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 چکیده

، تعداد اسناد 2018شده در وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال های ثبتبر اساس تعداد نمایه

 72/0) 2543 درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان(، در علوم اجتماعی 98/1) 40827منتشرشده ایران در علوم علمی 

تبه چهل و درصد مقدار جهانی و ر 17/0) 191درصد مقدار جهانی و رتبه سی و دوم جهان( و در علوم انسانی و هنر 

باشد. افزایش تعداد اسناد علمی تبه هفدهم جهان( میدرصد مقدار جهانی و ر 79/1) 41591 چهارم جهان( و در مجموع

درصد( از  8/12) 2016درصد( و  3/8) 2017های درصد بوده است که در مقایسه با سال 5/7ایران نسبت به سال قبل 

نسبت به  درصد( 79/1شتاب کمتری برخوردار بوده است. این در حالی است که سهم ما از تولید اسناد علمی جهان )

های عنوان یکی از نمایهبه 2015که از سال  قبل، تغییری نکرده است. در نمایه استنادی نشریات نوظهور سال 

ین اسناد قرار درصدی جهان، ایران در رتبه نهم تولید ا 4/3و سهم  11062ایجاد شده است، با ثبت  وبگاه علم 

سهم از  درصد 0/7و  4/18، 3/27انگلستان به ترتیب با  گرفته است. همچون سال گذشته، کشورهای امریکا، چین و

های تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید اند. دانشگاههای یک تا سه قرار داشتهتولید اسناد علمی جهان در رده

اند. پانزده و هودب 2018بهشتی، تربیت مدرس و امیرکبیر، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 

های آزاد اسالمی بوده است که برای نیز متعلق به مجموعه دانشگاه 2018چهار دهم درصد اسناد علمی تولیدی سال 

دهد. با رشد کیفیت تولیدات اسناد علمی کشور در دومین سال پیاپی نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش نشان می

که فاکتور تأثیر دانشگاه تهران طوریایران رشد چشمگیری داشته است به چند سال گذشته، تعداد ارجاعات به مقاالت

در طول پنج سال گذشته دو برابر شده است.
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 مقدمه
میالدی(  2002هجری شمسی )مطابق با سال  1382از سال 

از  اسناد علمی کشورپیوسته  طوربهسال است که  شانزدهاکنون 

 .]1-17[گیرد نظر کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می

، همواره علمی کشور به اسناد های مربوطدادهتجزیه و تحلیل در 

 :Web of Science)پایگاه اطالعات علمی وبگاه علم  از

WOS) و اکنون آن  است شده همؤسسه تامسون رویترز استفاد

 شناسیم. کالریویت آنالیتیکسرا با نام کالریویت آنالیتیکس می

در امریکا و اسکوپوس در اروپا، دو مؤسسه اطالعات علمی 

با توجه به و  باشندمییکدیگر استنادی در رقابت با 

-تر در گزینش نشریات برای نمایهگیرانهاستانداردهای سخت

تر در ارائه خدمات اطالعات سازی به همراه سابقه طوالنی

رشد علمی همواره ما را بر آن داشته است که در تحلیل علمی، 

کالریویت آنالیتیکس های مؤسسه اطالعات علمی نمایهکشور از 

 استفاده نماییم.

ایران با اتمام دوران جنگ و  هایدانشگاهفعالیت علمی در 

با ایجاد و گسترش  زمانهم عمالًهای آن و بازسازی خرابی

های تحصیالت تکمیلی در اواخر دهه شصت شکل گرفت. دوره

ایران،  اسناد علمیتعداد  ،میالدی( 1990)سال  1369سال  در

آن  ISIنمایه شده در پایگاه اطالعات علمی فالدلفیای امریکا )

مورد گزارش شده  188روز و کالریویت آنالیتیکس امروز(، 

دو صدم درصد )در  تنها المللاست که سهم ما در عرصه بین

ایران در  هایدانشگاه ناچیز بود. یگردعبارتبهجهان( یا  67رده 

المللی نداشتند، چون فقط دهه شصت و هفتاد هیچ جایگاه بین

پرداختند و سهمی بسیار ناچیزی در نوآوری علمی به آموزش می

 علمیهیئتاعضای  برتکیهبا  هادانشگاهو پژوهش داشتند. 

