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ڪلیدواژه ها 

تولید علم، علم سنجی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مستندسازی

سازمان های پیرشو در تولید علم، در ایران، در سال 2008

اسامعیل وزیری

چڪیده

هدف: در مقاله حارض، به بررسی وضعیت تولیدات علمی سازمان های 
سهیم و پیرشو در تولید علم در کشور، در سال 2008، در پایگاه دبلیو.اً.اس. 

پرداخته شده است. 

روش پژوهش: جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش کتابسنجی 
استفاده شده  است. بر این اساس، اطالعات چهار سازمان پیرشو در تولید 

علم در کشور، براساس تعداد نام های متفاوت منایه شده در پایگاه دبلیو.

اً.اس. بازیابی، و براساس شاخص های علم سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفته است. 

یافته ها: تولیدات علمی سال 2008، در مقایسه با سال 2007، از رشدی 
معادل 49/75 درصد برخوردار بوده  است. دانشگاه تهران، در سال 2008، 

بیش از 12 درصد تولیدات علمی کشور را از آن خود کرده  است. پس از 

آن، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی، و دانشگاه 

تربیت مدرس به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. از نظر نام های سازمانی 

متفاوت منایه شده،  تنها دانشگاه تهران تولیدات علمی خود را با یك نام واحد 

در پایگاه دبلیو.اُ.اس.  منایه كرده است. در بین واحدهای مجموعه دانشگاه 

آزاد اسالمی، واحد اراک، با انجام عمل مستندسازی، در مجموع دارای 24 

عنـوان تولــید علمــی بوده است که از این حیث با دانشـگاه صنعتـی شیــراز

- تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- و بیامرستان امام خمینی- از 

واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- برابری می کند. 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، و مجموعه دانشگاه 

آزاد اسالمی بیشرتین میزان همکاری را در تولیدات علمی خود با نویسندگان 

دانشگاه تهران داشته اند.

نتیجه گیری: باال بودن میزان تولیدات علمی سازمان ها نقش مهمی در 
مشارکت علمی آن سازمان ها با یکدیگر خواهد داشت. دانشگاه ها هنوز 

از نام سازمانی واحدی در ارائه تولیدات علمی خود در پایگاه های استنادی 

بین املللی استفاده  منی کنند. 
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مقدمه
تحقيقات نشان مي دهد كه وضعت توليدات علمي نمايه سازي شده كشورها در نمايه هاي 
معتبر بين المللي، بخشي از مهم ترين شاخص هاي توسعه علمي و جزء شاخص هاي بروندادي 
علم و فناوري آنها محسوب مي شود )نوروزي چاكلي؛ حسن زاده، و نورمحمدي،  1387، 
ص 76(. ميزان توليدات علمی يک كشور، مؤسسه، و يا سازمانی كه به نحوی به فعاليت 
علمی، آموزشی، و پژوهشی مشغول می باشند، می تواند از ابعاد ملی و بين المللی مورد توجه 
قرار گيرد. از نظر ملی، تعداد كتاب ها، نشريات، مقاالت نشريات، ثبت اختراعات، گزارش  
تحقيقات،  و سمينارها  مي تواند به عنوان برخي از شاخص هاي علم سنجي مد نظر قرار گيرد 
و از منظر بين المللی نيز تنها زمانی مورد ارزيابی قرار می گيرد كه در قالب يک چارچوب 
معين قرار گيرد و در سطح جهانی نيز مورد توافق و پذيرش همگان قرار گيرد. بر اين اساس 
اطالعات ارائه شده در پايگاه دبليو.اُ.اس.2 مؤسسه اطالعات علمی)آي.اس.آي.(3 به عنوان 
قدرت توليد علمی يک كشور در سطح بين المللی مورد محاسبه و ارزيابی قرار می گيرد، چرا 
كه در اين صورت امکان مقايسه يکسان و دقيق عوامل شناسايی شده و توانمندی  های علمی 

هر  كشور در معرض نمايش قرار می گيرد )نوروزي چاكلي و نورمحمدی 1386، ص2(.
در مقاله حاضر، ابتدا مروری بر ادبيات توليد علم در سطح كشور خواهد شد و سپس 
توليدات علمی ايران در بخش های مختلف پايگاه دبليو.اُ.اس.، سازمان های پيشرو در توليد علم 
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كشور، تعداد توليدات آنها در پايگاه دبليو.اُ.اس.، نام های مختلف نمايه شده اين مؤسسات در 
پايگاه فوق،  نوع مدارك نمايه شده توسط سازمان هاي مورد بررسي، زبان مدارك،  گروه هاي 
موضوعي برتر، و ميزان همکاری اين سازمان ها با يکديگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
همچنين، توليدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی به صورت يک مجموعه دانشگاهی و واحد 
دانشگاهی خاص دانشگاه آزاد اسالمی با همتای هم وزن خود در وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوری و وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي مورد مقايسه قرار خواهد گرفت.
نوروزي چاكلي و نورمحمدی )1386(، در كتاب خود به ارزيابي تطبيقي توليدات علمي 
سال هاي 2005 و 2006 ايران و كشورهاي تركيه،  مصر، و رژيم اشغالگر قدس پرداختند. 
بخش اول اين كتاب به معرفي پايگاه هاي مؤسسه اطالعات علمي اختصاص داشت و در 
بقيه مباحث، توليدات علمي ايران بر اساس آمار پايگاه هاي مؤسسه اطالعات علمي و به 
تفکيک نوع مدرك،  رشته، زبان،  عنوان نشريات منتشركننده توليدات علمي ايران، و   برخي 
ديگر از شاخص ها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نتايج به دست آمده با موارد مشابه در 

