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  ٢٠٢١ايران در سال  يعلم اسناد بررسي 
 ،*١علي اكبر صبوري 

  كيده چ

نمايه ،  ٢٠٢١در سال   آناليتيكس،  بر اساس تعداد  پايگاه وبگاه علم مؤسسه اطالعات علمي كالريويت  در  ثبت شده  ر دهاي 

پنج كشور نخست به ترتيب ميزان مشاركت آنها در توليد   عالوه هنر،ه مجموع سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني ب

درصد مشاركت در اسناد علمي نمايه شده در حوزه    ٢٤/ ٧چين با    اند.وده امريكا، چين، انگلستان، آلمان و ايتاليا ب   اسناد علمي

نظر از رشد بسيار چشمگير چين، دو كشور هند و عربستان  درصدي بوده است. صرف   ٢٣/ ١  علوم برتر از امريكا با مشاركت

  ٢٠٢٠و    ٢٠١٩اند. جمهوري اسالمي ايران، در سالهاي  سعودي، بيشترين رشد را در اسناد علمي در طول سه سال اخير داشته 

تشر شده درصد كاهش يافته است. تعداد اسناد علمي من  ٨٩/١به    ٢٠٢١درصدي داشته است اما در سال    ٩١/١ميزان مشاركت  

درصد مقدار  ٠٠/١( ٤٢٩٦درصد مقدار جهاني و رتبه شانزدهم جهان)، در علوم اجتماعي  ٠٥/٢( ٥٠٩٠٠ايران در حوزه علوم 

درصد مقدار جهاني و رتبه سي و هشتم جهان) و در    ٢٧/٠(  ٢٧٣جهاني و رتبه بيست و نهم جهان) و در علوم انساني و هنر  

)، رتبه ايران تغييري  ٢٠٢٠باشد. نسبت به سال قبل ميالدي (ني و رتبه شانزدهم) مي درصد مقدار جها  ٨٩/١(  ٥٢٢٣٠مجموع  

درصدي جهان، ايران در   سهنمايه و سهم    ١٢٠٤٣، با ثبت  (ESCI)نداشته است. در ضمن، در نمايه استنادي نشريات نوظهور  

  ، به ترتيب ٢٠٢١چاپ شده در سال  مقاله داغ ٧٣و  مقاله پرارجاع ٧٩٤رتبه دوازدهم توليد اين اسناد قرار گرفته است. ايران با 

باشد.  مي   ١٦رتبه جهاني ايران در مجموع مقاالت پرارجاع و داغ    .داشته است  درصدي  ٣/ ٢  ي ودرصد  ٤/٣سهم مشاركتي  

ر  باشند. سه ناشر مشهو) ميQ2و    Q1اركهاي اول و دوم (چغالب نشرياتي كه تعداد مقاالت ايران در آنها زياد است، در  

سند، نقش اول را در انتشارات اسناد    ٤٢٧٦و    ١٠٨٤٧،  ١٦٥٤٩نيچر و وايلي، به ترتيب با انتشار  -المللي الزوير، اشپرينگربين 

 ٠/٨(  ٤١٥٥درصد كشور) و دانشگاه تهران با انتشار    ٥/٨(  ٤٤٦٨اند. دانشگاه علوم پزشكي تهران با انتشار  علمي ايران داشته 

اند. سهم  تيب در مقام اول و دوم دانشگاه هاي كشور از نظر كميّت توليد اسناد علمي قرار گرفته درصد كشور) سند علمي به تر 

علوم پزشكي شهيد دانشگاه  اين دو دانشگاه در طول پنج سال گذشته همواره شانزده درصد اسناد علمي كشور بوده است.  

  اند.  را به خود اختصاص داده  مپنجهاي سوم تا رتبه علوم پزشكي ايران، به ترتيب، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه بهشتي، 

  
كالريويت  ، همكاري علمي، مشاركت دانشگاهي، وبگاه علم،  ، كيفيّت اسناد علمي اسناد علميكميّت    گان كليدي: واژ

 آناليتيكس 
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   مقدمه

از سال  منتشر شده كشور   ١ارزيابي ساالنه اسناد علميدر ادامه  

ا استفاده ، بميالدي)  ٢٠٠٢هجري شمسي (مطابق با سال    ١٣٨٢

علم نمايهاز   وبگاه  علمي  اطالعات  پايگاه  در  شده  ثبت   ٢هاي 

(WOS)   آناليتيكس كالريويت  با ،  ]٠٢-١[ ٣مؤسسه  اكنون 

تجزيه و تحليل  ميالدي، نوبت به    ٢٠٢٢ماه از سال    پنجگذشت  

  ٢٠٢١در سال  انتشار يافته    ،علمي كشور  به اسناد  هاي مربوطداده

آناليتيكس داراي   وبگاه علمباشد.  است، مي    مؤسسه كالريويت 

با   E)-(SCI ٤سه نمايه اصلي (هسته اصلي) علوم بسط داده شده 

  ٥٥٣٣با پوشش     (SSCI)٥نشريه، علوم اجتماعي   ٥٤٠٩پوشش  

نشريه    ٥١١٨با پوشش    (A&HCI) ٦نشريه و علوم انساني و هنر 

ميالدي، نمايه جديدي تحت عنوان نمايه    ٢٠١٥از سال    باشد.مي

نوظهور  نشريات  علم    (ESCI) ٧استنادي  وبگاه  مجموعه  به 

حاضر   حال  در  كه  است  شده  تحت    ٨٠٨٢افزوده  را  نشريه 

پوشش دارد. اينها نشريات جديدي هستند كه مورد ارزيابي براي  

  هاي اصلي هستند. تحت پوشش قرارگرفتن در نمايه

صورت   به  علمي  اسناد  انتشار  محض  به  اخير،  سال  چند  در 

مي٨برخط  نمايه  تاريخ  ،  و  برخط  شوند  زمان  همان  آنها  انتشار 

اي  شوند. چنانچه مقاله ثبت مي  ٩شدن و تحت نمايه زود دسترس 

در سال   برخط  در سال    ٢٠٢٠به صورت  و  يابد    ٢٠٢١منتشر 

و سال انتشار    PYبا اختصار  آن  ١٠انتشار نهايي يابد، سال انتشار

هاي  استخراج داده در  شود.  داده مي   FPYآن با اختصار   ١١نهايي

علمياطال علم،پايگاه  از    عات  كلمه   نوشتنبا    وبگاه 

FPY=2021    عنوان مؤسسه  در  پيشرفته  جستجوي  و  بخش 

بانك از  يكي  اجتماعي (SCIE)علوم  هاي  انتخاب  علوم   ،

(SSCI)    و علوم انساني و هنر(A&HSCI)   ها، و يا همه بانك

تجزيه و سپس  استخراج و    ٢٠٢١انتشار نهايي در سال  هاي  نمايه

بندي موضوعات،  افزار مؤسسه، در خصوص ردهبا نرمآنها    تحليل

 
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) 
8 Online 
9 Early Access 
10 Publication Year (PY) 
11 Final Publication Year (FPY) 

سند نوع  انتشار  و  مؤسسات،  شد.   سال  تدوين  و  انجام    سند 

ها بر اساس تعداد آنها در كشورهاي مختلف  عالوه، وقتي نمايههب

هاي به آدرس ايران جدا و مجدد مورد تجزيه  بدست آمد، نمايه

هاي قبل هم  براي مقايسه، آمار سال  و تحليل آماري قرار گرفت. 