های تحصیالت توانمند و دلسوز خود و جسارت تشکیل دوره

جوانان پراستعداد و پرشوری که دوران تکمیلی و بکارگیری 

سخت جنگ تحمیلی و بازسازی را طی کرده بودند و با الهام از 

سازی و باور آن، با نمایه «توانیمما می»رهنمود امام خمینی که 

 1379در همان پایگاه علمی در سال  منتشرشدهسند علمی  1468

میالدی(، راه پژوهش و فعالیت علمی را نشانه رفتند.  2000)

تا  1369کشور از سال  هایدانشگاهیک دهه فعالیت پژوهشی 

میالدی( باعث شد که سهم ما در تولید  2000تا  1900) 1379

، چهارده صدم درصد شود و 1379اسناد علمی جهان در سال 

جهان قرار دهد. در دهه هشتاد هجری،  48تبه ما را در ر

به تشویق کمیت تولیدات علمی تشویق شدند و این  هادانشگاه

الزم بود چون هنوز تعداد مقاالت ما در حدی نبود که صحبت 

از کیفیت بتوان کرد و نیاز بود که بتوانیم خود را در صحنه 

موجود المللی بیش از پیش نشان دهیم، اگرچه با امکانات بین

انتشارات با کیفیت خوبی هم داشتیم. این طبیعی است که تشویق 

دادن برای انتشار نتایج علمی  فشارتحتبه انتشار و گاهی هم 

ارزش ارزش یا بیگاهی هم باعث انتشار مقاالت در نشریات کم

شود اما در مجموع نتایج مطلوب گذاشت و باعث باورهای 

علمی ما شد. دهه هشتاد را دهه رشد  وآمدهایرفتمطلوب و 

کمیت تولیدات علمی کشور میدانم که باعث شد تعداد اسناد 

المللی ما در پایگاه اطالعات علمی وبگاه علم علمی با نمایه بین

(WOS)  14/0مورد ) 1468مؤسسه کالریویت آنالیتیکس از 

 19621میالدی به  2000( در سال 48درصد سهم جهانی و رتبه 

 2010جهان( در سال  22درصد سهم جهانی و رتبه  12/1) مورد

درصد سهم  79/1مورد ) 41591و اکنون به  هجری( 1389)

 تذکربه زم البرسد. میالدی  2018( در سال 17جهانی و رتبه 

که اطالعات گرفته شده از پایگاه وبگاه علم، فقط شامل  است

، (SCI-E)علوم بسط داده شده )هسته اصلی( های اصلی نمایه

 است. (A&HCI)و علوم انسانی و هنر  (SSCI)علوم اجتماعی 

در حال حاضر تعداد نشریات نمایه شده در هسته اصلی وبگاه 

علم در سه بخش علوم بسط داده شده، علوم اجتماعی و علوم 

باشد. می 1829و  3414، 9211انسانی بعالوه هنر، به ترتیب، 

( SCIبسط داده شده؛  علومتعداد نشریاتی که در حوزه علوم )نه 

میالدی نمایه  2015از سال مورد است.  3735شوند نمایه می

بخشی از وبگاه علم  عنوانبه (ESCI)استنادی نشریات نوظهور 

مؤسسه کالریویت آنالیتیکس اضافه شد. این نشریات تعدادشان 

یده است که در وبگاه علم ها رساز تمامی رشته 7827اکنون به 

تا پس از کسب امتیازات  گیرندمیتحت بررسی دقیق قرار 

در  سازی شوند.مطلوب بتوانند در هسته اصلی وبگاه علم نمایه

های نشریات نوظهور بررسی روند رشد علمی کشور، نمایه

 هایسالهای تا با داده گیرندمیمجزا مورد بررسی قرار  طوربه

قبل که در گزارشات نبوده و ارزش آنها را هم ندارند )اما 

 باشند. یسهمقاقابلنیستند(  هم ارزشبی

تعداد نشریات ایرانی که در علوم بسط داده شده نمایه شده و 

 36شوند، هستند و در داخل کشور منتشر می تأثیردارای فاکتور 

های استنادی علوم اجتماعی که دو مورد آن در نمایه مورد است
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.. تعداد نشریات ایرانی نمایه شده در است. شدهثبتهم 

مورد آن در مجموعه وبگاه  86مورد است که  174اسکوپوس، 

در اسکوپوس حدود سی و شود. ( نمایه میESCIعلم )شامل 

 شوند.هزار نشریه نمایه مینه 

روی رشد هجری، تا حد زیادی  های هفتاد و هشتاددر دهه

سبب  تأکید شد و این طبیعی است که کمیت تولیدات علمی

د، اما مسیر آن ودر حوزه تحقیقات کشور ش هایییناهنجار

 زیادی بر رویتوجه در حال حاضر، همواره درست بوده است. 