كشورهاي تركيه،  مصر، و اسرائيل مطابقت داده شد.
ابراهيمي )1386(، در پايان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان »مطالعه ميزان حضور 
IWEB OF SC  مؤسسات علمي و پ  ژوهشي ايران در تحقيقات بين المللي )پايگاه آي.اس.آي.
ENCE( بر مبناي شاخص هاي كّمي و كيفي علم سنجي در سال هاي 2006- 1997« نشان داد 

كه توزيع توليدات علمي،  استنادات و ضريب تأثير در بين مؤسسات علمي و پژوهشي ايران 
از توزيع نرمال پيروي نمي كند؛ در حالي كه توزيع درصد مدارك استناد شده  در بين مؤسسات،  
تابع توزيعي نرمال است. همچنين، بر مبناي شاخص كّمي توليد،  دانشگاه ها در وضعيتي 
مطلوب تر از پژوهشگاه ها و ساير مؤسسات قرار دارند؛ ولي از نظر شاخص هاي كيفي استناد، 
ضريب تأثير، و درصد مدارك استناد شده، بين اين سه گروه تفاوت معني داري وجود ندارد. 
اصول  »اهميت  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)1386( بختياری  كيانی  و  شيری،  زلفی گل، 
نمايه سازی در مستندات علمی« بيان می كنند كه به دليل عدم آشنايی برخی نويسندگان با نام 
صحيح دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی، مقاالت آنها در ذيل نشانی صحيح دانشگاه ها و مراكز 
متبوع خود نمايه نشده است، به گونه ای كه اين واگرايی و عدم وحدت رويه در ثبت نام 
مراكز آموزشی و پژوهشی به زبان های فارسی و به ويژه انگليسی، جايگاه واقعی دانشگاه ها 
و پژوهشگاه های كشور را در رتبه بندی ملی و جهانی تنزل داده و در نتيجه در عرصه رقابت 

علمی جهانی جايگاه واقعی خود را احراز نکرده اند. 
تقی زاده و وزيری )1388(، در طرح پژوهشی خود با عنوان »توليدات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی بر اساس آمار پايگاه مؤسسه اطالعات علمی« به بررسی وضعيت علمی اين 
دانشگاه براساس شاخص های علم سنجی پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاه آزاد 

اسماعیـل وزیـری
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اسالمی در پايگاه دبليو.اُ.اس. مؤسسه اطالعات علمی از تعدد نامی بسيار زيادی برخوردار 
می باشد. آنها پيشنهاداتی را نيز جهت بهبود وضعيت موجود ارائه دادند. 

گارسيا زريتا4 و همکارانش )2006(، در مقاله ای با عنوان »نشاني های سازمانی در پايگاه 
دبليو.اُ.اس. : تأثير آن بر ارزشيابی علمی« به بررسی تعدد نام های مؤسسات نمايه شده اسپانيايی 
و تأثير آنها در ارزشيابی پژوهش می پردازد و تأكيد می كند كه استفاده از يک نام واحد برای 
يک مؤسسه در پايگاه های اطالعاتی كه مورد توجه جامعه علمی نيز می باشد يکی از قواعد 
اين پايگاه ها می باشد. آنها در پژوهش خود بيان می كنند كه بازيابی نام های متفاوت كه توسط 
نويسندگان ارائه شده است، اطمينان كاملی در مورد وضعيت علمی هر مؤسسه ارائه نمی دهد 
و ارائه نشاني  های متفاوت ارائه شده توسط نويسندگان باعث بازيابی نام های متفاوت آن 

سازمان ها و تحليل های متفاوت می گردد. 
چنانچه مالحظه می شود، بررسی وضعيت چگونگی نمايه شدن مؤسسات در پايگاه های 
معتبر بين المللی، به خصوص پايگاه های استنادی، از اهميت خاصی برخوردار می باشد. با 
نگاهی به پيشينه تحقيق متوجه خواهيم شد كه فرايند مستندسازی در بازيابی اطالعات 
سازمان های ايرانی تا به حال به صورت دقيق انجام نشده است و پژوهشگران ايرانی در برخی 
موارد به اهميت اين موضوع اشاره كرده اند. از اين رو، در مقاله حاضر به بررسی وضعيت 

سازمان های پيشرو در توليد علم در كشور، در سال 2008، پرداخته خواهد شد.

روش شناسی پژوهش و جامعه آماری
در پژوهش حاضر، براي گردآوري داده ها، روش كتابسنجی مورد استفاده قرار گرفته  است. 
جامعه آماری مورد نظر نيز چهار سازمان  ايرانی است كه بيشترين سهم را در نشر آثار كشور 
در سال 2008 داشته اند. براين اساس، پس از بازيابی نام های متفاوت سازمان های مورد 
بررسی و شناسايی آنها، توليدات آنها به صورت يکپارچه مورد بررسی و تجزيه و تحليل 

قرار گرفته است.

