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چکیده
، تعداد اسناد علمی منتشر 2017هاي ثبت شده در وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال بر اساس تعداد نمایه
قدار جهانی مدرصد 68/0(2192درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان)، در علوم اجتماعی 97/1(38003شده ایران در علوم 

در مجموع ودرصد مقدار جهانی و رتبه چهل و هفتم جهان) 15/0(168ان) و در علوم انسانی و هنر و رتبه بیست و هشتم جه
درصد 3/8باشد. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به سال قبل درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان) می78/1(38676

نتشرشده، ممتري برخوردار بوده است. در مجموع اسناد علمی درصد) از شتاب ک8/12(2016بوده است که در مقایسه با سال 
19درصدي 6/1ا سهم بو ترکیه 17درصدي 78/1براي اولین بار، رتبه ایران نسبت به ترکیه باالتر قرار گرفت: رتبه ایران با سهم 

ر دو حوزه علوم دهد؛ اما ترکیه دبوده است. لذا رتبه ایران یک پله صعود و ترکیه دو پله سقوط نسبت به سال قبل را نشان می
ز ایران پیشی ادرصد سهم جهانی) 44/0(27درصد سهم جهانی) و حوزه علوم انسانی و هنر با رتبه 06/1(21اجتماعی با رتبه 

کا، شورهاي امریکبوده است. همچون سال گذشته، 47و در حوزه علوم انسانی و هنر 28دارد. رتبه ایران در حوزه علوم اجتماعی 
اند. هاي یک تا سه قرار داشتهدرصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده0/7و 9/16، 7/27چین و انگلستان به ترتیب با 

لتی هاي تهران، علوم پزشکی تهران، امیرکبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دودانشگاه
هاي آزاد نیز متعلق به مجموعه دانشگاه2017اند. شانزده و نیم درصد اسناد علمی تولیدي سال بوده2017اسناد تولید علم در سال

دهد.اسالمی بوده است که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش نشان می
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مقدمه
سناد علمی کشورمان در در ادامه بررسی هاي انجام شده روي ا

سال شته طول  ، اینک نوبت گزارش و تجزیه و ]1-17[هاي گذ
میالدي است. در طول دو 2017هاي مربوط به سال تحلیل داده

هاي مربوط دهه گذشتـــه، براي گزارش و تجزیه و تحلیل داده
عات علمی وبگاه به اســناد علمی کشــور، همواره از پایگاه اطال

مؤســســه تامســون رویترز (Web of Science: WOS)علم 
سکوپوس در  سون رویترز در امریکا و ا ست. تام شده ا ستفاده  ا
اروپا، دو مؤسسه اطالعات علمی استنادي در رقابت با همدیگر 

تر در گزینش نشــریات گیرانهباشــند. اســتانداردهاي ســختمی
تر در ارائه خدمات طوالنیســـازي به همراه ســـابقه براي نمایه

هاي مؤســـســـه اطالعات علمی، باعث شـــده اســـت که نمایه
ـــیاري از  اطالعات علمی تامســـون رویترز در امریکا مبناي بس

ـــنجش نديها و ردهس عداد ب یدات علمی قرار گیرد. ت هاي تول
هاي ثبت شده در مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز نمایه

سال  سناد علمی تولیدي میالدي رتبه ا2000در  یران در تعداد ا
میالدي هر سـال بهبود پیدا کرده و به 2011بوده و تا سـال 48

هاي رســیده اســت. در طول پنج ســال (فاصــله ســال20رتبه 
)، رتبه کشــورمان در تولید اســناد علمی بیســتم و 2015-2011

63/1، ایران با مشــارکت 2016ثابت باقیمانده اســت. در ســال 
صدي در تو سناد علمی در رتبه هیجدهم قرار در شار ا لید و انت

ـــهم  به 76/1گرفت و پس از ترکیه (با س ـــدي و در رت درص
اکنون در ســـال هفدهم) مقام دوم را در منطقه کســـب کرد. هم

ــناد 2017 ــت. از نظر تعداد اس ــی گرفته اس ایران از ترکیه پیش
ــال  ــته بود در س ــده، ایران توانس ــتان 2001منتشــر ش از عربس

سال سعود شی بگیرد و از این پس از2009ي و در  سرائیل پی ا
ست. توجه بیش شور ما بوده ا ازحد روي همواره ترکیه رقیب ک

رشـــد کمیت تولیدات علمی در طول دو دهه گذشـــته ســـبب 
هایی در حوزه تحقیقات کشــور شــد، اما مســیر آن ناهنجاري

همواره درسـت بوده اسـت. اکنون در کشـور توجه بیشـتري به 
شود و با وضع قوانینی هرچند ناکافی ت تولیدات علمی میکیفی

ــال ــور به جایگاه بهتري از هاي اخیر، امید میدر س رود که کش
ند  عه هم بتوا تأثیرات آن جام ـــود و از  یت ش هدا نظر کیفیت 

شگاهبهره شاهد این ادعا، ورود دان شود. بهترین  هاي کشور مند 
شبنديدر رتبه سال  ست که هر  شدن هاي جهانی ا شکار  اهد آ

ـــد رتبه در رتبه ـــتري از آنها همراه با رش هاي بنديتعداد بیش
مشهور جهانی هستیم.

