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  چكيده

ترين هدف اين پژوهش، ارزيابي تطبيقي توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در طي دورة ده سالة  مهم: هدف
و » منابع منتشركننده«، »هاي موضوعي گروه«، »زبان«، »تنوع مدارك«، به لحاظ WoS، در پايگاه 2008تا  1999

  . است» ISIنشريات تحت پوشش در «

همچنين، . هاي اسنادي و تحليل استنادي به انجام رسيده است اين پژوهش با استفاده از روش: پژوهش روش
از روش تطبيقي استفاده به عمل آمده   از واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي،به منظور تجزيه و تحليل وضعيت هر يك 

  .است

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه بيشترين تعداد توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي،  يافته :ها يافته
ورة پنج سالة بوده است، به طوري كه توليدات علمي اين دوره نسبت به د 2008تا  2004مربوط به دورة پنج سالة 

» زبانِ«و » انواع مدارك«به همين ترتيب، تنوع . دهد درصد رشد نشان مي 34/905، به ميزان 2003تا  1999

، همواره رو به افزايش بوده 2008تا  1999هاي  شدة دانشگاه آزاد اسالمي در طي سال سازي توليدات علمي نمايه
داروشناسي و «، »رياضيات كاربردي«، »هاي شيمي ر حوزهاي و ساي رشته شيمي چند«هاي موضوعي  حوزه. است

، از جمله »علوم محيطي«و » كشاورزي، علوم دامي و لبني«، »دامپزشكي«، »علوم و فنّاوري غذايي«، »داروسازي
شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در پايگاه  سازي هاي موضوعي هستند كه بيشترين سهم از توليدات علمي نمايه گروه

WoS ات ايراني در پايگاه . اند خود اختصاص داده بهگزارش استنادي نشريJCR دهد كه در طي دورة ده  نشان مي
با وجود . سالة مورد مطالعه، هيچ يك از نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه تحت پوشش قرار نداشتند

 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE ANDاين، نشرية

TECHNOLOGY  تنها نشرية دانشگاه آزاد »دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران«مربوط به ،
درصد از توليدات علمي نمايه شدة  52/0تحت پوشش قرار گرفته و انتشار قريب  WoSاسالمي است كه در پايگاه 

  .برعهده داشته است دانشگاه آزاد اسالمي در طي دورة ده سالة مورد مطالعه را در آن پايگاه
  

 

  .سنجي علم ،آي اس آي ،وب آو ساينس ،توليدات علمي آزاد اسالمي، :كليد واژه ها
  

 12قدمهم

ترين  دانشگاه آزاد اسالمي، به عنوان يكي از مهم
هاي اخير، از  هاي آموزش عالي كشور، در طي سال بخش

هاي آموزشي و پژوهشي   رشد قابل توجهي در انجام فعاليت
                                                           

1
  وم كتابداري و اطّالعدكتري كتابداري وعضو هيأت علمي گروه عل .

 mousaviaf@gmail.com رساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل
2

  عضو هيأت علمي گروه علوم كتابداري دكتري كتابداري و 

) دار مكاتبات نويسندة عهده( رساني دانشگاه شاهد  و اطّالع 

Noroozi.reza@gmail.com 

اين دانشگاه، با دارا بودن تعداد . دار بوده استبرخور
كثيري واحدهاي دانشگاهي در سراسر كشور و حتي در 
خارج از ايران، تعداد قابل توجهي عضو هيأت علمي و 

با توجه به اين كه تعداد اعضاي . دانشجو را در اختيار دارد
هيأت علمي و همچنين تعداد دانشجويان تحصيالت 

تواند بر كميت و كيفيت  ، ميتكميلي هر دانشگاه
هاي انجام شدة آن تأثيرگذار باشد، بنابراين، انتظار  پژوهش

رود كه دانشگاه آزاد اسالمي نيز در عرصة انجام  مي
المللي  پژوهش و بويژه در انتشار نتايج آن در نشريات بين
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جايي كه انتشار نتايج  از آن. هاي مؤثري برداشته باشد گام
المللي، به طور معمول  يات معتبر بينيك تحقيق در نشر

نيازمند گذار از فرايند دشوار ارزيابي توسط نشريه است، 
ها در نشريات  هاي منتشر شدة دانشگاه لذا از تعداد مقاله

المللي، به عنوان  هاي بين المللي تحت پوشش نمايه بين
ها ياد  هاي ارزيابي علمي دانشگاه ترين شاخص يكي از مهم

با در » مؤسسة اطالعات علمي«اين ميان،  در. شود مي
هاي استنادي معتبر از  اختيار داشتن تعدادي از پايگاه

ترين مرجع محققان  ، به منزلة مهمJCRو  WoSجمله 
سنجي در برآورد وضعيت توليدات علمي  حوزة علم