سؤاالت پژوهش
1. توليدات علمي ايران طي سال هاي اخير از چه وضعيتي برخوردار می باشد؟

2. وضعيت توليدات علمي سازمان هاي پيشرو در توليد علم ايران در سال 2008 چگونه 
مي باشد؟

3. تنوع نام هاي نمايه شده سازمان هاي پيشرو در توليد علم ايران در پايگاه دبليو.اُ.اس. 
از چه وضعيتی برخوردار می باشد؟

4. تنوع مدارك و زبان توليدات علمي سازمان هاي پيشرو در توليد علم ايران چگونه مي باشد؟

سازمان های پیشرو در تولید علم، 
در ایران، در سال 2008

4. García-Zorita
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5.  ميزان همپوشاني بين گروه هاي موضوعي برتر سازمان هاي پيشرو در توليد علم ايران 
چگونه است؟

6. مشاركت سازمان هاي پيشرو در توليد علم ايران در سال 2008 با يکديگر چگونه 
مي باشد؟

تجزیه و تحلیل یافته ها
تولیدات علمی ایران طی سال های اخیر از چه وضعیتی برخوردار می باشد؟

توليدات علمی ايران، در سال 2008، در پايگاه دبليو.اُ.اس. مؤسسه اطالعات علمی 13,569 
عنوان بوده است. از اين تعداد 13,425 عنوان در بخش اس.سي.آي.اي. )SCIE( 5   اين پايگاه، 
487 عنوان در بخش اس.اس.سي.آي. )SSCI ( 6 ، و36 عنوان در بخش اِي. اند. اچ.سي.آي. 
)A&HCI( 7  نمايه شده است. رشد توليدات علمی ايران، از سال 2005 تا 2008، در جدول 1 

نشان داده شده  است. داده های مندرج در جدول 1 نشان می دهد كه در مجموع توليدات ايران 
در سال 2008 به نسبت سال 2007 از رشدی معادل 49/75 درصد برخوردار بوده  است. 
اطالعات بيشتر جهت مقايسه توليدات علمي ايران، طي سال های 2005 تا 2008، به تفکيک 
بخش های مختلف پايگاه دبليو.اُ.اس.، در جدول 1 به دست آمده   است. از مجموع 13,569 
عنوان توليد علمی ايران، در اين سال،11,151 عنوان در قالب مقاله، 1470 عنوان در قالب 
چکيده همايش ها، 261 عنوان در قالب مقاالت سمينارها، 255 عنوان در قالب نامه سردبير، 
210 عنوان در قالب نقد و بررسی، 160عنوان در قالب سرمقاله، 43 عنوان در قالب تصحيح، 
9 عنوان در قالب اطالعات كتابشناختی، 6 عنوان نقد و بررسی كتاب، و 2 عنوان در قالب 

مطالب خبری بوده است.
از مجموع 13,569 عنوان توليد علمی كه توسط ايران در پايگاه دبليو.اُ.اس.، در سال 
2008، نمايه شده است، 13,505 عنوان به زبان انگليسی، 49 عنوان به زبان عربی، 3 عنوان 
به زبان چينی، 3 عنوان به زبان فرانسوی، 2 عنوان به زبان اسپانيولی، و 2 عنوان نيز به زبان 
تركی بوده  است. زبان های دانماركی، ايتاليايی، و صربی نيز هر كدام با يک عنوان به ترتيب 

در رده های بعدی قرار دارند. 

وضعیت تولیدات علمی سازمان های پیرشو در علم ایران در سال  2008 چگونه می باشد؟

سازمان های پيشرو در توليد علم  در ايران، در سال 2008، در جدول 2 نشان داده شده است. 
همانگونه كه مالحظه می شود دانشگاه تهران با 1660 عنوان توليد علمی در رده نخست 
سازمان های سهيم در توليد علم در ايران قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی تهران با 

اسماعیـل وزیـری

5. Science Citation Index Expanded

6. Social Science Citation Index

7. Art & Humanities Citation Index
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         سال

 

            نام پایگاه

20052006
 رشد

(درصد)
2007

رشد

(درصد)
2008

رشد

(درصد)

5582675020/92906134/241356949/75   دبلیو.اُ.اس.

5419668223/30893833/761342550/20اس.اس.سی.آی.

13/8335181/8748738/74-224193اس.سی.آی.ای.

111645/453087/53620اِی. اند. اچ.سی.آی.
 وضعیت تولیدات علمی ایران طی سال های 

2005 تا 2008 در پایگاه  دبلیو.اُ.اس.   

جدول 1

سازمان های پیشرو در تولید علم  
درایران در سال 2008

جدول 2

1138 عنوان در رده دوم، دانشگاه تربيت مدرس با 804 عنوان در رده سوم، و مجموعه 
دانشگاه آزاد اسالمی با 793 عنوان در رده چهارم سازمان های سهيم در توليد علم ايران قرار 
گرفته اند. همانگونه كه مالحظه می شود، دانشگاه تهران در سال 2008 بيش از 12 درصد 
توليدات علمی كشور را توليد و منتشر كرده  است. با نگاهی به وضعيت 4 سازمان مؤثر و 
سهيم در توليد علمی كشور متوجه خواهيم شد كه اين 4 سازمان حدود 32  درصد از كل 
توليدات علمی كشور، درسال 2008، را توليد كرده اند. بايد توجه داشت كه تعداد توليدات 
علمی سازمان های فوق در جدول 3، بدون توجه به بازيابی نام های متفاوت آنها صورت 
گرفته است و تنها نام هايی از اين دانشگاه ها نشان داده شده است كه همه و يا بيشترين توليدات 
زير نام آنها نمايه شده  است8. در ستون پنجم جدول 2 تعداد توليدات علمی دانشگاه های 
مورد بررسی با انجام عمل مستندسازی نشان داده شده است. همانگونه كه مالحظه می شود 

توليدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی از 793 عنوان به 1126 عنوان افزايش يافته است.

