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  ميالدي 2012منتشرشده دانشگاه تهران تا پايان سال  يالملل نيباسناد علمي 

  صبوري اكبر يعل
  Saboury@ut.ac.ir؛مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهراناستاد 

  08/9/91تاريخ پذيرش:       15/05/91تاريخ دريافت: 

  چكيده
از سوي دانشگاه تهران است كـه تـا پايـان سـال      منتشرشدهاين مقاله، بررسي اسناد علمي هدف  :هدف
علم مؤسسه اطالعات علمي تامسون رويترز نمايـه   گاه وبميالدي توسط نشريات تحت پوشش  2012

  شده است. 
دانشـگاه   ينشـان علم مؤسسه تامسون رويترز، با كد ثبتي ايران و داشتن  گاه وب يها هينماتمامي  :روش

تا انتهاي سـال   1956تهران، در هر سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني و هنر، از ابتداي سال 
ميالدي، به منظور تجزيه و تحليل نوع سند، موضوع سند، سال انتشـار، منبـع نشـر و كشـورهاي      2012

  استخراج شد.وليد اسناد علمي همكار در ت
سند علمي به نـام دانشـگاه تهـران ثبـت شـده       15840تا به حال  دهد يمتحقيق نشان  يها افتهي :ها افتهي

. تفكيـك موضـوعي اسـناد علمـي     شـود  يمـ است كه يازده درصد اسناد علمي توليدي كشور را شـامل  
درصد اسناد مربوط بـه   8/12مهندسي،  يها رشتهدرصد اسناد مربوط به  8/18كه  دهد يمدانشگاه نشان 

درصد هم مربوط به موضوع علم مـواد اسـت. موضـوعات كشـاورزي، فيزيـك و       8شيمي و  يها رشته
چهارم تا ششم را دارند. رونـد رو بـه رشـد تعـداد اسـناد       يها رتبهمولكولي،  يشناس ستيز –بيوشيمي

ميالدي كه تعـداد اسـناد علمـي     2011به بعد مشهود است. در سال  1995علمي دانشگاه تهران از سال 
ـ عدد)، تعداد اسناد علمي دانشگاه تهـران نيـز    24791مقدار را دارد ( نيتر شيبكشور  مقـدار   نيتـر  شيب

درصد اسناد علمي كشور متعلق به دانشگاه تهران بـوده اسـت. در    4/9، 2011) را دارد. در سال 2322(
 2011نسـبت بـه سـال     2012در سـال   شده ثبتر، اسناد علمي كشوتعداد ، )1391دي  20( حال حاضر

ـ . شـود  يمـ مشـاهده  افت دوازده درصد نيز  در مورد دانشگاه تهران طور نيهمكمتر است و   نيتـر  شيب
ان، به ترتيب، با كشورهاي آمريكا، كانادا، آلمان، انگلسـتان و فرانسـه بـوده    همكاري علمي دانشگاه تهر

سند  35نشريه بيش از  38. در خورد يمنفر در بيش از پنجاه سند علمي دانشگاه به چشم  79است. نام 
قرار گرفتـه اسـت.    اعتبار يبعلمي دانشگاه به چاپ رسيده است كه شش مورد آن در فهرست نشريات 

  براي بهبود كميت و كيفيت اسناد علمي توليدي دانشگاه تهران داده شده است. ييشنهادهايپ در پايان
  اسناد علمي، توليد علم، مؤسسه تامسون رويترز، دانشگاه تهران، رشد علمي  :يديكل يواژها
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  مقـدمـه
الزمه يك تحقيق علمي موفق، شناخت دقيق مرزهاي دانـش اسـت. شـناخت    

توسط نشريات علمـي معتبـر    منتشرشدهمرزهاي دانش نيز از مطالعه اسناد علمي 
. در جهان امروز بيش از دويست هزار نشـريه علمـي بـه صـورت     شود يمحاصل 

راي اعتبـار  دا ها آنكه فقط كمتر از ده درصد  شود يمكاغذي و الكترونيكي منتشر 
 نويسـي  فهرسـت و  سـازي  يـه نما المللي ينبعلمي مناسب بوده و توسط مؤسسات 

تـا در تعيـين مـرز دانـش مـورد       گيرد يمشده و نتيجه آن در اختيار محققان قرار 
استفاده قرار گيرد. رشد سريع علم و در نتيجه افزايش شـمار نشـريات علمـي در    

سـتاندارد و معتبـر بـا پوشـش     كنـد كـه نشـريات علمـي ا     سطح جهان ايجاب مي
همــراه بـا يــك   هـا  آنو چكيــده  شـده  گــزينشموضـوعي و جغرافيــايي مناسـب   

مناسب با قابليت جسـتجوي الكترونيكـي در اختيـار محققـان در      نويسي فهرست
سرتاسر جهان قرار بگيرد. هرچند مؤسسات مختلفي در جهان وجود دارد كـه بـا   

، امـا  كننـد  يم سازي يهنماا گزينش و استانداردهاي مختلف خود نشريات علمي ر
انتشارات الزوير  سازي يهنماتامسون رويترز و پايگاه (ISI)مؤسسه اطالعات علمي 