ها در هر در شمارش تعداد نمايه   به همين روش استخراج شد.

،  همقالشامل تمام موارد  اسناد علمي نمايه شده (كل  تمامي  حوزه،  

نامه  مقاله مقالمروري،  چكيدهه  ،  اخبار   كنفرانسي،  همايشي، 

..)  اي، خالصه كتاب، اصالحات و . علمي، موارد هيئت تحريره

پنجم ماه    هفتمبيست و  ها در  استخراج داده قرار گرفت.  نظر  مورد  

 ) داده   ٢٠٢٢) سال  ميميالدي  تا    قبلهاي سال  صورت گرفت 

  ي حاصله به مرور زماندر آمارها،  البته  ميالدي تقريبأ كامل باشد.

در تجزيه    چندان   كهخواهد افتاد  هاي بعد اتفاق  تغييراتي در ماه 

  نخواهد بود. مؤثر هاي ما و تحليل

  جهان در وبگاه علم  ٢٠٢١هاي سال نمايهمروري بر 

، تعداد اسناد علمي نمايه شده در وبگاه علم، در  ٢٠٢١در سال  

  ٤٣١٥٥٤مورد، در حوزه علوم اجتماعي    ٢٤٧٩٨٢٥حوزه علوم  

و در مجموع    مورد  ١٠٢٠٢٨هنر  بعالوه  علوم انساني  حوزه  و در  

از   ٢٠٢٠مورد بوده است كه نسبت به سال   ٢٧٥٧٧٣٤  سه حوزه

ز نظر نوع اسناد ا  . رشد حدود پنج درصد برخوردار بوده است

درصد مقاالت مروري،    ٧درصد مقاله كامل تحقيقاتي،    ٧٥علمي،  

درصد ساير موارد بوده   ١٠درصد چكيده مقاالت كنفرانسي و   ٨

درصد    ٢درصد اين اسناد به زبان انگليسي بوده و تنها    ٩٨است.  

زبان به  ديگر  آنها  مختلف  اسپانيايي،  هاي  فرانسوي،  (آلماني، 

  پني، پرتغالي و ...) منتشر شده است. چيني، روسي، ژا

تعداد كل نشريات در مجموع هر سه حوزه علوم، علوم اجتماعي، 

مورد بوده است كه بيشترين آنها    ١٤١٨٢  علوم انساني و هنر برابر

نيچر -اشپرينگر  ،درصد كل)  ٥/١٤تعداد،    ٢٠٦٨مربوط به الزوير (

تعداد،    ١٤٣٢فرانسيس (-، تيلوردرصد كل)  ١/١٤تعداد،   ٢٠٠٠(
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سه    باشد.مي   درصد)  ٤/٩تعداد،    ١٣٣٧درصد) و وايلي (  ١/١٠

شامل   اسناد علمي، به ترتيبسازي  ناشر برتر از نظر تعداد نمايه

اشپرينگر مي-الزوير،  وايلي  و  ( نيچر  جدول  در  سهم  ١باشد.   (

درصد    ٧٣  نشان داده شده است.   ٢٠٢١ه ناشر برتر در سال  وازدد

برتر جهان اختصاص ايهنم اين دوازده ناشر  به  هاي وبگاه علم 

  دارد. 

  

برتر سال ه ناشر  وازددبراي    هاي اصلي وبگاه علمهمراه تعداد نشريه در نمايهبه  ، سال شروع فعاليت و كشوردرصد اسناد علمي  ،: تعداد نمايه١جدول  

٢٠٢١  

  درصد مشاركت   تعداد سند نمايه شده   تعداد نشريه  كشور (سال شروع)  نام ناشر   رديف 

١  Elsevier ) ٩/٢٢  ٦٣٢٦١٧  ٢٠٦٨  ) ١٨٨٠هلند  

٢  Springer-Nature  ) ٧/١١  ٣٢١٨٠٧  ٢٠٠٠  ) ١٨٤٢آلمان  

٣  Wiley  ) ٩/٩  ٢٧٢٦٤٢  ١٣٣٧  ) ١٨٠٧امريكا  

٤  MDPI  ) ٨/٧  ٢١٥٦٤٢  ٩٩  ) ١٩٩٦سويس  

٥  Taylor & Francis  ) ٨/٣  ١٠٤٠٣٨  ١٤٣٢  ) ١٨٥٢انگلستان  

٦  Oxford Univ Press  ) ٠/٣  ٨١٦٦٤  ٣٥٨  ) ١٥٨٦انگلستان  

٧  Frontier Media SA  ) ٨/٢  ٧٧٥٦١  ٥١ ) ٢٠٠٧سويس  

٨  Lippincott Williams 
& Wilkins  

  ٨/٢  ٧٧٣٠١  ٢١٦ ) ١٨٩٠امريكا (

٩  IEEE  ) ٣/٢  ٦٤٧٠٤  ١٧٠ ) ١٩٦٣امريكا  

١٠  Sage  ) ٣/٢  ٦٣١٣٩  ٦٨٨ ) ١٩٦٥امريكا  

١١  Am Chem Soc ) ٢/٢  ٦١٢٠٢  ٥٩ ) ١٨٧٩امريكا  

١٢  Roy Soc Chem  ) ٣/١  ٣٦٦١٩  ٤١  ) ١٩٨٠انگلستان 

  

نشريه، هر كدام بيش از هشت هزار سند علمي منتشر شده    ٩در  

 ) جدول  در  آنها  فهرست  كه  نشريات  )٢است  عنوان  تحت   ،

است.    پرمقاله، شده  جمله  آورده  از  پرمقاله،  نشريات  اغلب 

باز  دسترسي  سال    هستند. ١نشريات  تعداد  ٢٠٢١در   ،٧٠٦٨٩٨  

درصد كل) به صورت دسترسي باز طاليي (پرداخت    ٦/٢٥مقاله ( 

  ١٨٦٥٤٩عالوه، تعداد  ه وجه توسط نويسنده) منتشر شده است. ب 

 ) كل)  ٨/٦مقاله  د  درصد  باز  دسترسي  صورت  نشريات به  ر 

تعداد   است.  شده  منتشر  (  ١٧٥٢٠٢هيبريدي  درصد    ٤/٦مقاله 

  كل) نيز به صورت مجاني براي خوانندگان به چاپ رسيده است.