ـــش پایگاه وبگاه علم  ـــریات تحت پوش ـــر، نش در حال حاض
(WOS) ،مؤسسه تامسون رویترز، در سه بخش اصلی مؤسسه

9059با (SCIE)هاي توســـعه داده شـــده علوم شـــامل نمایه
شریه، علوم اجتماعی  سانی 3346با (SSCI)ن شریه و علوم ان ن

نشـــریه، مبناي ســـنجش علم قرار 1816با (A&HCI)و هنر 
ستنادي جدیدي به 2015گرفته است. در سال  ، فهرست نمایه ا

ستنادي منابع در حال ظهور نام نمایه شد (ESCI)هاي ا معرفی 
ــش 7512که در پایگاه وبگاه علم امروزه  ــریه را تحت پوش نش

شریات قرار داده و  ستانه ارجاعات، ن سب تعداد آ صورت ک در 
ــعه توانند متعاقباً در فهرســتاین مجموعه می هاي اصــلی توس

ـــانی و هنر قرار  ـــده علوم، علوم اجتماعی و علوم انس داده ش
ند. از ایران،  یه در 42گیر ـــر تأثیر SCIEنش فاکتور  (داراي 

ت شود. تعداد نشریانمایه میESCIنشریه در 90باشند) و می
باشد.مورد می171ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس 

هاي اطالعات علمی کشـــورمان، از پایگاه براي اســـتخراج داده
WOS سه، با س شرفته مؤ ستجوي پی شد. در بخش ج ستفاده  ا

ها در عنوان جستجو، انتخاب همه سالCU=Iranنوشتن کلمه 
نک با خاب یکی از  ماعی (SCIE)هاي علوم و انت ، علوم اجت

(SSCI) سانی و هنر ها، و یا همه بانک(A&HSCI)و علوم ان
ـــتخراج و آنگاه تجزیه و تحلیل دادهنمایه ـــور اس ها با هاي کش
بندي موضوعات، مؤسسات، افزار مؤسسه، در خصوص ردهنرم

نوع سند و سال انتشار سند انجام و تدوین شد. یکی از تجزیه 
شدو تحلیل سناد علمی هایی که انجام  شار ا سال انت سب  ، برح

شدن در پایگاه  سال نمایه  سناد علمی با  شار ا سال انت ست.  ا
WOSتواند متفاوت باشد. در این مقاله، تنها به سال انتشار می

ست.  شده ا شریات) تمرکز  شده بر روي ن سناد علمی (چاپ  ا
ستخراج داده سال ا ست و دوم ماه پنجم میالدي (می)  ها در بی

ـــال ت گرفت تا دادهصـــور2018 میالدي تقریبًا 2017هاي س
افتد هاي بعد اتفاق میکامل باشـــد. با این حال، تغییراتی در ماه

هاي ما زیاد تأثیرگذار نخواهد بود.که در تجزیه و تحلیل

سناد علمی ایرانروند تغییرات چاپ ا
WOSآمده از پایگاه اطالعات علمی دستبر اساس اطالعات به

، تعداد اسناد علمی 2017تامسون رویترز، در سال مؤسسه 
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درصد مقدار جهانی 97/1(38003انتشاریافته ما در حوزه علوم 
درصد مقدار 68/0(2192)، در حوزه علوم اجتماعی 17و رتبه 

168عالوه هنر )، در حوزه علوم انسانی به28جهانی و رتبه 
38676) و در مجموع47درصد مقدار جهانی و رتبه 15/0(
) بوده است. رتبه کشور 17درصد مقدار جهانی و رتبه 78/1(

نسبت به سال گذشته میالدي، در حوزه علوم یک پله صعود 
داشته و براي حوزه علوم اجتماعی چهار پله و براي حوزه علوم 

شود. در مجموع انسانی و هنر هم یک پله صعود مشاهده می
) توقف در 2011-2015رتبه علمی کشور، پس از پنج سال (

به 2017به رتبه هیجدهم و در سال 2016رتبه بیستم، در سال 
رتبه هفدهم ارتقا یافته است. افزایش تعداد اسناد علمی ایران 

درصد بوده است که در مقایسه با سال 3/8نسبت به سال قبل 
درصد) از شتاب کمتري برخوردار بوده است. در 8/12(2016
وبگاه علم، (ESCI)نشریات نوظهور ، در پایگاه 2017سال 

مورد بوده است؛ این 10344تعداد اسناد علمی نمایه شده کشور 
باشند. در تمام موارد فوق، منظور نشریات فاقد فاکتور تأثیر می

از اسناد علمی همه مقاالت کامل، مقاالت مروري، مقاالت کوتاه، 
مواد مقاالت کامل و چکیده مقاالت منتشر شده در نشریات، 

) روند تغییرات 1هاست. در شکل (اي و اصالحیههیئت تحریریه
رو به رشد تعداد کل اسناد علمی کشور در طول بیست سال 
گذشته، در هر کدام از سه حوزه علوم (الف)، علوم اجتماعی 

عالوه هنر (ج) به تفکیک و همچنین در (ب) و علوم انسانی به
مجموع (د) نشان داده شده است.

