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پژوهش و علم

 2016اسناد علمی ایران در سال 
 1*صبوري اکبرعلی

اسناد علمی، همکاري علمی، مشارکت دانشگاهی، وبگاه علم، مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترزواژگان کلیدي:  

                                                           
 saboury@ut.ac.ir، پست الکترونیکی: 66404680، دورنگار: 66956984تلفن: استاد دانشگاه تهران، دار مکاتبات، عهده *
 دانشگاه تهران ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 1

 چکیده
، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 2016بر اساس اطالعات وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز، در سال 

درصد مقدار جهانی و رتبه سی و دوم  60/0( 1797جهانی و رتبه هیجدهم جهان)، در علوم اجتماعی درصد مقدار  86/1( 34883
درصد  67/1( 35432 درصد مقدار جهانی و رتبه چهل و هشتم جهان) و در مجموع 12/0( 145جهان) و در علوم انسانی و هنر 

) توقف در رتبه بیستم تولید اسناد علمی، اکنون دو 2011-2015باشد. پس از پنج سال (مقدار جهانی و رتبه هیجدهم جهان) می
درصد بوده است که در  7/12شود. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به سال قبل پله صعود در رشد علمی کشور دیده می

چین و انگلستان  درصد) از شتاب خوبی برخوردار بوده است. همچون سال گذشته، کشورهاي امریکا، 1/4( 2015مقایسه با سال 
 79/1و کشور ترکیه با  داشته قرارهاي یک تا سه درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده 0/7و  6/15، 9/26به ترتیب با 

تهران، علوم پزشکی  هايدانشگاهرتبه هفدهم جهانی را کسب کرده است. همچون سال قبل،  درصد سهم از تولید اسناد علمی
اند. هفده و بوده 2016تربیت مدرس و صنعتی شریف، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال تهران، امیرکبیر، 

هاي آزاد اسالمی بوده است. موضوعات مهندسی، شیمی، نیز متعلق به مجموعه دانشگاه 2016نیم درصد اسناد علمی تولیدي سال 
اند.مشارکت را در تولید اسناد علمی کشور داشتهعلوم مواد، فیزیک و ریاضیات باالترین درصد 
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 مقدمه

تامسون رویترز در امریکا و اسکوپوس در اروپا، دو مؤسسه 
اطالعات علمی استنادي هستند که در رقابت با همدیگر، سنجش 

دهند. استانداردهاي علمی را انجام می و استناداتتولیدات 
 سازي به همراهتر در گزینش نشریات براي نمایهگیرانهسخت

علمی، باعث شده  تر در ارائه خدمات اطالعاتسابقه طوالنی
هاي مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز در است که نمایه

تولیدات  هاييبندردهها و امریکا مبناي بسیاري از سنجش
در  شدهثبتهاي علمی قرار بگیرد. بر همین مبنا، تعداد نمایه

 هايسالمؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز، در طول 
تجزیه و تحلیل شده است. در  ]1-15[ گذشته توسط نویسنده

 48میالدي رتبه ایران در تعداد اسناد علمی تولیدي  2000سال 
میالدي هر سال بهبود پیدا کرده و به رتبه  2011بوده و تا سال 

-2015 هايسالرسیده است. در طول پنج سال (فاصله  20
)، رتبه کشورمان در تولید اسناد علمی بیستم و ثابت 2011

کشور ترکیه همواره از ایران  هاسالست. در طول این باقیمانده ا
اي هپیش بوده و رقیب کشور در منطقه بوده است. ایجاد دوره

مختلف کشور، نقش مهمی  هايدانشگاهتحصیالت تکمیلی در 
در پیشرفت تحقیقات در ایران داشته است. در طول دو دهه 

می لاخیر، اگرچه توجه بیش از حد روي رشد کمیت تولیدات ع
در حوزه تحقیقات و پژوهش کشور شد،  هاییيناهنجارباعث 

همواره درست بوده و توجه به کیفیت تولیدات در  آناما مسیر 
اخیر، ما را به جایگاه بهتري از علم رهنمون کرده است.  هايسال

