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 2020بررسی اسناد علمی ایران در سال 
،*1علی اکبر صبوري 

 چکیده 
میالدي، از    2020، در سال  تعداد کل اسناد علمی نمایه شده ایران در وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمی کالریویت آنالیتیکس

رشد حدود ده درصدي نسبت به سال قبل برخوردار بوده و با یک رتبه صعود و پشت سر گذاشتن کشور روسیه، کشورمان  
توانست در جایگاه پانزدهم جهان از نظر کمیّت تولید اسناد علمی قرار بگیرد. در طول یک دهه اخیر، نه تنها سهم مشارکت ما  

علمی جهان از یک درصد به دو درصد ارتقا پیدا کرده است، بلکه جایگاه ایران از نظر کیفیّت اسناد علمی،  در تولید اسناد  
نسبت به جایگاه ما از نظر کمیّت اسناد علمی پیشی گرفته است. در جزئیات، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 

درصد  95/0(  4228تبه رشد نسبت به سال قبل)، در علوم اجتماعی  درصد مقدار جهانی و رتبه پانزدهم، یک ر 22/2(  52512
درصد مقدار   29/0(  294مقدار جهانی و رتبه بیست و نهم جهان، سه رتبه رشد نسبت به سال قبل) و در علوم انسانی و هنر  

درصد مقدار جهانی و رتبه    02/2(  53902  جهانی و رتبه سی و هفتم جهان، سه رتبه رشد نسبت به سال قبل) و در مجموع
درصد  8/6و  7/21،  7/25باشد. کشورهاي امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با پانزدهم، یک رتبه رشد نسبت به سال قبل) می 

زشکیهاي تهران، علوم پزشکی تهران، علوم پاند. دانشگاه هاي یک تا سه قرار داشته سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده
اند.  بوده   2020شهید بهشتی، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال  

اند. درنقش داشته  2020آزاد اسالمی در پانزده درصد تولید اسناد علمی در سال  همانند سال قبل، مجموعه واحدهاي دانشگاه 
درصدي جهان، همانند سال قبل ایران در رتبه نهم    3/3نمایه و سهم   12877، با ثبت  (ESCI)ظهور  نمایه استنادي نشریات نو 

) Q1تولید این اسناد قرار گرفته است. از نظر کیفیّت تولید اسناد علمی منتشر شده، تعداد مقاالت منتشر شده در چارك اول (
بوده است    د ارجاعات به مقاالت کشور از رشد خوبی برخوردارو نشریات برتر، تعداد مقاالت پرارجاع و داغ و همچنین تعدا 

 ها به انتشار با کیفیِت باالست.  و این نشانه توجه خاص دانشگاه 

واژگان کلیدي: کمیّت اسناد علمی، کیفیّت اسناد علمی، همکاري علمی، مشارکت دانشگاهی، وبگاه علم، کالریویت  
 آنالیتیکس 
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مقدمه

علمی اسناد  ساالنه  کشور    1ارزیابی  شده  سال  منتشر  2138از 
سال   با  (مطابق  شمسی  اساس  میالدي)  2002هجري  بر   ،

ثبتنمایه درهاي  علم  شده  وبگاه  علمی  اطالعات   2پایگاه 
(WOS)  گزارش هر  آغاز شده و    3مؤسسه کالریویت آنالیتیکس

اکنون با سپري    .]1-20[سال به طور جداگانه منتشر شده است  
تجزیه ومیالدي، نوبت به   2021ماه از سال   قریب به پنجشدن  

2020که در سال    علمی کشور  به اسناد  هاي مربوطدادهتحلیل  
ها، همواره تأکید بر  در طول این سال باشد.  منتشر شده است، می 

داده از  کالریویت  استفاده  مؤسسه  علم  وبگاه  پایگاه  هاي 
ب زیرا  هآنالیتیکس،  است  بوده  اسکوپوس  سابقه  جاي  از 

-در گزینش نشریات براي نمایهتري برخوردار بوده و  طوالنی
است.  ر  باالت استانداردهاي  از  سازي   کرده  علم  استفاده  وبگاه 

شده  داده  بسط  علوم  اصلی)  (هسته  اصلی  نمایه  سه  4شامل 

E)-(SCI    5نشریه، علوم اجتماعی  9370با پوشش(SSCI)    با
هنر   3485پوشش   و  انسانی  علوم  و  با  (A&HCI)  6نشریه 
تعداد نشریات که در اسکوپوس  باشد.  نشریه می   1843پوشش  
شود، تقریبأ دو برابر نشریات نمایه شده در وبگاه علم  نمایه می 

بیشتري   گستردگی  از  که  است  آنالیتیکس  کالریویت  مؤسسه 
اعتبار کافی هم برخوردار   از  برخوردار بوده و صدها مورد آن 

در فاصله    .]21-22[  اندو مورد بازبینی مجدد قرار گرفتهنیستند  
در  شدهنمایه  اعتبار  بینشریه    324،  2017تا    2015سال،  سه  