از اين رو، در اين . رود ها به شمار مي منتشرشدة دانشگاه
هاي برگرفته از دو پايگاه مذكور،  همقاله با استفاده از يافت

وضعيت و روند رشد توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
هاي موضوعي،  به تفكيك نوع مدرك، نوع زبان، حوزه

گيرد و  كننده مورد مطالعه قرار مي هاي مشاركت سازمان
ها  سپس جايگاه نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه

 .شود بررسي مي

  

 پژوهشمسألة 

هاي  سازي شده در پايگاه وضعيت توليدات علمي نمايه
ترين  ، يكي از مهم»مؤسسة اطّالعات علمي«استنادي 
تواند به منزلة موفّقيت جامعة  هايي است كه مي شاخص

هاي علمي خود در  پژوهشي هر كشور در انتشار يافته
نوروزي چاكلي؛ (المللي در نظر گرفته شود  نشريات بين

از سويي ديگر، انتشار ). 1388اده؛ نورمحمدي، ز حسن
تواند به  المللي، خود مي هاي علمي در نشريات بين يافته

نوعي بيانگر قابل قبول بودن سطح علميِ دستاوردهاي 
به همين دليل، افزايش ميزان . محقّقان به شمار آيد
المللي،  هاي بين سازي شده در پايگاه توليدات علميِ نمايه

هاي   هايي است كه در كنار ساير شاخص اخصيكي از ش
ها و  علم و فنّاوري، در سطحي وسيع مورد توجه سازمان

به همين ترتيب، تعداد نشريات . گيرد كشورها قرار مي
مؤسسة «هاي استناديِ  ها و كشورها كه در پايگاه سازمان

تحت پوشش قرار گرفته است، به اين » اطّالعات علمي
اي از قابل قبول بودن سطحِ كيفي  نشانه علّت كه به منزلة

آيد، از اهميت  المللي به شمار مي آن نشريات در سطح بين
عالوه بر آن، حضور اين نشريات در . خاصي برخوردار است

تواند   هاي استنادي آن مؤسسه، به اين علّت كه مي پايگاه

پذير نمودن تعداد  بسترهاي الزم را براي انتشار و دسترس
شتري از توليدات علمي سازمان يا كشور در سطح بي

المللي فراهم نمايد، و همچنين به اين دليل كه  بين
هاي حضور مؤثّرتر جامعة پژوهشيِ سازمان  تواند زمينه مي

يا كشور را در فرايند ارزيابي و انتشار توليدات علميِ 
  . شود جهاني فراهم سازد، حائز اهميت تلقّي مي

موارد، آگاهي از وضعيت نشريات و  با توجه به اين
سازي شدة دانشگاه آزاد  همچنين توليدات علمي نمايه

، »مؤسسة اطّالعات علمي«هاي استنادي  اسالمي در پايگاه
در كنار شناسايي ابعاد مختلفي از وضعيت نشريات و 

ها،  سازي شدة ايران در آن پايگاه توليدات علمي نمايه
گويي به آن  ي است كه پاسخترين مسائل بخشي از مهم

دادهاي پژوهشيِ دانشگاه  تواند در راستاي ارزيابي برون مي
بنابراين، مواردي از . آزاد اسالمي مورد استفاده قرار گيرد

اين قبيل كه در ميان نشريات ايراني تحت پوشش در 
، چه تعداد نشريه مربوط »مؤسسه«هاي استنادي آن  پايگاه

ي بوده است؛ وضعيت و تركيب به دانشگاه آزاد اسالم
هاي  توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در حوزه

هاي مختلف چگونه بوده است؛  ها و قالب موضوعي، زبان
كدام منابع در انتشار توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

اند؛ و همچنين اين مسئله  بيشترين سهم را برعهده داشته
ي از نظر تعداد توليدات كه واحدهاي دانشگاه آزاد اسالم

اند؛ و  علمي، نسبت به يكديگر در چه وضعيتي قرار داشته
هاي  اين كه همكاري دانشگاه آزاد اسالمي با كدام سازمان

هايي از مسائلي را تشكيل  ايراني بيشتر بوده است؛ بخش
تواند در خصوص آن   گويي به آن مي دهد كه پاسخ مي

معة علميِ دانشگاه آزاد دادهاي پژوهشيِ جا  بخش از برون
المللي منتشر شده است، تصوير  اسالمي كه در سطح بين

 .تري ارائه دهد روشن

  

 ها روش پژوهش، نحوة جستجو و گردآوري داده

هاي مورد  با توجه به اين كه بخش زيادي از داده •
هاي استنادي  نياز اين پژوهش، از طريق جستجو در پايگاه

همچنين با مطالعة متون به و » مؤسسة اطّالعات علمي«
دست آمده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است، اين 

به انجام رسيده » اي روش كتابخانه«پژوهش با استفاده از 
 .است
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، برابر 1387اسفندماه اطّالعات اين گزارش، در  •
، WoSهاي  از پايگاه، 2009مارس  19فورية لغايت  20با 

JCR استخراج شده است.  

