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سازمانهای پیرشو در تولید علم ،در ایران ،در سال2008
اسامعیلوزیری

چڪیده
هدف :در مقاله حارض ،به بررسی وضعیت تولیدات علمی سازمانهای
سهیم و پیرشو در تولید علم در کشور ،در سال ،2008در پایگاه دبلیو.اً.اس.
پرداختهشدهاست.
روش پژوهش :جهت گردآوری دادههای مورد نیاز از روش کتابسنجی
استفاده شدهاست .بر این اساس ،اطالعات چهار سازمان پیرشو در تولید
علم در کشور ،براساس تعداد نامهای متفاوت منایه شده در پایگاه دبلیو.
اً.اس .بازیابی ،و براساس شاخصهای علمسنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتهاست.
یافتهها :تولیدات علمی سال  ،2008در مقایسه با سال  ،2007از رشدی
معادل  49/75درصد برخوردار بودهاست .دانشگاه تهران ،در سال ،2008
بیش از  12درصد تولیدات علمی کشور را از آن خود کردهاست .پس از
آن ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی ،و دانشگاه
تربیت مدرس به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند .از نظر نامهای سازمانی
متفاوت منایه شده ،تنها دانشگاه تهران تولیدات علمی خود را با یك نام واحد
در پایگاه دبلیوُ .ا.اس .منایه كرده است .در بین واحدهای مجموعه دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد اراک ،با انجام عمل مستندسازی ،در مجموع دارای 24
عنـوانتولــیدعلمــیبودهاستکهازاینحیثبادانشـگاهصنعتـی شیــراز
تحتپوششوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری-وبیامرستانامامخمینی-ازواحدهای تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -برابری میکند.
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،و مجموعه دانشگاه
آزاد اسالمی بیشرتین میزان همکاری را در تولیدات علمی خود با نویسندگان
دانشگاهتهرانداشتهاند.
نتیجهگیری :باال بودن میزان تولیدات علمی سازمانها نقش مهمی در
مشارکت علمی آن سازمانها با یکدیگر خواهد داشت .دانشگاهها هنوز
از نام سازمانی واحدی در ارائه تولیدات علمی خود در پایگاههای استنادی
بیناملللیاستفاده منیکنند.

ڪلیدواژهها
تولید علم ،علمسنجی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مستندسازی
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سازمانهای پیرشو در تولید علم ،در ایران،
در سال 2008
اسامعیلوزیری

1

دریافت 1388/5/29 :پذیرش1388/8/24 :

مقدمه

تحقيقات نشان ميدهد كه وضعت توليدات علمي نمايهسازي شده كشورها در نمايههاي
معتبر بينالمللي ،بخشي از مهمترين شاخصهاي توسعه علمي و جزء شاخصهاي بروندادي
علم و فناوري آنها محسوب ميشود (نوروزي چاكلي؛ حسنزاده ،و نورمحمدي،1387 ،
ص  .)76میزان تولیدات علمی یک کشور ،مؤسسه ،و یا سازمانی که به نحوی به فعالیت
علمی ،آموزشی ،و پژوهشی مشغول میباشند ،میتواند از ابعاد ملی و بینالمللی مورد توجه
ش
قرار گیرد .از نظر ملی ،تعداد کتابها ،نشریات ،مقاالت نشریات ،ثبت اختراعات ،گزار 
تحقيقات،و سمينارها ميتواند به عنوان برخي از شاخصهاي علمسنجي مد نظر قرار گيرد
و از منظر بینالمللی نیز تنها زمانی مورد ارزیابی قرار میگیرد که در قالب یک چارچوب
معین قرار گیرد و در سطح جهانی نیز مورد توافق و پذیرش همگان قرار گیرد .بر این اساس
اطالعات ارائه شده در پایگاه دبليو.اُ.اس 2.مؤسسه اطالعات علمی(آي.اس.آي 3).بهعنوان
قدرت تولید علمی یک کشور در سطح بینالمللی مورد محاسبه و ارزیابی قرار میگیرد ،چرا
که دراینصورت امکان مقایسه یکسان و دقیق عوامل شناسایی شده و توانمندیهای علمی
هر کشور در معرض نمایش قرار میگیرد (نوروزي چاكلي و نورمحمدی  ،1386ص.)2
در مقاله حاضر ،ابتدا مروری بر ادبیات تولید علم در سطح کشور خواهد شد و سپس
تولیدات علمی ایران در بخشهای مختلف پایگاه دبليو.اُ.اس ،.سازمانهای پیشرو در تولید علم