نمودهمقاله    164000اسکوپوس،   که  منتشر  درصد  8/2اند 
شامل شده است  نمایه  را در این دوره زمانی  پایگاه    هاي ایننمایه

میالدي، نمایه جدیدي تحت عنوان نمایه    2015از سال  .  ] 22[
نوظهور  نشریات  علم    (ESCI)  7استنادي  وبگاه  مجموعه  به 

حاضر   حال  در  که  است  شده  تحت    7728افزوده  را  نشریه 
پوشش دارد. اینها نشریات جدیدي هستند که مورد ارزیابی براي  

 هاي اصلی هستند. تحت پوشش قرارگرفتن در نمایه
هايدر دانشگاه   هاي تحصیالت تکمیلیدوره   و گسترش   ایجاد
موجب شد که    ،هجري آغاز شد  اواسط دهه شصتکه از    ایران

1 Scientific Documents (Article, Review, Letter, proceeding paper, Meeting abstract, News item, Editorial, …) 
2 Web of Science (WOS) 
3 Clarivate Analytics 
4 Science Citation Index-Expanded (SCI-E) 
5 Social Science Citation Index (SSCI) 
6 Art & Humanities Citation Index (A&HCI) 
7 Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

در طول سه دهه هفتاد تا نود هجري کمیِّت تولید اسناد علمی  
به  باشد  داشته  تحسینی  قابل  رشد  اسناد طوريایران  تعداد  که 

، در مجموع سه نمایه حوزه  علمی ایران نمایه شده در وبگاه علم
انسانی و هنر،   در سال علوم، علوم اجتماعی و مجموعه علوم 

پانزده با میزان مشارکت جهانی    134برابر  )،  1985معادل  (   1364
هايسال از شروع دوره سی و پنج  بود. با گذشت    هزارم درصد

میالدي، ایران با نمایه   2020، اکنون، در سال  تحصیالت تکمیلی
درصد مقدار جهانی) در رتبه    02/2سند علمی (   53902کردن  

علمی در دو دهه اول  رشد کمیّت اسناد    پانزدهم جهان قرار دارد.
ناهنجاري موجب  اگرچه  آن،  تشویق  انتشار و  جمله  از  هایی 

بی  نشریات  در  کم مقاالت  و  بیاعتبار  و  هاياخالقیاعتبار 
پژوهشی از جمله تکرار مطالب انتشار یافته، قطعه قطعه کردن  

، اما در طول یک دهه اخیر کیفیّت انتشارات و کذب علمی شد
ت مورد توجه قرار گرفت و نشریات برتر  انتشارات بیش از کمیّ

هايهدف محققان ما قرار گرفت. الزم به تذکر است که در نمایه
بی علمی  اسناد  مقاله،  این  بحث  کممورد  و  قابل اعتبار  اعتبار 

است. نویسنده معتقد است  ا  دور از این آمارههاغماض بوده و ب
گرایی دوران کمّی که رشد کمیّت تولیدات علمی، الزمه عبور از 

کیفی  مطلوب  به  کیفیّت  بررسی  نباشد،  کمّیتی  تا  و  بوده  گرایی 
نخواهد بود. همین رشد کمّیت موجب آموزش و نحوه حضور  

هاي ما  و رقابت پژوهشی در دانشگاه  المللی شدما در عرصه بین 
ب کیفیّت  در  برتري  نهایت  در  و  در  هشکل گرفت  برتري  جاي 

ی ی ست که در عرصه رقابت خطاهاکمیّت مطرح شد. طبیعی ا
ب میه هم  ووجود  بی   آید  رشد  به  مربوط  آن  از  اندازهبخشی 
در  و توقعات و فشارهاي اضافی  هاي تحصیالت تکمیلیدوره

و  ها  دانشگاه بسترها  ایجاد  بدون  علمی،  اسناد  انتشار  براي 
هاي ما به هر حال، امروز دانشگاه   بوده است.هاي الزم  آموزش 

بی عرصه  نمودهن در  پیدا  خوبی  حضور  همه  المللی  با  و  اند 
مسئوالن  ها و واحد نبودن نظر  توجهیها، نامالیمات، بی کاستی

بین  انتشارات  ارزش  در  همچنین،  ما  و  طرف  یک  از  المللی 
هاي ظالمانه وارد بر کشور از طرف  فشارهاي سیاسی و تحریم 
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شد و خوبی در دانشگاه براي رهاي  زیرساختمحققان ما    دیگر،
ریزي مناسب تواند با برنامهاند که می شکوفایی علم فراهم نموده

 از آنها استفاده مطلوب بشود. 
داده در   علمیاستخراج  اطالعات  علم،پایگاه  از    هاي  با   وبگاه 

عنوان    CU=Iranکلمه    نوشتن پیشرفته    بخشدر  جستجوي 
هاي علوم  و انتخاب یکی از بانک  هاسال همه انتخاب مؤسسه و 