   

هاي اصلي وبگاه علم به خود اختصاص را در مجموعه نمايه  ٢٠٢١كه بيشترين تعداد نمايه اسناد علمي منتشر شده در سال  ده نشريه پرمقاله  :  ٢جدول  

  اند.  داده 

تعداد سند   نمايه  كشور    نام ناشر  نام نشريه   رديف 

  نمايه شده 

١  Scientific Reports Springer-Nature  آلمان  SCI-E  ٢٤٤٩٠  

٢  PLOS One  Public Library 
Science  

  ١٦٥٩٩  SCI-E  امريكا

٣  Sustainability  MDPI  سويس  SCI-E 
SSCI  

١٣٩٥١  

٤  International Journal of Molecular Sciences  MDPI  سويس  SCI-E  ١٣٦٧٧  

 
1 Open Access (OA) 
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٥  International Journal of Environmental 
Research and Public Health  

MDPI  سويس  SCI-E 
SSCI  

١٣٢٥٨  

٦  IEEE Access  IEEE  امريكا  SCI-E ١٢٤٧٨  

٧  Applied Sciences Basel  MDPI  سويس  SCI-E  ١٢١٦٧  

٨  Sensors  MDPI  سويس  SCI-E  ٨٥٠٨  

٩  Energies  MDPI  سويس  SCI-E  ٨٤٦١  

١٠ Materials MDPI  سويس  SCI-E  ٧٨٧٩  

  

در اسناد  به آنها ١كه بيشترين وابستگي   ايمؤسسه   ياده سازمان  

همراه با تعداد    قيد شده است،  ٢٠٢١علمي منتشرشده در سال  

آنها،نمايه (  هاي  جدول  است.  ٣در  شده  آورده  هاي دانشگاه ) 

شوند.  كاليفرنيا، هاروارد، لندن و تگزاس در اين فهرست ديده مي 

اند، مايت از تحقيقات داشته ح مهمي در  كه نقش   ٢نيز نام ده بنگاه

 ) آنها، در جدول  از  تعداد سند مورد حمايت مالي  با  )  ٤همراه 

از   حمايت  صندوق  كه  است  حالي  در  اين  است.  شده  آورده 

ايران  سال    ١٥٢٨از    تنها ٣پژوهشگران  در  علمي    ٢٠٢١سند 

  حمايت مالي نموده است. 

  هاي اصلي وبگاه علمدر مجموعه نمايه ٢٠٢١ه با بيشترين وابستگي در اسناد علمي منتشر شده در سال : ده سازمان يا مؤسس٣جدول 

 تعداد  سازمان/مؤسسه   رديف 

١  LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES LERU ١٤٥٩٦١ 

٢  CHINESE ACADEMY OF SCIENCES ٦٧٥٣٥ 

٣  UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM ٦٠٧٤٩ 

٤  UDICE FRENCH RESEARCH UNIVERSITIES ٥٠٣٨٠ 

٥  CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS ٤٥٠٦٨ 

٦  HARVARD UNIVERSITY ٤١٠٤١ 

٧  UNIVERSITY OF LONDON ٤٠٥٤٤ 

٨  UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM ٢٩٩٥٦ 

٩  UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES CAS ٢٦٨٨١ 

١٠ RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES ٢٦٣٠٤ 

  

  هاي اصلي وبگاه علمدر مجموعه نمايه ٢٠٢١: ده بنگاه با بيشترين تعداد حمايت از سند علمي منتشر شده در سال ٤جدول 

 تعداد  سازمان/مؤسسه   رديف 

١  National Natural Science Foundation Of China; NSFC ٣٥٢١٠٧ 

٢  United States Department Of Health Human Services ١٠٧٨٧١ 

٣  National Institutes Of Health; NIH (USA) ١٠٤٦٨٠ 

٤  European Commission ٨٥٦٧٤ 

٥  National Science Foundation; NSF ٥٦٦٧٥ 

 
1 Affiliation 
2 Agency 
3 INSF 
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٦  Fundamental Research Funds For The Central Universities ٤٢٧٣٣ 

٧  Ministry Of Education Culture Sports Science And Technology Japan; MEXT ٤٠٢٨٠ 

٨  National Key Research and Development Program Of China ٣٨٤٨٦ 

٩  UK Research Innovation; UKRI ٣٧١١٩ 

١٠ Japan Society For the Promotion of Science ٣٥٤٦٥ 

  

مشاركت كشورهاي برتر در توليد اسناد علمي، در هر يك درصد  

عالوه هنر در  ههاي علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني باز نمايه

) نشان داده شده است. چين با  ١ميالدي در شكل (  ٢٠٢١سال  

درصد مشاركت در اسناد علمي نمايه شده در حوزه علوم  ٧/٢٤

درصدي بوده است. در حوزه    ٢٣/ ١برتر از امريكا با مشاركت  

به  نخست  كشور  پنج  از  علوم،  عبارتند  مشاركت  ميزان  ترتيب 

چين، امريكا، انگلستان، آلمان و ايتاليا. در حوزه علوم اجتماعي، 

به  نخست  كشور  امريكا،  پنج  از  عبارتند  ميزان مشاركت  ترتيب 

كانادا. در حوزه علوم انساني و هنر،  چين، انگلستان، استراليا و  

به پ نخست  كشور  امريكا،  نج  از  عبارتند  ميزان مشاركت  ترتيب 

 انگلستان، آلمان، اسپانيا و كانادا.  

  

 
و علوم    (SSCI)، علوم اجتماعي  (SCI-E)در هر كدام سه حوزه علوم    ٢٠٢١درصد مشاركت كشورهاي برتر توليد كننده اسناد علمي در سال  :  ١شكل  

  . (A&HCI)عالوه هنر هانساني ب

  

انساني  علوم  و  اجتماعي  علوم  علوم،  حوزه  سه  مجموع  در 

( عالوه هنرهب ميزان مشاركت كشورها در شكل  نشان داده  ٢،   (

و ايتاليا پنج كشور برتر    شده است. امريكا، چين، انگلستان، آلمان

اي مقايسه،  اند. بردر توليد اسناد علمي در مجموع سه حوزه بوده 

-٢٠٢١ميزان مشاركت تمام كشورها در هر يك از سه سال اخير ( 

) نشان داده شده است. در طول سه سال اخير، سهم امريكا ٢٠١٩

نظر از رشد بسيار  كاهشي و سهم چين افزايشي بوده است. صرف 

چشمگير چين، دو كشور هند و عربستان سعودي، بيشترين رشد  

طول سه در  علمي  اسناد  در  داشته  را  اخير  اند. جمهوري  سال 

  ١/ ٩١ميزان مشاركت    ٢٠٢٠و    ٢٠١٩اسالمي ايران، در سالهاي  

درصد كاهش    ٨٩/١  به  ٢٠٢١درصدي داشته است اما در سال  

  يافته است.
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در سه سال متوالي  عالوه هنر  هاجتماعي و علوم انساني بدرصد مشاركت كشورهاي برتر توليد كننده اسناد علمي در مجموع سه حوزه علوم، علوم  :  ٢شكل  

  به تفكيك هر سال. 