استنادي اسناد و نشـريات   يگذار ارزشبه دليل ، (Scupos)موسوم به اسكوپوس 
مبنـاي   هـا  آن يهـا  دادهپيـدا نمـوده و    المللـي  ينبدر سطح  اي يژهوعلمي جايگاه 

جهاني شده است. از ميان ايـن دو مؤسسـه اسـتناد سـنجي (تامسـون       يسنج علم
رويترز و اسكوپوس)، مؤسسه تامسون رويتـرز بـه دليـل رعايـت اسـتانداردهاي      

هـاي تخصصـي مختلـف و     ، پوشش مناسـب موضـوعي در حـوزه   تر يرانهگ سخت
قدمت تاريخي بيشـتر، بـا ارزيـابي مـداوم نشـريات تحـت پوشـش، مؤسسـات،         

؛ صـبوري،  webofknowledge(پايگـاه  ها ، جايگـاه اول را دارد اشخاص و كشور
در نشـريات تحـت    شـده  چاپ. از اين روست كه  هر سند علمي )1382و  1381

پوشش مؤسسه تامسون رويترز، حكم يك توليد علمي را در سـطح جهـان يافتـه    
است كـه بيـانگر يـك مكاشـفه علمـي       يا نوشته، 1است.منظور از يك سند علمي

 المللـي  ينبتحقيق است و به يك از صور زير در يك نشريه علمي معتبر  مبتني بر
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، 6، يادداشـت 5، مكاتبـه 4، نامـه 3مقاله مروري ،2: مقاله كامل پژوهشيشود يممنتشر 
 شده ارائهتحقيقات علمي  نامه يدهچك ،8در كنفرانس شده ارائه، مقاله كامل 7تصحيح

 و نظاير آن.  10شناسي يتشخص، 9در كنفرانس

 ،11علـم  گاه وب: استمؤسسه تامسون رويترز شامل چهار پايگاه اصلي و مهم 
علـم   گـاه  وب. 14ها داده يلتحلو  13، پيشگامان اصلي علم12نشريه گزارش استنادي

در  يـژه بـه و و محصوالت ديگري،  ها كنفرانساستنادي نشريات،  هاي يهنماشامل 
م مؤسسه تامسون در عل گاه وباستنادي نشريات  هاي يهنماموضوع شيمي است. 

 ،(SCI-E)15يافتـه  توسـعه  هاي اسـتنادي علـوم    شود: نمايه سه بخش مجزا داده مي
استنادي علـوم انسـاني و    هاي يهنماو  (SSCI)16استنادي علوم اجتماعي هاي يهنما

ــر ــه و   (A&HSCI)17هن ــن ســه بخــش نماي ــزار نشــريه در اي . حــدود دوازده ه
در هر كدام از اين نشريات به عنوان  شده چاپشده و هر سند علمي  مستندسازي

. بر همين اساس پرونده پژوهشـي  شود يميك توليد علمي در سطح جهان منظور 
  .  )1391 -1381(صبوري،  كشور هر سال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

مؤسسه تامسـون رويتـرز    گاه وباستنادي نشريات  هاي يهنمااستفاده از بخش 
 1381(صبوري،  نيز استفاده شده است ها دانشگاه يبند رتبه در ارزيابي عملكرد و

كشور، دانشگاه تهران همواره نقش نمـاد آمـوزش    يها دانشگاه. در بين )1391 -
عالي كشور را داشته و هم در آموزش و هم در پژوهش همـواره پيشـرو بـوده و    
سهم عمده در توليد اسناد علمي كشور داشته اسـت. دانشـگاه تهـران همـواره در     
رتبه نخست و دانشگاه علوم پزشكي تهران همواره رتبه دوم در توليد اسناد علمي 

در  توليدشـده را داشته و در مجموع نزديك به بيست درصد اسـناد علمـي    كشور
- 1381(صـبوري،   و دو قلو بوده اسـت  جوار همكشور متعلق به اين دو دانشگاه 

به ارزيابي توليدات علمي دانشگاه تهران به صورت  وقت هيچ. با اين حال، )1391
در  سـؤاالت داريـم بـه ايـن    ، در اين مقاله بنا رو يناجزئي پرداخته نشده است. از 

هـاي نشـريات    خصوص اسناد علمي منتشره شده دانشگاه تهـران بـر اسـاس داده   
 2012تـا پايـان سـال     1956استنادي پايگاه علم مؤسسه تامسون، از ابتداي سـال  
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مسؤالن دانشگاه بتوانـد مـورد اسـتفاده     هاي يزير برنامهميالدي، پاسخ دهيم تا در 
  قرار بگيرد:

  اسناد علمي توليدي دانشگاه تهران از كل كشور چقدر است؟ ) سهم درصد1
  ) اسناد علمي توليدي دانشگاه تهران از چه نوعي بوده است؟2
  ) اسناد علمي توليدي دانشگاه تهران در چه موضوعاتي بوده است؟3
  ) توزيع زماني اسناد علمي توليدي دانشگاه تهران چگونه بوده است؟4
كشورهايي در توليد اسـناد علمـي همكـاري مشـترك     ) دانشگاه تهران با چه 5