با وضع قوانینی هرچند است.  منتشرشدهاسناد علمی کیفیت 

رود که کشور به جایگاه بهتری اخیر، امید می هایسالناکافی در 

در  گرفتهشکلپتانسیل تحقیقاتی از نظر کیفیت هدایت شود و از 

ورود به اثرگذاری اجتماعی روی آورند.  هادانشگاهکشور، 

، مانند تایمز، جهانی مشهور هایبندیرتبهکشور در  هایدانشگاه

تعدادشان افزوده بر ه هر سال ک کیو اس، شانگهای، الیدن و ...

 شود، نتیجه رشد کمیت و متعاقب آن توجه به کیفیت است.می

پایگاه های اطالعات علمی کشورمان، از برای استخراج داده

WOS جستجوی پیشرفته مؤسسه، با  استفاده شد. در بخش

 هاسالهمه در عنوان جستجو، انتخاب  CU=Iranکلمه  نوشتن

، علوم اجتماعی (SCIE)های علوم و انتخاب یکی از بانک

(SSCI)  و علوم انسانی و هنر(A&HSCI)  هابانکو یا همه ،

ها با داده تجزیه و تحلیلهای کشور استخراج و آنگاه نمایه

بندی موضوعات، مؤسسات، افزار مؤسسه، در خصوص ردهنرم

تجزیه یکی از  سند انجام و تدوین شد. سال انتشار و نوع سند

سال انتشار اسناد علمی  برحسبکه انجام شد،  هاییتحلیلو 

 در پایگاه است. سال انتشار اسناد علمی با سال نمایه شدن

WOS در این مقاله، تنها به سال انتشار تواند متفاوت باشدمی .

شده است.  تمرکزبر روی نشریات(  شدهچاپاسناد علمی )

 2019( سال جونمیالدی )ششم ماه یازدهم ها در استخراج داده

 کامل باشد. تقریباًمیالدی  2018های سال صورت گرفت تا داده

افتد که در تجزیه و بعد اتفاق می هایماه، تغییراتی در حالبااین

 نخواهد بود. تأثیرگذارهای ما زیاد تحلیل

 اسناد علمی ایرانرشد کمیت روند 

 از وبگاه علم مؤسسه کالریویت آمدهدستبهاطالعات 

دهد که تعداد اسناد علمی ، نشان می2018آنالیتیکس، در سال 

درصد مقدار  98/1) 40872ایران در حوزه علوم  منتشرشده

درصد  72/0) 2543(، در حوزه علوم اجتماعی 17جهانی و رتبه 

 191(، در حوزه علوم انسانی بعالوه هنر 32مقدار جهانی و رتبه 

 41591 در مجموع ( و44درصد مقدار جهانی و رتبه  17/0)

رتبه علمی ( بوده است. 17درصد مقدار جهانی و رتبه  79/1)

کشور و همچنین درصد سهم جهانی ما در تولید اسناد علمی 

افزایش تعداد اسناد جهان نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. 

که در درصد بوده است  5/7علمی ایران نسبت به سال قبل 

درصد(  8/12) 2016درصد( و  3/8) 2017 هایسالمقایسه با 

در تمام موارد فوق، منظور  از شتاب کمتری برخوردار بوده است.

از اسناد علمی همه مقاالت کامل، مقاالت مروری، مقاالت کوتاه، 

در نشریات، مواد  منتشرشدهمقاالت کامل و چکیده مقاالت 

( روند تغییرات 1در شکل )هاست. ای و اصالحیههیئت تحریریه

کل اسناد علمی کشور در طول بیست سال به رشد تعداد رو 

های گذشته، در مجموع هسته اصلی وبگاه علم، شامل حوزه

علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی بعالوه هنر نشان داده شده 

 است.

بندی کشورهای مختلف بر اساس تعداد اسناد علمی نمایه رتبه

وبگاه علم مؤسسه در هسته اصلی پایگاه  2018شده در سال 

( نشان داده شده است. 2کالریویت آنالیتیکس، در شکل )

همچون سال گذشته، کشورهای امریکا، چین و انگلستان، به 

درصد سهم از تولید اسناد علمی  0/7و  4/18، 3/27ترتیب با 

های یک تا سه قرار دارند. نسبت به سال گذشته، جهان در رده

هش و در خصوص انگلستان درصد کا 4/0درصد سهم امریکا 

تغییری حاصل نشده است اما در درصد سهم چین در سال قبل 

بوده است که حکایت از  9/15این مقدار  2016و در سال  9/16

 رشد بسیار زیاد سهم چین در تولید اسناد علمی جهان دارد.
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علوم  و (SSCI)علوم اجتماعی  ،(SCIE)علوم مجموع سه حوزه در سال اخیر، بیست در  شدهچاپاسناد علمی ایران  کل (: تغییرات تعداد1شکل )