کیفیت تولیدات علمی به مراتب  آتی هايسالرود که در امید می
جهانی ارتقا  هاييبندرتبهر در کشو هايدانشگاهبهتر شده و 

 یابند.
در فهرست کلی (مستر  نشریه که 23462، از 2016در سال 

سازي مؤسسه اطالعات علمی مؤسسه تامسون قرار لیست) نمایه
ترین عنوان مهمترین و اصلیبه (WOS)داشته، در وبگاه علم 

هاي توسعه داده منبع، در سه بخش اصلی مؤسسه، شامل نمایه
با  (SSCI)نشریه، علوم اجتماعی  8895با  (SCIE)شده علوم 

نشریه،  1785با  (A&HCI)نشریه و علوم انسانی و هنر  3262
مبناي سنجش علم قرار گرفته است. مجموعه نشریات نمایه شده 
در دو حوزه علوم و علوم اجتماعی، در فهرست گزارش 

ون رویترز هم قرار گرفته مؤسسه تامس (JCR)ارجاعات ساالنه 
 هاي سنجش نشریاتو دیگر شاخص تأثیرفاکتور  آنهاو براي 

شود، اما نشریات نمایه شده در حوزه علوم انسانی و گزارش می
نیستند. در سال  (JCR)هنر داراي فهرست ارجاعات ساالنه 

 هاي استنادي، فهرست نمایه استنادي جدیدي به نام نمایه2015
معرفی شد که در پایگاه وبگاه علم  (ESCI)منابع در حال ظهور 

نشریه را تحت پوشش قرار داده و در صورت  6339امروزه 
توانند کسب تعداد آستانه ارجاعات، نشریات این مجموعه می

اصلی توسعه داده شده علوم، علوم  يهافهرستدر  متعاقباً
نشریه  42اجتماعی و علوم انسانی و هنر قرار گیرند. از ایران، 

 شود.نمایه می ESCIنشریه در  70) و JCR(و نیز  SCIEدر 
هاي اطالعات علمی کشورمان، از وبگاه براي استخراج داده

مؤسسه تامسون رویترز استفاده شد.   (Web of Science)علم
 CU=Iranجستجوي پیشرفته مؤسسه، با نوشتن کلمه  در بخش

و انتخاب یکی از  هاسالدر عنوان جستجو، انتخاب همه 
و علوم انسانی  (SSCI)، علوم اجتماعی (SCIE)هاي علوم بانک

هاي کشور استخراج ، نمایههابانکو یا همه  (A&HSCI)و هنر 
در خصوص افزار مؤسسه، ها با نرمو آنگاه تجزیه و تحلیل داده

بندي موضوعات، مؤسسات، نوع سند و سال انتشار سند رده
هاي استنادي منابع در حال انجام و تدوین شد. همچنین، نمایه

هم جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  (ESCI)ظهور 
هایی که انجام شد، بر حسب سال انتشار یکی از تجزیه و تحلیل

اد علمی با سال نمایه شدن در اسناد علمی است. سال انتشار اسن
تواند متفاوت باشد، چرا که برخی وبگاه علم مؤسسه تامسون می

ها دیرتر از تاریخ ها زودتر و گاهی ماهنشریات ممکن است ماه
منتشر شده و نمایه شوند. در این  آنهاانتشار چاپ شده بر روي 

مقاله، تنها به سال انتشار اسناد علمی (چاپ شده بر روي 
ها در پانزدهم ماه هشتم ریات) توجه شده است. استخراج دادهنش

هاي سال صورت گرفت تا داده 2017میالدي (آگوست) سال 
 کامل باشد. تقریباًمیالدي  2016

 هايسالروند تغییرات چاپ اسناد علمی ایران در 
 مختلف

، سهم ما از تولید اسناد علمی در حوزه علوم 2016در سال 
)، در حوزه علوم 18درصد مقدار جهانی و رتبه  86/1( 34883
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)، در حوزه 32درصد مقدار جهانی و رتبه  60/0( 1797اجتماعی 
درصد مقدار جهانی و رتبه  12/0( 145علوم انسانی بعالوه هنر 

