه، علوم اجتماعی )4SSCI ( با 3217 
نش��ريه و علوم انس��انی و هنر )5A&HSCI( با 1761 نشريه، مبنای 
س��نجش علم قرار گرفته است. كمتر از هفت در صد نشريات جهان 
در وبگاه علم نمايه می ش��وند. در پايگاه اسکوپوس كه مؤسسه رقيب 
تامسون رويترز و در اروپاست، بيست و يک هزار نشريه نمايه سازی 

می شود.
پرونده پژوهش��ی ايران بر مبنای تعداد نمايه های ثبت شده در مؤسسه 
اطالعات علمی تامس��ون رويترز، در طول س��ال های گذش��ته توسط 

نويسنده]18-6[ و ديگران ]21-19[ بررسی شده است. 
س��هم ايران در توليد اس��ناد علمی معتبر در سال 2009 ميالدی به يک 
در صد مقدار جهان رس��يد. ايجاد دوره های موفق تحصيالت تکميلی 
در دانشگاه های مختلف كشور، نقش مهمی در پيشرفت تحقيقات در 

ايران داشته است. 
با افزايش چشمگير انتش��ارات بين المللی از نظر كّمی، اكنون وقت آن 
رسيده است كه به بررسی كيفيت توليد اسناد علمی كشور هم پرداخته 

شود ]1[.
برای استخراج داده های اطالعات علمی كشورمان، از وبگاه علم مؤسسه 
تامس��ون رويترز استفاده ش��د. در بخش  جستجوی پيشرفته مؤسسه، 
با نوش��تن كلمه CU=Iran در عنوان جستجو، انتخاب همه سالها و 
انتخاب يک��ی از بانک های علوم )SCIE(، علوم اجتماعی )SSCI( و 
علوم انسانی و هنر )A&HSCI( و يا همه بانک ها، نمايه های كشور 
استخراج و آنگاه تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار مؤسسه، در خصوص 
رده بندی موضوعات، مؤسس��ات، نوع سند و سال انتشار سند انجام و 
تدوين شد. يکی از تجزيه و تحليل هايي كه انجام شد، بر حسب سال 

انتشار اسناد علمی است. 
س��ال انتشار اس��ناد علمی با سال نمايه ش��دن در وبگاه علم مؤسسه 
تامس��ون می تواند متفاوت باشد، چرا كه برخی نشريات ممکن است 
ماهها زودتر و گاهی ماهها ديرتر از تاريخ انتش��ار چاپ شده بر روی 
آنها منتشر شده و نمايه شوند. در اين مقاله، تنها به سال انتشار اسناد 
علمی )چاپ ش��ده بر روی نشريات( توجه ش��ده است. بنابراين، به 
تجزيه و تحليل اس��ناد علمی ايران كه در نشريات سال 2014 منتشر 

شده اند، پرداخته خواهد شد. 
برای مقايسه، تعداد اسناد علمی ايران كه در سالهای قبل هم به همين 
طريق انتشار يافته اند، داده خواهد شد تا لزومی به گزارشات قبلی كه 
گاهی بر مبنای س��ال نمايه ش��دن اسناد علمی ارائه شده است نباشد. 
اس��تخراج داده ها در ابتدای ماه هشتم )آگوست( سال جاری ميالدی 
)2015( صورت گرفت تا داده های س��ال 2014 ميالدی تقريبأ كامل 

باشد.

روند تغییرات چاپ اس�ناد علمی ایران در سالهای 
مختلف

از ابتدای سال 2000 ميالدی تا اول آگوست سال 2015 ميالدی )مدت 
پانزده سال(، تعداد اسناد علمی ايران در سه حوزه علوم، علوم اجتماعی 
و حوزه علوم انس��انی بعالوه هنر و همچنين در مجموع سه حوزه در 
س��الهای مختلف در شکل )1( نشان داده ش��د. همانطور كه مالحظه 
می ش��ود، نقش اصلی را در توليد اسناد علمی سال های متمادی حوزه 
عل��وم دارد. نقش حوزه علوم اجتماعی ك��م رنگ و نقش حوزه علوم 

انسانی و هنر بسيار ناچيز است.