 .1مربی کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه زابل
evaziri@uoz.ac.ir
2. WOS= Web Of Science
3. Institute for Scientific
)Information(ISI
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کشور ،تعداد تولیدات آنها در پایگاه دبليو.اُ.اس ،.نامهای مختلف نمایه شده این مؤسسات در
پایگاه فوق ،نوع مدارك نمايه شده توسط سازمانهاي مورد بررسي ،زبان مدارك ،گروههاي
موضوعي برتر ،و میزان همکاری این سازمانها با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین ،تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی به صورت یک مجموعه دانشگاهی و واحد
دانشگاهی خاص دانشگاه آزاد اسالمی با همتای هموزن خود در وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
نوروزي چاكلي و نورمحمدی ( ،)1386در کتاب خود به ارزيابي تطبيقي توليدات علمي
سالهاي  2005و  2006ايران و كشورهاي تركيه ،مصر ،و رژيم اشغالگر قدس پرداختند.
بخش اول اين کتاب به معرفي پايگاههاي مؤسسه اطالعات علمي اختصاص داشت و در
بقيه مباحث ،توليدات علمي ايران بر اساس آمار پايگاههاي مؤسسه اطالعات علمي و به
تفكيك نوع مدرك ،رشته ،زبان ،عنوان نشريات منتشركننده توليدات علمي ايران ،و برخي
ديگر از شاخصها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نتايج بهدست آمده با موارد مشابه در
كشورهاي تركيه ،مصر ،و اسرائيل مطابقت داده شد.
ابراهيمي ( ،)1386در پاياننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مطالعه ميزان حضور
مؤسسات علمي و پژوهشي ايران در تحقيقات بينالمللي (پايگاه آي.اس.آي IWEB OF SC .
 )ENCEبر مبناي شاخصهاي ك ّمي و كيفي علمسنجي در سالهاي  »1997 -2006نشان داد
كه توزيع توليدات علمي ،استنادات و ضریب تأثير در بين مؤسسات علمي و پژوهشي ايران
از توزيع نرمال پيروي نميكند؛ درحاليكه توزيع درصد مدارك استناد شده در بين مؤسسات،
تابع توزيعي نرمال است .همچنين ،برمبناي شاخص ك ّمي توليد ،دانشگاهها در وضعيتي
مطلوبتر از پژوهشگاهها و ساير مؤسسات قرار دارند؛ ولي از نظر شاخصهاي كيفي استناد،
ضریب تأثير ،و درصد مدارك استناد شده ،بين اين سه گروه تفاوت معنيداري وجود ندارد.
زلفیگل ،شیری ،و کیانی بختیاری ( ،)1386در مقالهای با عنوان «اهمیت اصول
نمایهسازی در مستندات علمی» بیان میکنند که بهدلیل عدم آشنایی برخی نویسندگان با نام
صحیح دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،مقاالت آنها در ذیل نشانی صحیح دانشگاهها و مراکز
متبوع خود نمایه نشده است ،بهگونهای که این واگرایی و عدم وحدت رویه در ثبت نام
مراکز آموزشی و پژوهشی به زبانهای فارسی و بهویژه انگلیسی ،جایگاه واقعی دانشگاهها
و پژوهشگاههای کشور را در رتبهبندی ملی و جهانی تنزل داده و در نتیجه در عرصه رقابت
علمی جهانی جایگاه واقعی خود را احراز نکردهاند.
تقیزاده و وزیری ( ،)1388در طرح پژوهشی خود با عنوان «تولیدات علمی دانشگاه
آزاد اسالمی بر اساس آمار پایگاه مؤسسه اطالعات علمی» به بررسی وضعیت علمی این
دانشگاه براساس شاخصهای علمسنجی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که دانشگاه آزاد
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در ایران ،در سال 2008

اسالمی در پایگاه دبليو.اُ.اس .مؤسسه اطالعات علمی از تعدد نامی بسیار زیادی برخوردار
میباشد .آنها پیشنهاداتی را نیز جهت بهبود وضعیت موجود ارائه دادند.
گارسیا زریتا 4و همكارانش ( ،)2006در مقالهای با عنوان «نشانيهای سازمانی در پایگاه
دبليو.اُ.اس : .تأثير آن بر ارزشیابی علمی» به بررسی تعدد نامهای مؤسسات نمایه شده اسپانیایی
و تأثير آنها در ارزشیابی پژوهش میپردازد و تأكيد میکند که استفاده از یک نام واحد برای
یک مؤسسه در پایگاههای اطالعاتی که مورد توجه جامعه علمی نیز میباشد یکی از قواعد
این پایگاهها میباشد .آنها در پژوهش خود بیان میکنند که بازیابی نامهای متفاوت که توسط
نویسندگان ارائه شده است ،اطمینان کاملی در مورد وضعیت علمی هر مؤسسه ارائه نمیدهد
و ارائه نشانيهای متفاوت ارائه شده توسط نویسندگان باعث بازیابی نامهای متفاوت آن
سازمانها و تحلیلهای متفاوت میگردد.
چنانچه مالحظه میشود ،بررسی وضعیت چگونگی نمایه شدن مؤسسات در پایگاههای
معتبر بینالمللی ،بهخصوص پایگاههای استنادی ،از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .با
نگاهی به پيشينه تحقیق متوجه خواهیم شد که فرایند مستندسازی در بازیابی اطالعات
سازمانهای ایرانی تا بهحال بهصورت دقیق انجام نشده است و پژوهشگران ایرانی در برخی
موارد به اهمیت این موضوع اشاره کردهاند .از این رو ،در مقاله حاضر به بررسی وضعیت
سازمانهای پیشرو در تولید علم در کشور ،در سال  ،2008پرداخته خواهد شد.

روششناسی پژوهش و جامعه آماری

در پژوهش حاضر ،براي گردآوري دادهها ،روش کتابسنجی مورد استفاده قرار گرفت ه است.
جامعه آماری مورد نظر نیز چهار سازما ن ایرانی است که بیشترین سهم را در نشر آثار کشور
در سال  2008داشتهاند .برایناساس ،پس از بازیابی نامهای متفاوت سازمانهای مورد
بررسی و شناسایی آنها ،تولیدات آنها به صورت یکپارچه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است.

سؤاالت پژوهش

 .1توليدات علمي ايران طي سالهاي اخير از چه وضعيتي برخوردار میباشد؟
 .2وضعيت توليدات علمي سازمانهاي پیشرو در توليد علم ايران در سال  2008چگونه
ميباشد؟
 .3تنوع نامهاي نمايه شده سازمانهاي پیشرو در توليد علم ايران در پايگاه دبليو.اُ.اس.
از چه وضعیتی برخوردار میباشد؟
 .4تنوعمداركوزبانتوليداتعلميسازمانهايپیشرودرتوليدعلمايرانچگونهميباشد؟

4. García-Zorita
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 .5ميزان همپوشاني بين گروههاي موضوعي برتر سازمانهاي پیشرو در توليد علم ايران
چگونه است؟
 .6مشاركت سازمانهاي پیشرو در توليد علم ايران در سال  2008با يكديگر چگونه
ميباشد؟