  

تحت عنوان نمايه استنادي   ،نشريه  ٨٠٨٢، تعداد  ٢٠٢١در سال  

نوظهور   شدن  (ESCI)نشريات  نمايه  موجب  سند    ٤٠٦٦٤٣، 

كشوري كه بيشترين تعداد نمايه را در اين    ٢٢علمي شدند. سهم  

داشته ( نشريات  در شكل  اين  ٣اند  در  است.  شده  داده  نشان   (

هايي با ارتفاعات مختلف  شكل، هم تعداد نمايه به صورت ستون

در هر كشور مشخص شده است و هم درصد مشاركت براي هر  

بر روي ستون مربوطه قرار داده شده است. امريكا رتبه   كشور 

  خود اختصاص داده است.   هاول و ايران رتبه دوازده را ب

  

  
. درصد مشاركت هر كشور در توليد اين ٢٠٢١تعداد اسناد نمايه شده در نشريات نوظهور در كشورهاي مختلف با بيشترين ميزان توليد در سال : ٣شكل 

  ست. اسناد بر روي ستون مربوط به هر كشور ثبت شده ا
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گزارش تاريخ  مقاالت  در  تعداد  مقاله،  اين  آمارهاي  گيري 

داغ  ١پرارجاع  سال   ٢و  در  شده  برابر  به   ٢٠٢١منتشر  ترتيب 

بوده است. سهم هر كشور در مورد كشورهاي   ٢٢٥٢و    ٢٣٣٥٣

) نشان داده شده است. در  ٤پرتوليد از اين تعداد نمايه در شكل ( 

خصوص مقاالت پرارجاع، به ترتيب چين، امريكا و انگلستان با  

هاي يك، دو و سه درصدي در رتبه  ١٣/ ١و    ٦/٣٢  ،  ٩/٣٧سهم  

چين و قرار دارند. در خصوص مقاالت داغ، به ترتيب امريكا،  

هاي يك، درصدي در رتبه   ١٩/ ٢و    ٨/٣٨،  ٤٠/ ١انگلستان با سهم  

مقاله پرارجاع (سهم مشاركتي    ٧٩٤دو و سه قرار دارند. ايران با 

درصدي)، به    ٢/٣مقاله داغ (سهم مشاركتي    ٧٣درصد) و    ٤/٣

جهان قرار دارد. عربستان سعودي با   ٢٥و  ١٦ترتيب در جايگاه 

  ١٩و    ١٥قاله داغ به ترتيب در رتبه  م  ٨١مقاله پرارجاع و    ٨١٩

در مجموع مقاالت پرارجاع و داغ، رتبه چين باالتر از  قرار دارد. 

  ١٦امريكاست. نيز رتبه ايران در مجموع مقاالت پرارجاع و داغ  

در مجموع  باشد. رتبه تركيه نيز  مي   ١٥و براي عربستان سعودي  

  بيستم است. 

 

  
عالوه هنر كه در  هتعداد اسناد نمايه شده پرارجاع و داغ در كشورهاي برتر براساس مجموع هر سه نمايه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني ب:  ٤شكل  

  اند.  منتشر شده ٢٠٢١سال 

  

)،  ٢٠٢٢گيري آمارهاي اين مقاله (اواخر ماه مي  در تاريخ گزارش 

جهان در مجموع سه نمايه اصلي  ٣اعتبارشده اسناد علمي بيتعداد  

مورد رسيده است كه كشورهاي چين   ٨٧٠٣وبگاه علم به عدد  

)١٥٠٨ ) امريكا   ،(٤٩٥ ) ايران   ،(٣٥٥ ) هند  انگلستان  ٣١٩)،   ،(

) بيش از كشورهاي ديگر سهم  ١٢٣) و آلمان ( ١٦٠)، ژاپن (٢٤٩(

درصد) متعلق به    ٥٢(  اعتبار شده ايرانسند علمي بي   ١٨٦دارند.  

مورد سند علمي بي اعتبار    ٨٧٠٣از  دانشگاه آزاد اسالمي است.  

  ٢٠٢١گردد كه در سال  مي  مورد فقط به اسنادي بر  ٢٢٢٦شده،  

 
1 Highly-Cited Article 
2 Hot Article 
3 Retraction 

)، انگلستان ٤٢١، چين ( ٢٠٢١به چاپ نهايي رسيدند. در سال  

) و آلمان  ٢٨)، سويس ( ٥٨)، هند (٧٥)، ايران (٩٣)، امريكا ( ١١٠(

بيشتر٢٦( بي )  در  را  سهم  سال  ين  علمي  اسناد    ٢٠٢١اعتباري 

  اند. داشته

  ايران در وبگاه علم  ٢٠٢١هاي سال مروري بر نمايه

سال   در حوزه  ٢٠٢١در  ايران  شده  منتشر  علمي  اسناد  تعداد   ،

جهان)،    شانزدهمدرصد مقدار جهاني و رتبه    ٠٥/٢(  ٥٠٩٠٠علوم  
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اجتماعي   علوم  رتبه   ٠٠/١(  ٤٢٩٦در  و  جهاني  مقدار  درصد 

درصد    ٠/ ٢٧(   ٢٧٣بيست و نهم جهان) و در علوم انساني و هنر  

  ٥٢٢٣٠تم جهان) و در مجموع  شمقدار جهاني و رتبه سي و ه

باشد. نسبت به  ) مي شانزدهمدرصد مقدار جهاني و رتبه    ١/ ٨٩(

 ) ميالدي  قبل  ايران  ٢٠٢٠سال  رتبه  است. در  )،  نداشته  تغييري 

نماي  در  نوظهور  ضمن،  نشريات  استنادي  ثبت  (ESCI)ه  با   ،

درصدي جهان، ايران در رتبه دوازدهم  نمايه و سهم سه  ١٢٠٤٣

قرار گرفته است.   اسناد  اين  ( توليد  تغييرات  ١در شكل  روند   (

، در هر كدام از سه حوزه علوم، علوم  تعداد اسناد علمي كشور

وع اين عالوه هنر و همچنين در مجم ه اجتماعي و علوم انساني ب 

هرچند    نشان داده شده است.  پنج سال اخيردر طول    سه حوزه

صورت تدريجي در پنج  شاهد رشد تعداد اسناد علمي كشور به

ميزان مشاركت جهاني كشور، ب  اما  ويژه در ه سال اخير هستيم، 

كننده بوده است متوقف شده و حتي  حوزه علوم كه همواره تعيين

به عبارت ديگر،  در سال اخير ميالدي كاهش   پيدا كرده است. 

  رشد تعداد اسناد علمي كشور همگام با رشد جهاني نبوده است. 

  

  
و همچنين در مجموع سه    عالوه هنرهعلوم، علوم اجتماعي و علوم انساني ب، به تفكيك در هر كدام از سه حوزه  نمايه شده  علمي  تعداد اسناد   :٥  شكل

ن رتبه حوزه، در پنج سال اخير بر مبناي وبگاه علم مؤسسه كالريويت آناليتيكس. در داخل هر ستون ميزان درصد مشاركت ايران و در باالي هر ستوا

  جهاني كشور ثبت شده است.  

  

اشپرينگرسه ناشر مشهور بين الزوير،  به  نيچر و وايلي،  -المللي 

سند، نقش مهمي در    ٤٢٧٦و    ١٠٨٤٧،  ١٦٥٤٩ترتيب با انتشار  

)، سهم ناشران  ٥اند. در جدول (انتشارات اسناد علمي ايران داشته 

  عمده در انتشارات اسناد علمي ايران مشخص شده است.   
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سند علمي به آدرس ايران    ٤٠٠تنها نام ناشراني آورده شده است كه بيش از    .٢٠٢١مختلف در انتشارات اسناد علمي ايران در سال    انسهم ناشر  : ٥جدول  

  چاپ كرده باشند. 