  داشته است؟
  است؟ منتشرشده) اسناد علمي توليدي دانشگاه تهران در چه نشرياتي 6

  درصد مشاركت دانشگاه تهران در توليد اسناد علمي كشور
از ايران و سهم كشور ما در جهان (بـه   منتشرشده المللي ينبتعداد اسناد علمي 

، در جـدول شـماره   1956-2012جهاني)، در بازه زماني صورت درصد مشاركت 
) داده شده است. در اين جدول، سهم دانشـگاه تهـران در هـر شـاخه وكـل و      1(

همچنين ميزان مشاركت اين دانشگاه (بر حسب درصد) در كل كشور محاسـبه و  
نشان داده شده است. در كل كشور، سهم ما در توليد اسناد علمي بيشـتر مربـوط   

علوم بوده و نقش حوزه علوم انساني و هنر بسيار كم رنـگ اسـت و در    به حوزه
جدول حـاكي   يها دادهحوزه علوم اجتماعي وضعيت بينابين قابل مالحظه است. 

از ايـران، بـه دانشـگاه تهـران      منتشرشـده از آن است كه يازده درصد اسناد علمي 
ل را در بـين  تعلق دارد. دانشگاه تهـران، در هـر حـوزه و همچنـين كـل نقـش او      

علوم اجتماعي و علوم انسـاني   يها حوزهكشور دارد و اين نقش در  يها دانشگاه
  .گردد يبرمتر است و اين به جامعيت انكارناپذير دانشگاه در كشور  و هنر پررنگ
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حت پوشش ): تعداد اسناد علمي نمايه شده از ايران به همراه سهم دانشگاه تهران، نمايه شده در نشريات ت1جدول (
  .1956-2012علم مؤسسه تامسون رويترز در بازه زماني  گاه وب
  شاخه ايـران دانشگاه تهـران
 درصد مشاركت

 (در ايران)          تعداد اسناد
 درصد مشاركت

  (در جهـان)         تعداد اسناد
  (SCI-E)علوم  142644 370/0 15276 7/10
  (SSCI)علوم اجتماعي  6291 094/0 1070 0/17
  (A&HSCI)علوم انساني و هنر  537 013/0 115 4/21
 ,SCI-E, SSCI)كل  145638 310/0 15840 9/10

A&HSCI) 

  انواع اسناد علمي دانشگاه تهران
مورد است كه  15840سهم دانشگاه تهران از كل توليدات علمي جهان تاكنون 

. ميـزان مشـاركت   شـود  يمـ يازده درصد از كل توليدات علمـي كشـور را شـامل    
. انـواع  اسـت درصـد   034/0دانشگاه تهران در كل اسناد علمي توليدي در جهـان  

مـورد، بـه تفكيـك در     15840مختلف اسناد علمي دانشـگاه تهـران، از مجمـوع    
) داده شده است. مقاالت مروري بسـيار ارزشـمند هسـتند زيـرا     2جدول شماره (

و بـراي ايـن    شـوند  يمـ ت نويسندگان آن براي نوشـتن از سـوي نشـريات دعـو    
خصوص بايد تبحر كافي را در موضوع مقاالت كسب كرده باشـند. يـك و يـك    

  دهم درصد اسناد علمي دانشگاه تهران از نوع مقاالت مروري است.
علم  گاه وب): تعداد و نوع اسناد علمي نمايه شده از دانشگاه تهران، نمايه شده در نشريات تحت پوشش 2جدول (

  رويترز مؤسسه تامسون
  نـوع سنــد تعـداد سنــد

  مقاله كامل 13999
  در كنفرانسشدهارائهچكيده مقاله 1238
  در كنفرانسشدهارائهمقاله كامل 402
 يادداشت 196
  مقاله مروري 179
 نامه 85
  موارد هيئت تحريريه 75
 تصحيح 46
  مرور كتاب 14
  مرور تĤتر 5
  كتاب، مرور راديو تلويزيون)ديگر موارد (خبر، شعر، فصل 4
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  بررسي موضوعي اسناد علمي دانشگاه تهران
) داده شـده  3تفكيك موضوعي اسناد علمي دانشگاه تهران در جدول شـماره ( 

درصد اسناد مربـوط   8/12مهندسي،  يها رشتهدرصد اسناد مربوط به  8/18است. 
درصد هم مربوط به موضوع علم مواد است. موضـوعات   8شيمي و  يها رشتهبه 

چهـارم تـا    يهـا  رتبـه مولكـولي،   شناسي زيست –كشاورزي، فيزيك و بيوشيمي 
دهـد كـه    ) نشـان مـي  رسـته گرايش (-رشته بر حسب ها دادهششم را دارند. آناليز 

ـ مهندسي برق و الكترونيك، علم مواد   ، بيوشـيمي، مهندسـي شـيمي،   اي رشـته  ينب
اول تـا ششـم را بـه خـود      يهـا  رتبـه شيمي عمومي و شيمي تجزيه، به ترتيـب،  