بندي کشورهاي مختلف بر اساس تعداد اسناد علمی نمایه رتبه
تامسون WOSدر پایگاه اطالعات علمی 2017شده در سال 

رویترز، در هر کدام از سه حوزه علوم (الف)، علوم اجتماعی 
عالوه هنر (ج) به تفکیک و همچنین در (ب) و علوم انسانی به

موع ) نشان داده شده است. در مج2مجموع (د) در شکل (
، 7/27هاي ثبت شده، امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با نمایه

هاي درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده0/7و 9/16
یک تا سه قرار دارند. نسبت به سال قبل، سهم چین یک درصد 
افزایش داشته است. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به 

2016که در مقایسه با سال درصد بوده است 3/8سال قبل 
درصد) از شتاب کمتري برخوردار بوده است. در مجموع 8/12(

اسناد علمی منتشرشده، براي اولین بار، رتبه ایران نسبت به ترکیه 

و ترکیه 17درصدي 78/1باالتر قرار گرفت: رتبه ایران با سهم 
بوده است و لذا رتبه ایران یک پله 19درصدي 6/1با سهم 

دهد؛ و ترکیه دو پله سقوط نسبت به سال قبل نشان میصعود
درصد 06/1(21اما ترکیه در دو حوزه علوم اجتماعی با رتبه 
درصد 44/0(27سهم جهانی) و حوزه علوم انسانی و هنر با رتبه 

سهم جهانی) از ایران پیشی دارد. سهم مشارکت اسرائیل (قدس 
د علمی جهان در سال اشغالی) و عربستان سعودي در تولید اسنا

باشد که در درصد می74/0درصد و 84/0، به ترتیب، 2017
درصد)، 75/0درصد و 85/0(به ترتیب 2016مقایسه با سال 

تغییري نداشته است.
2000رتبه ایران در مجموع اسناد علمی منتشرشده در سال 

میالدي هر سال بهبود پیدا 2011بوده که تا سال 48میالدي 
-2015به رتبه بیستم رسیده است و پس از پنج سال (کرده و
به رتبه هیجدهم و 2016) توقف در این رتبه، در سال 2011

) 3به رتبه هفدم ارتقا یافته است. شکل (2017اکنون در سال 
درصد سهم و رتبه ایران در تولید مجموع اسناد علمی از سال 

می منتشرشده، دهد. در مجموع اسناد علبه بعد را نشان می2000
از عربستان سعودي و در سال 2001ایران توانسته بود در سال 

از اسرائیل (قدس اشغالی) پیشی بگیرد و حال در سال 2009
از ترکیه پیش افتاده است.2017

2018پایگاه اطالعات علمی وبگاه علم در اواسط آگوست سال 
ساله دهمقاله پر ارجاع (در دوره1746دهد که میالدي نشان می

مقاله داغ (در دوره دو ساله اخیر)، ثبت شده است. 99اخیر) و 
شکل  شد تعداد مقاالت پر ارجاع در طول یک دهه اخیر، در  ر

) نشان داده شده است که حکایت از افزایش کیفیت مقاالت 4(
کشور است.

سه سی کیفی و مقای اي، تعداد مقاالت پر ارجاع و براي یک برر
شور و همچنی شاخص هریش داغ ک ایران همراه (h-index)ن 

) داده شده است. این اطالعات 1با چند کشور دیگر در جدول (
باشــد. در همه این می2018مربوط به اواســط آگوســت ســال 

ــاخص ــعودي بهش ــتان س عنوان رقیبان علمی ها، ترکیه و عربس
اي از ما پیشـــی دارند. این در حالی اســـت که در انتهاي منطقه

ــال  ــاخص هریش 2012س ــال قبل)، ش میالدي (حدود پنج س
ــعودي 245ایران  ــتان س 339و براي ترکیه 228و از آن عربس

ــاخص ــد ش ــت. رش ــتان در بوده اس هاي کیفیت علم در عربس
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هاي اخیر محرز اســت و این ناشــی از شــریک شــدن این ســال
کشــور در مقاالت چاپ شــده در نشــریات خیلی خوب جهان 

ــد. جدول (یمScienceو Natureنظیر  ــان می1باش دهد ) نش
ــد خوبی  ــور ما رش ــناد علمی، کش که اگرچه از نظر کمیت اس

شورهاي عقب ست اما از ک شته ا تر خود در این مقاله (مانند دا
تري هاي کیفی پایینلهســتان، ســوئد و ســنگاپور) از شــاخص

برخوردار است.