1.ISI: Institute for Scientific Information. 
2.WOS: Web of Science
3.SCIE: Science Citation Index Expanded

4.SSCI: Social Science Citation Index
5.A&HSCI: Arts and Humanities Science Citation Index



نشریه نشاء علم، سال پنجم ،شماره دوم، خرداد ماه 94

8

اسناد علمي ایران در سال 2014

 در س��ال 2014، س��هم ما از توليد اسناد علمی در حوزه علوم 29429 
)1/69 درص��د مقدار جهانی(، در حوزه عل��وم اجتماعی 1839 )0/68 
درص��د مقدار جهانی(، در حوزه علوم انس��انی بعالوه هنر 117 )0/10 
درصد مقدار جهانی( و در مجموع  29812 )1/50 درصد مقدار جهانی( 
بوده است. در حوزه علوم رتبه هيجدهم، در حوزه علوم اجتماعی رتبه 
سی و يکم، در حوزه علوم انسانی بعالوه هنر رتبه چهل و هشتم و در 
مجموع هر س��ه حوزه رتبه بيستم جهان را كسب نموده ايم. شکل )2( 
رتبه بندی كش��ورهای مختلف را بر اساس شمارش اسناد علمی نمايه 
ش��ده در پايگاه اطالعات علمی تامسون رويترز در سال 2014 ميالدی 
را در سه حوزه مختلف و در مجموع به تفکيک نشان می دهد.  اكنون 
چهار سال )2014-2001( است كه ايران از نظر توليد اسناد علمی رتبه 

بيس��تم جهان می باشد. شکل )3( درصد مشاركت ايران در توليد اسناد 
علمی و به موازات آن رتبه كشور را در جهان نشان می دهد. كشور ما از 
نظر توليد اسناد علمی بين المللی در مقام دوم در بين كشورهای منطقه 
و مسلمان قرار داشته و كشور تركيه در مکان اول منطقه قرار دارد. سهم 
كشور تركيه از توليد اسناد علمی در حوزه علوم 31016 )1/78 درصد 
مقدار جهان��ی(، در حوزه علوم اجتماع��ی 3019 )1/12 درصد مقدار 
جهانی(، در حوزه علوم انس��انی بعالوه هن��ر 492 )0/42 درصد مقدار 
جهانی( و در مجموع  33146 )1/67 درصد مقدار جهانی( بوده است. 
تركيه در حوزه علوم رتبه هفدهم، در حوزه علوم اجتماعی رتبه بيست 
و دوم، در حوزه علوم انس��انی بعالوه هنر رتبه بيس��ت و چهارم و در 

مجموع هر سه حوزه رتبه هفدهم جهان را كسب نموده  است.
 

ش��کل )1(: تغییرات تعداد اسناد علمی ایران چاپ ش��ده در پانزده سال اخیر، به تفکیک در )الف( حوزه علوم )SCIE(، )ب( حوزه علوم 
اجتماعی )SSCI(، )ج( حوزه علوم انسانی و هنر )A&HSCI( و )د( مجموع سه حوزه. 
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شکل )2(: رتبه بندی کشورها از نظر تولید اسناد علمی، به تفکیک در )الف( حوزه علوم )SCIE(، )ب( حوزه علوم اجتماعی )SSCI(، )ج( 
حوزه علوم انسانی و هنر )A&HSCI( و )د( مجموع سه حوزه، بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در پایگاه اطالعات علمی تامسون 
رویترز در سال 2014 میالدی. در خصوص حوزه علوم انسانی بعالوه هنر، ده کشوری که هر یک بیش از یک درصد تولید علم را دارند، به 

صورت نمودار ستونی جداگانه در داخل نمودار مربوطه داده شده تا سهم کشورهای دیگر برای مقایسه قابل رؤیت شود.
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از مجموع 29812 كل اسناد علمی منتشر شده ايران در سال 2014، 
تع��داد مقاالت كامل 27068 )يعن��ی 90/7 درصد(، مقاالت مروری 
644 )يعن��ی 2/2 درصد(، نامه 406 )يعنی 1/4 درصد(، موارد هيئت 
تحريري��ه ای 249 )يعن��ی 0/8 درص��د(، تصحي��ح 121 )يعنی 0/4 
درصد(، تعداد مقاالت كامل همايش ها 62 )يعنی 0/2 درصد(، ديگر 
موارد ش��امل مرور كتاب، بيوگرافی، خبری و فصل كتاب 64 )يعنی 

شکل )3(: میزان مشارکت ایران در تولید کل اسناد علمی به همراه رتبه کشور در جهان بر اساس شمارش اسناد علمی در پایگاه اطالعات 
علمی تامسون رویترز در پانزده سال اخیر.