. با اين حال، از نظر ارجاعات و نـوع نشـريات، علـوم زيسـتي     اند دادهاختصاص 
مولكولي) كه در سنجش كيفيت علم مطرح  شناسي يستز(بيوشيمي، بيوفيزيك و 

اختصـاص داده   ودبه خـ است، دانشگاه تهران همانند كل كشور جايگاه برتري را 
  .)1390(دانشگر و همكاران،  است

اسناد علمي  يكتهران تفكزماني انتشار اسناد علمي دانشگاه  يعتوزبررسي 
) داده شده است. اين 4دانشگاه تهران بر حسب سال انتشار در جدول شماره (

سند  46ميالدي استخراج شده است و وجود  2013اطالعات در اولين هفته سال 
 يبند زمانكه جلوتر از  شود يماين سال، اغلب به نشرياتي مربوط  مربوط به

اند. روند رو به رشد تعداد اسناد علمي دانشگاه  انتشار خود منتشر و نمايه شده
 2011را ببينيد). در سال  1به بعد مشهود است (شكل  1995تهران از سال 

عدد)، تعداد  24791(مقدار را دارد  ترين يشبميالدي كه تعداد اسناد علمي كشور 
، 2011) را دارد. در سال 2322مقدار ( ترين يشباسناد علمي دانشگاه تهران نيز 

درصد اسناد علمي كشور متعلق به دانشگاه تهران بوده است. هرچند انتظار  4/9
در سال  يرتأخبا  2012در سال  منتشرشدهكه نمايه شده برخي نشريات  رود يم

را مختومه دانست، اما  2012پرونده سال  توان ينمرو  انجام گيرد و از اين 2013
كه تعداد اسناد علمي كشور و همچنين دانشگاه تهران به عدد  رسد يمبعيد به نظر 

اسناد علمي كشور، در تعداد ، )1391دي  20( برسد. در حال حاضر 2011سال 
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 سابقه يبكه در طول پانزده سال اخير  كمتر است 2011نسبت به سال  2012سال 
. همچنين، يما بودهاست، چرا كه همواره شاهد رشد تعداد اسناد علمي كشور 

، افت 2011نسبت به سال  2012تعداد اسناد علمي دانشگاه تهران، در سال 
بيش بوده و  سابقه يبكه در طول پانزده سال اخير  دهد يمدوازده درصدي نشان 

، تعداد اسناد 2010. در سال افت تعداد اسناد علمي كشور است درصد ميزاناز 
بوده  1965و  19353از سوي ايران و دانشگاه تهران، به ترتيب،  منتشرشدهعلمي 

. يما بوده، به ترتيب، ها آندرصد براي  18درصد و  28است كه شاهد رشد علمي 
ميالدي، درصد اسناد علمي دانشگاه  2011در طول پنج سال منتهـي به سال 

درصد در سال  2/10، 2011درصد در سال  4/9مي كشور، تهران از كل اسناد عل
در صد  1/12و  2008درصد در سال  9/11، 2009درصد در سال  6/10، 2010

بوده است. اينكه درصد مشاركت دانشگاه تهران در توليد اسناد  2007در سال 
ميالدي، به تدريج به  2007در صد در سال  1/12علمي كشور افت داشته و از 

رسيده است، بايد به پيشگامي دانشگاه تهران در ورود  2012د در سال درص 8/8
كشور در طول پانزده  يها دانشگاهربط داده شود. ساير  المللي ينب يها عرصهبه 

 المللي ينب يها عرصهسال اخير تالش كردند تا در رقابت با دانشگاه تهران به 
شتري داشته باشند و حضور پيدا كنند و در توليد اسناد علمي كشور سهم بي

  .شود يمبالطبع سهم دانشگاه تهران كاسته 
افت يا توقف تعداد اسناد توليدي كشور و متعاقب آن دانشگاه تهران در سال 

 اند عبارت ها آن ينتر مهمداشته باشد كه  تواند يمميالدي نيز داليل متعددي  2012
ر در خصوص نامناسب برخي از مسئوالن پژوهشي كشو هاي يريگ موضعاز: 

 هاي يهنماداخلي بجاي  هاي يهنما، جايگزيني الزمه المللي ينبهاي  ارزش نمايه
 يها پاداشو  ها يقتشو، حذف علمي يئتهارتقاء اعضاي  نامه يينآدر  المللي ينب

 يها بودجه، رشد نامتناسب المللي ينبچاپ مقاالت علمي در نشريات با نمايه 
و  رويه يبنسبت به رشد اسناد علمي كشور و رشد  ها دانشگاهپژوهشي 