(SCIE)  اجتماعی علوم   ،(SSCI)    هنر و  انسانی  علوم  و 
(A&HSCI)  بانک همه  یا  نمایه  و  و    ایرانهاي  ها،  استخراج 

تحلیلسپس   و  نرم آنها    تجزیه  خصوص  با  در  مؤسسه،  افزار 
سندرده نوع  مؤسسات،  موضوعات،  انتشار  و  بندي  سند    سال 

سال انتشار اسناد علمی  در این مقاله، تنها به    انجام و تدوین شد.
شده  توجه    شدن،و نه سال نمایه  (چاپ شده بر روي نشریات)

تمامی اسناد علمی  ها در هر حوزه،  در شمارش تعداد نمایهاست.  
(مقال نامه  مقاله،  هنمایه شده  مقالمروري،   کنفرانسی، چکیده ه  ، 

موارد هیئت تحریره اخبار علمی،  کتاب،  همایشی،  اي، خالصه 
ها استخراج داده و ...) مورد هدف قرار گرفته است.  اصالحات  

دوم  در   و  (پنجم  ماه  بیست  سال  میمیالدي  صورت    2021) 
با این حال،    میالدي تقریبأ کامل باشد.  قبلهاي سال  گرفت تا داده 

افتد که در تجزیه و  هاي بعد اتفاق میتغییراتی در ماه در آمارها  
 تآثیرگذار نخواهد بود. هاي ما زیاد تحلیل

  اسناد علمی ایرانرشد کمیت  روند  

سال   علوم  2020در  در  ایران  شده  منتشر  علمی  اسناد  تعداد   ،
جهان)، در   پانزدهمدرصد مقدار جهانی و رتبه    22/2(  52512

بیست  درصد مقدار جهانی و رتبه    95/0(  4228علوم اجتماعی  
درصد مقدار   0/ 29(  294جهان) و در علوم انسانی و هنر  و نهم

  2/ 02(   53902  جهان) و در مجموع  سی و هفتمجهانی و رتبه  
نسبت به سال قبل  باشد.  می  پانزدهم)درصد مقدار جهانی و رتبه  

)، رتبه ایران در حوزه علوم یک واحد و در هر  2019میالدي ( 
عالوه هنر سه ه نی بکدام از دو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسا

واحد رشد داشته و این منجر به پشت سر گذاشتن کشور روسیه  
در مجموع سه حوزه و صعود از رتبه شانزدهم به پانزدهم شده  
است. سال قبل، کشور سویس پشت سر گذاشته شده بود. میزان  
به   اسناد علمی کشور در مجموع سه حوزه نسبت  تعداد  رشد 

درصد بوده است و این در حالی است که سال  و نیم  سال قبل ده  

در شکل  درصدي را تجربه کرده بودیم.  حدود پانزده  قبل رشد  
در    ) روند تغییرات رو به رشد تعداد کل اسناد علمی کشور1(

حوزه علوم، علوم هر یک از سه    در  طول بیست سال گذشته،
  به تفکیک و در مجموع سه   عالوه هنر ه و علوم انسانی ب  اجتماعی

در ضمن، در نمایه استنادي نشریات   نشان داده شده است.حوزه  
ثبت  (ESCI)نوظهور   با  سهم    12877،  و  درصدي    3/3نمایه 

جهان، همانند سال قبل ایران در رتبه نهم تولید این اسناد قرار 
 گرفته است. 

کشورهاي مختلف بر اساس تعداد اسناد   بندي)، رتبه2شکل (در  
در سال   نمایه شده  (هسته    2020علمی  مجموع سه حوزه  در 

هنر) وبگاه علم،   انسانی و  اجتماعی، علوم  اصلی: علوم، علوم 
همچون    نشان داده شده و با دو سال قبل آن مقایسه شده است.

گذشته، با   سال  ترتیب  به  انگلستان  و  چین  امریکا،  کشورهاي 
درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در    8/6و    7/21،  7/25

داشته رده قرار  سه  تا  یک  مشارکت  هاي  درصد  کاهش  اند. 
کشورهاي مختلف آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن و فرانسه مشهود  

مشارکت درصد  افزایش  ایتالیا،   است.  هند،  چین،  کشورهاي 
شهود است.  اسپانیا، ایران، ترکیه، برزیل و عربستان سعودي نیز م

آنها در طول   سایر کشورها، تغییر چندانی در مشارکت جهانی 
شود. عربستان سعودي توانسته است  سه سال اخیر مشاهده نمی 

به اسناد علمی  انتشار  را در  از یک    میزان مشارکت خود  بیش 
بیشترین   امریکا و  به  بیشترین کاهش مربوط  ارتقا دهد.  درصد 

است. چین  کشور  به  مربوط  در    افزایش  چین  کشور  اگرچه 
علمی سال اسناد  تولید  در  خود  سهم  است  توانسته  اخیر  هاي 

علوم را بسیار نزدیک به امریکا نماید و در رتبه دوم قرار بگیرد، 
 حوزه علوم اجتماعی جایگاه سوم (انگلستان جایگاه دوم   اما در