سناد  شورهاي مختلف در تولید ا شارکت ایران با ک م
2017علمی در سال

صل  شورها حا شارکت دیگر ک شور که با م سناد علمی ک تعداد ا
شکل ( ست در  شترین 5شده ا ست. ایران بی شده ا شان داده  ) ن

متحده امریکا داشته است. در همکاري علمی را با کشور ایاالت
درصد اسناد ایران)، آدرس امریکا 5/6سند علمی ایران (2617
شده است که در مقایسه با عنوان شریک اول علمی آورده هم به

شد خوبی برخوردار 1/6سال قبل ( شترك) از ر سناد م صد ا در
بوده اســت. کانادا، ایتالیا، آلمان، انگلســتان و اســترالیا شــرکاي 
سناد  صد ا ستند که نام هر یک در بیش از دو در علمی بعدي ه

ست. در کل، میزان همکاري شده ا شور قید  هاي علمی علمی ک
شد خوبی برخوردار بوده المللی ما نبین سال قبل از ر سبت به 

است.
سندگان 71087نام  ست نوی سنده در فهر سند 38676نفر نوی

میالدي وجود دارد. نام یک نفر در 2017علمی ایران در ســال 
ست. نام حدود 264 شده ا شترین مقدار) تکرار  سند علمی (بی
نفر در بیش از یکصــد ســند علمی تکرار شــده اســت که 600

بسیاري از آنها خارجی هستند.

هاي ایران در تولید اسناد میزان مشارکت دانشگاه
2017علمی منتشر شده در سال 

شگاه سب نمایهسهم دان شور در ک سال هاي برتر ک شتر  هاي بی
) نشــان داده شــده اســت. دانشــگاه تهران با 6در شــکل (2017
درصــد کشــور) و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با 8/8(3390
می منتشر شده به ترتیب در درصد کشور) سند عل9/7(3049

مقام اول و دوم قرار گرفته اســت. دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر با 
درصد کشور)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 8/4(1837

شگاه تربیت مدرس با 6/4(1786با  شور)، دان صد ک 1780در
شریف با 6/4( صنعتی  شگاه  شور) و دان صد ک 7/3(1441در

اند. بندي را گرفتهم تا شــشــم ردهدرصــد کشــور) جایگاه ســو
شگاه شار مجموعه کل دان شور، با انت سالمی ک 6397هاي آزاد ا
سال  ست 2017سند علمی در  سته ا صد 5/16میالدي توان در

اسناد علمی کشور را تولید نماید.
مؤسسه تامسونهاي اساسی علمشاخصپایگاهت اطالعا

ها و مؤسسات دانشگاهدهد که تعداد ) نشان میESIرویترز (
مورد رسیده 48آموزشی پژوهشی یک درصد برتر کشور به 

است. هیجده دانشگاه جامع شامل دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت 
مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، 
دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازي، دانشگاه 

بوعلی سینا، دانشگاه کاشان، دانشگاه شهید باهنر گیالن، دانشگاه
کرمان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه سمنان، دانشگاه یزد، دانشگاه 

فارس در این فهرست یاسوج، دانشگاه الزهرا و دانشگاه خلیج
دانشگاه صنعتی این فهرست هم شامل حضور دارند. نه

عت هاي صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صندانشگاه
ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی نوشیروانی 

باشد. بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند و صنعتی شیراز می

هاي بررسی کیفیت مقاالت در چند کشور براي مقایسه شاخص: 1جدول
از پایگاه وبگاه 2018ها در اواســط آگوســت ســال با ایران. این شــاخص

اند.علم تامسون رویترز استخراج شده
تعداد 

مقاالت داغ
تعداد مقاالت 

پر ارجاع
شاخص 
هریش

کشـور

آلمان486177911185
سوئد1855059863

952261695
اسرائیل (قدس 

اشغالی)
کره جنوبی1584343563
هند1213445525
لهستان1182067506
سنگاپور992897486
ترکیه551445355
عربستان سعودي1392105279
ایران991746258
مالزي461037240
پاکستان61784223
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دانشگاه علوم پزشکی شامل تهران، شهید بهشتی، شیراز، پانزده
اهللا (عج)، مازندران، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیه

شاپور اهواز و اراك در این جنديزاهدان، کردستان، کرمانشاه،
شوند. همچنین چهار پژوهشگاه شامل فهرست دیده می

هاي بنیادي، انستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه پژوهشگاه دانش
پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی و دو دانشگاه بزرگ 

هاي دنیا رؤیت آزاد اسالمی و پیام نور در جمع مؤثرترین
.شوندمی

ـــال در ـــگاه2017س ـــته، دانش ـــور توانس اند در هاي برتر کش
در این ســال، هاي جهانی حضــور خود را بهتر نمایند. بنديرده

شگاه از ایران در رتبه سه آموزش جهانی بندي هیجده دان س مؤ
تایمزعال جزو (Times Higher Education; THE)ی 

که این تعداد در ســال اندبرترین مؤســســات علمی قرار گرفته
ست2016 سه ایرانی بوده ا س سیزده مؤ شگاه.،  صنعتی دان هاي 

صنعتی  صنعت ایران،  صنعتی امیرکبیر، علم و  شیروانی بابل،  نو
صنعتی خواجه صفهان،  شریف، ا صنعتی  سی،  صیرالدین طو ن

مشـــهد، گیالن، تبریز، تهران، علوم پزشـــکی تهران، فردوســـی 
ــیراز، الزهرا (س)، بیرجند، یزد و  ــتی، ش ــهید بهش ــفهان، ش اص

سته ضوع مختلف به ترتیب در جایگاه 27اند در زنجان توان مو
18مؤســـســـه از 14.اندنخســـت تا هجدهم ملی قرار گرفته