نام سازمانردیف
تعداد 

(بدون مستندسازی)
درصدتعداد (بامستندسازی)درصد

166012/23166012/23دانشگاه تهران1

11388/3611558/51دانشگاه علوم پزشکی تهران2

8045/928256دانشگاه تربیت مدرس3

7935/8411268/29دانشگاه آزاد اسالمی4

سازمان های پیشرو در تولید علم، 
در ایران، در سال 2008

8. از آنجا كه امكان منایش 500 سازمان علم  

كشور از طریق پایگاه دبلیو.اُ.اس. وجود دارد، 

تنوع نام ها از بین این 500 سازمان مشخص 

شده و امكان دارد كه تنوع نامی بیش از 

موارد ارائه شده در مقاله حارض باشد. 
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تنوع نام هاي نمايه شده سازمان هاي پيشرو در توليد علم ايران در پايگاه دبليو.اُ.اس. از 
چه وضعيتی برخوردار می باشد؟

با توجه به اينکه توليدات علمی هر سازمان برمبنای نام سازمانی است كه در پايگاه دبليو.
به بررسی نام های متفاوت نمايه شده دانشگاه های مورد  اُ.اس. نمايه می شود در جدول 3 
بررسی پرداخته شده است. همانگونه كه مالحظه می شود از بين دانشگاه های مورد بررسی تنها 
توليدات علمی دانشگاه تهران با يک نام )UNIV TEHRAN( نمايه شده است. درحالی  كه تعدد 
نام های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسالمی به مراتب بيشتر از دانشگاه تهران و 
دانشگاه تربيت مدرس می باشد. با مستندسازی صورت گرفته، در باره نام های مختلف دانشگاه 
 UNIV TEHRAN MED .علوم پزشکی تهران، در مجموع 1155 عنوان توليد علمی بازيابی شد
SCI ، با تعداد 1138 عنوان و كسب 98/52 درصد از كل توليدات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در رده اول، TEHRAN MED SCI UNIV، وTEHRAN MED UNIV  هر كدام با 9 عنوان در 
رده های دوم و سوم قرار دارند. سازمان هايی كه در نشر آثار علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نقش داشته اند در جدول 3  نشان داده شده است. 
دانشگاه آزاد اسالمی، به دليل فعاليت هاي خود در حوزه علم و فناوري در سال های 
اخير، در فهرست سازمان های برتر توليد علم ايران قرار گرفته است. برای مثال و با توجه به 
مستندسازي دقيق نام هاي متفاوت اين دانشگاه، در سال 2008 دانشگاه آزاد اسالمی با تعداد 
1126 عنوان در رده سوم مؤسسات برتر توليد علم ايران قرار خواهد گرفت. بايد توجه داشت 
كه هر چند صبوری9 در مقاالت خود، كه با عنوان علم ايران در سال های مختلف منتشر كرده 
است، مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی را هم رديف دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، 
تربيت مدرس، صنعتی شريف، و شيراز قرار داده  ا ست،  نوروزی چاكلی و نورمحمدی، دانشگاه 
آزاد اسالمی و دانشگاه پيام نور را، به دليل اينکه از واحدهای فرعی تشکيل شده اند، در رديف 
دانشگاه های برتر توليد علم كشور قرار نداده اند و بيان می كنند كه چون توليدات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی و دانشگاه پيام نور به تفکيک واحدهای دانشگاهی آن ارائه نمی شود از رتبه بندی 
آنها در كنار ساير مؤسسات خودداری شده است. بديهی است كه اين دو دانشگاه هر كدام يک 
مجموعه محسوب می شوند و به دليل هم وزن نبودن امکان مقايسه آنها با تک تک دانشگاه های 
تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و يا ساير 

سازمان های كشور وجود ندارد ) نوروزی چاكلی و نورمحمدی، 1386، ص 60-59(.
دانشگاه آزاد اسالمی، در سال 2008، با تعداد 793 عنوان در رده چهارم مؤسسات ايرانی 
قرارگرفته است كه با مستندسازی صورت گرفته درخصوص بازيابی نام های متفاوت اين دانشگاه 
تعداد 1126 عنوان توليد علمی مرتبط با اين دانشگاه و واحدهای تابعه آن بازيابی شد؛ كه با 

اسماعیـل وزیـری

9. علی اکرب صبوری، تولید علم ایران در 

سال های 2004، 2005، 2006، و 2007 که 

به ترتیب در شامره های 34، 37، 38، و41 

فصلنامه رهیافت منترش شده است. (البته 

باید توجه داشت كه در گزارش سال 2008 

(شامره43 فصلنامه مذکور) آقای صبوری، 

دانشگاه آزاد اسالمی از فهرست دانشگاه های 

تولید علم ایران كنار گذاشته شده است).
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اين تعداد توليد علمی، دانشگاه آزاد اسالمی در رده سوم سازمان های سهيم در توليد علم ايران 
قرار خواهدگرفت. همانگونه كه در جدول 3 مالحظه می شود ISLAM AZAD UNIV بيشترين 
توليدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی را در سال 2008 داشته است. اين واحد به تنهايی بيش از 70 
درصد توليدات دانشگاه آزاد اسالمی را منتشر كرده است. AZAD UNIV با 81 عنوان، و IAU نيز 
با 25 عنوان توليد علمی به ترتيب، در رده های اول تا سوم واحدهای سهيم در توليد علم دانشگاه 
آزاد اسالمی قرار دارند. در بين واحدهای سهيم در توليد علم دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد اراك با 15 عنوان رتبه نخست را در بين واحدهای تابعه دانشگاه آزاد به دست 
آورده است. عالوه بر اين 15 عنوان، به دليل بازيابی نام های متفاوت اين واحد دانشگاهي از 
قبيل: AZAD UNIV ARAK، ISLAM AZAD UNIV ARAK،ARAK ISLAM AZAD UNI، وAZAD ARAK UNIV؛ 
درنهايت 24 عنوان توليد علمی مرتبط با دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك بازيابی مي شود. 
براين اساس، برترين واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراك می باشد كه بيشترين 

توليدات واحد دانشگاهی آزاد را به خود اختصاص داده است.
دانشگاه تربيت مدرس نيز كه با تعداد 808 عنوان در رده سوم مؤسسات برتر سهيم 
در توليد علمی ايران قرار گرفته است از اين قاعده مستثنا نبوده و دارای تعدد نام سازمانی 
می باشد. در بررسي نام دانشگاه تربيت مدرس، TARBIAT MODARES UNIV با 804 عنوان 
در رده اول، TMU با 13 عنوان در رده دوم، و  UNIV TARBIAT MODARES نيز با 8 عنوان 
در رده سوم قرار دارد كه اين سه نام نيز در مجموع توليدات علمی دانشگاه تربيت مدرس را 

به 825 عنوان می رسانند. 