را دارد) و در حوزه علوم انسانی و هنر جایگاه هشتم (بعد از  
و   کشورهاي استرالیا  اسپانیا،  کانادا،  آلمان،  انگلستان،  آمریکا، 

به ترتیب) قرار بگیرد. در شکل ( )، درصد مشارکت  2فرانسه، 
کشورهاي پیشرو در تولید اسناد علمی در سه حوزه مختلف با  

اند. در غالب کشورهاي آسیایی تفاوت زیادي هم مقایسه شده 
با دو ح هنر  انسانی و  وزه دیگر علم  در مشارکت حوزه علوم 

شود و  وجود دارد. در مورد کشور روسیه نیز یک استثنا دیده می
آن مشارکت بیشتر این کشور در حوزه علوم انسانی و هنر نسبت  

 به حوزه علوم اجتماعی است. 
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 (SSCI)علوم اجتماعی   ،(SCI-E)علوم سه حوزه  مجموع در سال اخیر، بیست در نمایه شده اسناد علمی ایران  کل تعداد) روند افزایش  (الف :1شکل 

) ب(.    (ESCI)ایران در نشریات نوظهور    هايهمراه رشد تعداد نمایههاي مختلف بهافزایی در سالصورت هم، به(A&HCI)هنر    عالوههبعلوم انسانی  و  
،  (A&HCI)عالوه هنر  هو علوم انسانی ب  (SSCI)روند افزایش تعداد کل اسناد علمی ایران نمایه شده در بیست سال اخیر، در دو حوزه علوم اجتماعی  

دست آمده است تا به  هدر قسمت (الف) ب (SCI-E)م هاي حوزه علوهاي مختلف. در واقع، نمودار (ب)، با حذف رشد نمایهافزایی در سالصورت همبه
 هاي این دو حوزه، از طریق تغییر مقیاس محور عمودي نمودار قابل ردیابی باشد.دلیل تعداد بسیار کمتر نمایه
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2020عالوه هنر در سال  کشورها از نظر درصد مشارکت جهانی آنها در مجموع سه حوزه علوم، علوم اجتماعی، علوم انسانی به  بندي(الف) رتبه  : 2  شکل

عالوه هنر در سال  درصد مشارکت هر کشور به تفکیک در علوم، علوم اجتماعی، علوم انسانی به(ب)  ).  2018و    2019و مقایسه مقدار آن با دو سال قبل (
دهد، دانمارك از نظر مجموع  باشد. همانطور که شکل نشان میمی  (SCI-E)یب کشورها در شکل (ب)، بر اساس رتبه آنها فقط در حوزه علوم  . ترت2020
 هاي علوم، عربستان جلوتر از دانمارك است.هاي سه حوزه از عربستان یک رتبه باالتر است (شکل الف)، اما بر اساس تعداد نمایهنمایه

14به ازاي هر سند علمی در حوزه علوم انسانی و هنر در ایران،  
مقاله در حوزه علوم در    179مقاله در حوزه علوم اجتماعی و  

نوشته شده است. در همین سال، در جهان به ازاي    2020سال  
مقاله در حوزه علوم    4هر مقاله در حوزه علوم انسانی و هنر،  

این آمارها شود.  قاله در حوزه علوم نوشته میم  22اجتماعی و  
دهد که رشد علم در ایران متوازن نبوده است. تولیدات  نشان می

عالوه هبهاي علوم اجتماعی و علوم انسانی  علمی ایران در حوزه 
غالبأ همه رشته  هنر،  ورود  در  توازن  ایجاد  است.  بهداخلی  ها 

بینعرصه  است. هاي  مهم  ضرورت  یک  که  چه  المللی  بسا 
هاي علوم اجتماعی و علوم انسانی  ضرورت حضور ما در حوزه 

عالوه هنر بیشتر بوده و کمک بیشتري به دیپلماسی علمی و  هب
 سیاسی خواهد کرد. 
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لید اسناد مشارکت ایران با کشورهاي مختلف در تو
 )2019  - 2020اخیر (  سال دو  علمی در  

در جلوه    علم موضوعی جهانی است و با توجه به زبان مشترك
هاي  تعامالت و همکاري   در   پژوهشگران  ،انگلیسی)زبان  (  علم

جهانی را فراهم نموده    معضالتخود، موجبات برخورد با  علمی  
می آنها  به حل  مساعی  تشریک  با  جهانی   معضالتپردازند.  و 

کشورهاي   درگیر  پژوهشگران  همه  همکاري    معضل نیازمند 
در   مختلف  کشورهاي  پژوهشگران  همکاري  روابط  هستند. 