تجزیه و تحلیل یافتهها

تولیدات علمی ایران طی سالهای اخیر از چه وضعیتی برخوردار میباشد؟

تولیدات علمی ایران ،در سال  ،2008در پایگاه دبليو.اُ.اس .مؤسسه اطالعات علمی 13,569
عنوان بوده است .از این تعداد  13,425عنوان در بخش اس.سي.آي.اي 5)SCIE( .این پایگاه،
 487عنوان در بخش اس.اس.سي.آي ،6) SSCI( .و 36عنوان در بخش اِي .اند .اچ.سي.آي.
( 7)A&HCIنمایه شده است .رشد تولیدات علمی ایران ،از سال  2005تا  ،2008در جدول 1
نشان داده شدهاست .دادههای مندرج در جدول  1نشان میدهد که در مجموع تولیدات ایران
در سال  2008به نسبت سال  2007از رشدی معادل  49/75درصد برخوردار بودهاست.
اطالعات بیشتر جهت مقایسه توليدات علمي ايران ،طي سالهای  2005تا  ،2008به تفكيك
بخشهای مختلف پایگاه دبليو.اُ.اس ،.در جدول  1بهدست آمدهاست .از مجموع 13,569
عنوان تولید علمی ایران ،در این سال 11,151،عنوان در قالب مقاله 1470 ،عنوان در قالب
چکیده همایشها 261 ،عنوان در قالب مقاالت سمینارها 255 ،عنوان در قالب نامه سردبیر،
 210عنوان در قالب نقد و بررسی160 ،عنوان در قالب سرمقاله 43 ،عنوان در قالب تصحیح،
 9عنوان در قالب اطالعات کتابشناختی 6 ،عنوان نقد و بررسی کتاب ،و  2عنوان در قالب
مطالب خبری بوده است.
از مجموع  13,569عنوان تولید علمی که توسط ایران در پایگاه دبليو.اُ.اس ،.در سال
 ،2008نمایه شده است 13,505 ،عنوان به زبان انگلیسی 49 ،عنوان به زبان عربی 3 ،عنوان
به زبان چینی 3 ،عنوان به زبان فرانسوی 2 ،عنوان به زبان اسپانیولی ،و  2عنوان نیز به زبان
ترکی بودهاست .زبانهای دانمارکی ،ایتالیایی ،و صربی نیز هر کدام با یک عنوان به ترتیب
در ردههای بعدی قرار دارند.

وضعیتتولیداتعلمیسازمانهایپیرشودرعلمایراندرسال  2008چگونهمیباشد؟

5. Science Citation Index Expanded
6. Social Science Citation Index
7. Art & Humanities Citation Index
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سازمانهایپیشرودرتولیدعلم،
در ایران ،در سال 2008
سال

2005

2006

رشد
(درصد)

2007

رشد
(درصد)

2008

رشد
(درصد)

دبلیوُ .ا.اس.

5582

6750

20/92

9061

34/24

13569

49/75

اس.اس.سی.آی.

5419

6682

23/30

8938

33/76

13425

50/20

اس.سی.آی.ای.

224

193

-13/83

351

81/87

487

38/74

اِی .اند .اچ.سی.آی.

11

16

45/45

30

87/5

36

20

نامپایگاه

جدول 1

وضعیت تولیدات علمی ایران طی سالهای
 2005تا  2008در پایگاه دبلیوُ .ا.اس.

 1138عنوان در رده دوم ،دانشگاه تربیت مدرس با  804عنوان در رده سوم ،و مجموعه
دانشگاه آزاد اسالمی با  793عنوان در رده چهارم سازمانهای سهیم در تولید علم ایران قرار
گرفتهاند .همانگونه که مالحظه میشود ،دانشگاه تهران در سال  2008بیش از  12درصد
تولیدات علمی کشور را تولید و منتشر کردهاست .با نگاهی به وضعیت  4سازمان مؤثر و
سهیم در تولید علمی کشور متوجه خواهیم شد که این  4سازمان حدود  32درصد از کل
تولیدات علمی کشور ،درسال  ،2008را تولید کردهاند .باید توجه داشت که تعداد تولیدات
علمی سازمانهای فوق در جدول  ،3بدون توجه به بازیابی نامهای متفاوت آنها صورت
گرفتهاست و تنها نامهایی از این دانشگاهها نشان داده شده است که همه و یا بیشترین تولیدات
زير نام آنها نمایه شدهاست .8در ستون پنجم جدول  2تعداد تولیدات علمی دانشگاههای
مورد بررسی با انجام عمل مستندسازی نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود
تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی از  793عنوان به  1126عنوان افزایش یافته است.
ردیف

نام سازمان

تعداد
(بدونمستندسازی)

درصد

تعداد(بامستندسازی)

درصد

1

دانشگاهتهران

1660

12/23

1660

12/23

2

دانشگاهعلومپزشکیتهران

1138

8/36

1155

8/51

3

دانشگاهتربیتمدرس

804

5/92

825

6

4

دانشگاه آزاد اسالمی

793

5/84

1126

8/29

جدول 2

سازمانهایپیشرودرتولیدعلم
درایران در سال 2008

 .8از آنجا كه امكان منایش  500سازمان علم
كشور از طریق پایگاه دبلیوُ .ا.اس .وجود دارد،
تنوع نامها از بین این  500سازمان مشخص
شده و امكان دارد كه تنوع نامی بیش از
موارد ارائه شده در مقاله حارض باشد.