  غيراصولي نشريات علمي داخلي.
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 گاه وب): تفكيك موضوعي اسناد علمي نمايه شده از دانشگاه تهران، نمايه شده در نشريات تحت پوشش 3جدول (
  علم مؤسسه تامسون رويترز. تنها موضوعات با بيش از دويست سند علمي آورده شده است.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 مـوضـوع سنــد سنــدتعـداد
 مهنـدسـي 2970
 شيمـي 2029
 علـم مـواد 1276
 كشـاورزي 1069
 فيـزيـك 1048
  مولكوليشناسيزيستبيوشيمي و 879
 انهيراعلـوم 733
 فارماكولوژي و داروسازي 607
 علـوم محيطـي و اكـولـوژي 580
 رياضيات 569
 علوم و صنايع غذايي 517
 گياهـيعلوم 480
 علوم دامي 479
  بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربردي 443
 علوم و صنايع ديگر 433
 مكانيك 418
 زمين شناسي 372
 فلزكاري و مهندسي فلزات 367
 علوم اعصاب 343
 انرژي و سوخت 332
 علم پليمر 315
 منابع آب 312
 الكتروشيمي 298
 بهداشت شغلي و محيطي 279
 ترموديناميك 279
 بيوفيزيك 244
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مختلف، نمايه شده در نشريات تحت پوشش  يها سال): تعداد اسناد علمي نمايه شده از دانشگاه تهران در 4جدول (
  علم مؤسسه تامسون رويترز.  گاه وب

  تعـداد       سـال تعـداد       سـال تعـداد       سـال تعـداد       سـال
149  
127  
89  
72  
73  
14  
3  
1  
3  
1  
4  
3  

1977 
1976  
1975  
1974  
1973  
1972  
1971  
1870  
1969  
1968  
1967  
1966 

21 
20  
29  
36  
36  
35  
35  
44  
77  
83  

118  
189 

1989 
1988  
1987  
1986  
1985  
1984  
1983  
1982  
1981  
1980  
1979  
1978 

226 
166  
119  
95  
89  
80  
48  
45  
39  
44  
29  
23 

2001 
2000  
1999  
1998  
1997  
1996  
1995  
1994  
1993  
1992  
1991  
1990 

46  
2032  
2322  
1965  
1758  
1617  
1292  
860  
611  
498  
359  
229  

2013  
2012  
2011  
2010  
2009  
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  

به بعد، نمايه شده در نشريات تحت  1995): نمايش رشد اسناد علمي نمايه شده از دانشگاه تهران از سال 1شكل (
  علم مؤسسه تامسون رويترز.  گاه وبپوشش 

  يالملل نيبهمكاري علمي دانشگاه تهران با كشورهاي مختلف در توليد اسناد علمي 
دانشگاه تهران با محققـان بسـياري از كشـورها همكـاري      علمي هيئتاي اعض

ـ خوبي در توليـد اسـناد علمـي     ـ . انـد  داشـته  المللـي  ينب همكـاري بـا    تـرين  يشب
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سند علمي مشـترك   1051آمريكا بوده است كه نتيجه آن به صورت  يها دانشگاه
درصد  6/6به چاپ رسيده است. به اين ترتيب، جمهوري اسالمي ايران در توليد 
 توليدكننـده اسناد علمي خود بـا آمريكـا همكـاري علمـي داشـته اسـت. آمريكـا        

گاه و همكاري دانشـ  )1383و  1391(صبوري، اسناد علمي جهان است  ترين يشب
تهران با آن به عنوان شريك اول توليد علم، حكايـت از قـوت تحقيقـات علمـي     

سـند علمـي    323سند علمي مشترك، آلمان با  547دانشگاه تهران است. كانادا با 
سـند علمـي    286سـند علمـي مشـترك و فرانسـه بـا       313مشترك، انگلستان بـا  

مشترك  المللي ينب هاي يهمكارمشترك، همكاران دوم تا پنجم دانشگاه تهران در 
) سـهم كشـورهاي مختلـف را در توليـد اسـناد علمـي       5. جدول شماره (اند بوده

. در اين جدول تنها كشـورهايي  دهد يممشترك با دانشگاه تهران نشان  المللي ينب
آورده شده است كه با دانشگاه تهران بيش از پنج سند علمي مشترك دارنـد. پـنج   

علمي مشترك، نه كشور هر كدام با سه سـند علمـي   كشور هر كدام با چهار سند 
مشترك، يازده كشور هر كدام با دو سند علمي مشترك و پانزده كشور هر كدام با 

علمـي   هـاي  يهمكـار . انـد  شـده  حـذف يك سند علمي مشترك، از ايـن جـدول   
مختلف جهان  يها دانشگاهبين  يبنـد رتبـهيك دانشگاه نقش مهمي در  المللي ينب

همـواره نقـش پيشـگامي داشـته      المللـي  ينب هاي يهمكارنشگاه تهران در دارد. دا
 است.

