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چكيده

 مشاركت ايران در توليد علم جهانى، بر پايه شمارش نمايه هاى ايران در موسسه اطالعات علمى آمريكا 
درصد  از 1/01  طوريكه   به  است  يافته  افزايش  درصد  قبل 0/11  سال  به  نسبت  سال 2010  در   ،(ISI)
به 1/12 درصد رسيده است. از نظر تعداد اسناد علمى، ايران در مكان بيست و دوم جهان قرار دارد. در 
حالى كه، تعداد كل نمايه هاى جهان نسبت به سال گذشته حدود سه درصد كاهش يافته است، تعداد كل 
نمايه هاى ايران نسبت به سال قبل حدود هشت درصد رشد داشته است. در سال 2010، تعداد اسناد علمى 
نمايه شده ايران در علوم 18034 (1/28 درصد مقدار جهانى)، در علوم اجتماعى 652 (0/30 درصد مقدار 
جهانى) و در علوم انسانى و هنر 77 (0/07 درصد مقدار جهانى) و در مجموع  18319 (1/12 درصد مقدار 
جهانى) مى باشد. رشد تعداد نمايه هاى ايران در سال 2010 نسبت به سال 2009 هشت درصد بوده است 
كه در مقايسه با رشد تعداد نمايه ها در سال 2009 نسبت به سال 2008 (25 درصد)، در حدود يك سوم 
شده است. از آنجا كه اين رشد در سال 2008 نسبت به سا ل 2007 حدود پنجاه درصد بوده است، يك 
كاهش در شتاب توليد علم ايران مشاهده شده است. جايگاه اول كشور در ارائه اسناد علمى مانند سال هاى 
گذشته از آن شيمى عمومى بوده است و علوم مواد ، مهندسى برق و الكترونيك در رتبه هاى دوم و سوم 
قرار دارند. دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكى تهران، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه صنعتى شريف، 
به ترتيب با 1869، 1448، 1111 و 1051 سند علمى نمايه شده مقام هاى اول تا چهام توليد علم كشور 

را به خود اختصاص داده اند. 
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مقدمه
 پرونده پژوهشى ايران بر مبناى نمايه هاى موسسه اطالعات علمى 
(ISI) تامسون، مستقر در فالدلفياى امريكا، در طول سالهاى گذشته 
بررسى شده است[8-1]. داده هاى پانزده ساله گذشته حكايت از 
يك جنب و جوش موفق پژوهشى در كشور دارد. سهم ايران در 
توليد نمايه هاى موسسه اطالعات علمى از پانزده هزارم درصد در 
سال، به فراتر از يك درصد در سال گذشته ميالدى (2009) رسيد 
و اين كاميابى بزرگى است. عامل ريشه اى اين موفقيت ، ايجاد 
دوره هاى فراگير و موفق آموزش هاى تكميلى در طول دو دهه 
گذشته در دانشگاههاى كشور بوده است. آنچه مسلم است، موتور 
اصلى پژوهش در هر كشورى، دانشجويان آموزش هاى تكميلى، 
به ويژه دانشجويان دكترى است. لزوم دفاع از پايان نامه دكترى 
در كشور، داشتن دست كم يك نوشتار پژوهشى است كه در حوزه 
علوم، به داشتن دست كم يك نوشتار بين المللى با نمايه در موسسه 
اطالعات علمى تبديل شده است. بسيارى از دانشجويان دكترى، 
بيش از يك نوشتار بين المللى به هنگام دفاع دارند. حتى بسيارى 
از دانشجويان كارشناسى ارشد، به هنگام دفاع يا مدتى بعد از آن، 
صاحب نوشتارهاى بين المللى هستند و اين يك الزام براى ورود 
به مقطع دكتراى آنهاست. بنابراين، ايجاد دوره هاى آموزش هاى 