ر جهانی و رتبه درصد مقدا 67/1( 35432 ) و در مجموع48
) بوده است. رتبه کشور در حوزه علوم دو پله صعود داشته 18

و براي حوزه علوم اجتماعی چهار پله و براي حوزه علوم انسانی 
شود. در مجموع رتبه علمی و هنر هم دو پله صعود مشاهده می

) توقف در رتبه بیستم، 2011-2015کشور، پس از پنج سال (
ارتقا یافته است. افزایش تعداد اسناد اکنون به رتبه هیجدهم 

درصد بوده است که در  7/12علمی ایران نسبت به سال قبل 
درصد) از شتاب خوبی برخوردار  1/4( 2015مقایسه با سال 

) روند تغییرات رو به رشد تعداد کل 1بوده است در شکل (
اسناد علمی کشور در مجموع هر سه حوزه علوم، علوم اجتماعی 

سانی بعالوه هنر نشان داده شده است. منظور از اسناد و علوم ان
علمی همه مقاالت کامل، مقاالت مروري، مقاالت کوتاه، مقاالت 
کامل و چکیده مقاالت منتشر شده در نشریات، مواد هیئت 

میالدي کشور ما  1997هاست. در سال اي و اصالحیهتحریریه
یترز داشته نمایه در وبگاه علم تامسون رو 736در کل داراي 

 35432سال) به  20میالدي (پس از  2016است که در سال 
وبگاه علم، تعداد  ESCIمورد افزایش پیدا کرده است. در پایگاه 

 3463به ترتیب  2016و  2015 هايسالاسناد علمی کشور در 

 
و علوم  (SSCI)، علوم اجتماعی (SCIE)تغییرات تعداد کل اسناد علمی ایران چاپ شده در بیست سال اخیر، در مجموع سه حوزه علوم : 1 شکل

 هم به صورت مجزا نشان داده شده است. ESCI. در داخل شکل، سهم ایران در پایگاه (A&HCI)انسانی بعالوه هنر 
 

 
 (A&HCI)و علوم انسانی بعالوه هنر  (SSCI)، علوم اجتماعی (SCIE)بندي کشورها از نظر تولید اسناد علمی، در مجموع سه حوزه علوم رتبه :2شکل 

 میالدي. 2016بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در پایگاه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال 
 



2016سال در ایران علمی اسناد

 
75 

 

69ماه  خرداد ،دومنشریه نشاء علم، سال هفتم، شماره   

2016رتبه کشور در سال  آنهابوده است که با احتساب  8109و 
 یابد.به هفدهم ارتقا می

لف را بر اساس شمارش بندي کشورهاي مخت) رتبه2شکل (
اسناد علمی نمایه شده در پایگاه اطالعات علمی تامسون رویترز 

 دهد.میالدي را در مجموع سه حوزه نشان می 2016در سال 
درصد  0/7و  6/15، 9/26امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با 

 هاي یک تا سه قرارسهم از تولید اسناد علمی جهان در رده

 سه کشور در سال گذشته میالدي، به ترتیب،دارند. سهم این 
بوده است که حکایت از کاهش سهم امریکا  1/7و  6/14، 7/27

درصد بوده  79/1و افزایش سهم چین دارد. مشارکت ترکیه 
درصد) قدري  72/1است که در مقایسه با سال قبل (مقدار 

دهد. رتبه جهانی ترکیه مثل سال قبل هفدهم افزایش نشان می
درصد بوده  51/1د. سهم کشور ما نیز در سال گذشته باشمی

درصد ارتقا یافته است. رتبه  67/1به  2016است که در سال 
جهانی ایران دو پله صعود داشته و اکنون در کنار ترکیه قرار 
گرفته است. سهم مشارکت رژیم اشغالگر قدس و عربستان 