0/2 درصد( و بالخره تعداد چکيده های ارائه ش��ده با نمايه تامسون 
رويترز در همايش هاي علمی 1271 )يعنی 4/3 درصد(، بوده است. 
در چند س��ال اخير، مي��زان درصد مربوط به مق��االت كامل و چکيده 
مقاالت در همايش ها كاهش يافته است و اين نشان از كاهش شركت 

اعضای هيئت علمی به همايش ها  ی علمی است.  
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پراکندگی موضوعی اسناد علمی منتشر شده ایران 
در سال 2014

تعداد اسناد علمی نمايه شده در سال 2014 در موضوع مهندسی 6429 
)21/5٪(، ش��يمی 4555 )15/3٪(، مواد 2789 )9/4٪(، فيزيک 2758 
)9/3٪(، رياضي��ات 1559 )5/2٪( و عل��وم كامپيوت��ر 1324 )٪4/4(، 
به عنوان ش��ش موضوع برتر تحقيقات ايران، بوده اس��ت. بر حس��ب 
رش��ته های مختلف، نقش هر كدام در شکل شماره )4( نشان داده شده 
است. شيمی عمومی، مهندسی شيمی، مواد عمومی، برق و الکترونيک 

و شيمی فيزيک، پنج رشته برتر در توليد اسناد علمی كشور بوده اند.

مشارکت ایران با کشورهای مختلف در تولید اسناد 
علمی در سال 2014

همکاری های علمی بين المللی نقش بس��يار مهمی در توس��عه علمی 
كش��ورها دارد. شکل )5( مش��اركت دانش��مندان ايرانی با دانشمندان 
خارجی كش��ورهای مختلف در نشر اس��ناد علمی نمايه شده در سال 
2014 را  نش��ان می دهد. آمري��کا، مالزی، كانادا، آلمان، انگلس��تان  و 
اس��تراليا، رتبه های يک تا ش��ش را در مش��اركت علمی با ايران دارند. 
همکاری علمی مالزی با ايران رشد بسيار خوبی در اين سال داشته است 

به طوری از همکار پنجم در سال گذشته به همکار دوم رسيده است.

شکل )4(. تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران با موضوعات مختلف در سال 2014 میالدی.

شکل )۵(. تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترک ایران با دیگر کشورها در سالهای 2014 .



نشریه نشاء علم، سال پنجم ،شماره دوم، خرداد ماه 94

12

میزان مشارکت دانشگاه های ایران در تولید اسناد 
علمی منتشر شده در سال 2014

ش��کل )6( ميزان مش��اركت دانش��گاه های برتر كش��ور را در كسب 
نمايه های بيشتر سال 2014 نشان می دهد. دانشگاه تهران با 2712 )9/1 
درصد كش��ور( و دانشگاه علوم پزش��کی تهران با 2353 )7/9 درصد 
كشور( سند علمی منتشر  شده به ترتيب در مقام اول و دوم قرار گرفته 
است. دانشگاه صنعتی امير كبير با 1285 )5/5 درصد كشور(،  دانشگاه 
تربيت مدرس با 1430 )4/8 درصد كشور( و دانشگاه صنعتی شريف با 
با 1419 )4/8 درصد كشور( جايگاه سوم تا پنجم رده بندی را گرفته اند. 
مجموعه كل دانش��گاه های آزاد اسالمی كش��ور، با انتشار 5552 سند 
علمی در س��ال 2014 ميالدی توانسته است هيجده و نيم درصد اسناد 

علمی كشور را توليد نمايد. 