تكميلى، نقش مهمى در پيشرفت پژوهش در ايران داشته است. 
براى  دهى  پوشش  براى  ها  نشريه  گزينش  در  باال  استانداردهاى 
نمايه سازى، جامعيت در موضوع و پراكندگى جغرافيايى نشريه هاى 
جستجوى  و  دسترسى  فرد،  به  منحصر  طبقه بندى  شده،  گزينش 
هاى  نشريه  ارزيابى  تداوم  رشته اى،  بين  علوم  در  ويژه  به  آسان 
شمارش  گوناگون،  هاى  موضوع  در  آنها  رتبه بندى  و  شده  نمايه 
ارجاع ها به نوشتارهاى گوناگون و نشان دادن نوشتارها، نشريه ها 
، دانشمندان و سازمان هاى پرارجاع در سطح جهان، باعث شده 
است كه نمايه هاى موسسه اطالعات علمى تامسون پايه سنجش 
هزار  ده  به  قريب   ،2010 سال  در  بگيرد.  قرار  علم  توليد  فرآيند 
آمريكا  علمى  اطالعات  موسسه   (WOS) علوم  وبگاه  در  نشريه 
(ISI) در سه بخش بنيادى سازمان ، شامل نمايه هاى رشد داده 
شده علوم  (SCIE)، علوم اجتماعى (SSCI) و علوم انسانى و 
هنر (A&HSCI)، پايه سنجش علم قرار گرفته است. در سال 
2010، 35 نشريه ايرانى در وبگاه علوم نمايه شده اند كه يك مورد 
آن جديد بوده است. از 35 نشريه ايرانى نمايه شده در وبگاه علوم، 

19 مورد پزشكى، 3 مورد شيمى و پليمر، 2 مورد داروسازى، 2 مورد 
علوم محيطى، 3 مورد رياضيات، 2 مورد علوم و صنعت (عمومى)، 
2 مورد كشاورزى، 1 مورد دامپزشكى و 1 مورد شيالت مى باشد. 
در تمامى اين گزارش ها، هر سند علمى (نوشتار ، چكيده نوشتار ، 
نوشتار مرورى، نامه و...) نمايه شده در وبگاه علوم يك توليد علمى 
به حساب آمده است و چگونگى پژوهشى كشور تجزيه و تحليل 

شده است. 
در ادامه گزارش هاى گذشته، نمايه هاى ايران در سازمان تامسون 
در سال 2010 بررسى شده است. براى استخراج داده هاى علمى 
موسسه   (Web of Knowledge)دانش وبگاه  از  كشورمان، 
تامسون بهره گيرى شد. در بخش جستجوى پيشرفته موسسه ، 
با تايپ كلمه CU=Iran در عنوان جستجو، انتخاب سال 2010 و 
انتخاب يكى از بانكهاى علوم (SCIE)، علوم اجتماعى (SSCI) و 
علوم انسانى و هنر (A&HSCI) و يا همه بانكها، نمايه هاى كشور 
استخراج و  آنگاه تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار موسسه ، براى 
رده بندى موضوع ها، ساختارها، نوع سند، زبان سند انجام و تدوين شد. 

مقايسه ميزان توليد علم كشور با سال گذشته
در  ايران  شده  نمايه  اسناد  كل  تعداد  ميالدى،   2010 سال  در    
علوم 18034 مورد از مجموع 1409829 سند (1/28 درصد مقدار 
سند       219660 مجموع  از  مورد   652 اجتماعى  علوم  در  جهانى)، 
مورد  هنر  77  و  انسانى  علوم  در  و  جهانى)  مقدار  درصد   0/30)
است.  بوده  جهانى)  مقدار  درصد  سند (0/07  مجموع 112088  از 
تعداد كل اسناد نمايه شده ايران در ISI، 18319 مورد از مجموع 
1638779 سند (1/12 درصد مقدار جهانى) مى باشد. امكان نمايه 
شدن يك سند علمى در بيش از يك شاخه وجود دارد، به همين 
خاطر تعداد كل اسناد از جمع سه عدد مربوط به سه شاخه نمايه 
شده بدست نمى آيد. اين در حالى است كه در سال 2009 ميالدى، 
تعداد كل اسناد نمايه شده ايران در علوم 16483 مورد از مجموع 
1442333 سند (1/14 درصد مقدار جهانى)، در علوم اجتماعى 934 
در  و  جهانى)  مقدار  درصد   0/42) سند  مجموع 225247  از  مورد 
علوم انسانى و هنر  66 مورد از مجموع 125403 سند (0/05 درصد 
مقدار جهانى) بوده است. همچنين، تعداد كل اسناد نمايه شده ايران 
در سال 2009 در ISI، 16975 مورد از مجموع 1688004 سند 

(1/01 درصد مقدار جهانى) بوده است. 