صد و در 85/0سعودي در تولید اسناد علمی جهان، به ترتیب، 

باشد که در مقایسه با سال گذشته (به ترتیب درصد می 75/0
 درصد)، افزایش اندکی داشته است. 72/0درصد و  84/0

ایران در تولید اسناد علمی از  ) درصد مشارکت و رتبه3شکل (
میالدي رتبه  2000دهد. در سال نشان می را به بعد 2000سال 

 2011بوده که تا سال  48ایران در تعداد اسناد علمی تولیدي 
میالدي هر سال بهبود پیدا کرده و به رتبه بیستم رسیده و پس 

 2016) توقف در این رتبه، در سال 2011-2015از پنج سال (
 به رتبه هیجدهم ارتقا یافته است.

 ی وبگاه علمبر مبناي سه شاخه اصل
(SCIE, SSCI, A&HCI) نمودار تعداد کل اسناد علمی ،

منتشرشده چهار کشور ایران، ترکیه، عربستان سعودي و رژیم 
میالدي  2016تا  1995اشغالگر قدس (اسرائیل) در بازه زمانی 

تعداد اسناد علمی منتشرشده  ) نشان داده شده است.4در شکل (
هفت سال پس از اتمام  ، درست1995 در سال 490ایران از 

هاي ها با فعالیت در دورهکه دانشگاه سالههشتجنگ تحمیلی 
 35432را آغاز کردند، به  تحصیالت تکمیلی حرکت علمی خود

 2017پانزدهم آگوست سال  (شمارش شده در 2016 در سال

 
میزان مشارکت ایران در تولید کل اسناد علمی به همراه رتبه کشور در جهان بر اساس شمارش اسناد علمی در پایگاه اطالعات علمی تامسون : 3شکل 

 هفـده سال اخیر.رویترز در 
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میالدي) رسیده است. در این فرآیند رشد علمی کشور، ما 
رژیم  2009عربستان سعودي و در سال  2001 در سالتوانستیم 

با ترکیه  2016اشغالگر قدس را پشت بگذاریم و تا پایان سال 
 گاهچیهبر سر تصاحب جایگاه اول علمی منطقه رقابت کنیم. ما 

م از ترکیه پیشی بگیرم. اما اکنون خبر خوشی در راه اینتوانسته
سناد علمی ، تعداد ا2017ماه اول سال میالدي  5/7است. در 

 ثبت شده ایران و ترکیه در وبگاه علم تامسون رویترز، به ترتیب،
ال ود در پایان سشمی بینییشپبوده است که  17869و  654 21

گاهی  همتأسفانو بردارد. رکشور ما بتواند ترکیه را از پیش 2017
ود که دقت کافی شآمارها از سوي افراد و نهادهایی ارائه می

هاي اطالعات علمی دیگري مثل بر مبناي پایگاهنداشته و یا 
هاي الزم مثل تامسون دود که از استاندارشاسکوپوس داده می

نشریه را نمایه  37448(اسکوپوس رویترز برخوردار نبوده 
 دو برابر نشریات تحت نمایه وبگاه علم تامسون تقریباًکند که می

رار ق آندر  اعتبار علمیرویترز بوده و بسیاري از نشریات بی
دارند) و براي مقایسه هر جا که شاخص باالتري براي کشور ما 

هاي نموده و در مقایسه آنوجود داشته باشد، اقدام به انتشار 
است که براي بررسی وضعیت  کنند. بهترقبلی انحراف ایجاد می

هم پایگاهی که از  آنعلمی کشور همواره از یک پایگاه و 
تري برخوردار است و مبناي جدياستانداردهاي باالتر و 

جهانی هم هست، همواره استفاده شود. هايسنجش
سند علمی و  38042 میالدي، ترکیه با انتشار 2016در سال 

درصد در جایگاه اول منطقه و ایران با  79/1داشتن سهم جهانی

درصد در  68/1سند علمی و داشتن سهم جهانی 35432 انتشار
داشته است. در ضمن، جایگاه جهانی  جایگاه دوم منطقه قرار

الوه، عهترکیه و ایران، به ترتیب هفدهم و هیجدهم بوده است. ب
سند علمی و داشتن سهم  18125 رژیم اشغالگر قدس با انتشار

جهان بوده  27درصد در جایگاه سوم منطقه و رتبه  85/0جهانی
سند علمی و داشتن  15908 است. عربستان سعودي با انتشار

 32درصد در جایگاه چهارم منطقه و رتبه  75/0جهانیسهم 
جهان بوده است.