از    یدیپلماسی علمگذار است.  المللی کشورها تاثیرسیاسی و بین
و تسلط بر سهم    در رقابتمختلف    ي راهکارهاي کشورهاجمله  

از   می و  امکانات  بیشتري  زیرا  منابع جهان محسوب  علم شود 
ثروت   و  قدرت  اصلی  همینمی مؤلفه  از  که    باشد.  روست 

رقابت در   دنبال  به  براي توسعه علمی خود  کشورها  همکاري 
همکاري  گسترش  منظور  به  پیشرفته،  کشورهاي    هاي هستند. 

علمی کشورهاي    توان  علمی با کشورهاي مختلف و استفاده از
گسترش    جهتمختلف و بکارگیري نخبگان سراسر جهان در  

علم خود، در حوزه سیاست خارجی خود داراي نقشه راه بوده  
آن سرمایه براي  از همین گذاري می و  کارهاي  کنند.  که  روست 

زیربناي  گیرد تا در خدمت  علمی مشترك مورد تشویق قرار می 

در   مهمی  سهم  علمی،  دیپلماسی  بگیرد.  قرار  کشور  توسعه 
به و  داشته  کشورها  خارجی  قدرت  سیاست  مؤلفه  یک  عنوان 

می  همکاريشود.  محسوب  با    گسترش  ایران  علمی  هاي 
از رشد علمی   اخیر نشان  کشورهاي مختلف در طول دو دهه 

علمی خوب و کارآمد در  توان  کشور داشته و حکایت از یک  
هاي ما دارد. تعداد اسناد علمی نمایه شده ایران در هسته نشگاهدا

انسانی ب عالوه هاصلی وبگاه علم (علوم، علوم اجتماعی، علوم 
حاصل شده    2020هنر) که با مشارکت دیگر کشورها در سال  

) نشان داده شده و با مقدار آن در سال قبل  3است، در شکل ( 
ره بیشترین همکاري علمی  میالدي مقایسه شده است. ایران هموا 

در   است.  داشته  امریکا  متحده  ایاالت  کشور  با  سند    4201را 
درصد) هشت  به  نزدیک  قبل،  سال  (مثل  ایران  آدرس    علمی 

آورده شده    2020عنوان شریک اول علمی در سال  امریکا هم به 
آلمان   و  ایتالیا  انگلستان،  ویتنام،  استرالیا،  کانادا،  چین،  است. 

دي ایران هستند که نام هر یک در بیش از دو  شرکاي علمی بع
میزان   است.  شده  قید  کشور  علمی  اسناد  درصد  نیم  و 

بینهمکاري  علمی  رشد هاي  از  قبل  سال  به  نسبت  ما  المللی 
، نسبت به  خوبی برخوردار بوده است. بیشترین رشد همکاري

 ویتنام بوده است.  ،، کانادابا کشورهاي آمریکا، چین سال قبل،

 

) مقایسه شده نارنجی(ستون  2019) که با مقدار سال ايقهوه(ستون  2020تعداد اـسناد علمی منتـشر ـشده مشترك ایران با دیگر کشورها در سال   :3 ـشکل
 .است
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هاي ایران در تولید اسناد علمی منتشر    میزان مشارکت دانشگاه
 2020شده در سال 

بادانشگاه   دانشگاه    کشور)درصد    8/ 0(  4290  انتشار  تهران  و 
پزشکی   باعلوم  سند  کشوردرصد    8/7(  4188  انتشار  تهران   (

کشور از نظر    هايدانشگاهعلمی به ترتیب در مقام اول و دوم  
اسناد علمی قرار   دانشگاه علوم پزشکی .  اندگرفتهکمیّت تولید 

دانشگاه تربیت  ،  درصد کشور)  1/5(   2757  انتشار  شهید بهشتی با
با کشور)  4/4(   2391  انتشار  مدرس  علوم    و   درصد  دانشگاه 

سند علمی، به  درصد کشور)  7/3(  2017پزشکی ایران با انتشار  
همانطور که شکل  د.  نقرار دار  پنجمهاي سوم تا  رتبه   رترتیب د

می 4( نشان  دانشگاه)  منتشر شده  علمی  اسناد  تعداد  ي  هادهد، 
) از  2019سال  نسبت به سال میالدي قبل (  2020در سال    ایران

ب برخوردار  خوبی  است. رشد  پزشکی  دانشگاه  وده  علوم  هاي 
نسبت به سال قبل، از   ، شیراز و تبریزایران ،تهران، شهید بهشتی

بوده  برخوردار  خوبی  علمی  اسناد  انتشار  به رشد    که طورياند 
از   را  خود  جایگاه  است  توانسته  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 

دانشگاه ارتقا دهد.  پنجم  به  تبریز و علوم پزشکی    هشتم  هاي 
جایگاه نیز  به  تبریز  ترتیب  به  را  قبل  سال  نهم  و  هفتم  هاي 

اند. دانشگاه صنعتی اصفهان  هاي ششم و هفتم ارتقا دادهجایگاه
قبل از نظر کمیّت تولید اسناد و دانشگاه پیام نور، نسبت به سال 

داشتهعلمی   دانشگاهافت  کل  مجموعه  اسالمی  اند.  آزاد  هاي 
میالدي توانسته    2020سند علمی در سال    8115کشور، با انتشار  

است همانند سال قبل پانزده درصد اسناد علمی کشور را تولید  
 نماید. 