توليد علم ايران در سال 2010
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اين داده ها، همراه با چكيده داده هاى مربوط به سال 2008 ميالدى در جدول (1) آمده است تا بتوان رشد اسناد علمى ايران و شتاب علم را 
مشخص نمود.

  
نـوع نمـايـه200820092010

13424
(0/93 ٪)

16483
(1/14 ٪)

18034
(1/28 ٪) (SCI) علـوم

487
(0/24 ٪)

934
(0/42 ٪)

652
(0/30 ٪) (SSCI) علـوم اجتماعـى

36
(0/03 ٪)

       66
(0/05 ٪)

          77
(0/07 ٪)

علـوم انسانـى و هنـر 
(A&HSCI)

13568
(0/82 ٪)

16975
(1/01 ٪)

18319
 (1/12 ٪)          (WOS) كـل

 جدول (1). تعداد نمايه هاى ايران در موسسه اطالعات علمى تامسون در سه حوزه علوم، علوم اجتماعى و علوم انسانى و هنر 

نـوع نمـايـهايرانتركيهرژيم اشعالگر قدسجهـان

140982912431
(0/88 ٪)

24092
(1/71٪)

18034
(1/28 ٪) (SCI) علـوم

219660
2217

(1/01 ٪)
2089

(0/95 ٪)
652

(0/30 ٪) (SSCI) علـوم اجتماعـى

112088
632

(0/56 ٪)
423

(0/38 ٪)
          77

(0/07 ٪)
علـوم انسانـى و هنـر 

(A&HSCI)

163877914160
(0/86 ٪)

25710
(1/57 ٪)

18319
 (1/12 ٪)          (WOS) كـل

جدول (2). تعداد نمايه هاى ايران، تركيه، رژيم اشغالگر قدس و جهان در موسسه اطالعات علمى تامسون 
در سه زمينه علوم، علوم اجتماعى و علوم انسانى و هنر

 رشد تعداد نمايه هاى ايران در سال 2010 نسبت به سال 2009 
به  نسبت  سال 2009  در  نمايه ها  تعداد  رشد  بوده،  درصد  هشت 
سال 2008، بيست و پنج درصد و اين رشد در سال 2008 نسبت 
به سال 2007 حدود پنجاه درصد بوده است. بنابراين، يك كاهش 
آنكه تعداد كل  در شتاب توليد علم ايران مشاهده شده است. با 
چهارده   ،2007 سال  به  نسبت   2008 سال  در  جهان  نمايه هاى 
درصد افزايش و در سال 2009 نسبت به سال 2008، يك ونيم 
درصد افزايش داشته است، كاهش سه درصدى تعداد نمايه هاى 

جهان در سال 2010، نسبت به سال 2009، مشاهده شده است 
و اين بخشى از كاهش شتاب علمى ما را مى تواند توجيه كند.

و  علوم  زمينه  در  منطقه،  و  اسالمى  كشورهاى  با  مقايسه  در    
همچنين كل، ايران جايگاه دوم را دارد و جايگاه اول از آن كشور 
تركيه است. سهم ما در توليد اسناد علمى علوم و كل، به ترتيب 
1/28 و 1/12 درصد و از آن تركيه 1/71 و 1/57 درصد بوده است. 
رژيم اشغالگر قدس نيز با ميزان مشاركت 0/88 و 0/86 در علوم 
و كل، به ترتيب، جايگاه سوم را داشته است. جدول (2) را ببينيد.
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 در زمينه علوم اجتماعى، جايگاه اول از آن كشور تركيه، جايگاه 
دوم متعلق به رژيم اشغالگر قدس و جايگاه سوم متعلق به ايران 
است. در حوزه علوم انسانى و هنر، جايگاه اول از آن رژيم اشغالگر 
قدس ، جايگاه دوم از آن كشور تركيه و جايگاه سوم از آن ايران 
با  بايد  هنر،  و  انسانى  علوم  و  اجتماعى  علوم  هاى  زمينه  است. 
زمينه علوم همگام شود و نقش بيشترى در روند توليد علمى از 
خود نشان دهند تا بتوان به جايگاه مطلوب ترى در ميدان هاى 