 
): تعداد اسناد علمي نمايه شده مشترك دانشگاه تهران با محققان كشورهاي مختلف، نمايه شده در 5جدول (

علم مؤسسه تامسون رويترز. كشورهاي با چهار يا كمتر سند علمي مشترك  گاه وبنشريات تحت پوشش 
  .اند شده حذف

  تعـداد       كشور  تعـداد      كشور تعـداد      كشور تعـداد       كشور
7  
7  
7  
7  
6  
6  
6  

 ارمنستان

  اردن
  پرتقال
  تايلند
  شيلي

  مونتنگرو
 صربستان

19 
19  
16  
16  
15  
14  
13 

 يونان
  سنگاپور
 ايسلند

  آفريقاي ج
  مكزيك
  مجارستان
 مصـر

64 
60  
51  
51  
45  
42  
32 

  تايوان
  چيـن
  اتريش
  اسكاتلند
  نيوزلند
  تركيه
  كره 

1051  
547  
323  
313  
286  
205  
176  

  آمريكا
  كانادا
  آلمان

  انگلستان
  فرانسه
  استراليا
  ژاپن
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  تعـداد       كشور  تعـداد      كشور تعـداد      كشور تعـداد       كشور
6 
5  
5  
5  
5  
5  
5 

 

 صرب+مونت
  كرواسي
  كوبا
  كويت
  روماني
  سريالنكا
  اكراين

12 
12  
12  
12  
12  
11  
10  
9 

 آرژانتين
  برزيل
  چك
  نيجريه
  امارات
  عربستان
  لهستان
 عمان

31  
30  
29  
25  
25  
24  
21  
21  

  روسيه
  فنالند
  دانمارك
  نروژ

 پاكستان

  ايرلند
 FRآلمان

  ولز

126  
119  
110  
100  
88  
88  
76  
68  

  ايتاليا
  ااسپانيا
  هلنـد
  سـوئـد
  سويس
  هنـد
  مالزي
  بلژيك

  دانشگاه تهران  يالملل نيبنشريات منتشركننده اسناد علمي 
اسـت،   شـده  ارائه) 2از انواع اسناد علمي دانشگاه تهران كه در جدول شماره (

در كنفـرانس، مقـاالت مـروري،     شـده  ارائـه بخش مقاالت كامـل، مقـاالت كامـل    
و  شـوند  يم، مرور كتاب و مرور تĤتر كه اسناد كامل مجسوب ها نامه، ها يادداشت

عـدد)   15840تهـران (  از مجمـوع كـل اسـناد دانشـگاه     14478تعداد كل آنها به 
. گيـرد  يمـ باشد، مورد تجزيه و تحليل نشريات چاپ كننده اسناد علمـي قـرار    مي

علم مؤسسه تامسـون   گاه وب) تعدادي از نشريات تحت پوشش 6جدول شماره (
كه نقش بيشتري در انتشار اسـناد علمـي دانشـگاه تهـران داشـته       دهد يمرا نشان 

نشرياتي هستند كه فرآيند  37و  18،  13، 11، 1 هاي يفرداست. در اين جدول، 
دالر آمريكـا   550داوري بسيار ضعيفي داشته و يا اصآل ندارند و در قبال دريافت 

نيـز داوري   27. رديـف  )1391(صـبوري،   كننـد  يمـ اقدام به انتشار اسناد علمـي  
. در ايـن  شود يممحسوب  ارزش يبتخصصي جنداني نداشته و از جمله نشريات 

. بـه هـر   باشـند  يمـ نشريات ايرانـي   31و  30، 21، 9، 7، 5، 3 هاي فيردجدول، 
حال، تنوع نشريات منتشر كننده اسناد علمي دانشگاه در خور توجه است. نشـريه  

. اين نشريه ايراني شود يمدر هر دو حوزه علوم و علوم اجتماعي نمايه  21رديف 
) ديـده  6ره (است. اگرچه ديگر نشريات حوزه علـوم اجتمـاعي در جـدول شـما    

، اما سطح مقاالت و نشـريات حـوزه علـوم اجتمـاعي در حـد ميـانگين       شود ينم
  .)1388(نادري و همكاران، جهاني است 
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  نويسندگان اسناد علمي دانشگاه تهران 
دانشگاه (دو نفر از دانشـكده شـيمي و دو    علمي هيئتنام چهار تن از اعضاي 

يصد سند علمي دانشگاه آورده شده نفر از گروه آموزشي بيوفيزيك) در بيش از س
سند علمـي توليـد نمـوده و حـدود هشـت       1200است. اين چهار نفر نزديك به 

. نام چهارده نفـر در بـيش از   هاست آندرصد اسناد علمي دانشگاه تهران متعلق به 
نفر در حداقل پنجاه سند علمي دانشگاه آمده است. البته برخـي   79صد سند، نام 

  .باشند ينمدانشگاه تهران  علمي هيئت از اين افراد عضو
  

علم مؤسسه تامسون رويترز كه حداقل سي و پنج سند علمي دانشگاه  گاه وب): نشريات تحت پوشش 6جدول (
  .اند نمودهتهران را منتشر 