 .(A&HCI)هنر  بعالوهانسانی 

و علوم انسانی بعالوه هنر  (SSCI)علوم اجتماعی  ،(SCIE)علوم سه حوزه هر مجموع در بندی کشورها از نظر تولید اسناد علمی، (: رتبه2شکل )

(A&HCI)  میالدی 2018در سال وبگاه علم بر اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در.

نی درصد سهم کشور ما نسبت به سال قبل و همچنین رتبه جها

 5/7ما تغییری نکرده است، اگرچه تعداد اسناد علمی کشور 

های درصد رشد داشته است و این به خاطر افزایش تعداد نمایه

(، درصد سهم جهانی به همراه 3جهان است. در شکل ) شدهثبت

 رتبه کشور در بیست سال اخیر نشان داده شده است.

 وبگاه علم، (ESCI)، در پایگاه نشریات نوظهور 2018در سال 
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بر  (A&HCI)و علوم انسانی بعالوه هنر  (SSCI)، علوم اجتماعی (SCIE)مجموع هر سه حوزه علوم در جهانی ایران درصد سهم و رتبه (: 3شکل )

 اساس شمارش اسناد علمی نمایه شده در وبگاه علم در بیست سال اخیر.

 

 4/3سند علمی از ایران نمایه شده است و کشور ما سهم  11062

درصدی جهان را در این پایگاه داشته و رتبه نهم تولید این اسناد 

هستند. پیوست  تأثیرایم. نشریات این پایگاه، فاقد فاکتور را داشته

سند علمی  54495اه علم، باعث ثبت نشریات نوظهور به وبگ

دهد. شکل شود و ایران را در جایگاه شانزدهم جهان قرار میمی

 دهد.های ایران را در این نمایه نشان می(، رشد نمایه4)

 
( ESCIهای ایران در نشریات نوظهور )پایگاه رشد تعداد نمایه (:4شکل )

 در طول چهار سال تولد این نمایه جدید.

مشارکت ایران با کشورهای مختلف در تولید اسناد 

 (2017 -2018اخیر ) سالدو علمی در 

که با در هسته اصلی وبگاه علم  تعداد اسناد علمی کشور

در ، است شده حاصل 2018در سال مشارکت دیگر کشورها 

و با مقدار آن در سال گذشته میالدی  شدهنشان داده ( 5شکل )

بیشترین همکاری علمی را با  همواره است. ایرانمقایسه شده 

سند علمی  2895 درامریکا داشته است.  متحدهایاالتکشور 

شریک  عنوانبهآدرس امریکا هم  ایران )نزدیک به هفت درصد(

که در مقایسه با سال  آورده شده است 2018در سال  اول علمی

از رشد  درصد اشتراک( 5/6 سند علمی مشترک، 2617ل )قب

 ،ایتالیا استرالیا، آلمان، کانادا،. ردار بوده استخوبی برخو

هستند ایران شرکای علمی بعدیچین  و انگلستان
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که نام هر یک در بیش از دو درصد اسناد علمی کشور قید شده  

للی ما نسبت به مالعلمی بین هایهمکاریمیزان در کل، است. 

همکاری با استرالیا  سال قبل از رشد خوبی برخوردار بوده است.

 و چین از رشد بیشتری برخوردار بوده است.

سند  41591نفر نویسنده در فهرست نویسندگان  79261نام 

میالدی وجود دارد. نام یک نفر در  2018علمی ایران در سال 

 سند علمی )بیشترین مقدار( تکرار شده است. نام دو نفر 264

تکرار شده است. نام چهل ایرانی در بیش از دویست سند علمی 

نفر در بیش از یکصد و پنجاه سند علمی تکرار شده است که 

های خوب بسیاری از آنها خارجی هستند و این نشان از همکاری

 المللی کشور است.بین

 .)ستون قرمز( مقایسه شده است 2017)ستون آبی( که با مقدار سال  2018مشترک ایران با دیگر کشورها در سال  منتشرشده(. تعداد اسناد علمی 5شکل )