علمى بين المللى دست يافت.
از مجموع 18319 نمايه ايران در سال 2010، هفده مورد به زبان 
فارسى، دوازده مورد به زبان عربى، پنج مورد به زبان اسپانيائى، 

سه مورد به زبان تركى، دو مورد به زبان فرانسوى و  چهار مورد 
ولشى)  و  لهستانى  رومانيايى،  آلمانى،  (زبانهاى  متفرقه  زبان  به 
انتشار يافته است. از مجموع كل نمايه ايران در سال 2010، تعداد 
نوشتارهاى كامل 15991 (يعنى 87/3 درصد)، تعداد چكيده هاى 
ارائه شده در كنفرانس هاى علمى 1291 (7/0 درصد)، نامه 282 
(يعنى 1/5 درصد)، تعداد نوشتارهاى كامل كنفرانسى 243 (1/3 
بوده  مورد  درصد)   1/3)  233 هم  مرورى  نوشتارهاى  و  درصد) 
است. در جدول (3)، انواع اين گونه نمايه ها در سه سال گذشته 

مقايسه شده است. 

نوع سنـد 2010 2009 2008
مقـالـه كامل 15991 14190 11151

چكيـده كنفرانس 1291 1558 1470
نـامـه 282 249 255

مقـاله كامل كنفـرانس 243 432 261
مقـالـه مرورى 233 275 210

موارد هيئت تحريريه 171 186 161
تصحيـح 73 65 43

مـرور كتـاب 22 15 6
مـوارد خبـرى 8 1 2
زندگينـامـه 3 3 9
ساير موارد 2 1 0

تعـداد كل نمـايـه 18321 16975 13568
جدول (3). نوع نمايه هاى ايران در موسسه اطالعات علمى تامسون، به تفكيك در سه سال اخير ميالدى.

خوشبختانه، رشد تعداد نمايه هاى ايران در سال 2010 بيشتر به نوشتارهاى كامل مربوط مى شود. نمودار(1)، درصد مشاركت كشورهاى 
گوناگون را در توليد اسناد علمى در سال 2010 نشان مى دهد. ايران در  بين سى كشور برتر قرار دارد و مكان بيست و دوم را از آن خود 

كرده است.
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از نظر موضوع، مانند سال گذشته، موضوع شيمى عمومى با ارائه 1116 نمايه در سال 2010، در باالى جدول مشاركت علمى قرار دارد. 
نمودار (2) چهل موضوع اول را كه نقش بيشترى در ثبت نمايه هاى ايران در سال 2010 داشته اند، نشان مى دهد.

نمودار (1). سى كشور برتر و درصد مشاركت آنها در توليد اسناد علمى سال 2010.

نمودار (2). مقايسه تعداد اسناد علمى نمايه شده ايران با موضوع هاى گوناگون در سال هاى 2009  
(ستون هاى خاكسترى) و 2010  (ستون هاى سياه)
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شكل (3). تعداد اسناد علمى نمايه شده مشترك ايران با ديگر كشورها در سال هاى 2009 
(ستون هاى خاكسترى) و 2010  (ستون هاى سياه).

ستون هاى سياه رنگ در شكل بيانگر تعداد نمايه هاى سال 2010 
در هر موضوع است و در هر مورد براى مقايسه، تعداد نمايه هاى 
داده  نشان  خاكسترى  هاى  ستون  با  موضوع  هر  در  سال 2009 
و.  دوم  رتبه  در  نمايه   1047 با  مواد  علم  موضوع   است.  شده 
مهندسى برق و الكترونيك با 986 نمايه در رتبه سوم قرارگرفته 
است. در برخى از رشته ها، مانند زيست فنآوري و ميكروب شناسي 
كاربردى، متابوليسم و غده شناسى، تغذيه و رژيم غذايى، انرژى و 
سوخت، آگرونومى، رياضى كاربردى و مكانيك، جهش پژوهشى 
خوبى نسبت به سال گذشته رخ داده است. تعداد كل نمايه هاى 
شيمى  فيزيك،  شيمى  (عمومى،،  شيمى  متفاوت  هاى  گرايش 
كاربردى،  شيمى  هسته اى،  و  معدنى  شيمى  آلى،  شيمى  تجزيه، 
شيمى دارويى، الكتروشيمى و ژئوشيمى) 3874 مى باشد كه بيش 