89

فصلنامه كتاب | شامره 85

اسماعیـلوزیـری

 .9علیاکرب صبوری ،تولید علم ایران در
سالهای  ،2006 ،2005 ،2004و  2007که
به ترتیب در شامرههای  ،38 ،37 ،34و41
فصلنامهرهیافتمنترششدهاست(.البته
باید توجه داشت كه در گزارش سال2008
(شامره 43فصلنامهمذکور)آقایصبوری،
دانشگاهآزاداسالمیازفهرستدانشگاههای
تولیدعلمایرانكنارگذاشتهشدهاست).
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تنوع نامهاي نمايه شده سازمانهاي پیشرو در توليد علم ايران در پايگاه دبليو.اُ.اس .از
چه وضعیتی برخوردار میباشد؟
با توجه به اینکه تولیدات علمی هر سازمان برمبنای نام سازمانی است که در پایگاه دبليو.
اُ.اس .نمایه میشود در جدول  3به بررسی نامهای متفاوت نمایه شده دانشگاههای مورد
بررسی پرداخته شده است .همانگونه که مالحظه میشود از بین دانشگاههای مورد بررسی تنها
تولیدات علمی دانشگاه تهران با یک نام ( )UNIV TEHRANنمایه شده است .درحالیکه تعدد
نامهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسالمی به مراتب بیشتر از دانشگاه تهران و
دانشگاه تربیت مدرس میباشد .با مستندسازی صورتگرفته ،درباره نامهای مختلف دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،در مجموع  1155عنوان تولید علمی بازیابی شدUNIV TEHRAN MED .
 ، SCIبا تعداد  1138عنوان و کسب  98/52درصد از کل تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در رده اول ،TEHRAN MED SCI UNIV ،و TEHRAN MED UNIVهر کدام با  9عنوان در
ردههای دوم و سوم قرار دارند .سازمانهایی که در نشر آثار علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نقش داشتهاند در جدول  3نشان داده شده است.
دانشگاه آزاد اسالمی ،به دليل فعاليتهاي خود در حوزه علم و فناوري در سالهای
اخیر ،در فهرست سازمانهای برتر تولید علم ایران قرار گرفته است .برای مثال و با توجه به
مستندسازي دقيق نامهاي متفاوت اين دانشگاه ،در سال  2008دانشگاه آزاد اسالمی با تعداد
 1126عنوان در رده سوم مؤسسات برتر تولید علم ایران قرار خواهد گرفت .باید توجه داشت
که هر چند صبوری 9در مقاالت خود ،که با عنوان علم ایران در سالهای مختلف منتشر کرده
است ،مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی را هم ردیف دانشگاههای تهران ،علوم پزشکی تهران،
تربیت مدرس ،صنعتی شریف ،و شیراز قرار دادهاست ،نوروزی چاکلی و نورمحمدی ،دانشگاه
آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور را ،به دلیل اینکه از واحدهای فرعی تشکیل شدهاند ،در ردیف
دانشگاههای برتر تولید علم کشور قرار ندادهاند و بیان میکنند که چون تولیدات علمی دانشگاه
آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور به تفکیک واحدهای دانشگاهی آن ارائه نمیشود از رتبهبندی
آنها در کنار سایر مؤسسات خودداری شده است .بدیهی است که این دو دانشگاه هر کدام یک
مجموعه محسوب میشوند و به دلیل هموزن نبودن امکان مقایسه آنها با تکتک دانشگاههای
تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا سایر
سازمانهای کشور وجود ندارد ( نوروزی چاکلی و نورمحمدی ،1386 ،ص.)60-59
دانشگاه آزاد اسالمی ،در سال  ،2008با تعداد  793عنوان در رده چهارم مؤسسات ایرانی
قرارگرفتهاستكهبامستندسازیصورتگرفتهدرخصوصبازیابینامهایمتفاوتايندانشگاه
تعداد  1126عنوان تولید علمی مرتبط با اين دانشگاه و واحدهای تابعه آن بازیابی شد؛ که با
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سازمانهایپیشرودرتولیدعلم،
در ایران ،در سال 2008

این تعداد تولید علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی در رده سوم سازمانهای سهیم در تولید علم ایران
قرار خواهدگرفت .همانگونه كه در جدول  3مالحظه میشود  ISLAM AZAD UNIVبیشترین
تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی را در سال  2008داشتهاست .این واحد بهتنهایی بیش از 70
درصد تولیدات دانشگاه آزاد اسالمی را منتشر کرده است AZAD UNIV.با  81عنوان ،و  IAUنیز
با  25عنوان تولید علمی بهترتیب ،در ردههای اول تا سوم واحدهای سهیم در تولید علم دانشگاه
آزاد اسالمی قرار دارند .در بین واحدهای سهیم در تولید علم دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اراک با  15عنوان رتبه نخست را در بین واحدهای تابعه دانشگاه آزاد بهدست
آورده است .عالوه بر اين  15عنوان ،به دلیل بازیابی نامهای متفاوت اين واحد دانشگاهي از
قبیل ،AZAD UNIV ARAK، ISLAM AZAD UNIV ARAK،ARAK ISLAM AZAD UNI :وAZAD ARAK UNIV؛
درنهايت  24عنوان تولید علمی مرتبط با دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک بازیابی ميشود.
برایناساس ،برترین واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک میباشد که بیشترین
تولیدات واحد دانشگاهی آزاد را به خود اختصاص داده است.
دانشگاه تربیت مدرس نیز که با تعداد  808عنوان در رده سوم مؤسسات برتر سهیم
در تولید علمی ایران قرار گرفته است از این قاعده مستثنا نبوده و دارای تعدد نام سازمانی
میباشد .در بررسي نام دانشگاه تربیت مدرس TARBIAT MODARES UNIV ،با  804عنوان
در رده اول TMU ،با  13عنوان در رده دوم ،و  UNIV TARBIAT MODARESنيز با  8عنوان
در رده سوم قرار دارد که این سه نام نیز در مجموع تولیدات علمی دانشگاه تربیت مدرس را
به  825عنوان میرسانند.
دانشگاه علوم پزشکی تهران
ردیف

نام مؤسسه یا سازمان

تعداد
تولید

سهم
)درصد)

ردیف

نام مؤسسه یا سازمان

تعداد
تولید

سهم
)درصد)

1

UNIV TEHRAN MED SCI

1138

98/52

4

HTLH SERV UNIV& TEHRAN
MED SCI

2

0/17

2

TEHRAN MED SCI UNIV

9

0/77

5

& TEHRAN UNIV MED SCI
HTLH SERV

1

0/08

3

TEHRAN MED UNIV

9

0/77

6

TEHRAN UNIV MED SCI

1

0/08

دانشگاه آزاد اسالمی
1

ISLAM AZAD UNIV

793

70/42

6

ISLAM AZAD UNIV MED SCI

7

0/62

2

AZAD UNIV

81

7/19

7

AZAD MED UNIV

6

0/53

3

IAU

25

2/22

8

ISLAM AZAD UNIV TABRIZ

6

0/53

4

AZAD UNIV ARAK

15

1/33

9

IA UNIV

6

0/53

5

AZAD ISLAM UNIV

9

0/79

10

ISLAM AZAD UNIV ARAK

6

0/53

جدول 3

نامهایمختلفنمایهشده
دانشگاهعلومپزشکیتهران
وآزاداسالمیدرپایگاهدبلیوُ .ا.اس.
در سال2008
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مقایسه 4دانشگاهپیرشودرتولیدعلمایرانبراساسبخشهایمختلفپایگاهدبلیوُ .ا.اس.