ست  سه ایرانی، در فهر س سه برتر قرار گرفته1000مؤ س .اندمؤ

شناسی، شناسی، جامعهباستانهاي هاي ایرانی در رشتهدانشگاه
ـــانه رتبه اي در هنر و طراحی، علوم ارتباطات و مطالعات رس

اند.میان هزار دانشگاه برتر دنیا نداشته
ست )QSکیو اس (بنديبر پایۀ آخرین گزارش نظام رتبه ، فهر

هزار دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی جهان منتشر شده 
بندي قرار در فهرست این رتبهاست که نام شش دانشگاه ایرانی 

ـــگاهاند. در این نظام رتبهگرفته ـــنعتی «هاي بندي، رتبه دانش ص
صنعت«، 498» صنعتی امیرکبیر«، 432» شریف -650» علم و 

شتی«، 701-750» تهران«، 601 » شیراز«، 801-1000» شهید به
و به ترتیب در جایگاه نخسـت تا شـشـم ملی قرار 1000-801

دانشـگاه برتر را 700اس.، هر سـال فهرسـتی از اند. کیو. گرفته
شر می شگاه برتر منت ست اما در آخرین ویرایش هزار دان کرده ا

را معرفی کرده است.

ـــال  ـــوي دیگر، بر پایۀ گزارش س بندي نظام رتبه2017از س
ــانگهاي ــگاهش ــوعات ، نام دانش ــور در موض هاي مختلف کش

بندي است: نظام رتبهمختلف بارها در زمره مؤسسات برتر آمده 
بندي میالدي براي دومین ســال، رتبه2018شــانگهاي در ســال 

ـــگاه ـــوعی دانش ـــت. موض ـــر کرده اس هاي برتر دنیا را منتش
54بندي در بندي موضوعی شانگهاي در این سال، رتبهرتبهدر

شته در قالب  سی (5ر شامل حوزه مهند شته)، 22حوزه کلی  ر
رشته)، حوزه 4زه علوم زیستی (رشته)، حو8حوزه علوم پایه (

رشته) و بر 14رشته) و حوزه علوم اجتماعی (6علوم پزشکی (
در رشته مهندسی .پایۀ پنج سنجۀ گوناگون صورت گرفته است

صنعتی امیرکبیر با رتبه  شگاه  شگاه 44در جمع 41دریا، دان دان
در رشــته مهندســی معدن، نام هفت .برتر این حوزه قرار دارد

(تهران، آزاد اسالمی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه
100باهنر کرمان، صــنعتی شــاهرود و تربیت مدرس) در جمع 

در رشته منابع آب، نام .شوددانشگاه برتر در این حوزه دیده می
پنج دانشــگاه (تهران، تبریز، آزاد اســالمی، صــنعتی اصــفهان و 

ـــگاه تربیت مدرس) در جمع  ـــگاه200دانش برتر جهان دانش
شاهد حضور در رتبه.حضور دارند شانگهاي،  بندي موضوعی 

هاي برتر کشــور در پنج رشــته مهم علوم پایه شــامل دانشــگاه
شــناســی و علوم جوي در جمع ریاضــی، فیزیک، شــیمی، زمین

در رشــته مهندســی شــیمی، .دانشــگاه برتر جهان هســتیم500
خورد. در م میهاي ایران به چشبیشترین حضور تعداد دانشگاه

دانشگاه در 9رشته مهندسی شیمی از ایران، با افزایش تعداد از 
، دانشگاه آزاد اسالمی، 2018دانشگاه در سال 21به 2017سال 

صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، 
صــنعتی اصــفهان، تربیت مدرس، صــنعتی نوشــیروانی بابل، 

سی م شگاه تبریز، فردو سهند، دان صنعتی  شگاه رازي،  شهد، دان
شگاه  سوج، دان شگاه یا صفهان، دان شگاه ا شان، دان شگاه کا دان
شگاه  سمنان، دان شگاه  سی، دان صیر طو سینا، خواجه ن بوعلی 
شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه گیالن 

بندي در آخرین رتبه.دانشگاه برتر حضور داشتند500در جمع 
، دانشگاه تهران در 2018ها در همین نظام در سال انشگاهکلی د
500-401و دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر در رتبه 400-301رتبه 

ته بهقرار گرف ند.  گاه دیگر ایران نیز در ا ـــ یازده دانش عالوه، 
اند.قرار گرفته500-1000هاي رتبه
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ــاس ، بندي وبومتریکسنظام رتبه2018گزارش جوالي بر اس
ـــت با ارتقاي  ـــگاه تهران توانس له67دانش یان پ اي خود در م

و جایگاه نخست کشوري 388هاي جهان، رتبه جهانی دانشگاه
را از آن خود کند. بر اساس این گزارش، دانشگاه تهران در این 

ـــیا و پنجم خاورمیانه قرار دارد. در 59بندي در جایگاه رتبه آس
هزار دانشـــگاه و 28یش از بندي وبومتریکس بواقع پایگاه رتبه