 

 
وبگاه    )هسته اصلیعالوه هنر (هدر مجموع سه نمایه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی ب  مختلف ایران در انتشار اسناد علمی  هايسهم دانشگاه  :4  شکل
حذف  2020در سال  سند علمی 600داراي کمتر از  هاينام دانشگاه .)نارنجیهاي (ستون  2019) در مقایسه با سال ايقهوه(ستونهاي  2020در سال  علم

 .شده است
 

اسناد علمی منتشر شده ایران در    و انتشار  پراکندگی موضوعی
الکترونیک  در   2020سال   و  برق  درصد    7/6(  3635مهندسی 

قبلسناد کشورا مواد عمومی    )،، همانند سال    5/ 9(  3188علم 
علوم محیطی )،  درصد کمتر از سال قبل  6/0،  سناد کشوردرصد ا
، حدود یک درصد افزایش نسبت اسناد کشور  درصد  4/5(   2889

، مشابه  اسناد کشوردرصد    5(   2690شیمی فیزیک  )،  به سال قبل
، مشابه  اسناد کشوردرصد    4/4(  2372شیمی عمومی  ) ،  سال قبل
قبل زیست و    )سال  و  مولکولی  بیوشیمی  (چهار    2150شناسی 

درصد اسناد کشور، مشابه سال قبل) سند علمی منتشر شده و  
بوده  کشور  برتر  (کتگوري)  رشته  و  اند.  شش  بیوشیمی 
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شناسی مولکولی در سال قبل هشتمین رشته بوده است و  زیست 
سال   در  را  خود  جایگاه  رتبه  دو  است  بهبود   2020توانسته 

 ببخشد. 

موضوعی نظر  سال    از  رتبه   ،2020در  قبل،مشابه  سال   بندي 
درصد اسناد کشور)، شیمی (با    0/22سند،    11851مهندسی (با  

سند،    4933علم مواد (با    درصد اسناد کشور)،  14/ 6سند،    7871
(با    2/9 فیزیک  کشور)،  اسناد  درصد    7/ 9سند،    4251درصد 

درصد اسناد   9/5سند،    3199(با  علوم کامپیوتر  و    اسناد کشور)
اي  البته دقت شود که مهندسی مجموعه اند.  کشور) پیشتاز بوده 

 هاست. اي از گرایشهاست، در حالی که شیمی مجموعه از رشته

بوده است    4173برابر    2020تعداد مقاالت مروري ایران در سال  
درصد اسناد علمی تولید شده کشور بوده    7/7که در برگیرنده  

س با  مقایسه  در  و  ( است  قبل  خوبی    3/6ال  رشد  از  درصد) 
متخصصین   توسط  مروري  مقاله  نوشتن  است.  بوده  برخوردار 

شود  توانمند و غالبأ به صورت دعوت از سوي نشریات انجام می 
می  کشور  مقاالت  به  ارجاعات  افزایش  موجب  لذا  و  و  شود 

   تقدیر است.قابل

در  ایران  اسناد علمی  منتشرکننده  نشریات  کیفیت 
 2020سال  

علمی   مجموعه  ایراناسناد  شامل  در  علمی   6047اي    نشریه 
نشریه، هر کدام بیش از یکصد    58در  است.  منتشر شده    مختلف

یکصد و هفتاد  نشریه بیش از  پانزده  در  مقاله چاپ شده است.  
توسط نویسندگان ایرانی منتشر شده است.    2020مقاله در سال  

ت ایرانی منتشر  ) این نشریات و تعداد مقاال1در جدول شماره ( 
صرف  آنها داده شده است.    (Q)شده در آنها به همراه چارك  

  (Q1)غالب این نشریات در چارك اول  نظر از سه نشریه ایرانی،  
ایران است. البته،    قرار دارند که داللت بر رشد کیفیت مقاالت 

گویاي برتري نشریه   تواندصِرف باالتر بودن چارك نشریه، نمی 
نشریه  کیفیت  و  اعتبار  معیارهاي  از  یکی  نشریه،  باشد. چارك 
کیفیت   سنجش  معیارهاي  دیگر  به  باید  آن  کنار  در  و  است 

داراي   Q2نشریات توجه نمود. گاهی ممکن است یک نشریه  
نشریه   یک  از  واالتري  ارزشی  به   باشد.  Q1معیارهاي  طور اما 

می مجقاطع  که  کرد  بیان    اً قطع  Q2و    Q1موعه نشریات  توان 
 باشد.می  Q4و   Q3ارزشمندتر از مجموعه نشریات 

 

مقاله داراي نویسنده ایرانی را    170پانزده نشریه که هر کدام بیش از    :1جدول  
اند. سه نشریه ایرانی است که با عالمت * مشخص منتشر کرده 2020در سال 

 ند. شده

 
 