مشارکت ایران با کشورهاي مختلف در تولید اسناد 
 2016علمی در سال 

) مشارکت دانشمندان ایرانی با دانشمندان خارجی 5شکل (
 2016نشر اسناد علمی نمایه شده در سال کشورهاي مختلف در 

اسناد درصد  1/6سند علمی ایران ( 2174دهد. در نشان می را
عنوان شریک اول علمی آورده شده ایران)، آدرس امریکا هم به

کانادا، مالزي، آلمان، انگلستان، استرالیا و ایتالیا شرکاي  است.
اسناد  علمی بعدي هستند که نام هر یک در بیش از دو درصد

ی المللهاي علمی بینعلمی کشور قید شده است. میزان همکاري
ما نسبت به سال قبل از رشد خوبی برخوردار بوده است.

سند  35432نفر نویسنده در فهرست نویسندگان  66901نام 
میالدي وجود دارد. نام یک نفر در  2016علمی ایران در سال 

نفر  25سند علمی (بیشترین مقدار) تکرار شده است. نام  200

 
و آبی)، رژیم اشغالگر قدس (مثلث توپر و قرمز) و عربستان  یتوخالمقایسه رشد انتشار اسناد علمی ایران (دایره توپر و سیاه) با ترکیه (دایره  :4شکل 

و سبز) بر اساس تعداد کل اسناد علمی نمایه شده در وبگاه علم مؤسسه تامسون رویترز، استخراج شده در پانزدهم آگوست سال  یتوخالسعودي (مثلث 
 میالدي. 2017
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 آنهانفر از  15در بیش از یکصد سند علمی تکرار شده است که 
 خارجی هستند.

ایران در تولید اسناد  هايدانشگاهمیزان مشارکت 
 2016علمی منتشر شده در سال 

برتر کشور را در کسب  هايدانشگاه) میزان مشارکت 6شکل (
 3082دهد. دانشگاه تهران با نشان می 2016هاي بیشتر سال نمایه

 0/8( 2820درصد کشور) و دانشگاه علوم پزشکی تهران با  7/8(
 در مقام اول و شده به ترتیب درصد کشور) سند علمی منتشر

 9/4( 1739با  یرکبیرامدوم قرار گرفته است. دانشگاه صنعتی 

درصد  8/4( 1698دانشگاه تربیت مدرس با  درصد کشور)،
درصد کشور)  0/4( 1430کشور) و دانشگاه صنعتی شریف با 

اند. مجموعه کل بندي را گرفتهجایگاه سوم تا پنجم رده
سند علمی در  6209انتشار آزاد اسالمی کشور، با  يهادانشگاه

اسناد علمی کشور  درصد 5/17میالدي توانسته است  2016سال 
             . را تولید نماید

اند در برتر کشور در چند سال اخیر توانسته هايدانشگاه
جهانی حضور یابند. در آخرین گزارش مؤسسه  هاييبندرده

که  (Times Higher Education; THE)آموزش عالی تایمز 

 
 . 2016 يهاسالتعداد اسناد علمی منتشر شده مشترك ایران با دیگر کشورها در : 5شکل 

 
سند علمی  هاي داراي کمتر از حدود چهارصد و پنجاه(نام دانشگاه 2016هاي مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال سهم دانشگاه :6شکل 

 حذف شده است).