ایران در تولید اسناد  هایدانشگاهمیزان مشارکت 

 2018در سال  منتشرشدهعلمی 

هسته اصلی  هاینمایهکسب  برتر کشور در هایدانشگاهسهم 

. داده شده استنشان ( 6در شکل ) 2018سال وبگاه علم 

علوم و دانشگاه  کشور(درصد  8/8) 3677تهران با دانشگاه 

 منتشرشده( سند علمی کشوردرصد  6/7) 3150تهران با پزشکی 

دانشگاه علوم است. به ترتیب در مقام اول و دوم قرار گرفته 

درصد کشور( جایگاه خود  8/4) 1976پزشکی شهید بهشتی با 

از چهارم سال قبل به سوم ارتقا داده است. دانشگاه تربیت  را

در موقعیت چهارم و  درصد کشور( 5/4) 1873مدرس با 

درصد کشور( در  2/4) 1757با  امیرکبیر دانشگاه صنعتی

موقعیت پنجم قرار دارد و نسبت به سال قبل دو پله نزول داشته 

( درصد کشور 6/3) 1503دانشگاه صنعتی شریف با  است.

مجموعه خود را مثل سال قبل حفظ کرده است.  ششم همچنان

سند علمی  6403آزاد اسالمی کشور، با انتشار  هایدانشگاهکل 

درصد اسناد علمی  4/15میالدی توانسته است  2018در سال 

سهم دانشگاه آزاد نسبت به سال قبل حدود  کشور را تولید نماید.

 یک درصد افت داشته است.

موضوعی و انتشار اسناد علمی منتشرشده پراکندگی 

 2018ایران در سال 

 و، در مهندسی برق 2018تعداد اسناد علمی نمایه شده در سال 

(، ٪3/6) 2627علم مواد عمومی  در (،٪8/6) 2819الکترونیک 

(، ٪4/4) 1848ی (، در شیمی عموم٪0/5) 2081فیزیک در شیمی

( ٪1/4) 1719ی ( و در مهندسی شیم%2/4) 1739علوم محیطی 

عنوان شش سند علمی نمایه شده کشور، به 41591از مجموع 

 هرشته )کتگوری( برتر تحقیقات ایران و شبیه به سال قبل بود

است. البته علوم محیطی وضع بهتری از مهندسی شیمی پیدا 

 های انرژی، مکانیک و مهندسی عمران درکرده است. سوخت

 9483موضوعی، مهندسی )با  نظر های بعدی قرار دارند. ازرده

 0/15سند،  6218درصد اسناد کشور(، شیمی )با  8/22سند، 

 اددرصد اسن 3/10سند،  4277درصد اسناد کشور(، علم مواد )با 
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 2017در مقایسه با سال آبی(  هایستون) 2018در سال  هسته اصلی وبگاه علم مختلف ایران در انتشار اسناد علمی هایدانشگاه(. سهم 6شکل )

 سند علمی حذف شده است. 520دارای کمتر از  هایدانشگاهنام  .قرمز( هایستون)

علوم و  درصد اسناد کشور( 6/9سند،  3985کشور(، فیزیک )با 

اند. درصد اسناد کشور( پیشتاز بوده 2/5سند،  2153)با کامپیوتر 

در سال گذشته ریاضیات رتبه پنجم را داشت اما امسال علوم 

 2042، ریاضیات با 2018کامپیوتر از آن پیشی گرفت. در سال 

 درصدی در مکان هفتم قرار گرفته است. 9/4سند و سهم 

 نشریه علمی 5039ای شامل در مجموعه ایراناسناد علمی 

 Journal of Molecularه ـریـنشاست.  منتشرشده مختلف

Liquids  مقاله  296با انتشار ، بیش از چهار( تأثیر)با فاکتور

درصد کل( بیشترین هدف نویسندگان ایرانی بوده است.  7/0)

 وهفتسیدر و مقاله  و پنجاه نشریه، بیش از یکصد سیزدهدر 

خورد که آدرس ایران به چشم می بانشریه، بیش از یکصد مقاله 

همه این نشریات از اعتبار  از آنها نشریات ایرانی هستند. تاهفت

مناسب برخوردارند. در واقع کیفیت مقاالت  تأثیرکافی و فاکتور 

 و Scientific Reportدر  نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.