  رديف نام نشـريـه  تعداد
123  African Journal of Biotechnology 1  
113  Materials Sciences and Engineering – A 2  
105  International Journal of Environmental Research  3  
105  Materials Design 4  
95  Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  5  
94  International Journal of Electrochemical Science  6  
89  Journal of Agricultural Science and Technology  7  
78  Expert Systems with Applications 8  
76  Iranian Journal of Veterinary Research 9  
75  Journal of Applied Polymer Science 10  
65  Journal of Food, Agriculture and Environment 11  
60  International Journal of Advanced Manufacturing Technology  12  
58  African Journal of Agricultural Research 13  
58  International Journal of Biological Macromolecules  14  
58  Journal of Heterocyclic Chemistry 15  
53  Sensors and Actuators – B Chemical 16  
52  Journal of Materials Proceeding Technology 17  
50  Asian Journal of Chemistry 18  
48  Energy Conversion and Management 19  
46  Analytical Letters 20  
46  Iranian Journal of Public Health 21  
42  IEEE Transactions on Magnetics 22  
42  Journal of Animal and Veterinary Advances 23  
41  Australian Journal of Crop Science 24  
41  International Agrophysics 25  
40  Analytical ChimicaActa 26  
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  رديف نام نشـريـه تعداد
39 Applied Mathematics and Computation  27  
39 Bulletin of the Korean Chemical Society  28  
39 IEEE Transactions on Power Delivery  29  
39 Iranian Journal of Fishers Sciences  30  
39 Iranian Polymer Journal 31  
38 Journal of Alloys and Compounds 32  
38 International Journal of Modern Physics 33  
38 Tetrahedron Letters 34  
38 Zootaxa 35  
37 Electroanalysis 36  
36 African Journal of Business and Management 37  

36  International Communications in Heat and Mass Transfer  38  

 

  يريگ جهينتبحث و 
با پايان جنگ تحميلي هشت ساله و متعاقب آن، بازسازي مناطق جنگي، عـزم  
ملي براي يك تحول علمي در كشور شكل گرفت. در طول دو دهه گذشته توليـد  
علم در كشور از نظر كمي رشد چشمگيري داشته است به طوري كه سـهم ايـران   

دو دهـم   در توليد علم جهان از دو صـدم درصد در بيست سال پـيش بـه يـك و   
. )1389 صـبوري، ؛ 1389(نادري و صـبوري،  رسيد ميالدي  2012درصد در سال 

دانشــگاه تهــران، بــه عنــوان نمــاد آمــوزش عــالي كشــور نقــش اول را در بــين  
كشور در ميزان توليد علم داشـته و راهكارهـاي آن از سـوي ديگـر      يها دانشگاه
پژوهشي دانشگاه تهران، بـر   شده است. در اين مقاله، پرونده كاربرده به ها دانشگاه

اساس چند سؤال اساسي، شامل درصد مشاركت دانشگاه تهـران در ميـزان توليـد    
، موضوع اسناد علمي، روند رو به رشـد  منتشرشدهاسناد علمي، انواع اسناد علمي 

سال به سال اسناد علمـي، كشـورهاي مختلـف همكـار تحقيقـاتي دانشـگاه و در       
در اين اسناد منتشره، بررسي و  ها آنه اسناد و سهم نهايت نوع نشريات منتشركنند

گزارش شد. بعالوه، مشخص شد كه نزديك بـه هشـتاد نفـر در دانشـگاه تهـران،      
 هـاي  ياسـت س. خـورد  يمـ علمي دانشگاه به چشـم   سندنامشان در بيش از پنجاه 

بوده است كه هر سال، نسبت به سال قبل، بر تعـداد   يا گونهپژوهشي دانشگاه به 
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مـيالدي، تعـداد اسـناد     2012اد علمي دانشگاه افزوده شده اسـت.اما در سـال   اسن
علمي دانشگاه، نسبت به سـال قبـل از آن كـاهش دوازده و نـيم درصـدي نشـان       

كه حدود دو برابر ميانگين افت توليد اسـناد علمـي كشـور در ايـن سـال       دهد يم
ن در دانشـگاه  است. تغيير در رويكرد مسئوالن آمـوزش عـالي كشـور و بـالطبع آ    

بوده است. تغيير در رويكرد  2012تهران، عامل اصلي كاهش اسناد علمي در سال 
در  هـا  رسانهدر  ها آنمتناوب  هاي يريگ موضعدر  توان يمپژوهشي را  يزانر برنامه

ارتقـاء   نامـه  يـين آطول چهار سال اخير دنبال نمود كه باعـث تغييـرات عمـده در    
بـه   تـر  يجـد نيز شد. از جمله اين تغييرات، توجـه   ها دانشگاه علمي هيئتاعضاء 

. نشريات داخلي بـه  است المللي ينب هاي يهنماجاي ه لزوم نمايه داخلي مجالت، ب
از نظر كمي، بدون رعايـت اسـتانداردهاي الزم رشـد كـرد. ايـن       اي سابقه يبطور 

داخلي شـد، حتـي بـه     هاي يهنماتغيير رويكرد نيز منجر به ارزيابي افراد بر اساس 
پژوهشـي داخلـي، سـبب در زمـره     -كه چاپ سه مقاله در نشريات علمي يا گونه

شد.  ها آندانشجو به عنوان فرد نخبه و استفاده از امتيازات ويژه براي  قرار گرفتن
رو بـه حـذف    علمـي  هيئـت اعضاء  المللي ينبمقاالت علمي  هاي يقتشوپاداش و 

، نمايـه داخلـي جـايگزين نمايـه     هـا  نامـه  يـين آو  ها بخشنامهشدن شد. در تمامي 
پژوهشـي متناسـب بـا افـزايش      يهـا  بودجـه شد. از طرف ديگر، رشد  المللي ينب