تولیدات علمی  4سازمان پیشرو در تولید علم ایران در پایگاه دبليو.اُ.اس .و بخشهای تحت
پوشش آن در سال  ،2008در جدول  ،4نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود،
دانشگاه تهران ،درمجموع ،دارای  1660عنوان تولید علمی بوده است که  1633عنوان در
بخش اس.سي.آي.اي 70 ،عنوان در بخش اس.اس.سي.آي ،.و تعداد  6عنوان نیز در بخش
اِي .اند .اچ.سي.آي .پایگاه دبليو.اُ.اس .نمایه شده است .در همین سال ،دانشگاه علوم پزشکی
دارای  1155عنوان بوده که از این تعداد 1143 ،عنوان در بخش اس.سي.آي.اي 97 ،.عنوان
در بخش اس.اس.سي.آي ،.و  3عنوان در بخش اِي .اند .اچ.سي.آي .نمایه شده است .دانشگاه
آزاد اسالمی نیز از مجموع  1126عنوان تولید علمی خود 1118 ،عنوان را در بخش اس.سي.
آي.اي .و  38عنوان را در بخش اس.اس.سي.آي .نمایه کردهاست و هیچگونه تولیدی در
بخش اِي.اند.اچ.سي.آي .توسط دانشگاه آزاد اسالمی نمایه نشدهاست .آمارها نشان میدهد
که هرچند دانشگاه تهران در پایگاه اس.سي.آي.اي .و اِي .اند .اچ.سي.آي .دارای تولیدات
علمی بیشتری نسبت به دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد ،در بخش اس.اس.سي.آي.
دانشگاه علوم پزشکی تولیدات بیشتری نسبت به سایر دانشگاهها داشته است .دانشگاه تربیت
مدرس نیز در این سال ،از مجموع  825عنوان تولید علمی خود 816 ،عنوان را در بخش
اس.سي.آي.اي 30 ،.عنوان در بخش اس.اس.سي.آي ،.و  2عنوان در بخش اِي.اند.اچ.سي.آي.
پایگاه دبليو.اُ.اس .نمایه کرده است.

جدول 4

مقایسهچهاردانشگاهپیشرو
در تولید علم ایران
بر اساس نوع مدرک
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پایگاه/بخش

دانشگاهتهران

دانشگاهعلومپزشکی
تهران

دانشگاهتربیتمدرس

دانشگاه آزاد اسالمی

دبلیوُ .ا.اس.

1660

1155

825

1126

اس.سی.آی.ای.

1633

1143

816

1118

اس.اس.سی.آی.

70

97

30

38

اِی.اند.اچ.سی.آی.

6

3

2

-

سازمانهایپیشرودرتولیدعلم،
در ایران ،در سال 2008

تنوع مدارك و زبان تولیدات علمی سازمانهای پیرشو در تولید علم ایران چگونه میباشد؟

بیشترین تولیدات علمی سازمانهای مورد مطالعه در قالب مقاله ،چکیده همایشها ،و مقاالت
سمینارها بوده است؛ و پس از آن ،نقد و بررسی ،نامه سردبیر ،و سرمقاله در ردههای بعدی قرار
دارند .یافتهها نشان میدهد که تعدد قالبهای دانشگاه تهران بیش از سه سازمان دیگر است.
بررسیهای انجام شده درباره تنوع مدارک نمایه شده نیز نشان میدهد که بیشتر تولیدات علمی
در قالب مقاله تولید و منتشر میشود .از جمله دالیل این وضعیت میتوان به تسلط ،عالقه،
و توجه خاص محققان ايراني به مقالهنويسي نسبت به ساير كارهاي پژوهشي؛پژوهشمحور
بودن ماهيت مقاله نسبت به ساير انواع مدارك علمي؛ ناآشنايي پژوهشگران با انواع قالبهاي
قابلنمايهدرنشرياتمعتبربينالمللي؛ضعفسياستهايعلميوپژوهشيكشور؛كماهميت
جلوه نمودن ارزش ساير انواع مدارك علمي در آييننامههاي؛ و تأكيد خاص اين سياستها
و تأكيد خاص اين سياستها بر تعداد محدودي از انواع مدارك علمي اشاره کرد (نورزوي
چاكلي ،نورمحمدي .)1386،هر چند داليل فوق در سال  1386ارائه شده است ،در آييننامه
ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري()1387
نیز چندان به مدارک قابل نمایه در پایگاههای معتبر اشارهای نشدهاست.
دادهها نشان میدهد که دانشگاه آزاد اسالمی تولیدات خود را به  6زبان مختلف در
پایگاه دبليو.اُ.اس .نمایه کرده است که از این حیث در رده اول سازمانهای مهم در تولید علم
ایران قرار گرفته است .دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران هر کدام تولیدات خود
را به  3زبان و دانشگاه تربیت مدرس نیز تولیدات خود را به  2زبان ،در پایگاه فوق نمایه
کردهاند .چنانچه مالحظه میشود بیشتر تولیدات علمی دانشگاههای سهیم در تولید علم ایران
تولیدات خود را به زبان انگلیسی تولید کردهاند .هر چند پژوهشها نیز نشان میدهد که بیشتر
تولیدات علمی به زبان انگلیسی تولید و منتشر میشود (نوروزیچاکلی و نورمحمدی1386 ،؛
علیجانی و کرمی.)1387 ،