میزان مشارکت نویسندگان مختلف در انتشارات 
سال 2014 میالدی

نام 52993 نفر نويس��نده در فهرس��ت نويس��ندگان 29810 سند علمی 
ايران در سال 2014 ميالدی وجود دارد. نام يک نفر در 149 سند علمی 

)بيشترين مقدار( وجود دارد. نام چهار نفر در بيش از يکصد سند علمی 
تکرار شده است. نام ده نفر ايرانی و نام يکنفر خارجی در بيش از هشتاد 
و كمتر از يکصد س��ند علمی تکرار شده است. همه نويسندگان، ايرانی 
نيستند. نام 500 نفر هم در بين هفتاد و پنج تا هشتاد سند علمی تکرار شده 
است كه اغلب آنها افراد غيرايرانی هستند. امروزه همکاری علمی در همه 
رشته های علوم و حتی علوم اجتماعی و در بسياری از موارد علوم انسانی 

و هنر، بويژه در تحقيقات بين رشته ای، اجتناب ناپذير است. 
يک بررسی آماری بر روی سه هزار مقاله ايرانيان در رشته های پزشکی 
و علوم زيس��تی كه در س��ال 2014 ميالدی چاپ شده است نشان داد 
كه ميانگين تعداد نويسنده به ازای هر مقاله 4/7 می باشد [22]. هرچند 
اين مقدار با كش��ورهای پيشرفته و حتی متوس��ط جهانی فاصله دارد، 
اما در مقايس��ه با مقادير سالهای 2010 و 2012 )به ترتيب 4/5 و 4/6( 
رشد اندكی را نشان می دهد كه حکايت از افزايش روحيه همکاری بين 
محققان ايرانی است. به هر حال، اسناد علمی منتشر شده ايران تنها به 
فعاليت پژوهشی كمتر از بيست درصد پژوهشگران دانشگاه ها و مراكز 
علمی مربوط می ش��ود. چنانچه هر عضو هيئت علمی در دانشگاههای 
دولتی و غير دولتی به طور متوسط در هر سال حداقل يک سند علمی 
توليد كند، آنگاه در فهرس��ت ده كشوربرتر جهان از حيث توليد اسناد 

علمی قرار خواهيم گرفت. 

اسناد علمي ایران در سال 2014

شکل )۶(. سهم دانشگاههای مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال 2014. نام دانشگاه های دارای کمتر از حدود چهارصد سند 
علمی حذف شده است.
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نشریات علمی سال 2014 میالدی

اسناد علمی ايران در مجموعه ای شامل 4501 نشريه علمی منتشر شده 
اس��ت كه از رشد چهار درصدی نسبت به س��ال قبل برخوردار است. 

نشريه ايرانی
Iranian Journal of Public Health

با انتش��ار 737 مقاله ايرانی )2/5 درصد تعداد اسناد علمی منتشر شده 
 RSC در ايران( س��هم نخست را در انتشار اس��ناد داشته است. نشريه

Advances انگلستان با انتشار 279 مقاله ايرانی و نشريه ايرانی

Iranian Red Crescent Medical Journal
با انتشار 275 مقاله ايرانی دررده های بعدی قرار دارند. در نوزده نشريه كه 
هشت تا از آنها ايرانی است، هر كدام بين صد تا دويست سند علمی از 
ايران به چاپ رسيده است. در پانصد نشريه، هر كدام بيش از دوازده سند 
چاپ شده است. حدود دوازده درصد اسناد علمی كشور در سال2014 در 
44 نشريه ايرانی كه در مؤسسه تامسون رويترز نمايه شده و دارای فاكتور 

تأثير در همين سال بوده اند )جدول شماره 1(، منتشر شده است.
تعداد نش��ريات ايرانی كه در اسکوپوس )رقيب پايگاه اطالعات علمی 
تامسون رويترز( در همين سال نمايه شده اند به 135 مورد رسيده است 

)جدول شماره 2(.