مؤســـســـه تحقیقاتی جهان را بر مبناي چهار شـــاخص (تعداد 
ــگاه در گوگل  ــفحات وب دانش ، تعداد ارجاع و لینک به ٪5ص

تعداد اســتنادات ده نویســنده پر اســتناد ،٪50ســایت دانشــگاه 
تعداد مقاالت کیفی دانشگاه و٪10دانشگاه در گوگل اسکوالر 

صد مقاالت پُراستناد موضوع مربوطه در قرارگرفته در بین ده در
کند. بر این اســاس، تعداد بندي میرتبه)٪35ســایت ســایمگو 

شگاه از ایران مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 605 دان
دانشــگاه ایرانی داراي رتبه زیر هزار هســتند: دانشــگاه تهران 9

شریف ، دانشگاه صنعتی555، دانشگاه علوم پزشکی تهران 388
ــنعتی امیرکبیر 594 ــگاه ص ــگاه تربیت مدرس 785، دانش ، دانش
، دانشگاه صنعتی 920، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 851

ــفهان  ــنعت ایران 933اص ــگاه علم و ص ــگاه 949، دانش ، دانش
.1201و دانشگاه شهید بهشتی 989فردوسی مشهد 

ــه ارزیابی619از بین  ــس ــال مؤس ــده در جهان در س 2017ش
درباره توسعه پایدار، متریکگرینبندي جهانی دانشگاهیبهرت

سبزترین هاي جهان نام ده مؤسسه آموزشی ایرانی در فهرست 
هاي زنجان، کاشان، اصفهان، شیراز، خورد. دانشگاهبه چشم می

صنعتی  سالمی واحد علوم و تحقیقات،  شهد، آزاد ا سی م فردو
سبزترینامیرکبیر، گیالن، تهران و الزهرا (س) در ست  هاي فهر

ــال بندي الیدنرتبهدر.جهان قرار گرفتند ، هیجده 2017در س
شگاه از ایران در جمع  شگاه برتر جهان قرار گرفتند. 902دان دان

ـــور هلند معتبر بینبنديهاي رتبهالیدن از نظام المللی در کش
اســت که اطالعات مربوط به آن از پایگاه وبگاه علم مؤســســه 

هاي علمی، هاي تأثیر و همکاريترز، شامل شاخصتامسون روی
هاي تهران، صــنعتی امیرکبیر، علوم دانشــگاه.شــودبرداشــته می

پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، 
شهد، تبریز،  سی م شیراز، فردو شگاه  صنعت ایران، دان علم و 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، علوم تحقیقات تهران، شــهید 

نصــیرالدین طوســی، اصــفهان، علوم پزشــکی ی، خواجهبهشــت

بندي اصــفهان، گیالن و علوم پزشــکی شــیراز در این نظام رتبه
تبــهنظــام.حضــــور دارنــد ینــدهر لمبنــدي آ ع هی  پژو

)www.scivisions.com ـــگاه برتر دنیا را 1261) تعداد دانش
بندي تعداد چهار دانشگاه کشور بندي کرد. در این نظام رتبهرتبه

ــور در رتبه5تعداد 800تا 501هاي در رتبه ــگاه کش هاي دانش
شور در رتبه18و 1000تا 801 شگاه ک 1000هاي باالتر از دان

ته ظامقرارگرف ند. در ن بها ندي یو اس نیوزرت که یکی از ب
ــت، نام چهارده هاي رتبهنظام بندي معتبر و پرمخاطب جهان اس

نشــگاه تهران، آزاد واحد خورد: دادانشــگاه ایرانی به چشــم می
صنعتی امیرکبیر، علوم  صفهان،  صنعتی ا شریف،  صنعتی  کرج، 
پزشــکی تهران، علم و صــنعت ایران، تربیت مدرس، فردوســی 

علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، علوم مشــهد، تبریز، اصــفهان،
ــیروانی بابل. نگاهی به ویرایش ــیراز، صــنعتی نوش پزشــکی ش

شگاهبنديرتبهچهارم نظام سکالردان ستناد گوگل ا ها بر پایه ا
ــان می2017در جوالي  ــه ایرانی در 159دهد که ، نش ــس مؤس

سه س ست پنج هزار مؤ شگاه علوم فهر این نظام قرار دارند. دان
جهانی 436پزشکی تهران برترین دانشگاه ایرانی است که رتبه 

ـــت ملی را به ـــت. پس از آن، و رتبه نخس ـــت آورده اس دس
اي تهران، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، هدانشگاه

صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی 
هاي دوم تا اصفهان، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران در رتبه

.انددهم ملی جاي گرفته

ها و مؤسسات آموزشی تر همراه با ارتقا دانشگاهحضور پررنگ
شان از یک شور ن شی ک سطح پژوه شد و بالندگی علمی در  ر

علمی المللی اســت که با زحمت و پشــتکار اعضــاي هیئتبین
شگاه ستها بهدان ست و حفظ و ارتقا باالتر آنها نیازمند د آمده ا

نکوداشت جامعه علمی و حمایت مسئوالن نظام است.