PLoS One  137که دو نشریه مشهور و خوب هستند به ترتیب 

 است. منتشرشدهمقاله  129و 

فقط سه نامه و شش مقاله کامل، بعالوه  یرانا ، از2018در سال 

دو  در )به آدرس دانشگاه تهران(، اییریهتحر یئتمورد ه یک

 جمعاًلذا  است و شدهچاپ Natureو  Scienceنشریه مشهور 

است که در  شدهچاپاز کشورمان  یهدو نشر ینده مورد در ا

مسئول  یده مورد دارا هرهمکار بوده و  یرانیانآنها ا یتمام

بوده  یدهنامه کوتاه و فاقد چک سه بوده است. یرایرانیمکاتبات غ

نامه آدرس  یکاست. در  منتشرشده Nature و هر سه در

آدرس دانشگاه علوم  یتهران، در دوم یدانشگاه علوم پزشک

 هایدانشپژوهشگاه  هایآدرس یو در سوم یزتبر یپزشک

زنجان آورده شده است.  یلیتکم یالتتحص رکزهمراه با م یادیبن

در سه  یفشر یاز مجموع شش مقاله کامل، نام دانشگاه صنعت

آورده ( Natureو یک شماره  Science)در دو شماره مورد 

شهید رجایی در یک شماره  مقاله نام دانشگاه یکدر  .شده است

Nature  .در دو شماره یزن دو مقالهآورده شده است Science 

مدرس و  یتتهران، ترب هایدانشگاه هایناماست که  شدهچاپ

از آنها  یکیدر هر دو مقاله آورده شده و در  یرانا یعیموزه طب

در این دو نشریه، در نام دانشگاه مازندران هم آورده شده است. 

مورد ارجاع نیز به مقاالت ایرانیان داده شده  112، 2018سال 

است که ده مورد آن مربوط به دانشگاه صنعتی شریف و هشت 

 مورد آن به مقاالت دانشگاه تهران بوده است.

 روند رشد کمیت اسناد علمی ایران

از ده سال قبل )سال  تقریباًگرایی در تولیدات علم کشور کیفت

میالدی( آغاز گشت که کمیت تولیدات قابلیت بررسی  2009

ه یک درصد سهم جهانی رسیدیم. کیفیت یافت و در واقع ب

متوقف شد و اصطالح  هادانشگاهتشویق هر مقاله در 
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شکل گرفت.  هادانشگاهسیاه و سفید نشریات در  هایفهرست

انتشار مقاله در نشریات فاقد اعتبار )فهرست سیاه( باعث نظر 

شود. در اعتبارات شده و می هادانشگاهمنفی اعضای هیئت ممیزه 

فقط نشریات خاصی که نشان  علمیهیئتپژوهشی اعضای 

شود. اکنون ده سال است کیفیت خاص داشته باشند، لحاظ می

برای انتشار مقاله، فقط به نشریات بسیار با  یقیتشوکه مبلغ 

المللی کاری بین هایگروهگیرد. به انتشارات کیفیت تعلق می

و برای چاپ مقاله در نشریات برتر جهان، بیشتر توجه شده 

شود. این رویکرد باعث شد که دهه نود امتیازات خاص داده می

گرایی در تولیدات علمی کشور درآید. هجری به دهه کیفیت

کشور  هایدانشگاهرشد کرد.  شدتبهارجاعات به مقاالت کشور 

جهانی قرار  هایبندیرده هایفهرستیکی پس از دیگری در 

رفتند. اکنون حداقل نام بیست دانشگاه کشور را در گ

یک فاکتور  عنوانبهبینید. اجازه بدهید جهانی می هایبندیرتبه

 (Impact Factor; IF) تأثیرارزش کیفیت، برای دانشگاه فاکتور 

که برای ارزش کیفیت نشریات از فاکتور  طورهمانشویم،  قائل

یک نشریه در  تأثیره فاکتور دانیم کشود. میآنها صحبت می تأثیر

هر سال، عبارت است از میانگین تعداد ارجاعات به هر مقاله 

توان فاکتور منتشرشده در دو سال قبل در سال مورد ارزیابی. می

تعریف کرد: میانگین تعداد  هادانشگاهمشابهی برای  تأثیر

توسط دانشگاه در دو سال قبل.  شدهچاپارجاعات به هر مقاله 

بر اساس شمارش تعداد مقاالت و تعداد ارجاعات به مقاالت در 

 تأثیرپایگاه اطالعات علمی آنالیتیکس کالریویت، فاکتور 

( 7نماد آموزش عالی کشور در شکل ) عنوانبهدانشگاه تهران 

سال اخیر، پنج شود که در طول نشان داده شده است. مالحظه می

یعنی کیفیت اسناد علمی ؛ دو برابر شده است تأثیر فاکتور

دانشگاه تهران دو برابر بهبود پیدا کرده است. این  منتشرشده

 هایدانشگاهیعنی رشد کیفیت مقاالت. وضع مشابهی برای همه 

  کشور وجود دارد.