نام های مختلف نمایه شده 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

و آزاد اسالمی در پایگاه دبلیو.اُ.اس. 
در سال 2008 

جدول 3

سازمان های پیشرو در تولید علم، 
در ایران، در سال 2008

نام مؤسسه یا سازمانردیف
 تعداد

تولید

سهم

(درصد)
نام مؤسسه یا سازمانردیف

 تعداد

تولید

سهم

(درصد)

1UNIV TEHRAN MED SCI  113898/524
HTLH SERV UNIV& TEHRAN 

MED SCI
20/17

2TEHRAN MED SCI UNIV90/775
TEHRAN UNIV MED SCI & 

HTLH SERV
10/08

3TEHRAN MED UNIV90/776TEHRAN UNIV MED SCI10/08

دانشگاه آزاد اسالمی

1ISLAM AZAD UNIV79370/426ISLAM AZAD UNIV MED SCI70/62

2AZAD UNIV817/197AZAD MED UNIV60/53

3IAU252/228ISLAM AZAD UNIV TABRIZ60/53

4AZAD UNIV ARAK151/339IA UNIV60/53

5AZAD ISLAM UNIV90/7910ISLAM AZAD UNIV ARAK60/53

دانشگاه  علوم پزشکی تهران
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مقایسه 4 دانشگاه پیرشو در تولید علم ایران بر اساس بخش های مختلف پایگاه دبلیو.اُ.اس.  

توليدات علمی 4 سازمان پيشرو در توليد علم ايران در پايگاه دبليو.اُ.اس. و بخش های تحت 
پوشش آن در سال 2008، در جدول 4، نشان داده شده است. همانگونه كه مالحظه می شود، 
دانشگاه تهران، در مجموع، دارای 1660 عنوان توليد علمی بوده است كه 1633 عنوان در 
بخش اس.سي.آي.اي، 70 عنوان در بخش اس.اس.سي.آي.، و تعداد 6 عنوان نيز در بخش 
اِي. اند. اچ.سي.آي. پايگاه دبليو.اُ.اس. نمايه شده است. در همين سال، دانشگاه علوم پزشکی 
دارای 1155 عنوان بوده كه از اين تعداد، 1143 عنوان در بخش اس.سي.آي.اي.، 97 عنوان 
در بخش اس.اس.سي.آي.، و 3 عنوان در بخش اِي. اند. اچ.سي.آي. نمايه شده است. دانشگاه 
آزاد اسالمی نيز از مجموع 1126 عنوان توليد علمی خود، 1118 عنوان را در بخش اس.سي.
آي.اي. و 38 عنوان را در بخش اس.اس.سي.آي. نمايه كرده  است و هيچ گونه توليدی در 
بخش اِي. اند. اچ.سي.آي. توسط دانشگاه آزاد اسالمی نمايه نشده  است. آمارها نشان می دهد 
كه هر چند دانشگاه تهران در پايگاه اس.سي.آي.اي. و اِي. اند. اچ.سي.آي. دارای توليدات 
علمی بيشتری نسبت به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد، در بخش اس.اس.سي.آي. 
دانشگاه علوم پزشکی توليدات بيشتری نسبت به ساير دانشگاه ها داشته است. دانشگاه تربيت 
مدرس نيز در اين سال، از مجموع 825 عنوان توليد علمی خود، 816 عنوان را در بخش 
اس.سي.آي.اي.، 30 عنوان در بخش اس.اس.سي.آي.، و 2 عنوان در بخش اِي. اند. اچ.سي.آي. 

پايگاه دبليو.اُ.اس. نمايه كرده است.

دانشگاه تهرانپایگاه/ بخش
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه تربیت مدرس

166011558251126دبلیو.اُ.اس.  

163311438161118اس.سی.آی.ای.

70973038اس.اس.سی.آی.

-632اِی. اند. اچ.سی.آی.

 مقایسه چهار دانشگاه پیشرو
 در تولید علم ایران 
بر اساس نوع مدرک

جدول 4

اسماعیـل وزیـری
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تنوع مدارك و زبان تولیدات علمی سازمان های پیرشو در تولید علم ایران چگونه می باشد؟

بيشترين توليدات علمی سازمان های مورد مطالعه در قالب مقاله، چکيده همايش  ها، و مقاالت 
سمينارها بوده است؛ و پس از آن، نقد و بررسی، نامه سردبير، و سرمقاله در رده های بعدی قرار 
دارند. يافته ها نشان می دهد كه تعدد قالب های دانشگاه تهران بيش از سه سازمان ديگر است. 
بررسی های انجام شده درباره تنوع مدارك نمايه شده نيز نشان می دهد كه بيشتر توليدات علمی 
در قالب مقاله توليد و منتشر می شود. از جمله داليل اين وضعيت می توان به تسلط،  عالقه، 
و توجه خاص محققان ايراني به مقاله نويسي نسبت به ساير كارهاي پژوهشي؛  پژوهش محور 
بودن ماهيت مقاله نسبت به ساير انواع مدارك علمي؛  ناآشنايي پژوهشگران با انواع قالب هاي 
قابل نمايه در نشريات معتبر بين المللي؛ ضعف سياست هاي علمي و پژوهشي كشور؛ كم اهميت 
جلوه نمودن ارزش ساير انواع مدارك علمي در آيين نامه هاي؛ و تأكيد خاص اين سياست ها 
و تأكيد خاص اين سياست ها بر تعداد محدودي از انواع مدارك علمي اشاره كرد )نورزوي 
چاكلي،  نورمحمدي،  1386(. هر چند داليل فوق در سال 1386 ارائه شده است، در آيين نامه 
ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي،  پژوهشي و فناوري)1387( 