2016سال در ایران علمی اسناد

 
78 

 

69ماه  خرداد ،دومنشریه نشاء علم، سال هفتم، شماره   

دانشگاه ایرانی در  13منتشر شد، نام  2017در اوایل سال 
، شود. بر پایۀ این گزارشدانشگاه برتر دنیا دیده می 980فهرست 
صنعتی «، »صنعتی شریف«، »و صنعتعلم « هايدانشگاه
 ،»خواجه نصیرالدین طوسی«، »صنعتی اصفهان«، »امیرکبیر

زاد آ«، »مشهد فردوسی«، »علوم پزشکی تهران«، »تهران«، »شیراز«
» زنجان«، و »یزد«، »شهید بهشتی«، »اسالمی ـ واحد کرج

اند به ترتیب در جایگاه نخست تا سیزدهم ملی قرار توانسته
بندي نظام رتبه 2016گیرند. از سوي دیگر، بر پایۀ گزارش سال 

شانگهاي، کشور ایران توانسته است دو جایگاه را به خود 
دو  »دانشگاه صنعتی امیرکبیر«و » دانشگاه تهران«اختصاص دهد. 

دانشگاه برتر جهان در  500دانشگاه ایرانی موجود در فهرست 
دانشگاه برتر  800. در فهرست باشندمیبندي شانگهاي رتبه

شود. دانشگاه از ایران دیده می 8جهان همین مؤسسه، نام 
صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس،  هايدانشگاه

شهد، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی شهید بهشتی فردوسی م
 اند.قرار گرفته 800تا  501هایی هستند که در رتبۀ نیز دانشگاه
بندي بر مبناي شش شاخص کلیدي، شامل این رتبه

 اعضاي ،»فیلدز« یا »نوبل« جوایز برندة آموختگاندانش
 استنادر پ ، پژوهشگران»فیلدز« یا »نوبل« جوایز برندة علمییئته

 هاينشریه در شده منتشر هايموضوعی، مقاله حوزة 21 در
 استنادي هاينمایه در شده منتشر هاي، مقاله»نیچر« و »ساینس«

 اعضاي عملکرد باالخره سرانۀ اجتماعی و علوم و علوم
کند. نیز بر پایۀ گزارش سال ارزیابی می هر دانشگاه علمییئته

هاي آموزشی و پژوهشی ، کیو. اس. دربارة جایگاه مؤسسه2016
بندي قرار جهان، پنج دانشگاه ایرانی در فهرست این رتبه

، »یفصنعتی شر« هايدانشگاهبندي، اند. در این نظام رتبهگرفته
به » تیششهید به«و » تهران«، »صنعتی امیرکبیر«، »علم و صنعت«

و. اس.، اند. کیترتیب در جایگاه نخست تا پنجم ملی قرار گرفته
ر کند. در دیگمی را منتشر دانشگاه برتر 700 فهرستی از سال هر

جهان، مثل یوروپ، الیدن،  هايدانشگاهبندي هاي رتبهنظام
بندي دانشگاه ملی تایوان، یو. اس. نیوز، یومالتی رنک، رتبه
مگو، راوند، گرین متریک و ... هم نام چند تامسون رویترز، سای

 هايیتفعالآورد خورد که این رهدانشگاه ایرانی به چشم می
ایرانی در دو دهه  هايدانشگاهآموزشی و پژوهشی رو به رشد 

 اخیر است.

پراکندگی موضوعی اسناد علمی منتشر شده ایران 
 2016در سال 

در علم مواد عمومی ، 2016تعداد اسناد علمی نمایه شده در سال 
 2201)، در مهندسی برق و الکترونیک درصد 27/6( 2223

)، در درصد 18/6( 2188)، در شیمی عمومی درصد 21/6(
 1729 فیزیکیمیش) و در درصد 37/5( 1901مهندسی شیمی 

سند علمی نمایه شده کشور،  35432) ، از مجموع درصد 88/4(
است.  ات ایران، بودهعنوان پنج رشته (کتگوري) برتر تحقیقبه

در سالیان گذشته، شیمی عمومی همیشه پیشتاز بوده است. از 
درصد اسناد  4/22سند،  7943نظر موضوعی، مهندسی (با 

درصد اسناد کشور)، علم  2/16سند،  5744کشور)، شیمی (با 
 3455درصد اسناد کشور)، فیزیک (با  3/10سند،  3632مواد (با 