اسناد علمي ایران در سال 2014

جدول )1(: 44 نشریه ایرانی نمایه شده در وبگاه علم مؤسسه تامسون رویترز به همراه مشخصات آنها در گزارش استنادی نشریات  
)Journal Citation Report: JCR( در سال 2014
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جدول )2(: 135 نشریه ایرانی نمایه شده در اسکوپوس به همراه مشخصات آنها در گزارش سال 2014 نشریات آن پایگاه.
SJR فاکتور تاثیر سه ساله نشریه بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس است )جهت مقایسه، در مؤسسه تامسون رویترز دو فاکتور تأثیر دو ساله 

و پنج ساله داده می شود.(
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جدول )2(: 135 نشریه ایرانی نمایه شده در اسکوپوس به همراه مشخصات آنها در گزارش سال 2014 نشریات آن پایگاه.
SJR فاکتور تاثیر سه ساله نشریه بر اساس داده های پایگاه اسکوپوس است )جهت مقایسه، در مؤسسه تامسون رویترز دو فاکتور تأثیر دو ساله 

و پنج ساله داده می شود.(

اسناد علمي ایران در سال 2014



نشریه نشاء علم، سال پنجم ،شماره دوم، خرداد ماه 94

16

اسناد علمي ایران در سال 2014

نتیجه گیری

در طول چهار س��ال اخير همواره رتبه جهانی ايران در اسناد توليد علم 
از نظر داده های اطالعات علمی وبگاه علم، مؤسس��ه تامسون رويترز  
بيستم بوده است. اين در حالی است كه رتبه علمی ايران در سال 2000 
ميالدی 48 بوده اس��ت و در طول س��الهای 2014-2011 به رتبه ثابت 
20 رس��يده است. رتبه علمی چين در سال 2000 ميالدی با در اختيار 
داشتن حدود سه درصد توليد علمی، هشتم بوده است و در سال 2010 
با در اختيار داش��تن هشت و نيم درصد توليد علمی به رتبه دوم جهان 
رسيده و در سال 2014  موقعيت جهشی خود را در 13/6 درصد توليد 

حفظ كرده است. 
دليل ثابت بودن رتبه علمی كش��ور به ترتيب شامل موضع گيری های 
چندگانه و ضد و نقيض برخی مسئوالن در حمايت و تشويق از توليد 
مقاله های علمی بين المللی ، عدم رش��د بودجه های پژوهشی دانشگاه 
ها با توجه به گرانی های ناش��ی از تورم و تحريم، عدم تصميم كالن 
سياستگذاری علمی در مديريت نظام پژوهشی كشور و همچنين عدم 
اس��تفاده از مديران كارآمد و آشنا در حوزه های پژوهشی دانشگاهها و 
سازمانها ، ايران هراسی های نابحق كشورهای غربی، تحريم های ظالمانه 
بيگانه و متاس��فانه گاهی هم خودی است. پيش بينی شده است كشور 
چين تا پايان سال 2019 ميالدی برترين كشور جهان از نظر تحقيقات 
علمی ش��ود و تا س��ال 2020 ميالدی بودجه ای مع��ادل 2/5 درصد از 
توليد ناخال��ص داخلی را به اين امر اختص��اص دهد. در حال حاضر 
سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملی در كشور چين حدود دو درصد 
است. ديگر كشورهای شرق آسيا شامل ژاپن، كره جنوبی، هنگ كنگ، 
سنگاپور و تايوان هم سهم بودجه تحقيقات خود را افزايش داده اند. در 
تاي��وان 3/1 درصد و در ژاپن 3/4 درصد از توليد ناخالص ملی صرف 

تحقيقات می شود. 
كره جنوبی حتی از رژيم اش��غالگر قدس كه باالترين بودجه تحقيق و 
توس��عه را در اختيار دارد )3/9 درصد از توليد ناخالص ملی(، پيش��ی 
گرفت��ه و 4/4 درصد از  توليد ناخالص داخلی را به تحقيق و توس��عه 

اختصاص داده است. 
ميانگين س��هم پژوهش از توليد ناخالص ملی در كش��ورهای اروپايی 
حدود دو درصد است و در اين ميان سوئد با 3/5 درصد پيشتاز است. 
در امريکا اين مقدار حدود 2/8 درصد اس��ت. در تركيه نزديک به 0/9 
درصد، در هند و آفريقای جنوبی هر كدام حدود 0/8 درصد و در مالزی 

نزديک 1/1 درصد از توليد ناخالص ملی صرف پژوهش می شود. 
اين در حالی است كه در كشور مانزديک به نيم درصد از توليد ناخالص 
ملی صرف تحقيقات می شود.بر اساس سهم بودجه كشور در تحقيقات، 
آنچه تاكنون در بحث توليد علم اتفاق افتاده اس��ت چش��مگير و قابل 