پراکندگی موضوعی و انتشار اسناد علمی منتشر 
2017شده ایران در سال 

، در مهندسی برق و 2017اسناد علمی نمایه شده در سال تعداد 
یک  )، ٪4/6(2492)، در علم مواد عمومی ٪7/6(2586الکترون
1907)، در مهندســـی شـــیمی ٪2/5(1998فیزیک در شـــیمی

38676) از مجموع ٪9/4(1894در شــیمی عمومی و)93/4٪(
تر عنوان پنج رشته (کتگوري) برسند علمی نمایه شده کشور، به

تحقیقات ایران، بوده است. نسبت به سال گذشته، مهندسی برق 
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سی (با  ضوعی، مهند ست. از نظر مو و الکترونیک پیش افتاده ا
شیمی (با 9/22سند، 8844 شور)،  سناد ک سند، 5953درصد ا

ــناد کشــور)، علم مواد (با 4/15 ــند، 3980درصــد اس 3/10س
درصد اسناد 1/10سند، 3899درصد اسناد کشور)، فیزیک (با 

ضیات (با  شور) و ریا شور) 2/5سند، 2007ک سناد ک صد ا در
اند.همانند سال قبل از این پیشتاز بوده

شته ( سال گذ ست  مورد مقاله 6771)، 1998-2017در طول بی
مروري از کشور ثبت شده است که در همان مدت بیست سال 

ـــت اند، یعنی بهمورد ارجاع گرفته135105 ـــط بیس طور متوس
147ارجاع به هر مقاله مروري. ثبت هیرش این مقاالت مروري 

، 2017باشد. حدود چهار درصد اسناد علمی کشور در سال می
ــال پیش از این، یعنی در  ــت. در دو س مقاالت مروري بوده اس

4/2درصد و 3/3، این مقدار به ترتیب 2015و 2016هاي سال
افزایش درصــد بوده اســت و این نشــان از یک رشــد خوب و

پرســتیژ علمی نویســندگان ماســت زیرا انتشــار مقاالت مروري 
نیازمند تجربه تحقیقاتی بیشتري است.

ــناد علمی ایران در مجموعه ــامل اس ــریه علمی 5190اي ش نش
ـه  ـری Journal of Molecularمختلف منتشر شده است. نش

Liquids ـــار مقاله 399(با فاکتور تأثیر بیش از چهار)، با انتش
ست. 9/0( سندگان ایرانی بوده ا شترین هدف نوی درصد کل) بی

ــی و  ــد و پنجاه مقاله و در س ــریه، بیش از یکص در دوازده نش
چهار نشـــریه، بیش از یکصـــد مقاله با آدرس ایران به چشـــم 

خورد که هشـت تا از آنها نشـریات ایرانی هسـتند. همه این می
خوردارند. در نشــریات از اعتبار کافی و فاکتور تأثیر مناســب بر

واقع کیفیت مقاالت نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.
شریه مشهور  Scienceاز ایران فقط دو نامه و دو مقاله در دو ن

ها کوتاه و فاقد چکیده بوده و چاپ شده است. نامهNatureو 
ـــکی تهران و Natureیکی در  ـــگاه علوم پزش متعلق به دانش

ها و سـسـه تحقیقات جنگلو متعلق به مؤScienceدیگري در 
چاپ Scienceمراتع بوده است. از دو مقاله کامل که هر دو در 

شده است، نام دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک مورد و نام 
هاي بنیادي هم در یک مورد آمده است. در هر پژوهشگاه دانش

دو مقاله، فرد ایرانی همکار (نه مسئول مکاتبات) بوده است. در 
مورد ارجاع به مقاالت ایرانیان در این 108، تعداد 2017ســـال 

شگاه  شترین آنها مربوط به دان ست که بی شده ا شریه ثبت  دو ن

ست. در 18شریف ( شده در 72مورد) ا شر  درصد مقاالت منت
Science وNature ـــنده آمریکایی وجود ، حداقل یک نویس
یک آدرس 22دارد. در  قل  حدا یه  ـــر مل این دو نش کا له  قا م

سعودي و در عرب شریه حداقل یک 8ستان  مقاله کامل این دو ن
خورد.آدرس ترکیه به چشم می

نتیجه و سخن نهایی
) در رتبه بیستم تولید کمیت علم جهانی 2011-2015پنج سال (

سال  شتیم و در  سد توقف رتبه عبور 2016قرار دا ستیم از  توان
در سـال نموده و با دو پله صـعود به رتبه هیجده برسـیم. اینک 

شتن رقیب دیرینه خود 2017 سرگذا شت  ، براي اولین بار، با پ
ـــی گرفتن (ترکیه) در مکان هفدهم قرار گرفته ایم؛ اما این پیش

تنها در حوزه علوم اتفاق افتاده اســت و باید در دو حوزه علوم 
سانی و هنر هم میسر شود تا رشد  اجتماعی و همچنین علوم ان

مه ــــد. ظهور علمی ه باش به  گاهجان ـــ هاي ایران، در دانش
نديرده ـــیلب تانس هاي هاي مختلف جهانی نویدبخش وجود پ

ـــت که باید براي به فعل در آوردن آن، مدیریت بالقوه اي اس
گرایی در توســعه نظام اي وجود داشــته باشــد. کمیتخالقانه