همپوشانیبینگروههایموضوعیبرترسازمانهایپیرشودرتولیدعلمایرانچگونهاست؟

 10گروه موضوعي برتر چهار دانشگاه برتر در توليد علم كشور در جدول  5نشان داده شده
است .اطالعات مندرج در جدول  5نشان ميدهد كه در سه دانشگاه غيرپزشكي ،گروههاي
موضوعي شيمي و حوزههاي وابسته به آن ،نسبت به ساير گروهها ،در وضعيت بهتري قرار
دارند .اين سه دانشگاه در بين ده گروه موضوعي برتر خود شباهت اندکی با دانشگاه علوم
پزشكي تهران دارند .هر چند بيشترين ميزان همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران با دانشگاه
تهران ميباشد ،از ده گروه موضوعي برتر ،دانشگاه علوم پزشكي تنها با دانشگاه تربيت
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 دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي در گروه موضوعی.مدرس همپوشاني موضوعي ندارد
. با دانشگاه علوم پزشکی تهران همپوشانی موضوعی دارندPharmacology and Pharmacy
 و علوم مواد میانرشتهای بیشترین، مهندسی برق،گروههای موضوعی شیمی میانرشتهای
 چنانچه مالحظه میشود با توجه به ماهیت موضوعی.میزان همپوشانی موضوعی را دارند
 تنها گروه موضوعی که دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی با،دانشگاههای مورد مطالعه
.دانشگاه علوم پزشکی تهران همپوشانی موضوعی دارد و در حوزه پزشکی قرار گرفتهاست

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاهتربیتمدرس

دانشگاهعلومپزشکی
تهران

دانشگاهتهران

CHEMISTRY,
MULTIDISCIPLINARY

BIOCHEMISTRY &
MOLECULAR BIOLOGY

PHARMACOLOGY &
PHARMACY

BIOCHEMISTRY &
MOLECULAR BIOLOGY

CRYSTALLOGRAPHY

CHEMISTRY,
MULTIDISCIPLINARY

MEDICINE, GENERAL &
INTERNAL

MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

CHEMISTRY, ORGANIC

CHEMISTRY, ORGANIC

PEDIATRICS

ENVIRONMENTAL
SCIENCES

CHEMISTRY,
INORGANIC & NUCLEAR

MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

PUBLIC,
ENVIRONMENTAL
& OCCUPATIONAL
HEALTH

ENGINEERING,
ELECTRICAL &
ELECTRONIC

MATERIALS SCIENCE,
MULTIDISCIPLINARY

CHEMISTRY, PHYSICAL

IMMUNOLOGY

CHEMISTRY,
MULTIDISCIPLINARY

VETERINARY SCIENCES

ENGINEERING,
CHEMICAL

TOXICOLOGY

PHYSICS, APPLIED

PHARMACOLOGY &
PHARMACY

POLYMER SCIENCE

CLINICAL NEUROLOGY

ENGINEERING,
CHEMICAL

ENGINEERING,
CHEMICAL

ENGINEERING,
ELECTRICAL &
ELECTRONIC

GASTROENTEROLOGY &
HEPATOLOGY

VETERINARY SCIENCES

CHEMISTRY,
MEDICINAL

PHYSICS, APPLIED

ALLERGY

PHARMACOLOGY &
PHARMACY

ENGINEERING,
ELECTRICAL &
ELECTRONIC

PHYSICS, CONDENSED
MATTER

ONCOLOGY

CHEMISTRY,
ANALYTICAL

5 جدول

میزانهمپوشانیبینگروههای
موضوعی برتر سازمانهای مؤثر در
2008 تولید علم در ایران در سال
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مشاركت سازمانهای پیرشو در تولید علم ایران در سال 2008با یكدیگر چگونه میباشد؟

از جمله رویکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی همکاری علمی و تألیف مشترک است.
همکاری علمی را میتوان بازتاب فعالیتها و رویکردهای جامعه علمی بهشمار آورد (رحیمی
و فتاحی ،1386 ،ص .)241-240برايناساس ،در جدول  6میزان همکاری سازمانهای مهم
در تولید علمی کشور با دیگر سازمانهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است .همانگونه
که در جدول  6مشاهده میشود ،بیشترین میزان همکاری علمی دانشگاه تهران با دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه صنعتی شریف،
و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است .طبق اطالعات موجود مشاهده میشود که
هرچند سه سازمان برتر تولید علم ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای همکاری زیادی
بودهاند ،میزان همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاههای همسنخ خود ،یعنی علوم
پزشکی ،بیشتر بوده است .اطالعات بیشتر درباره میزان همکاری سایر مؤسسات برتر در
جدول  6نشان داده شده است .در این جدول ،اعداد داخل پرانتز تعداد تولیداتی است که
سازمانها با همکاری یکدیگر ارائه کردهاند .اما با نگاهی به میزان همکاری و تعداد تولیدات
علمی سازمانهای فوق میتوان به این نتیجه رسید که ارتباط مستقیمی میان دانشگاههای برتر
در تولید علم کشور و میزان همکاری آنها با یکدیگر وجود دارد .به اين معني كه هر چه
توليدات علمي سازمانها بيشتر باشد ،ميزان همكاري آنها نيز با يكديگر افزايش خواهديافت.
همچنين ،به نظر ميرسد كه با توجه به دادههاي مندرج در جدول ،6گروههاي موضوعي سه
دانشگاه غيرپزشكي نزديكي بيشتري به يكديگر دارند .براي مثال ،از ميان ده گروه موضوعي
برتر دانشگاههاي مورد مطالعه ،بيشتر آنها به شيمي و حوزههاي وابسته به آن تعلق دارد.
بنابراين ،ميتوان چنين نتيجه گرفت كه بيشتر بودن ميزان همكاري سه دانشگاه فوق به دليل
باال بودن توليدات آنها در گروههاي موضوعي مشابه است.
با جستوجوی صورتگرفته درباره میزان همکاری چهار سازمان پیشرو در تولید علم
در کشور ،مشخص شد که میزان همکاری نویسندگان دانشگاه تهران در سال  2008با 754
سازمان دیگر ،اعم از دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،و مانند آن بوده است .دانشگاه آزاد اسالمی
با  714سازمان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با  578سازمان ،و دانشگاه تربیت مدرس نیز با
 363سازمان ديگر در توليد علم خود همكاري داشتهاند.
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سازمانهای
همکار