  درصد سهم  تعداد اسناد   نام ناشر   رديف 

١  Elsevier ٧/٣١  ١٦٥٤٩  

٢  Springer-Nature  ٨/٢٠  ١٠٨٤٧  

٣  Wiley  ٢/٨  ٤٢٧٦  

٤  Taylor & Francis  ٤/٥  ٢٨٠٣  

٥  MDPI  ٩/٣  ٢٠١٧  

٦  IEEE  ٣/٢  ١١٩٤  

٧  Sage  ٨/١  ٩٥٨  

٨  Hindawi ٤/١  ٧٣٤  

٩  Frontiers Media SA  ١/١  ٥٨١  

١٠  Nature Portfolio  ٠/١  ٥٣١  

١١  Royal Soc Chem ٠/١  ٥٢٨  

١٢  LOP Publishing Ltd ٩/٠  ٤٥٥  

١٣  Am Chem Soc ٨٥/٠  ٤٤٣  

١٤  Bentham Sci Publ Ltd ٧٩/٠  ٤١٤  

١٥  Oxford Univ Press ٧٨/٠  ٤٠٧  

  

سند علمي منتشر شده است   ١٥٠نشريه، هر كدام بيش از    ٢٠در  

 ) جدول  در  آنها  فهرست  است.  ٦كه  شده  آورده  مجموع  )  در 

درصد مقاالت ايران را در برگرفته است در اين   ٩مقاله كه    ٤٦٤٠

نظر از دو نشريه ايراني در  بيست نشريه منتشر شده است. صرف 

باشند، بقيه از جمله نشريات باكيفيت داخلي مي اين فهرست كه  

باشند و اين نشانه  المللي مي از نشريات باكيفيت باال در عرصه بين 

اشاره قبل از    افزايش كيفيت تحقيقات پژوهشگران ايراني است.

سهم   بر  مبني  و    ٤/٣اين،  پرارجاع  مقاالت  از    ٢/٣درصدي 

تشر شده در سال  درصدي از مقاالت داغ ايران از اسناد علمي من

  ، دليل ديگري بر كيفيت مناسب انتشارات كشور است. ٢٠٢١

درصد كل) به صورت    ٢/٢١مقاله (   ١١٠٥٣، تعداد  ٢٠٢١در سال  

دسترسي باز طاليي (پرداخت وجه توسط نويسنده) منتشر شده  

درصد كل) به صورت    ٤/٢مقاله (  ١٢٧٥عالوه، تعداد  ه است. ب

  ١٩٢٣منتشر شده است. تعداد  دسترسي باز در نشريات هيبريدي  

درصد كل) نيز به صورت مجاني براي خوانندگان به    ٧/٣مقاله (

  چاپ رسيده است. 

  

اختصاص  هاي اصلي وبگاه علم به خود  را در مجموعه نمايه   ٢٠٢١كه بيشترين تعداد نمايه اسناد علمي منتشر شده ايران در سال نشريه    بيست  :٦جدول  

  . اندداده 

 نام نشريه   رديف 
  نام ناشر 

  كشور 
  چارك نمايه 

IF 

تعداد سند 

  نمايه شده 

١  Scientific Reports 
Springer-Nature 

 SCI-E  Q1 آلمان 
4.38  

٦٩٥  

٢  Journal of Molecular Liquids 
Elsevier 

 SCI-E  Q1 هلند
6.17  

٤١٤ 
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١١2 

٣  Environmental Science and 
Pollution Research 

Springer-Nature 
 SCI-E  Q1 آلمان 

4.22  
٣٢٦ 

٤  IEEE Access 
IEEE 
 SCI-E Q1 امريكا

3.37 
٢٣٧  

٥  Journal of Cleaner Production 
Elsevier 

 SCI-E Q1 هلند
9.30 

٢٣٥  

٦  Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry 

Springer-Nature 
 SCI-E Q2 آلمان 

4.62 
٢٢٣  

٧  Sustainability 
MDPI 
 سويس 

SCI-E 
SSCI  

Q2 
3.25  

٢٢٣  

٨  International Journal of 
Biological Macromolecules 

Elsevier 
 SCI-E Q1 هلند

6.95 
٢٢٢  

٩  Ceramics International 
Elsevier 

 SCI-E Q1 هلند
4.53 

١٨٨  

١٠  RSC Advances 

Royal Society of 
Chemistry 

 انگلستان 
SCI-E  Q2 

3.36 
١٨٨  

١١  Construction and Building 
Materials 

Elsevier 
 SCI-E Q1 هلند

6.14 
١٨٣  

١٢  Scientica Iranica 
 دانشگاه صنعتي شريف 

 ايران 
SCI-E Q3 

1.44 
١٨٣  

١٣  Structures 
Elsevier 

 SCI-E Q2 هلند
2.98 

١٨٣  

١٤  European Physical Journal Plus 
Springer-Nature 

 SCI-E Q1 آلمان 
3.91 

١٨٠  

١٥  PLOS One 
Public Library Science 

 SCI-E  Q2 امريكا 
3.24 

١٦٤  

١٦  Journal of Environmental 
Chemical Engineering 

Elsevier 
 SCI-E Q1 هلند

5.91 
١٦١  

١٧  International Journal of 
Hydrogen Energy 

Elsevier 
 SCI-E Q2 هلند

5.82 
١٦٠  

١٨  Journal of Molecular Structure 
Elsevier 

 SCI-E Q3 هلند
3.20 

١٦٠  

١٩  Iranian Journal of public Health 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 ايران 

 

SCI-E 
SSCI  

Q4 
1.43 

١٥٨  

٢٠  Energy 
MDPI 
 SCI-E  Q1 سويس 

7.15 
١٥٧  
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اركت  گاهميزان مـش ناد دانـش هاي ايران در توليد اـس
  ٢٠٢١علمي منتشر شده در سال  

درصد كشور)   ٥/٨(  ٤٤٦٨با انتشار علوم پزشكي تهران دانشگاه 

درصد كشور) سند علمي    ٨/ ٠(  ٤١٥٥تهران با انتشار  و دانشگاه  

هاي كشور از نظر كميّت  به ترتيب در مقام اول و دوم دانشگاه

اكنون دو سال پياپي است كه از    اند. توليد اسناد علمي قرار گرفته

نظر تعداد اسناد علمي، سهم دانشگاه علوم پزشكي تهران بيش 

  در رده   ) سهم اين دو دانشگاه٦از دانشگاه تهران است. شكل ( 

پنج سال گذشته نشان مي  اول و در طول  را  در اين دوم  دهد. 

مدت همواره شانزده درصد اسناد علمي كشور متعلق به مجموعه  

سال   در  است.  بوده  دانشگاه  دو  سند   ٢٦١تعداد    ٢٠٢١اين 

مشترك براي دو دانشگاه ثبت شده است كه در حد سال گذشته  

هاي  ه باشد. مجموعه كل دانشگا) مي ٢٠٢٠مورد در سال    ٢٦٤(

انتشار   با    ٢٠٢١سند علمي در سال    ٨٢٩٥آزاد اسالمي كشور، 

منتشر  درصد اسناد علمي كشور را    ٩/١٥ميالدي توانسته است  

  نمايد. 