ستايش است اما نبايد توقع بيش از اين وجود داشته باشد. اگر قرار باشد 
اتفاق ديگری در شتاب و توليد علم كشور را شاهد باشيم نيازمند يک 
تحول در بودجه تحقيقات كش��ور هستيم و همچنين همدلی مسئوالن 
نظام در اجرای يک برنامه منسجم تحقيقاتی. اكنون بايد به سياست های 
كلی »علم و فناوری« ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب در شهريور 
م��اه 1393 چش��م دوخت كه اين سياس��ت ها به نظ��ام آموزش عالی، 
تحقيق��ات و فناوری پرداخته و در بن��د 8-2 به بودجه پژوهش به اين 
صورت اشاره دارد: »افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل چهار 
درصد توليد ناخالص داخلی تا پايان سال 1404 با تأكيد بر مصرف بهينه 

منابع و ارتقاء بهره وری«. 
تعداد دانش��جويان تحصيالت تکميلی به عنوان موتور محرك تحقيق 
ب��ه صورت بی رويه افزايش پيدا كرده و انجام پروژهای تحقيقاتی آنها 
بويژه در حوزه های علوم پايه و فنی - مهندسی هزينه هنگفتی دارد. بنا 
به گفته قائم مقام معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو 
http://www.mehrnews.( 93/10/24 با خبرگزاری مهر در تاريخ

com/news/2451552(، كل بودجه پژوهش كش��ور در سال 1393، 
مبلغ 2300 ميليارد تومان بوده است و كمتر از نيمی از آن در اختيار دو 
وزارت مس��ئول آموزش عالی )وزارت علوم و وزارت بهداشت( قرار 

گرفته است. 
ذكر اين نکته ضروری است كه توليد سند علمی يکی از راههای ادعای 
علمی بودن كش��ور است. كميت توليد اس��ناد علمی، شرط الزم برای 
توس��عه علمی اس��ت اما شرط كافی نيس��ت. حال كه به يک بالندگی 
درخ��ور تقدير رس��يديم، بايد به كيفيت توليد بپردازي��م و در دهه نود 
كارهای با كيفيت را تش��ويق كنيم و به رش��د كيفی توجه كنيم. اكنون 
فهرس��تی از نشريات كم اعتبار و بی اعتبار ارائه ش��ده تا محققان را از 
نوشتن در آنها باز بدارد و برای نوشتن در نشريات برتر پاداش خاص 
قايل  شويم. البته بايد در قبال اين خواسته بجا، بسترهای الزم را هم برای 

محقق فراهم سازيم و او را به حال خود وانگذاريم. 
در ك��وزه همان طراود كه در اوس��ت. اگر همانط��ور كه تا به حال با 
محققان رفتار شده است و از آنها با دست خالی استقبال نموده وآنها را 
به نبرد بين المللی با محققان مجهز فرستاده ايم، انتظار كار خارق العاده 
نداشته باشيم. وقتی بودجه تحقيقاتی همه دانشگاههای وزارت علوم 
به اندازه يک دانشگاه عربستان سعودی هم نمی شود، انتظار چه چيزی 
وجود دارد؟ وقتی حقوق اعضای هيئت علمی دانش��گاهها بر اساس 
نرخ برابری ارز در س��ال 1387 نسبت به سال 1392 نصف می شود، 
چگونه انتظار داريم كار علمی ش��گفت انگيز ببينيم! اما ديديم كه در 
مدت همان پنج س��ال كميت علمی به طور ش��گفت انگيزی توس��ط 
محققان ما رشد كرد و جهان را تحت تاثير حركت ايثارگرايانه محققان 

ما قرار داد.



نشریه نشاء علم، سال پنجم ،شماره دوم، خرداد ماه 94

17

اسناد علمي ایران در سال 2014

منابع و مآخذ

]1[. صب��وری، عل��ی اكبر)1391(. "بررس��ی كيفيت علم: نش��ريات 
بی اعتبار" ، نشاء علم، مجلد 3، صفحات 33-42.

]2[. پيرحقی، ميترا و صبوری، علی اكبر)1393(." داوری تخصصی در 
نشريات علمی" ، نشاء علم، مجلد 4، صفحات 106-117. 