 8/4سند،  1711ر) و ریاضیات (با درصد اسناد کشو 8/9سند، 
اند. در حوزه پزشکی، از نظر درصد اسناد کشور) پیشتاز بوده

درصد  4/3سند،  1212موضوعی، داروسازي و داروشناسی (با 
 7/2سند،  949اسناد کشور) و پزشکی عمومی و داخلی (با 

کشوري  14و  10 هايجایگاهدرصد اسناد کشور)، به ترتیب، در 
 .قرار دارند

نشریه علمی منتشر  4909اي شامل اسناد علمی ایران در مجموعه
شده است که از رشد هفت درصدي نسبت به سال قبل برخوردار 

انگلستان، همانند سال قبل، با  RSC Advancesاست. نشریه 
درصد کل) بیشترین هدف نویسندگان  7/1مقاله ( 614انتشار 

نشریه، بیش از یکصد مقاله داراي  28ایرانی بوده است. در 
خورد. در دو نشریه برتر جهان آدرس ایران به چشم می

)Nature  وScience(  حاوي 2016سند در سال  6 مجموعاًنیز ،
دارد که شامل یک مقاله کامل (با مکاتبات  آدرس ایران وجود

نویسندگان آلمانی و انگلیسی)، یک مرور کتاب و چهار نامه 
اند. این در حالی است به چاپ رسیده Science است که فقط در

 26و  Natureمقاله در  35(قدس اشغالی)  که به آدرس اسرائیل
به چاپ رسیده است. به آدرس کشور  Scienceمقاله در 

مقاله در  11و  Natureمقاله در  12بستان سعودي هم عر
Science اي به چاپ رسیده است. به آدرس کشور ترکیه مقاله

چاپ نشده است اما دو مقاله به آدرس این کشور  Scienceدر 
در ترکیه تدوین  مستقالً آنهاوجود دارد که یکی از  Natureدر 

 شده است.
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 نتیجه و سخن نهایی

) توقف در رتبه بیستم جهانی 2011-2015پس از پنج سال (
صلی و ا گانهسههاي استنادي تولید اسناد علمی، بر مبناي نمایه

توانستیم با  2016وبگاه علم مؤسسه تامسون رویترز، در سال 
درصد مقدار جهانی و رتبه  67/1سند علمی ( 35432 مجموع

ت به سال قبل، درصد نسب 7/12هیجدهم جهان) و رشدي معادل 
رتبه خود را با دو پله صعود به هیجده برسانیم که خبر خوشحال 

اي است. افزایش کیفیت تولیدات علمی مستلزم عزم جدي کننده
مسئوالن نظام و منظور کردن سهم مناسب از درآمد تولید 

داده  آنوعده  هاستسالناخالص ملی براي تحقیقات دارد که 
ده است. ناوگان تحقیقاتی کشور شده است اما هرگز عملی نش

سخت فرسوده شده و محققان ما با تمام توان خود، آنچه را 
اند تا افتخارآفرین باشند. توان کشور ما با اند بکار بستهداشته

کوفا تواند شنیروهاي دلسوز و کارآمدي که دارد، بیشتر از این می
ظهور  .باشد، اما با منابع موجود بیش از این کاري ساخته نیست

جهانی، نوید داشتن پتانسیل  هاييبندردهایران در  هايدانشگاه
واالتر است. اما براي گذر از  هايجایگاهرقابت براي کسب 

د که طلبتري میتر و برنامه مدونکمیت به کیفیت، نگاه جامع
وسیع مسئوالن  هايیتحماواحد و  هايیاستساین در گرو 

 نظام جمهوري اسالمی است.

 صاراتاخت

1. ISI: Institute for Scientific Information 
2. SCIE: Science Citation Index Expanded 
3. SSCI: Social Science Citation Index 
4. A&HCI: Arts and Humanities Citation 

Index 
5. ESCI: Emerging Sources Citation Index 
6. WOS: WEB of Science 
7. JCR: Journal Citation Report 
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