   

درصد    ٧/٥(   ٢٩٦١دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با انتشار   

با   مدرس  تربيت  دانشگاه  درصد    ٤/ ٦(  ٢٤٢٤انتشار  كشور)، 

درصد    ٩/٣(   ٢٠٤٢كشور) و دانشگاه علوم پزشكي ايران با انتشار  

علمي، سند  (  كشور)  قبل  سال  در    )٢٠٢٠همانند  ترتيب  به 

) ميزان توليد اسناد ٧در شكل (هاي سوم تا پنجم قرار دارند.  رتبه

، همراه با  ٢٠٢١نمايه در سال   ٧٠٠هاي با بيش از علمي دانشگاه 

) براي مقايسه نشان  ٢٠٢٠آن در سال گذشته قبل ميالدي (  مقدار

  داده شده است. 

مشاركت ايران با كشورهاي مختلف در توليد اسناد 
  علمي 

چالش  از  نيازمند بسياري  و  بوده  مشترك  جهاني  هاي 

براي حل مشكالت  سرمايه در تحقيقات علمي  گذاري مشترك 

در  مختلف    يكشورها  مؤثر  راهكارهايجمله  از  هستند.  

جهان و  امكانات  كارگيري  هب چالش   منابع  بر  غلبه  هاي براي 

جهاني و حل مشكالت دروني كشور، استفاده از ديپلماسي علمي  

كشورها به  باشد. مي علم مؤلفه اصلي قدرت و ثروت زيرا  است

در  باشند.  مي همكاري براي توسعه علمي خود  دنبال رقابت در  

اخير دهه  دو  با  طول  علم،  كشوررشد  همكاري ي  علمي  ،  هاي 

مالحظه بين قابل  رشد  نيز  علي المللي  است.  داشته  رغم اي 

  ١٩-با ويروس كويد   ٢٠٢١و    ٢٠٢٠درگيري جهان در سالهاي  

محدوديت  نمود،  كه  ايجاد  آمدها  و  رفت  در  زيادي  هاي 

هاي علمي كشور از رشد خوبي برخوردار بوده است.  همكاري 

علمي اسناد  كه  تعداد  (علوم،    در   ايران  وبگاه علم  اصلي  هسته 

ب انساني  علوم  اجتماعي،  ديگر  هعلوم  مشاركت  با  هنر)  عالوه 

، در مجموع هر سه حوزه علوم، علوم اجتماعي و علوم ٢٠٢١) در توليد اسناد علمي سال TUMSو علوم پزشكي تهران ( )UT(سهم دو دانشگاه تهران  :٦كل ش

خاطر چند صد مقاله در كشور نشان داده شده است كه از جمع دو مقدار دانشگاه به )UT & TUMSعالوه هنر. نيز سهم مجموع اين دو دانشگاه (انساني به

 مشترك كمتر است.  



 ٢٠٢١در سال  يران اسناد علمي ا  يبررس

    ١٤٠١ماه  خرداد، دومنشريه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره 

١١٤ 

) نشان داده  ٨نمايه شده است در شكل (   ٢٠٢١در سال    ، كشورها

همواره بيشترين مقايسه شده است.    ٢٠٢٠شده است و با سال  

امريكا   متحده  اياالت  كشور  با  علمي  است.  همكاري  در  بوده 

آدرس امريكا   ،)از اسناد ايران  درصد  ٢/٨ي ايران ( سند علم  ٤٢٨٧

است. چين،  مده  آ ٢٠٢١هم به عنوان شريك اول علمي در سال  

ايتاليا شركاي علمي بعدي ايران    ، آلمان وكانادا، استراليا، انگلستان

(باشند.  مي قبل  به سال  تمام  ٢٠٢٠نسبت  با  همكاري علمي   ،(

  اي برخوردار بوده است. كشورها از رشد قابل مالحظه 

  

اسناد علمي منتشر شده ايران   پراكندگي موضوعي 
  ٢٠٢١در سال  

  ١/٢٢سند،    ١١٥٤٨، مهندسي (با  ٢٠٢١از نظر موضوعي در سال  

اسناد كشور)، شيمي (با   درصد اسناد   ١٢/ ٧سند،    ٦٦٤٨درصد 

(با   مواد  علم  كشور)  ٣/٩سند،    ٤٨٤٣كشور)،  اسناد   و  درصد 

موضوع   درصد اسناد كشور) پيشتاز  ٩/٧سند،    ٤١٢٩فيزيك (با  

مجموعه بوده  تحقيقات مهندسي  كه  شود  دقت  البته  از  اند.  اي 

 هاست. اي از گرايشهاست، در حالي كه شيمي مجموعهرشته

درصد    ٦/٣٩مهندسي، چين (موضوع  ، در  ٢٠٢١در سال    

درصد اسناد) در   ٥/٦هند (درصد اسناد) و    ٩/١٢اسناد)، امريكا (

درصدي   ٣/ ٧اند و ايران با سهم هاي اول تا سوم جهان بوده رتبه

از اسناد مهندسي در رتبه هفتم قرار دارد. كره جنوبي، انگلستان  

عربستان   دارند.  قرار  جدول  تا ششم  چهارم  مكان  در  آلمان  و 

  درصدي در رتبه پانزدهم قرار گرفته است.  ٠/٢سعودي با سهم 

(   موضوع در   چين  (  ٣/٣٥شيمي،  امريكا  اسناد)،    ٦/١٢درصد 

هاي اول تا سوم  درصد اسناد) در رتبه ٥/٦درصد اسناد) و هند (

ايران با سهم  جهان بوده  اسناد شيمي در   ٥/٢اند و  از  درصدي 

درصدي    ٢/ ٢رتبه سيزدهم قرار دارد. عربستان سعودي با سهم  

  در رتبه پانزدهم قرار گرفته است. 

  ٠/١٣درصد اسناد)، امريكا (  ٠/٤١، چين (موادعلم    موضوعدر  

هاي اول تا سوم  درصد اسناد) در رتبه ٨/٦درصد اسناد) و هند (

  علم مواد درصدي از اسناد    ٢/ ٣٧اند و ايران با سهم  جهان بوده 

رتبه   دارد.  پانزدهم  در  سهم  قرار  با  سعودي    ٤٣/٢عربستان 

ن) قرار گرفته درصدي در رتبه چهاردهم (يك رتبه باالتر از ايرا

  است. 

) چين  فيزيك،  موضوع  (  ٩/٣١در  امريكا  اسناد)،    ٧/١٥درصد 

درصد اسناد)   ٤/٧درصد اسناد) و هند (  ٨/٧درصد اسناد)، آلمان ( 

  ٢٦/٢اند و ايران با سهم  هاي اول تا چهارم جهان بودهدر رتبه

درصدي از فيزيك در رتبه پانزدهم قرار دارد. عربستان سعودي  

عالوه هنر (هسته اصلي) وبگاه علم هاي مختلف ايران در انتشار اسناد علمي در مجموع سه نمايه علوم، علوم اجتماعي و علوم انساني بهسهم دانشگاه :٧ كلش

 حذف شده است. ٢٠٢١سند علمي در سال  ٧٠٠هاي داراي كمتر از جي). نام دانشگاههاي نارن(ستون ٢٠٢٠اي) در مقايسه با سال هاي قهوه(ستون ٢٠٢١در سال 
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درصدي در رتبه سيزدهم (دو رتبه باالتر از ايران)    ٤٥/٢با سهم 

  قرار گرفته است. 