نيز چندان به مدارك قابل نمايه در پايگاه های معتبر اشاره ای نشده  است.
داده ها نشان می دهد كه دانشگاه آزاد اسالمی توليدات خود را به 6 زبان مختلف در 
پايگاه دبليو.اُ.اس. نمايه كرده است كه از اين حيث در رده اول سازمان های مهم در توليد علم 
ايران قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران هر كدام توليدات خود 
را به 3 زبان و دانشگاه تربيت مدرس نيز توليدات خود را به 2 زبان، در پايگاه فوق نمايه 
كرده اند. چنانچه مالحظه می شود بيشتر توليدات علمی دانشگاه های سهيم در توليد علم ايران 
توليدات خود را به زبان انگليسی توليد كرده اند. هر چند پژوهش ها نيز نشان می دهد كه بيشتر 
توليدات علمی به زبان انگليسی توليد و منتشر می شود )نوروزی چاكلی و نورمحمدی، 1386؛ 

عليجانی و كرمی، 1387(.

همپوشانی بین گروه های موضوعی برتر سازمان های پیرشو در تولید علم ایران چگونه است؟

10 گروه موضوعي برتر چهار دانشگاه برتر در توليد علم كشور در جدول 5 نشان داده  شده 
 است. اطالعات مندرج در جدول 5 نشان مي دهد كه در سه دانشگاه غيرپزشکي، گروه هاي 
موضوعي شيمي و حوزه هاي وابسته به آن، نسبت به ساير گروه ها، در وضعيت بهتري قرار 
دارند. اين سه دانشگاه در بين ده گروه موضوعي برتر خود شباهت اندكی با دانشگاه علوم 
پزشکي تهران دارند. هر چند بيشترين ميزان همکاري دانشگاه علوم پزشکي تهران با دانشگاه 
تهران مي باشد، از ده گروه موضوعي برتر،  دانشگاه علوم پزشکي تنها با دانشگاه تربيت 

سازمان های پیشرو در تولید علم، 
در ایران، در سال 2008
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مدرس همپوشاني موضوعي ندارد. دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي در گروه موضوعی 
Pharmacology and Pharmacy با دانشگاه علوم پزشکی تهران همپوشانی موضوعی دارند. 

گروه های موضوعی شيمی ميان رشته ای، مهندسی برق، و علوم مواد ميان رشته ای بيشترين 
ميزان همپوشانی موضوعی را دارند. چنانچه مالحظه می شود با توجه به ماهيت موضوعی 
دانشگاه های مورد مطالعه، تنها گروه موضوعی كه دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی با 

دانشگاه علوم پزشکی تهران همپوشانی موضوعی دارد و در حوزه پزشکی قرار گرفته  است.
 

دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه تربیت مدرس

BIOCHEMISTRY &

MOLECULAR BIOLOGY

PHARMACOLOGY &

PHARMACY

BIOCHEMISTRY &

MOLECULAR BIOLOGY

CHEMISTRY,

MULTIDISCIPLINARY

MATERIALS SCIENCE,

MULTIDISCIPLINARY

MEDICINE, GENERAL & 

INTERNAL

CHEMISTRY,

MULTIDISCIPLINARY
CRYSTALLOGRAPHY

ENVIRONMENTAL

SCIENCES
PEDIATRICSCHEMISTRY, ORGANICCHEMISTRY, ORGANIC

ENGINEERING,

ELECTRICAL &

ELECTRONIC

PUBLIC, 

ENVIRONMENTAL
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مشاركت سازمان های پیرشو در تولید علم ایران در سال 2008 با یكدیگر چگونه می باشد؟

از جمله رويکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی همکاری علمی و تأليف مشترك است. 
همکاری علمی را می توان بازتاب فعاليت ها و رويکردهای جامعه علمی به شمار آورد )رحيمی 
و فتاحی، 1386، ص240-241(. براين اساس، در جدول 6 ميزان همکاری سازمان های مهم 
در توليد علمی كشور با ديگر سازمان های ايرانی مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه 
كه در جدول 6 مشاهده می شود، بيشترين ميزان همکاری علمی دانشگاه تهران با دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه صنعتی شريف، 
و دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی بوده است. طبق اطالعات موجود مشاهده می شود كه 
هرچند سه سازمان برتر توليد علم ايران با دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای همکاری زيادی 
بوده اند، ميزان همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه های هم سنخ خود، يعنی علوم 
پزشکی، بيشتر بوده است. اطالعات بيشتر درباره ميزان همکاری ساير مؤسسات برتر در 
جدول 6 نشان داده شده است. در اين جدول، اعداد داخل پرانتز تعداد توليداتی است كه 
سازمان ها با همکاری يکديگر ارائه كرده اند. اما با نگاهی به ميزان همکاری و تعداد توليدات 
علمی سازمان های فوق می توان به اين نتيجه رسيد كه ارتباط مستقيمی ميان دانشگاه های برتر 
در توليد علم كشور و ميزان همکاری آنها با يکديگر وجود دارد. به اين معني كه هر چه 
توليدات علمي سازمان ها بيشتر باشد، ميزان همکاري آنها نيز با يکديگر افزايش خواهديافت. 
همچنين، به نظر مي رسد كه با توجه به داده هاي مندرج در جدول6، گروه هاي موضوعي سه 
دانشگاه غيرپزشکي نزديکي بيشتري به يکديگر دارند. براي مثال، از ميان ده گروه موضوعي 
برتر دانشگاه هاي مورد مطالعه، بيشتر آنها به شيمي و حوزه هاي وابسته به آن تعلق دارد. 
بنابراين، مي توان چنين نتيجه گرفت كه بيشتر بودن ميزان همکاري سه دانشگاه فوق  به دليل 