  2021شده در انتهاي ماه چهارم سال  ثبت تعداد مقاالت پرارجاع  
مورد بوده است که کشورهاي چین، امریکا،   21419جهان برابر  

انگلستان، آلمان و ایتالیا، به ترتیب، پنج مکان نخست را کسب  
مقاله پرارجاع (سهم چهار درصدي از   845نموده و کشور ما با  

به  دارد.  قرار  سیزدهم  مکان  در  جهان)  داغ  مقاالت  الوه،  عکل 
نیز   جهان  داغ  مقاالت  که    1930تعداد  است  شده  ثبت  مورد 

به ترتیب،   استرالیا،  انگلستان، آلمان و  کشورهاي چین، امریکا، 
با   ما  نموده و کشور  را کسب  داغ    74پنج مکان نخست  مقاله 

(سهم سه و هشت دهم درصدي از کل مقاالت داغ جهان) در  
دیگر عبارت  به  دارد.  قرار  پانزدهم  کیفیت  مکان  نظر  از   ،

با در نظر گرفتن سهم مقاالت پرارجاع و داغ، رتبه  انتشارات، 
ایران از نظر کیفیت باالتر از کمیت تولیدات علمی است و این  
اخیر   انتشارات در طول یک دهه  کیفیت  به  بیشتر  نشانه توجه 

 است. 

 سخن آخر 

دانشگاه  پژوهشی  فعالیت  اخیر  دهه  یک  طول  سهم  در  ها، 
کمیّت تولید اسناد علمی جهان از یک درصد به دو  کشورمان از 

درصد رسید. این در حالی است که سهم مقاالت پراستناد و داغ  
جمهوري اسالمی ایران چهار درصد مقدار جهانی است و از نظر  
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کیفیّت جایگاه ما در رتبه بهتري قرار دارد. بنابراین، سهم کیفیّت  
ن پیشی گرفته است.  انتشارات از سهم کمیّت انتشارات کشورما
تحریم با  همراه  که  است  حالی  در  کمبود  این  و  ظالمانه  هاي 

ها، نظام تحقیقاتی کشور از برنامه  هاي پژوهشی دانشگاهبودجه 
واحدي تبعیت نکرده و دولتمردان ما سخن و سیاست واحدي  

اند. حتی، سیاستگذاران اجرایی در انتشارات علمی کشور نداشته 
دولتمردان   و  بهانهکشور  به  گاهی  مقابل  ما،  در  مختلف  هاي 

هاي نومیدانه زده و پژوهشگران  انتشارات جهانی کشور، حرف 
ها کشور را متهم به ناکارامدي نموده و کار آنها را براي اجنبی

ها که از ضعف اند. گروهی هم در درون دانشگاه منتصب دانسته 
بلند  بنیادي آموزش و پژوهش برخوردارند، مرتب صداي خود را

انکار  را  کشور  علمی  انتشارات  کیفیّت  و  کمیّت  رشد  و  کرده 
به ریشه فعالیت نشر بین زنند و فریاد  المللی می نموده و تیشه 

زنند.  تحقیق کاربردي و کار براي جامعه و اثرگذاري اجتماعی می 
دانند که رشد کمیّت و کیفیّت انتشارات کشور،  آنها در واقع نمی 

هاي کاربردي نیست، بلکه  فعالیت در پژوهش  نه تنها ترمزي براي
محققان ما با تکیه بر دانش ایجاد شده خود و کسب قدرت علمی  

المللی قادر خواهند بود با دیپلماسی علمی، بیشتر در عرصه بین
جلب  با  و  داده  ارتقا  را  کشور  سیاسی  دیپلماسی  جایگاه 

عههاي مختلف در سطح جهان، اثرگذاري بهتري در جام همکاري 
خود داشته باشند. ضروري است که افراد مخالف تشویق به نشر  

المللی موجب افزایش المللی توجیه شوند که انتشارات بینبین
توان ملی در عرصه علم، نوآوري، فناوري و صنعت و اثرگذاري  

گردد نظام تحقیقات کشور و  شود. پیشنهاد می اجتماعی بهتر می 
و محققان ما در حوزه علوم  سخن مسئوالن ذیربط هماهنگ شده  

بین انتشارات  هنر، در صحنه  فعالتري  انسانی و  المللی، حضور 
 داشته باشند.