های کالن اقتصاد مقاومتی کشور که به عهده یکی از طرح 

طرح آوری گذاشته شده است وزارت علوم، تحقیقات و فن

ها خواسته است. از دانشگاه المللارتقاء پنج دانشگاه به تراز بین

شد که طرح پیشنهادی خود را برای ارتقاء دانشگاه در سطح 

یده، طرح شانزده های رسالمللی ارائه کنند. از بین طرحبین

دانشگاه کشور برای حمایت ویژه انتخاب شد. اکنون سه سال 

است که این طرح با قوت در حال انجام است. عملکرد افزایش 

و  2017کیفیت اسناد علمی این شانزده دانشگاه در دو سال 

اند. ترتیب ( مقایسه شده1میالدی با هم در جدول ) 2018

فوق بر اسناد میزان استناد ها در جدول قرارگیری دانشگاه

تعداد اسناد علمی مختلف )فقط  است. 2018دریافتی در سال 

( Article, Review, Letter, Proceeding Paperشامل 

های مختلف وبگاه علم )هسته اصلی( در ها در نمایهدانشگاه

به همراه تعداد ارجاعات آنها برگرفته  2018و  2017های سال

پنج سال قبل در جدول نشان داده شده  از همان اسناد علمی

است. با تقسیم تعداد ارجاعات در هر سال به تعداد اسناد علمی 

دانشگاه )مشابه فاکتور تأثیر  سالهپنجپنج سال قبل، فاکتور تأثیر 

در جدول درج  5Y-IF( با عالمت JCRنشریات در  سالهپنج

از سال  هاشود که فاکتور تأثیر دانشگاهشده است. مالحظه می

از رشد خوبی برخوردار بوده است. دانشگاه  2018به سال  2017

صنعتی اصفهان در هر دو سال مورد ارزیابی بیشترین فاکتور 

تأثیر را داشته است. دانشگاه تهران و مرکز تحصیالت تکمیلی 

 علوم پایه زنجان نیز بیشترین رشد فاکتور تأثیر )اثربخشی(

های اند. این در بررسیداشته 2018به  2017مقاالت را از سال 

  ها دارای اهمیت ویژه است.طرح ارتقاء دانشگاه

های سنجش کیفیت تولیدات علمی، تعداد از دیگر شاخص

مقاالت داغ و پرارجاع است که جایگاه خاصی در وبگاه علم 

درپی تعداد مقاالت داغ و پرارجاع ( افزایش پی8دارد. شکل )

دهنده وضوح نشاندهد که بهاخیر نشان میهای ایران را در سال

گرایی در افزایش کیفیت مقاالت ایران و رویکرد جدید کیفیت

 .موزش عالی کشور داردآهای علمی نظام سیاست

کی از البته تولید علم، تولید مقاله نیست. انتشار مقاله، فقط ی

 ، محلنتایج تولید علم است. در فرآیند تولید علم، انتشار مقاله

ختراع، اانتشار مقاله، ارجاعات به مقاله، نوع و نحوه ارجاع، ثبت 

مندی میزان گسترش مرزهای دانش و ایجاد قلمروهای نو، بهره

 .مالحظه هستندآوردهای علمی و ... همه قابلجامعه از دست
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 هایستون صورتبه(: نمودار باال تعداد اسناد علمی نمایه شده دانشگاه تهران را در هر دو سال متوالی در وبگاه علم مؤسسه کالریویت آنالیتیکس 7شکل )

متناظر در نمودار  هایستون از تقسیم آمدهدستبه تأثیردهد. فاکتور آبی نشان می هایستون صورتبهقرمز و تعداد ارجاعات به آنها را در سال بعد از آن 

 طی پنج سال اخیر است.دو برابری در رشد کیفیت  دهندهنشانشود. این فاکتور نمودار پایین برای دانشگاه تهران می تأثیرباال باعث کسب فاکتور 
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شانزده  سالهپنج تأثیردر پنج سال متوالی به همراه تعداد ارجاعات به آنها در سال بعد برای محاسبه فاکتور  منتشرشده(: تعداد اسناد علمی 1جدول )

 المللبه تراز بین ارتقاء پنج دانشگاهدانشگاه برتر کشور، فعال در طرح اقتصاد مقاومتی ملی 
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 شمارش آنها در وبگاه علم مؤسسه کالریویت آنالیتیکس. بر اساساخیر  هایسال(: رشد تعداد مقاالت داغ و پرارجاع ایران در 8شکل )