 يها دورهبا افزايش  يژهبه وظرفيت ساالنه پژوهشي كشور زياد نشد و اين نقصان 
تحصيالت تكميلي و روند رو به رشد پذيرش اين دانشجويان كه هزينه پژوهشي 

، بيشتر خود را نشان داد. ناگفته نماند كه افـزايش تـورم در   نمود يمطلب بيشتري 
در دو سـال اخيـر بيشـتر نشـان داد. بـا       يـژه بـه و اقتصاد كشور نيز اين مشكل را 

علمي  هاي يهمكار، انتظار بر اين است كه ها دانشگاهافزايش ظرفيت پژوهش در 
اد نويسـندگان يـك مقالـه    داخلي بيشتر شود و نتيجه آن در افزايش ميانگين تعـد 

علمي هويدا شود. يك كار تحقيقاتي خوب و موفق، يك تيم تحقيقـاتي خـوب و   
. امـروزه  گيـرد  ينم. امروزه، هيچ كار تحقيقاتي انفرادي صورت خواهد يممناسب 

و ايـن   شـود  يممقاالتي با چند صد نويسنده و گاهي با چند هزار نويسنده منتشر 
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و هم بسيار مورد ارجاع ديگران قـرار   شوند يماپ مقاالت هم زودتر داوري و چ
اساس شكل بگيـرد و كارهـاي    ينبر همپژوهشي نيز بايد  هاي ياستس. گيرند يم

در اولويـت   ييهـا  پـروژه گروهي بيش از پـيش تشـويق و حمايـت شـوند. بايـد      
 يهـا  سـازمان تصويب قرار بگيرد كه مجريان و همكاران علمي بيشتري داشـته و  

درگير باشند. تغيير سقف امتياز مقاالت علمي با چنـد نويسـنده از    بيشتري در آن
برخالف ايـن   ها دانشگاه علمي هيئتارتقاء اعضاي  نامه يينآدر  75/1به  9/1عدد 

  واقعيت جهاني صورت پذيرفته است.
براي افزايش رشد كمي و كيفـي اسـناد علمـي دانشـگاه مـوارد زيـر پيشـنهاد        

  :شود يم
 هـا  آنمناسب  يگذار ارزشو  المللي ينبمختلف ملي و  هاي يهنما يبند رتبه) 1

و موضوعات مختلف طوري كه ارتقاء دانشگاه تهران در سـطح   ها رشتهبر اساس 
  در اولويت باشد. المللي ينب

 المللـي  ينبپژوهشي   دانشگاه در ايجاد نشريات علمي هاي يتظرف) شناسايي 2
ـ  هـاي  يـه نماكـه بتواننـد    يا گونهبا تكيه بر استانداردهاي جهاني به  را  المللـي  ينب

علـوم   يهـا  حـوزه خاص دانشـگاه تهـران در    هاي يتظرفكسب كنند. با توجه به 
در  هـا  موضـوع اجتماعي و همچنين علوم انساني و هنر و نبود نشـريات بـا ايـن    

ـ كشور و همچنين منطقه كه نمايه معتبر  داشـته باشـند، انتظـار توجـه      المللـي  ينب
نشريات كه باعث  رويه يب. در ضمن بايد از رشد شود يم ها وضوعمخاص به اين 

  ، جلوگيري نمود.شود يم ها برنامهپراكندگي و آشفتگي 
و موضـوعات،   ها رشته) دانشگاه تهران، با توجه به جامع بودن خود در همه 3

متفاوت همه اعضاي خود در جاهـاي مختلـف    هاي يتظرفبه عنوان يك الگو از 
ود استفاده نمايد. آنجا كه ظرفيت مناسب در توليد اسناد علمـي در  براي ارتقاء خ

 يهـا  كتابمرز دانش وجود دارد، به اين كار تشويق شوند. آنجا كه قابليت توليد 
و در ايـن   شـده  دادهبه اين امور  ها آنوجود دارد، اولويت كاري  المللي ينبدرسي 

خصوص تقويت و تشويق شوند. آنجا كه تحقيقات كاربردي بـا موفقيـت انجـام    
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به  ها آنشوند، ظرفيت  مند بهره ها آناز نتيجه كار  تواند يمو عموم جامعه  شود يم
  اين امور گمارده شده و تشويق و ترغيب شوند. 

گاه تهـران،  در دانش يژهو بهاكنون دو دهه از رشد كميت توليد علم در كشور و 
 هـا  نگـاه گذرد. در ارزيابي توليد علم، تاكنون همـواره   به عنوان دانشگاه پيشرو مي

بوده است. حال وقت آن رسيده است كه بـه ارزيـابي كيفيـت توليـد      ييگرا يكم
نيز پرداخته شود. يك ارزيـابي كيفـي،    توليدشدهعلم و سنجش كيفي اسناد علمي 

. محققـان  رسـد  يمبه چاپ  ها آنعلمي در  بررسي كيفيت نشرياتي است كه اسناد
  در آينده بايد به اين موضوع نيز بپردازند. يسنج علم

  ها نوشت يپ
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