 منابع و مؤاخذ

) بررســی کارنامه پژوهشــی ایران در  1381. صــبوري، علی اکبر. (]1[
 .78-95، صفحات 28، رهیافت، شماره 2002سال 

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

ان، نجمه. (]3[ اـس بوري، علی اکبر و پورـس ) تولید علم ایران 1383. ـص
 .60-66، صفحات  34، رهیافت، شماره 2004در سال 

ان، نجمه. (]4[ اـس بوري، علی اکبر و پورـس ) تولید علم ایران 1385. ـص
 .49-52، صفحات  37، رهیافت، شماره 2005در سال 

ــبوري، علی اکبر. (]5[ ــال  1386. صـ ،  2006) تولـید علم ایران در سـ
 .40-45، صفحات 38رهیافت، شماره 

ــبوري، علی اکبر. (]6[ ــال  1386. صـ ،  2007) تولـید علم ایران در سـ
 .35-40، صفحات 41رهیافت، شماره 

ــبوري، علی اکبر. (]7[ ــال  1387. صـ ،  2008) تولـید علم ایران در سـ
 .21-31، صفحات 43رهیافت، شماره 

، نـشاء2009) تولید علم ایران در ـسال 1389. ـصبوري، علی اکبر. (]8[
 .6-10، صفحات  1علم، مجلد  

، نـشاء2010) تولید علم ایران در ـسال 1390. ـصبوري، علی اکبر. (]9[
 .16-23، صفحات  2علم، مجلد  

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

) تولید اســناد علمی ایران در ســال 1392. صــبوري، علی اکبر. (]11[
 .96-103، صفحات  3، نشاء علم، مجلد  2012

) تولید اســناد علمی ایران در ســال 1393. صــبوري، علی اکبر. (]12[
 .94-100، صفحات  4، نشاء علم، مجلد  2013

ــبوري، علی  ]13[ میترا و صـ د علم در  1392اکبر. (. پیرحقی،  ) تولـی
هاي برتر منطقه ، حوزه علوم زیســتی: مقایســه ایران با جهان و قدرت

 .10-18، صفحات  4نشاء علم، مجلد  
،  2014) اسـناد علمی ایران در سـال 1394. صـبوري، علی اکبر. (]14[

 .6-17، صفحات  5نشاء علم، مجلد  
،  2015در سـال ) اسـناد علمی ایران 1395. صـبوري، علی اکبر. (]15[

 .92-102، صفحات  6نشاء علم، مجلد  
،  2016) اسـناد علمی ایران در سـال 1396. صـبوري، علی اکبر. (]16[

 .72-79، صفحات  7نشاء علم، مجلد  
،  2017) اسـناد علمی ایران در سـال 1397. صـبوري، علی اکبر. (]17[

 .1-13، صفحات  8نشاء علم، مجلد  
بوري، علی اکبر. (]18[ ال ) 1398. ـص ناد علمی ایران در ـس ارزیابی اـس

 .2-13، صفحات  9، نشاء علم، مجلد  2018
بوري، علی اکبر. (]19[ ال 1399. ـص ناد علمی ایران در ـس ) ارزیابی اـس

 .68-99، صفحات  10، نشاء علم، مجلد  2019
بوري، علی اکبر. (]20[ رفت  ) چ1399. ـص رورت مهم براي پیـش ند ـض

 .37-46صفحات   ،11، نشاء علم، مجلد  علم در ایران
[21]. Chawla, D. S. (2021). Hundreds 
of'predatory'journals indexed on leading scholarly 
database. Nature. https://doi. org/10.1038/d41586-
021-00239-0. 
[22]. Macháček, V., & Srholec, M. (2021). 
Predatory publishing in Scopus: evidence on cross-
country differences. Scientometrics, 126(3), 1897-
1921



 Science and Education 

Science Cultivation-Vol 11, No.2, June 2021 
13 

 

Evaluating of Iran Scientific Documents in 2020

Ali Akbar Saboury*,1

The total number of scientific documents indexed by Iran on the Web of Science in 2020 database of 
Clarity Analytics has grown by about ten percent compared to the previous year, and Iran was able to 
reach 15th rank in the world in terms of the quantity of production of scientific documents. Over the 
past decade, not only our contribution of the world's scientific papers increased from one percent to two 
percent, but also Iran's position in terms of the quality of scientific papers has surpassed relative to 
quantity issue. In detail, the number of Iranian scientific documents was 52512 (2.22% of the world value 
and rank of 15; one rank higher compared to the previous year) in science, 4228 (0.95% of the world 
value and rank of 29; three ranks higher compared to the previous year) in social sciences, 294 (0.29% of 
the world value and rank of 37; three ranks higher compared to the previous year) in art and humanities, 
and 53902 (2.02% of the world value and rank of 15; one rank higher compared to the previous year) in 
total, in 2020. As before, USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to 
their contributions of 25.7%, 21.7% and 6.8%, respectively, for scientific documents productions in 2020. 
University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Shahid Beheshti University of Medical 
Science, Tarbiat Modares University, and Iran University of Medical Science were the five top 
governmental universities in 2020 respectively. As before, 15.0% of scientific documents are related to all 
branches of Islamic Azad University in 2020. In Emerging Sources Citation Index (ESCI), by recording 
12877 indexes and 3.3 percent of contribution in the World, Iran is located in 9th rank as before. In 
terms of the quality of production of published scientific documents in Iran, the number of articles 
published in Q1 and top journals, the number of highly cited and hot articles in the country along with 
the number of citations have been grown, which shows the growth of the quality of scientific documents 
as signs of universities' special attention to the high-quality publishing. 
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