]3[. تق��وی، فرش��ته و صبوری، عل��ی اكبر)1392(." پرهيز از س��وء 
رفتارهای پژوهش��ی و ارائه راهکارهای مهاری" ، نشاء علم، مجلد 4، 

صفحات 43-48.
]4[. اس��کندری، پروانه و صبوری، علی اكبر. "منتشر كن يا نابود شو، 

اما نه به هر قيمتی" ، نشاء علم، مجلد 5، صفحات 38-43، 1393.
]5[. رجب زاده عصارها، نقش��ينه، نادر و صبوری، علی اكبر)1392(. 
"مطالعه آشنايی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعريف ها و مصداق های 
س��وء رفتاره��ای پژوهش��ی"، تحقيق��ات كتابداری و اطالع رس��انی 

دانشگاهی، مجلد 47، صفحات 375-396.
]6[. صبوری، علی اكبر)1381(." بررس��ی كارنامه پژوهشی ايران در 

سال2002"، رهيافت، شماره 28، صفحات 78-95.
]7[. صبوری، علی اكبر) 1382(. "مروری بر توليد علم در سال 2003"، 

رهيافت، شماره 31، صفحات 21-23.
]8[. صبوری، علی اكبر و پورساسان، نجمه) 1383(."توليد علم ايران 

در سال 2004"، رهيافت، شماره 34، صفحات 60-66.
]9[. صبوری، علی اكبر و پورساسان، نجمه) 1385(."توليد علم ايران 

در سال 2005"، رهيافت، شماره 37، صفحات 49-52.
]10[. صبوری، علی اكبر)1386(. "توليد علم ايران در س��ال 2006"، 

رهيافت، شماره 38، صفحات 40-45. 
]11[. صبوری، علی اكبر)1386(. "توليد علم ايران در س��ال 2007"، 

رهيافت، شماره 41، صفحات 35-40. 
]12[. صبوری، علی اكبر) 1387(. "توليد علم ايران در س��ال 2008"، 

رهيافت، شماره 43، صفحات 21-31.
]13[. صبوری، علی اكبر)1389(. "توليد علم ايران در س��ال 2009"، 

نشاء علم، مجلد 1، صفحات 6-10 .
]14[. صبوری، علی اكبر)1390(. "توليد علم ايران در س��ال 2010"، 

نشاء علم، مجلد 2، صفحات 6-23 .
]15[. صب��وری، علی اكبر) 1391(."توليد علم ايران در س��ال2011"، 

نشاء علم، مجلد 2، صفحات 6-13.
]16[. صبوری، علی اكبر) 1392(."توليد اس��ناد علمی ايران در س��ال 

2012"، نشاء علم، مجلد 3، صفحات 96-103.
]17[. صبوری، علی اكبر) 1393(."توليد اس��ناد علمی ايران در س��ال 

2013"، نشاء علم، مجلد 4، صفحات 94-100.
]18[. پيرحق��ی، ميترا و صبوری، علی اكب��ر) 1392(." توليد علم در 
حوزه علوم زيستی: مقايسه ايران با جهان و قدرت های برتر منطقه" ، 

نشاء علم، مجلد 4، صفحات 10-18.
]19[. صالح زاده، صالح و بيات، مهدی)1388(." جهش علمی ايران در 
طی يک دهه )2008-1998("، رهيافت، شماره 44، صفحات 30-36. 
]20[. بي��ات، مه��دی، صال��ح زاده، صالح و زلف��ی گل، محمد علی) 
1390(."تحقق پيش از موعد اهداف علمی س��ند چش��م انداز بيست 

ساله كشور"، نشاء علم، مجلد 2، صفحات 58-64. 
]21[. دانشگر، پرنديس، تقوی، فرشته، صبوری، علی اكبر و موسوی 
موحدی، علی اكبر)1390(." توليد دانش در علوم زيس��تی: پيشتاز در 

ايران وجهان"، نشاء علم، مجلد 1، صفحات 24-30. 
]22[. پيرحق��ی، ميترا و صبوری، علی اكب��ر) 1393(." اندازه بحرانی 
گروه های پژوهش��ی و بررس��ی آن در ايران" ، نش��اء علم، مجلد 5، 

صفحات 6-11.