باال بودن توليدات آنها در گروه هاي موضوعي مشابه است. 
 با جست وجوی صورت گرفته درباره ميزان همکاری چهار سازمان پيشرو در توليد علم 
در كشور، مشخص شد كه ميزان همکاری نويسندگان دانشگاه تهران در سال 2008 با 754 
سازمان ديگر، اعم از دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتی، و مانند آن بوده است. دانشگاه آزاد اسالمی 
با 714 سازمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 578 سازمان، و دانشگاه تربيت مدرس نيز با 

363 سازمان ديگر در توليد علم خود همکاري داشته اند.

سازمان های پیشرو در تولید علم، 
در ایران، در سال 2008
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سازمان  های 

همکار

دانشگاه تهران (1660)
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

(1155)

دانشگاه تربیت مدرس 

(825)

دانشگاه آزاد اسالمی 

(1126)

تهران (141)تهران (56)تهران (109)پزشکی تهران (108)

پزشکی تهران (69)آزاد اسالمی (35)پزشکی شهید بهشتی (70)آزاد اسالمی (101)

تربیت مدرس (50)پزشکی تهران (21)پزشکی ایران (55)تربیت مدرس (76)

شهید بهشتی (46)پزشکی ایران (13)آزاد اسالمی (40)صنعتی رشیف (44)

صنعتی رشیف (44)پزشکی شهید بهشتی (11)پزشکی شیراز (33)پزشکی شهید بهشتی (31)

میزان مشارکت سازمان های 
پیشرو در تولید علم در
 ایران در سال 2008

جدول 6

بحث،  نتیجه گیری، و پیشنهادات
يافته ها نشان مي دهد كه توليدات علمي ايران در سال 2008 نسبت به سال 2007 از رشدي 
معادل 49/75 درصد برخوردار بوده است. بيشتر توليدات علمي ايران در اين سال به زبان 
انگليسي و در قالب مقاله توليد و نمايه شده  است. دانشگاه تهران،  دانشگاه علوم پزشکي 
تهران،  دانشگاه تربيت مدرس، و دانشگاه آزاد اسالمي بيشترين سهم را در نشر توليدات علمي 
ايران در اين سال داشته اند. اين چهار سازمان، در مجموع، بيش از 32 درصد از توليدات علمي 
ايران را به خود اختصاص داده اند. بيشتر توليدات علمی 4 سازمان پيشرو در توليد علمی 

كشور نيز در قالب مقاله و به زبان انگليسی توليد و منتشر شده است.
به جز دانشگاه تهران،  نام هاي نمـايه شده مؤسسات سهيم و مؤثر در توليد علـم در ايران،
در سال 2008 در پايـگاه دبليو.اُ.اس. از وضعيت مطلـوبي برخوردار نيست. دانشگاه علـوم 
پزشکي تهران،  دانشگاه تربيت مدرس و مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي نيز از تعدد نامي زيادي 
برخوردارند، به طوري كه تعدد نام هاي وابسته به مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي بسيار زياد است. 
در ميان سازمان هاي ايراني، با توجه به اينکه دانشگاه آزاد اسالمي و پيام نور به عنوان »مجموعه« 
درنظرگرفته مي شوند از تعدد نامي بيشتري برخوردارند و توليدات آنها نيز به صورت دقيق 

مشخص نخواهد بود، مگر درصورتي كه مستندسازي به صورت دقيق صورت پذيرد. 
يافته ها نشان داد كه توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به بازيابي نام هاي 
اين مجموعه  از 6/5 درصد رشد داشته است، به طوري كه توليدات  آنها،  بيش  متفاوت 
دانشگاهي از 793 عنوان - بدون مستندسازي- به 1126 عنوان با - مستندسازی نام هاي 
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متفاوت واحدهاي دانشگاهي آزاد اسالمي- رسيده است. در حالي  كه سه دانشگاه مورد بررسي 
ديگر تغيير اندكي در توليدات علمي آنها با بازيابي نام هاي متفاوت آنها صورت پذيرفته است. 
گروه هاي موضوعي برتر سازمان هاي مورد بررسي نشان داد كه دانشگاه هاي علوم پزشکي 
 Pharmacology and Pharmacy تهران، دانشگاه تهران، و دانشگاه آزاد اسالمي در گروه موضوعي
داراي همپوشاني مي باشند. از نظر وضعيت ميزان همکاري و مشاركت در توليد علمي نيز سه 
دانشگاه فوق همکاري بيشتري در نشر توليدات علمي يکديگر داشته اند. مي توان نتيجه  گرفت 
كه همپوشاني موضوعي فوق مي تواند نقش مهمي در ميزان مشاركت نويسندگان اين سازمان ها 
با يکديگر داشته باشد. با نگاهی به سازمان های سهيم در توليد علم ايران متوجه خواهيم شد، كه 
درصورتی می توان توليدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی را هم رديف دانشگاه های تابعه وزارت 
علوم رتبه بندی كرد كه از وزن يکسانی برخوردار باشد. با توجه به مطالب فوق، و همانطور كه 
پيش تر نيز اشاره شد،  می توان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك را با دانشگاه های تابعه وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساير مؤسسات در نظر 
گرفت. اما بايد توجه داشت هرچند بيشترين توليدات دانشگاه آزاد اسالمی با نام هاي سازمانی 
نمايه شده است كه نشان دهنده يک واحد خاصی از دانشگاه آزاد نيستند و به مجموعه اين 
دانشگاه اشاره دارند، اما آنچه مسلم است اينکه اين تعداد توليد علمی در صورتی كه به واحدهای 
تابعه تفکيک شود قطعاً تأثير بسيار مثبتی در تعداد توليدات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 