) مكانيك، چين  موضوع  (   ٠/٣٨در  امريكا  اسناد)،    ٤/١٤درصد 

هاي اول تا سوم  درصد اسناد) در رتبه ٦/٩درصد اسناد) و هند (

درصدي از اسناد مكانيك در    ٦/٤اند و ايران با سهم  جهان بوده

دارد.  هفتمرتبه   در  كش  قرار  آلمان  و  فرانسه  انگلستان،  ورهاي 

دارند. رتبه قرار  تا ششم  با سهم    هاي چهارم  عربستان سعودي 

  قرار گرفته است.  هفدهم  درصدي در رتبه ٧/١

  ٧/١٨درصد اسناد)، امريكا (   ٢/٢٩در موضوع رياضيات، چين ( 

هاي اول تا سوم درصد اسناد) در رتبه  ٦/ ٣درصد اسناد) و آلمان (

درصدي از اسناد رياضيات در   ١/٣اند و ايران با سهم  جهان بوده 

درصدي    ٣/ ٢رتبه سيزدهم قرار دارد. عربستان سعودي با سهم  

  به دوازدهم (يك رتبه باالتر از ايران) قرار گرفته است. در رت

) چين  كامپيوتر،  علوم  موضوع  امريكا   ٥/٣٨در  اسناد)،  درصد 

هاي اول  درصد اسناد) در رتبه   ٦/٨درصد اسناد) و هند (   ٧/١٥(

درصدي از اسناد علوم    ١/٣اند و ايران با سهم  تا سوم جهان بوده 

دار قرار  رتبه سيزدهم  در  با سهم  كامپيوتر  عربستان سعودي  د. 

قرار    ٢/٣ ايران)  از  باالتر  رتبه  رتبه دوازدهم (يك  درصدي در 

  گرفته است. 

زمين  موضوع  (در  چين  امريكا    ٠/٣٥شناسي،  اسناد)،  درصد 

هاي اول  درصد اسناد) در رتبه   ٤/٨درصد اسناد) و آلمان (   ٩/٢٠(

بوده  جهان  سوم  سهم  تا  با  ايران  و  اسناد  ٤/٢اند  از   درصدي 

در  زمين سعودي  عربستان  دارد.  قرار  شانزدهم  رتبه  در  شناسي 

  قرار گرفته است.  ٢٥تر از رتبه پايين

زيست  و  بيوشيمي  موضوع  ( در  چين  مولكولي،    ٠/٢٢شناسي 

درصد    ٢/٧درصد اسناد) و آلمان (   ٦/٢١درصد اسناد)، امريكا (

  ١/ ٩اند و ايران با سهم  هاي اول تا سوم جهان بودهاسناد) در رتبه

زيست و  بيوشيمي  اسناد  از  رتبه  درصدي  در  مولكولي  شناسي 

درصدي در رتبه    ٦/١هم قرار دارد. عربستان سعودي با سهم  هفد

  قرار گرفته است.  بيست و يكم

زيست  موضوع  (در  چين  سلولي،  اسناد)،   ٨/٣٠شناسي  درصد 

) (  ٦/٢١امريكا  آلمان  و  اسناد)  در   ١/٧درصد  اسناد)  درصد 

درصدي   ١/ ٦اند و ايران با سهم هاي اول تا سوم جهان بوده رتبه

شناسي سلولي در رتبه هفدهم قرار دارد. عربستان  از اسناد زيست

  قرار گرفته است.  ٢٥تر از سعودي در رتبه پايين

  ٥/١٧درصد اسناد)، امريكا (  ١/٢٩در موضوع علوم گياهي، چين (

هاي اول تا سوم  ر رتبهدرصد اسناد) د ٦/٦درصد اسناد) و هند (

درصدي از اسناد علوم گياهي   ١/٢اند و ايران با سهم جهان بوده 

سهم   با  سعودي  عربستان  دارد.  قرار  شانزدهم  رتبه    ٧/١در 

  درصدي در رتبه بيست و يكم قرار گرفته است. 

  ٤/١٨درصد اسناد)، امريكا (  ٥/٢٥در موضوع كشاورزي، چين (

 ) برزيل  و  اسناد)  رتبه درص  ٥/٨درصد  در  اسناد)  تا  د  اول  هاي 

بوده  جهان  سهم  سوم  با  ايران  و  اسناد    ٢/ ٦اند  از  درصدي 

 نارنجي) مقايسه شده است.(ستون  ٢٠٢٠اي) كه با مقدار سال (ستون قهوه ٢٠٢١تعداد اسناد علمي منتشر شده مشترك ايران با ديگر كشورها در سال  :٨ كلش
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قرار دارد. عربستان سعودي با سهم    سيزدهم كشاورزي در رتبه  

  درصدي در رتبه بيست و يكم قرار گرفته است.  ٢/١

  ٥/١١درصد اسناد)، چين (  ٧/٢٠در موضوع علوم دامي، امريكا (

برزيل   و  اسناد)  رتبه   ٦/٧( درصد  در  اسناد)  تا  درصد  اول  هاي 

درصدي از اسناد علوم    ٢/٢اند و ايران با سهم  سوم جهان بوده 

رتبه   در  سعودي  عربستان  دارد.  قرار  شانزدهم  رتبه  در  دامي 

  قرار گرفته است.  ٢٥تر از پايين

درصد اسناد)،    ٥/٢٥در موضوع داروشناسي و داروسازي، چين (

) اسناد)  ٥/٢٠امريكا  (  درصد  ايتاليا  در    ٨/٥و  اسناد)  درصد 

درصدي   ٢/ ٨اند و ايران با سهم هاي اول تا سوم جهان بوده رتبه

دارد.   قرار  دوازدهم  رتبه  در  داروسازي  و  داروشناسي  اسناد  از 

با سهم   قرار    ٢/ ٣عربستان سعودي  رتبه شانزدهم  در  درصدي 

  گرفته است. 

داخلي،   و  عمومي  پزشكي  موضوع  د  درص   ٤/٢٨(  امريكادر 

درصد اسناد)    ٣/٨(  انگلستاندرصد اسناد) و    ٠/١٢(  چيناسناد)،  

رتبه بودهدر  جهان  سوم  تا  اول  سهم  هاي  با  ايران  و    ٧/٠اند 

قرار دارد.   سيدرصدي از اسناد پزشكي عمومي و داخلي در رتبه  

با سهم   بيست و هفتم درصدي در رتبه    ٩/٠عربستان سعودي 

  رفته است. قرار گ (سه رتبه باالتر از ايران) 

) امريكا  جراحي،  موضوع  (  ٦/٣٤در  چين  اسناد)،    ٤/٩درصد 

هاي اول تا  درصد اسناد) در رتبه   ٠/٩درصد اسناد) و انگلستان ( 

بوده  جهان  سهم  سوم  با  ايران  و  اسناد   ٦٦/٠اند  از  درصدي 

جراحي در رتبه بيست و هشتم قرار دارد. عربستان سعودي با  

بيست و هفتم (يك رتبه باالتر از  درصدي در رتبه    ٠/ ٧٢سهم  

  ايران) قرار گرفته است. 