از  بيست و يك درصد نمايه هاى كشور را در بر دارد.
اولين نشريه از لحاظ پوشش تعداد نمايه هاى ايران در سال 2010، 
Asian Journal of Chemistry است كه ايرانيان در آن 195 

نوشتار كامل به چاپ رسانده اند. اين نشريه هندى با ضريب تآثير 
0/2 در رشته شيمى عمومى مى باشد. 

نشريه  ايران،  نمايه هاى  تعداد  دربرگيرنده  لحاظ  از  نشريه  دومين 
Biotechnology African Journal of در رشته زيست فنآوري 

و ميكروب شناسي كاربردى باضريب تآثير 0/6  است كه 177 نمايه 
نــمايه هاى  ارائه  در  سـوم  نشــريه  است.  شده  شــمرده  آن  در 
در   Annals of Nutrition and Metabolism ايـــران 
دو      به  نزديك  تآثير  ضريب  با  متابوليسم  و  تغذيه  هاى  رشــته 

مى باشد كه در آن 172 نمايه ايرانى وجود دارد. 
  سيزده نفر از اعضاى هيئت علمى دانشگاهها بين 50 تا 75 نمايه، 
يازده نفر بين 40 تا 50 نمايه، سى و دو  نفر بين 30 تا 40 نمايه 
و 98 نفر بين 20 تا 30 نمايه داشته اند. به اين ترتيب، 154 نفر 
از ايرانيان بيش از بيست نمايه داشته اند كه سهم مشاركت آنها از 

18319 نمايه كم و بيش برابر 27 درصد نمايه هاست.
خارجى  دانشمندان  با  ايرانى  دانشمندان  مشاركت  نمودار(3)   
كشورهاى گوناگون در نشر اسناد علمى نمايه شده در سال 2010 
 2009 سال  از  آمده  بدست  هاى  نتيجه  با  و  دهد  مى  نشان  را  

مقايسه مى كند. 
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گذشته      سال  مانند  استراليا،  و  آلمان  انگلستان،  كانادا،  آمريكا،   
كم  دارند.  ايران  با  علمى  مشاركت  در  را  پنج  تا  يك  هاى  رتبه 
و بيش ميزان نمايه هاى مشترك با كشورهاى گوناگون افزايش 
يافته است. اين تفاوت در مورد كشورهاى ايتاليا و مالزى بيشتر 
با  كشور  دو  اين  بين  علمى  همكارى  سطح  كه  طورى  به  است، 

ايران بهتر شده است. 

سهم دانشگاه ها
در              را  كشور  برتر  دانشگاه  سى  مشاركت  ميزان   (4) نمودار 

نمايه هاى سال 2010 نشان مى دهد. 

رشد در نمايه ها به جايگاه ششم رسيده است. در مورد مجموعه                 
دانشگاه هاى آزاد اسالمى، تعداد اسناد نمايه شده از 900 در سال 
2008، به 1680 در سال 2009  (86/7 درصد رشد نسبت به سال 
قبل)  و به 2134 در سال 2010 (27 درصد رشد نسبت به سال 
قبل) رسيده است. بنابراين، يك كاهش در رشد دانشگاه آزاد نيز 
ديده مى شود. در مورد دانشگاه پيام نور نيز تعداد نمايه ها از 301 
در سال گذشته به 286 در سال 2010 رسيده است كه كاهش پنج 

درصدى دارد.
  كم و بيش پنجاه و هفت هزار نفر عضو هيئت علمى در مجموع 
دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى مشغول به تالش هاى آموزشى و 
پژوهشى هستند. بنابراين، به طور ميانگين، شاهد توليد يك سند 
علمى به ازاء هر سه نفر عضو هيئت علمى بوده ايم. شايان توجه 