خواهد داشت. 
بنابراين، اگر بخواهيم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك را با دانشگاه هم وزن خود در 
وزارت علوم و يا وزارت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار دهيم. طبق تعداد توليدات 
نمايه شده در پايگاه دبليو.اُ.اس. بيمارستان نمازی شيراز و دانشگاه صنعتی شيراز هركدام با 24 
عنوان توليد علمی هم رديف دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك قرارخواهد گرفت. با يکپارچه 
نمودن نام های متفاوت اين دو سازمان، بيمارستان نمازی، به دليل تعدد نامي خود از قبيل 
NEMAZEE HOSP، NEMAZI HOSP، NAMAZEE HOSP، NAMAZI HOSP، NAMAZI HOP، و 

NEMAZI UNIV HOSP تعداد 56 عنوان توليد علمی خواهد شد كه به اين ترتيب در رده ای به 

مراتب بهتر از دانشگاه صنعتی شيراز و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك قرار خواهد گرفت. 
اما دانشگاه صنعتی شيراز تنها با نام SHIRAZ UNIV TECHNOL نمايه  شده و داراي 24 
عنوان توليد علمی مي باشد. بنابراين، اگر قرار است واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي هم رديف 
دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم يا وزارت بهداشت و درمان قرار گيرد، می تواند 
هم رديف دانشگاه صنعتی شيراز و يا بيمارستان امام خمينی قرار بگيرد. سازمان های فوق در 
سال 2007 به ترتيب دارای 16و12عنوان توليد علمي بوده اند كه به ترتيب در رده های 81 و 85 

سازمان های پیشرو در تولید علم، 
در ایران، در سال 2008
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مؤسسات ايرانی قرار داشته اند )نورزی چاكلی و نورمحمدی، 1386، ص 55(. 
مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی نيز خود به مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی اشاره دارند. برای 
مثال و به نقل از معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی اشاره شده است كه به عنوان نمونه دانشگاه 
 Islamic Azad University –North Tehran Branch آزاد اسالمی واحد تهران شمال تنها به صورت
نوشته شود و ذكر ساير شکل های مختلف نادرست می باشد. تنها دراين صورت نويسندگان 
دانشگاه آزاد اسالمی از حق امتياز كارهای پژوهشی برخوردار خواهند شد كه توليدات خود 
را تنها در قالب فوق كه به عنوان نمونه نشان شده است، ارائه دهند )تقی زاده و وزيری، 1388(. 
طبق بخشنامه فوق، توليدات واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی نيز به عنوان توليدات علمی 
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی محسوب شده و براين اساس، امکان تفکيک توليدات علمی 
واحدهای مختلف اين دانشگاه وجود ندارد. به نظر مي رسد كه مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي 
واحدهاي تابعه خود را شعبه محسوب نموده و مجموعه آنها را به عنوان يک واحد به حساب 

مي آورند. 

بنابراين پيشنهاد می گردد:
1. تمامی نويسندگانی ايرانی از نام واحدی برای خود و همچنين سازمانی كه در آن به 
فعاليت مشغول اند استفاده كنند. از همين رو، بهتر است مسئوالن سازمان ها و دانشگاه هاي 
ايراني، نام سازماني واحد و استاندارد خود را به صورت 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 سازمان ها به صورت بهتري انجام مي پذيرد. 
2. با توجه به عدم آگاهي برخي مسئوالن سازمـان هاي ايرانـي سهـيم در تولـيد علـم  
دركشـور درباره انواع مـدارك و زبان هاي قابل نمـايه در پايـگاه دبليو.اُ.اس. پيشنهاد مي گردد 
كارگاه هاي آموزشي درباره فلسفه وجودي پايگاه دبليو.اُ.اس. و نقش آن در بررسي توليدات 
علمي كشورها در سطح بين المللي به نحو مقتضي و مناسب با  توجه به موارد و شاخص هاي 

علم سنجي ارائه گردد.  
3. كارگاه هاي آموزشي نگارش توليدات علمي در پايگاه هاي بين المللي خصوصاً پايگاه 
دبليو.اُ.اس. مؤسسه اطالعات علمي نيز مي تواند از جمله عوامل مؤثر در باال بردن توليدات 

علمي سازمان هاي دانشگاهي و كشور باشد. 
4. همچنين پيشنهاد می شود مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی و پيام نور نيز ترتيبی اتخاذ 
نمايند تا توليدات علمی واحدهای دانشگاهی آنها به صورت دقيق و مشخص قابل بازيابی 
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باشد. در اين زمينه پيشنهاد می گردد عالوه بر نام دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تابعه دانشگاه 
آزاد و پيام نور نيز مشخص شود تا توليدات آنها هم با نام مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي و 
دانشگاه پيام نور و هم واحدهای تابعه اين دو دانشگاه قابل بازيابی باشد )تقی زاده و وزيری، 

1388، ص 72-70(. 
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