جدول 6

میزانمشارکتسازمانهای
پیشرو در تولید علم در
ایران در سال 2008

دانشگاه تهران ()1660

دانشگاه علوم پزشکی تهران
()1155

دانشگاهتربیتمدرس
()825

دانشگاه آزاد اسالمی
()1126

پزشکی تهران ()108

تهران ()109

تهران ()56

تهران ()141

آزاد اسالمی ()101

پزشکی شهید بهشتی ()70

آزاد اسالمی ()35

پزشکی تهران ()69

تربیت مدرس ()76

پزشکی ایران ()55

پزشکی تهران ()21

تربیت مدرس ()50

صنعتی رشیف ()44

آزاد اسالمی ()40

پزشکی ایران ()13

شهیدبهشتی()46

پزشکی شهید بهشتی ()31

پزشکی شیراز ()33

بحث ،نتیجهگیری ،و پیشنهادات

پزشکی شهید بهشتی ()11

صنعتی رشیف ()44

يافتهها نشان ميدهد كه توليدات علمي ايران در سال  2008نسبت به سال  2007از رشدي
معادل  49/75درصد برخوردار بوده است .بيشتر توليدات علمي ايران در اين سال به زبان
انگليسي و در قالب مقاله توليد و نمايه شدهاست .دانشگاه تهران ،دانشگاه علوم پزشكي
تهران ،دانشگاه تربيت مدرس ،و دانشگاه آزاد اسالمي بيشترين سهم را در نشر توليدات علمي
ايران در اين سال داشتهاند .اين چهار سازمان ،در مجموع ،بيش از  32درصد از توليدات علمي
ايران را به خود اختصاص دادهاند .بیشتر تولیدات علمی  4سازمان پیشرو در تولید علمی
کشور نیز در قالب مقاله و به زبان انگلیسی تولید و منتشر شده است.
نامهاي نمـايه شده مؤسسات سهيم و مؤثر در توليد علـم در ايران ،به جزدانشگاه تهران،
در سال  2008در پايـگاه دبليو.اُ.اس .از وضعيت مطلـوبي برخوردار نيست .دانشگاه علـوم
پزشكي تهران ،دانشگاه تربيت مدرس و مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي نيز از تعدد نامي زيادي
برخوردارند ،بهطوريكه تعدد نامهاي وابسته به مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي بسیار زیاد است.
در ميان سازمانهاي ايراني ،با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسالمي و پيامنور بهعنوان «مجموعه»
درنظرگرفته ميشوند از تعدد نامي بيشتري برخوردارند و توليدات آنها نيز به صورت دقيق
مشخص نخواهد بود ،مگر درصورتيكه مستندسازي بهصورت دقيق صورت پذيرد.
يافتهها نشان داد كه توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به بازيابي نامهاي
متفاوت آنها ،بيش از  6/5درصد رشد داشته است ،بهطوريكه توليدات اين مجموعه
دانشگاهي از  793عنوان  -بدون مستندسازي -به  1126عنوان با  -مستندسازی نامهاي
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متفاوت واحدهاي دانشگاهي آزاد اسالمي -رسيده است .درحاليكه سه دانشگاه مورد بررسي
ديگر تغيير اندكي در توليدات علمي آنها با بازيابي نامهاي متفاوت آنها صورت پذيرفته است.
گروههاي موضوعي برتر سازمانهاي مورد بررسي نشان داد كه دانشگاههاي علوم پزشكي
تهران ،دانشگاه تهران ،و دانشگاه آزاد اسالمي در گروه موضوعيPharmacology and Pharmacy
داراي همپوشاني ميباشند .از نظر وضعيت ميزان همكاري و مشاركت در توليد علمي نيز سه
دانشگاه فوق همكاري بيشتري در نشر توليدات علمي يكديگر داشتهاند .ميتوان نتيج ه گرفت
كه همپوشاني موضوعي فوق ميتواند نقش مهمي در ميزان مشاركت نويسندگان اين سازمانها
با يكديگر داشته باشد .با نگاهی به سازمانهای سهیم در تولید علم ایران متوجه خواهیم شد ،که
درصورتی میتوان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی را همردیف دانشگاههای تابعه وزارت
علوم رتبهبندی کرد که از وزن یکسانی برخوردار باشد .با توجه به مطالب فوق ،و همانطور كه
پيشتر نيز اشاره شد ،میتوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک را با دانشگاههای تابعه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات در نظر
گرفت .اما باید توجه داشت هرچند بیشترین تولیدات دانشگاه آزاد اسالمی با نامهاي سازمانی
نمایه شده است که نشاندهنده یک واحد خاصی از دانشگاه آزاد نیستند و به مجموعه این
دانشگاه اشاره دارند ،اما آنچه مسلم است اینکه این تعداد تولید علمی در صورتی که به واحدهای
تابعه تفکیک شود قطع ًا تأثير بسیار مثبتی در تعداد تولیدات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
خواهد داشت.
بنابراین ،اگر بخواهیم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک را با دانشگاه هموزن خود در
وزارت علوم و یا وزارت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار دهیم .طبق تعداد توليدات
نمايه شده در پايگاه دبليو.اُ.اس .بیمارستان نمازی شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز هرکدام با 24
عنوان تولید علمی همردیف دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک قرارخواهدگرفت .با یکپارچه
نمودن نامهای متفاوت این دو سازمان ،بیمارستان نمازی ،بهدليل تعدد نامي خود از قبيل
 ،NEMAZEE HOSP، NEMAZI HOSP، NAMAZEE HOSP، NAMAZI HOSP، NAMAZI HOPو
 NEMAZI UNIV HOSPتعداد  56عنوان تولید علمی خواهد شد که به این ترتیب در ردهای به
مراتب بهتر از دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک قرار خواهد گرفت.
اما دانشگاه صنعتی شیراز تنها با نام  SHIRAZ UNIV TECHNOLنمايه شده و داراي 24
عنوان تولید علمی ميباشد .بنابراین ،اگر قرار است واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي همردیف
دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد ،میتواند
همردیف دانشگاه صنعتی شیراز و یا بیمارستان امام خمینی قرار بگیرد .سازمانهای فوق در
سال  2007بهترتیب دارای 16و12عنوان توليد علمي بودهاند كه بهترتیب در ردههای  81و 85
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مؤسسات ایرانی قرار داشتهاند (نورزی چاکلی و نورمحمدی ،1386 ،ص .)55
مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی نیز خود به مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی اشاره دارند .برای
مثال و به نقل از معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی اشاره شده است که بهعنوان نمونه دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران شمال تنها بهصورتIslamic Azad University –North Tehran Branch
نوشته شود و ذکر سایر شکلهای مختلف نادرست میباشد .تنها دراین صورت نویسندگان
دانشگاه آزاد اسالمی از حق امتیاز کارهای پژوهشی برخوردار خواهند شد که تولیدات خود
را تنها در قالب فوق که بهعنوان نمونه نشان شده است ،ارائه دهند (تقیزاده و وزیری.)1388 ،
طبق بخشنامه فوق ،تولیدات واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی نیز بهعنوان تولیدات علمی
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی محسوب شده و برایناساس ،امکان تفکیک تولیدات علمی
واحدهای مختلف این دانشگاه وجود ندارد .بهنظر ميرسد كه مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي
واحدهاي تابعه خود را شعبه محسوب نموده و مجموعه آنها را بهعنوان يك واحد بهحساب
ميآورند.
بنابراینپیشنهادمیگردد:
 .1تمامی نویسندگانی ایرانی از نام واحدی برای خود و همچنین سازمانی که در آن به
فعالیت مشغولاند استفاده کنند .از همين رو ،بهتر است مسئوالن سازمانها و دانشگاههاي
ايراني ،نام سازماني واحد و استاندارد خود را بهصورت دقيق و مستند به نويسندگان و اعضاي
هيئت علمي خود اعالم نمايند و تأكيد شود كه خود نويسندگان و اعضاي هيئت علمي نيز
از نام واحدي جهت نشر توليدات خود استفاده نمايند .با رعايت موارد فوق ارزيابي وضعيت
توليدات علمي سازمانها بهصورت بهتري انجام ميپذيرد.
 .2با توجه به عدم آگاهي برخي مسئوالن سازمـانهاي ايرانـي سهـيم در تولـيد علـم
دركشـور درباره انواع مـدارك و زبانهاي قابل نمـايه در پايـگاه دبليو.اُ.اس .پيشنهاد ميگردد
كارگاههاي آموزشي درباره فلسفه وجودي پايگاه دبليو.اُ.اس .و نقش آن در بررسي توليدات
علمي كشورها در سطح بينالمللي به نحو مقتضي و مناسب با توجه به موارد و شاخصهاي
علمسنجي ارائه گردد.
 .3كارگاههاي آموزشي نگارش توليدات علمي در پايگاههاي بينالمللي خصوص ًا پايگاه
دبليو.اُ.اس .مؤسسه اطالعات علمي نيز ميتواند از جمله عوامل مؤثر در باال بردن توليدات
علمي سازمانهاي دانشگاهي و كشور باشد.
 .4همچنین پیشنهاد میشود مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور نیز ترتیبی اتخاذ
نمایند تا تولیدات علمی واحدهای دانشگاهی آنها بهصورت دقیق و مشخص قابل بازیابی
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باشد .در این زمینه پیشنهاد میگردد عالوه بر نام دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تابعه دانشگاه
آزاد و پيامنور نیز مشخص شود تا تولیدات آنها هم با نام مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي و
دانشگاه پيام نور و هم واحدهای تابعه اين دو دانشگاه قابل بازیابی باشد (تقیزاده و وزیری،
 ،1388ص .)72-70