 ٧/٢٣درصد اسناد)، چين (  ٧/٣٣شناسي، امريكا (در موضوع خون 

هاي اول تا سوم  درصد اسناد) در رتبه  ٨/٧درصد اسناد) و ژاپن (

شناسي  درصدي از اسناد خون ٦/٠اند و ايران با سهم جهان بوده 

ع دارد.  قرار  يكم  و  سي  رتبه  سهم  در  با  سعودي    ٥/٠ربستان 

  قرار گرفته است.  سي و پنجم درصدي در رتبه 

درصد    ٨/٣٥در موضوع علوم اعصاب و عصب شناسي، امريكا (

درصد اسناد) در    ٨/ ٢درصد اسناد) و آلمان (  ٨/١٢اسناد)، چين (

درصدي   ١/ ٢اند و ايران با سهم هاي اول تا سوم جهان بوده رتبه

اسناد علوم اعصاب و عص ب شناسي در رتبه بيست و يكم  از 

پايين رتبه  از  قرار دارد. عربستان سعودي در  قرار گرفته   ٢٥تر 

  است. 

  آخرسخن 

گذرد و در دو  اكنون سه دهه از رشد فعاليت پژوهشي كشور مي 

دهه اول شاهد رشد كميت و در دهه سوم شاهد رشد كيفيت  

ايم. با اين حال، كميت اسناد علمي  انتشارات علمي كشور بوده 

در طول سه دهه اخير رشد داشته و سهم ايران در  كشور همواره  

،  ٢٠٢١ست. اما در سال  توليد اسناد علمي همواره افزايش داشته ا

اگرچه تعداد اسناد علمي كشور نسبت به سال قبل افزايش داشته  

است اما اين رشد همگام با رشد مقدار جهاني نبوده است و لذا  

سهم كشور ما كاهش اندكي را براي نخستين سال، پس از سي  

  سال، تجربه نمود. در طول پنج سال گذشته، عربستان سعودي 

زياسرمايه براي كسب  گذاري  و  نموده  تحقيقات علمي  در  دي 

هاي موقعيت علمي خود در جهان تالش زيادي كرده و همكاري 

رو، المللي افزايش داده است. از اين علمي خود را در سطح بين 

،  شاهد رشد بسيار خوب اسناد علمي توليدي اين كشور هستيم

  و   ٢٢درصدي در رتبه    ٣٥/١كه اكنون عربستان با سهم  طوري به

توليد اسناد علمي قرار    ١٦درصدي در رتبه    ٨٩/١ايران با سهم  

داغ، عربستان يك   پرارجاع و  اسناد علمي  نظر  از  است.  گرفته 

فيزيك،  مواد،  علم  موضوعات  در  است.  ايران  از  باالتر  رتبه 

داخلي،   و  عمومي  پزشكي  جراحي،  كامپيوتر،  علوم  رياضيات، 

براي تثبيت موقعيت    .عربستان سعودي از ايران پيشي گرفته است

  خود در منطقه الزم است كه شتاب علمي كشور متوقف نشود. 

طول اسناد   در  توليد  كميت  هجري)،  هشتاد  و  (هفتاد  دهه  دو 

گذاري بود و در طول دهه سوم  علمي مورد تشويق و سياست

و   تشويق  مورد  علمي  اسناد  توليد  كيفيت  هجري)  نود  (دهه 

نتيجهسياست و  گرفت  قرار  و    گذاري  آمد  بار  به  هم  مناسب 

كرد.   پيدا  ارتقا  جهان  در  ايران  علمي  نظام  اكنون  هم جايگاه 

واحدي   برنامه  از  كشور  ثابتي  تحقيقاتي  و  و  نكرده  تبعيت 

دولتمردان ما سخن و سياست واحدي در انتشارات علمي كشور  

و  شده  كشور متهم به ناكارامدي  پژوهشگران  گاهي  اند.  نداشته

بين علمي  كشور  انتشارات  منتصب  اجنبيارتقا  براي  المللي  ها 

مرتب رشد كمّيت و كيفيّت انتشارات علمي    شود. افرادي هممي

نموده انكار  را  بي  كشور  را  آن  يا  وظايف  و  خالف  در  و  ثمر 

فرياد تحقيق كاربردي و  افرادي هم    كنند.ها معرفي مي دانشگاه

و تحقيقات بنيادي   زنندي ميكار براي جامعه و اثرگذاري اجتماع

مي  سؤال  زير  اينكه  را  از  غافل  كيفيّت  برند.  و  كميّت  رشد 
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نه  كشور،  پژوهشانتشارات  در  فعاليت  براي  ترمزي  هاي  تنها 

نيست، بلكه محققان ما با تكيه بر دانش ايجاد شده خود كاربردي  

المللي قادر خواهند  و كسب قدرت علمي بيشتر در عرصه بين

دي  با  مرجعيت  پلماسيبود  سياسي    ، علمي  و  ديپلماسي  جايگاه 

با جلب همكاري و  داده  ارتقا  را  مختلف در سطح  كشور  هاي 

انتشارات  جهان، اثرگذاري بهتري در جامعه خود داشته باشند. 

غرور  توانافزايش  موجب  المللي  بين علم،    و  عرصه  در  ملي 

فناوري و صنعت  اثرگذاري اجتماعي   نوآوري،  .  شودبهتر مي   و 

هاي اخير نسبت  مهري تورم بيش از اندازه چند سال اخير و بي 

تواند در كاهش  به اعضاي هيئت علمي در تأمين معيشت آنها، مي 

باشد اثرگذار  آتي  و موجب    انتشارات علمي كشور در سالهاي 

بي بين  تنگاتنگي  رابطه  به  مهاجرت نخبگان كشور شود.  مهري 

با مهاجرت نخبگان وجود  سقوط علمي    در نتيجه  دانشمندان و

خاص   توجه  از  نظام  دارد.  حمايت  خود،  دانشمندان  به  چين 

تحقيقات علمي و جامعه دانشگاهي، همراه با رشد و شكوفايي 

دانشمندان چيني برگشت  موجب  در چين  نقاط    علم  اقصي  از 

است   جهان شده  كشورشان  معكوس)  به  پيشنهاد   .(مهاجرت 

اي ثبات در تصميم درست  دارتحقيقات كشور  كه نظام    شودمي

آنها  از  به جامعه علمي و حمايت  اعتماد  و كارآمد و همچنين 

  گام مؤثري بردارد   ن علمأو ش  شود و در جهت تأمين معيشت آنها

موجب   و حتي  نگهداشته  محفوظ  را  دانشمندان خود  بتواند  تا 

  برگشت نخبگان به كشور شود. 
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