دانشگاه تهران با 1869 (3/8 درصد رشد نسبت به سال قبل) و 
دانشگاه علوم پزشكى تهران با 1448 (0/4 درصد رشد نسبت به 
دوم  و  اول  رتبه  در  ترتيب  به  شده  نمايه  علمى  سند  قبل)  سال 
كشور  علم  توليد  درصد  هيجده  رفته  هم  روى  و  اند  گرفته  قرار 
را دارا هستند. رشد پژوهشى دانشگاه تهران در سال گذشته 8/4 
درصد و براى دانشگاه علوم پزشكى تهران 26/8 بوده است كه 
مدرس  تربيت  دانشگاه  است.   شده  كاسته  آن  از  سال 2010  در 
با 1111 سند علمى نمايه شده (9/1 درصد رشد نسبت به سال 
شده  نمايه  علمى  سند   1051 با  شريف  صنعتى  دانشگاه  و  قبل) 
مكانهاى  در  ترتيب  به  قبل)،  سال  به  نسبت  رشد  درصد   -0/8)
سوم و چهارم قرار گرفته اند. دانشگاه صنعتى امير كبير، مانند سال 
درصد   35 با  بهشتى  شهيد  دانشگاه  دارد.  را  پنجم  رتبه  گذشته 

نمودار (4). مقايسه تعداد اسناد علمى نمايه شده ايران در دانشگاه هاى گوناگون در سال 2010.
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است نيمى از اعضاء هيئت علمى دانشگاه هاى دولتى و غيردولتى 
صورت  به  را،  قبول  قابل  حد  اگر  نبوده اند.  نمايه اى  هيچ  صاحب 
ميانگين، كسب يك نمايه به ازاء هر عضو هيئت علمى بگيريم، بايد 
به 57000 نمايه در سال برسيم كه معادل 3/5 درصد نمايه هاى 
جهان است. وقتى بيش از يك درصد اسناد علمى جهان را ايجاد 
نموده ايم، بدون شك مى توانيم صاحب يك درصد نشريه هاى 
استاندارد  با  بايد  ديگر،  عبارت  به  باشيم.  هم  جهان  علمى  معتبر 
يك  گوناگون،  هاى  زمينه  در  كشور  علمى  هاى  نشريه  سازى 
جهان  سازى  نمايه  هاى  پايگاه  تمام  علمى  هاى  نشريه  درصد 
را از آن خود نمائيم و اين توانائى وجود دارد. به عنوان نمونه؛ از 
حدود، ده هزار نشريه وبگاه علم موسسه تامسون، بايد صد مورد 
آن ايرانى باشد. اين در حالى است كه سهم نشريه هاى كشور ما 
در اين پايگاه 34 مورد است كه در سال گذشته 25 مورد آن در 
نشريه گزارش استنادهاى (JCR) فهرست شده اند و تمامى آنها 
از آن زمينه هاى علوم (SCI) مى باشد. كشور رقيب ما در منطقه 
(تركيه)، صاحب 31 نشريه در فهرست آخرين JCR منتشر شده 
است. سرمايه گذارى روى نشريه هاى علمى كشور، به توليد علم 
كشور شتاب بيشترى خواهد داد.افزون بر آن، با برگزارى كنفرانس 
هاى علمى بين المللى و منطقه اى بايد زمينه همكارى هاى بين 
المللى را  بيش از پيش ايجاد كرد. همچنين، وقت آن رسيده است 
علمى  هيئت  اعضاى  علمى  توان  و  كشور  علمى  شكوفايى  از  تا 
دانشگاه ها براى بومى سازى علم و كاربردى كردن آن بيشترين 
عزيزمان  كشور  كه  دارم  باور  گذشته  مانند  نمود.  را  بردارى  بهره 
آن  براى  بايد  تنها  دارد،  را  بزرگ  علمى  جهش  يك  توان  ايران 

برنامه ريزى و تالش بيشترى نمود.

اختصارها
1) ISI: Institute for Scientific Information

2) SCIE: Science Citation Index Expanded

3) SSCI: Social Science Citation Index

4) A&HSCI: Arts and Humanities Science         

Citation Index

5) WOS: WEB of Science

6) JCR: Journal Citation Report
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