منابع

آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هيئت علمی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری (مصوب
 .)1387/8/18از:

http://www.ut.ac.ir/Files/ertegha.pdf

ابراهيمي ،سعيده (« .)1386مطالعه ميزان حضور مؤسسات علمي و پژوهشي ايران در تحقيقات بينالمللي
(پايگاه آي.اس.آي )WEB OF SCIENC .بر مبناي شاخصهاي ك ّمي و كيفي علمسنجي در
سالهاي  .»1997-2007پاياننامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالعرساني ،دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسيدانشگاه شيراز.
تقيزاده ،علي؛ وزيري،اسماعيل (« .)1388تحليلي بر وضعيت توليدات علمي دانشگاهآزاد اسالمي از ابتدا
تاكنون و سهم علمي اين دانشگاه در توليدات علمي كشور بر اساس آمار پايگاه مؤسسه اطالعات علمي
(آي.اس.آي .»).طرح مصوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز.
رحیمی ،ماریه؛ فتاحی ،رحمتاهلل (« .)1386همکاری علمی و تولید اطالعات :نگاهی به مفاهیم و الگوهای
رایج در تولید علمی مشترک» .فصلنامه کتاب.248-235: )3( 18 ،
زلفيگل ،محمدعلي؛ شيري ،مرتضي؛ كياني بختياري ،ابوالفضل (« .)1386اهميت رعايت اصول نمايهسازي در
مستندات علمي» .رهيافت.46-37 :39 ،
صبوری ،علیاکبر (« .)1387تولید علم ایران در سال  .»2007رهیافت.40-35: 41 ،
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