ــک  ــت؛ اما بدون ش ــور یک آفت بوده و هس آموزش عالی کش
هاي هفتاد و هشـــتاد دههرشـــد کمیت تولید مقاالت علمی در 

ست. اما، در دهه نود، به سی الزم بوده ا شم حق همواره هجري 
ــحبت  ــی آن در جامعه ص ــد کیفیت تولید علم و اثربخش از رش
شده و بر آن تأکید شده است. رشد کیفیت تولید علم در کشور 

شگاه شگاهنیازمند تجهیز آزمای المللیها و ارتباطات بینها و دان
باید مســـئوالن نظام مورد توجه خاص قرار مطلوب اســـت که

.دهند
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و (ب) (SSCI)(الف)، علوم اجتماعی(SCIE)تغییرات تعداد کل اسناد علمی ایران چاپ شده در بیست سال اخیر، در هر کدام از سه حوزه علوم :1شکل
هاي نشریات ها (د)، سهم ایران در بخش نمایه(ج) به تفکیک و همچنین در مجموع (د). در داخل شکل مجموع نمایه(A&HCI)عالوه هنر علوم انسانی به
) هم به صورت مجزا نشان داده شده است.ESCIنوظهور (پایگاه 
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عالوه هنر (ب) و علوم انسانی به(SSCI)(الف)، علوم اجتماعی (SCIE)دام از سه حوزه علوم کبندي کشورها از نظر تولید اسناد علمی، در هر رتبه:2شکل
(A&HCI) (ج) به تفکیک و همچنین در مجموع (د) بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در پایگاه اطالعات علمیWOS 2017ر سال دتامسون رویترز

میالدي.

ویترز در هیجده رتامسون WOSدرصد سهم و رتبه جهانی ایران در تولید مجموع اسناد علمی بر اساس شمارش اسناد علمی در پایگاه اطالعات علمی : 3شکل
سال اخیر.
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ساله).(در یک بازه زمانی ده2018تعداد مقاالت پر ارجاع ایران در اواسط آگوست سال :4شکل

.2017هاي تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترك ایران با دیگر کشورها در سال:5شکل

داراي کمتر از حدود چهارصد و هشتاد سند علمی حذف هاي . نام دانشگاه2017هاي مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال سهم دانشگاه:6شکل
شده است.



2017بررسی اسناد علمی ایران در سال 

96ماه دي ،اول، شماره هشتمنشریه نشاء علم، سال

13

اختصارات

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
8. ESI: Essential Science Indicator

مؤاخذمنابع و

یران در بررسی کارنامه پژوهشی ا)1381(اکبر.. صبوري، علی]1[
.78-95، صفحات 28رهیافت، شماره ،2002سال 

ال سمروري بر تولید علم در )1382(اکبر.. صبوري، علی]2[
.21-23، صفحات 31، رهیافت، شماره 2003

تولید علم ایران )1383(جمه.اکبر و پورساسان، ن. صبوري، علی]3[
.60-66، صفحات 34، رهیافت، شماره 2004در سال 

تولید علم ایران )1385(جمه.اکبر و پورساسان، ن. صبوري، علی]4[
.49-52، صفحات 37فت، شماره ، رهیا2005در سال 

، 2006تولید علم ایران در سال )1386(اکبر.. صبوري، علی]5[
.40-45، صفحات 38رهیافت، شماره 

، 2007تولید علم ایران در سال )1386(اکبر.. صبوري، علی]6[
.35-40، صفحات 41افت، شماره رهی

، 2008تولید علم ایران در سال)1387(اکبر.. صبوري، علی]7[
.21-31، صفحات 43افت، شماره رهی

، 2009تولید علم ایران در سال )1389(اکبر.. صبوري، علی]8[
.6-10، صفحات 1نشاء علم، مجلد 

، 2010تولید علم ایران در سال )1390(اکبر.. صبوري، علی]9[
.16-23، صفحات 2نشاء علم، مجلد 

، 2011تولید علم ایران در سال )1391(اکبر.. صبوري، علی]10[
.6-13، صفحات 2نشاء علم، مجلد 

تولید اسناد علمی ایران در سال )1392(اکبر.. صبوري، علی]11[
.96-103، صفحات 3، نشاء علم، مجلد 2012

تولید اسناد علمی ایران در سال )1393(اکبر.. صبوري، علی]12[
.94-100، صفحات 4، نشاء علم، مجلد 2013

تولید علم در )1392(اکبر.. پیرحقی، میترا و صبوري، علی]13[
هاي برتر منطقه حوزه علوم زیستی: مقایسه ایران با جهان و قدرت

.10-18، صفحات 4، نشاء علم، مجلد 
، 2014اسناد علمی ایران در سال )1394(اکبر.. صبوري، علی]14[

.6-17، صفحات 5نشاء علم، مجلد 
، 2015اسناد علمی ایران در سال )1395(اکبر.لی. صبوري، ع]15[

.92-102، صفحات 6نشاء علم، مجلد 
، 2016اسناد علمی ایران در سال )1396(اکبر.. صبوري، علی]16[

.72-79، صفحات 7نشاء علم، مجلد 