زیرا همه باید از نتایج تحقیق  هاستاینانتشار مقاله، سرآمد همه 

کنند )ارجاع بدهند( تا  تأییدباخبر باشند، آن را بخوانند و نقد یا 

شوند. برخالف  مندبهرهعلم به کمال برسد و همه از آن 

شود تا در علم منتشر می آوری، ارزش علم به نشر آن است.فن

. الوصول باشدشود تا سهلدسترس عموم قرار بگیرد و نمایه می

شود. در مسابقات علمی که منتشر نشود، صحت سنجی هم نمی

باشد. تیمی که گل بزند جهانی فوتبال، سنجش پیروزی گل می

جهانی دانشمندان، خالقیت و  هایرقابتپیروز است. در 

 منتشرشدهشود و میزان آن اسناد علمی توانمندی آنهاسنجیده می

کتوبات جهانی دانشمندان و ارجاعات به آنها است. منظور م

 هایپایگاهاست که بتواند مورد رؤیت همگان قرار بگیرند. 

اطالعات علمی جهان، همچون کالریویت آنالیتیکس و 

کنند. تجزیه و تحلیل اسکوپوس این رؤیت پذیری را فراهم می

کمک به درک رفتار علمی دانشمندان،  هاپایگاههای این داده

 بت آنها را به نمایشکند و رقامراکز علمی و کشورها می

گذارد و با درک میزان اهمیت موضوعات روز تحقیقات می

یابی تحقیقات و خط سیر تحقیقات جدید توان جهتجهانی می

بر را متوجه شد و از کارهای تحقیقاتی تکراری که بسیار هزینه

است اجتناب نمود. بعالوه، تشویق و ارتقاء دانشمندان نیازمند 

که جز با سنجش علم آنها  هاستآنسنجش توانایی و عملکرد 

 میسر نیست.

 آخرسخن 

توسعه و پیشرفت علمی یک کشور باید در همه دانش بشری 

صورت گیرد. وضعیت جهانی ما در دو حوزه علوم اجتماعی و 

نر مطلوب نیست و باید بیش از این دو علوم انسانی بعالوه ه

باید  هادانشگاهحوزه فوق مورد حمایت و اهتمام قرار بگیرند. 

تمام توان خود را در جهت افزایش کیفیت تولیدات علمی و 

رشد کیفیت . رندیکارگبههمراه با اثرگذاری اجتماعی آنها 

 تجهیز ی، نیازمند بودجه تحقیقاتی خوب وعلم اتتولید

مورد توجه خاص  آن را که باید مسئوالن نظاماست  هاآزمایشگاه

باید به آفت تعداد زیاد مراکز علمی و دانشگاهی پایان . قرار دهند

داده شود. تجمیع بسیاری از مراکز علمی، باعث نظارت بهتر بر 

ما را بهتر خواهد  آموختگاندانشعملکرد آنها شده و کیفیت 

کرد. اینکه در حال حاضر یکصد و بیست هزار دانشجوی 

دکترای تخصصی مشغول به تحصیل هستند )نیمی از آن در 

دولتی و نیم دیگر در دانشگاه آزاد اسالمی، پیام نور،  هایدانشگاه

ریزی برنامه نیازمند یکاجرایی و مراکز غیرانتفاعی(،  یهادستگاه

است تا بتوان از آن در جهت زش عالی کشور نظام آمو درصحیح 

مراکز آموزش بسیاری از . تجمیع منافع کشور حداکثر بهره را برد

گرایی و اعمال در جهت تثبیت کیفیت تواندعالی کشور هم می

المللی سطح بیندر  هادانشگاههای سودمند برای ارتقاء برنامه

رویه به رشد بیگرایی کمی یبسیاری از انتقادها مؤثر واقع شود.

تر همراه با حضور پررنگ گردد.برمیمراکز آموزش عالی کشور 
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پژوهشی کشور در -و مؤسسات آموزشی هادانشگاهارتقا 

المللی نشان از یک رشد و بالندگی علمی در های بینعرصه

 علمیهیئتسطح جهانی است که با زحمت و پشتکار اعضای 

است. حفظ و ارتقا باالتر آنها نیازمند  آمدهدستبه هادانشگاه

 نکوداشت جامعه علمی و حمایت مسئوالن نظام است.

 اختصارات:

1) SCI-E: Science Citation Index Expanded 

2) SCI: Science Citation Index 

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 
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