رشد توليدات علمي، مواردي كه   سبةدر محا •
اند در نظر گرفته  عنوان توليد علمي بوده 1حداقل داراي 

به اين ترتيب، مواردي كه مقدار آن صفر بوده . شده است
در محاسبه منظور نشده و به جاي آن از عالمت خط تيره 

 .استفاده شده است

سازي شدة  منظور از توليدات علمي نمايه •
در  2008تا  1999هاي  سالمي در طي سالدانشگاه آزاد ا

،  عبارت از تمامي توليدات علمي دانشگاه WoSپايگاه 
 WoSآزاد اسالمي است كه در طي آن ده سال، در پايگاه 

 . سازي شده است نمايه

با جستجوي تركيبي نام   ،WoSاطّالعات پايگاه  •
دانشگاه   و جستجوي نام ")(CUكشور "ايران در زير فيلد 

و با اعمال  "(OG)سازمان "اسالمي در زير فيلد آزاد 
هاي مورد نظر، به دست آمده  محدوديت زماني به سال

  با توجه به اين كه نگارندگان در نگارش نام دانشگاه. است

آزاد اسالمي، اصل يكدستي را رعايت نكرده بودند، به ناچار 
هاي نگارش نام دانشگاه آزاد اسالمي  جستجوي تمام شكل

 .نجام رسيدبه ا

 

 هاي پژوهش سؤال

هاي زير به  گويي به سؤال اين پژوهش در راستاي پاسخ
  :انجام رسيده است

آزاد اسالمي   روند رشد توليدات علمي دانشگاه .1
به چه صورت  2008تا  1999هاي  در طي سال WoSدر 

 بوده است؟

آزاد   تركيب زباني توليدات علمي دانشگاه .2
 2008تا  1999اي ه ، در طي سالWoSاسالمي در 

 چگونه بوده است؟

تركيب انواع مدارك در توليدات علمي دانشگاه  .3
 2008تا  1999هاي  ، در طي سالWoSآزاد اسالمي در 

 چگونه بوده است؟

كننده در توليدات  تركيب مؤسسات مشاركت .4
در مقايسه با  WoSعلمي دانشگاه آزاد اسالمي در 

گونه بوده چ 2008تا  1999هاي  يكديگر، در طي سال
 است؟

تركيب جغرافيايي و زباني نشريات منتشركنندة  .5
، در طي WoSتوليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در 

 چگونه بوده است؟ 2008تا  1999هاي  سال

تركيب موضوعي توليدات علمي دانشگاه آزاد  .6
 2008تا  1999هاي  ، در طي سالWoSاسالمي در 

 چگونه بوده است؟

7. ت ورود نشريات دانشگاه آزاد اسالمي به وضعي
به چه  2008تا  1999هاي  در طي سال WoSپايگاه 

 صورت بوده است؟

  

 هاي پژوهش هدف

  :هاي كلي اين مقاله عبارت است از هدف

مطالعه و مقايسة وضعيت توليدات علمي نمايه  .1
، به تفكيك WoSشدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 
 1999ورة ده سالة واحدهاي دانشگاهي مختلف، در طي د

  .2008تا 

مطالعه و تحليل مشاركت علمي دانشگاه آزاد  .2
در  WoSاسالمي در توليدات علمي نمايه شده در پايگاه 

 .2008تا  1999طي دورة ده سالة 

هاي ويژة زير  بر اين اساس، اين مقاله داراي هدف
  :است

آزاد اسالمي   روند رشد توليدات علمي دانشگاه .1
به چه صورتي  2008تا  1999هاي  لدر طي سا WoSدر 

 بوده است؟

آزاد   تركيب زباني توليدات علمي دانشگاه .2
 2008تا  1999هاي  ، در طي سالWoSاسالمي در 

 چگونه بوده است؟

تركيب انواع مدارك در توليدات علمي دانشگاه  .3
 2008تا  1999هاي  ، در طي سالWoSآزاد اسالمي در 

 چگونه بوده است؟

كننده در توليدات  ات مشاركتتركيب مؤسس .4
در مقايسه با  WoSعلمي دانشگاه آزاد اسالمي در 

چگونه بوده  2008تا  1999هاي  يكديگر، در طي سال
 است؟

تركيب جغرافيايي و زباني نشريات  .5
منتشركنندة توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در 

WoSسال چگونه بوده  2008تا  1999هاي  ، در طي
 است؟
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ب موضوعي توليدات علمي دانشگاه آزاد تركي .6
 2008تا  1999هاي  ، در طي سالWoSاسالمي در 

 چگونه بوده است؟

وضعيت ورود نشريات دانشگاه آزاد اسالمي به  .7
به چه  2008تا  1999هاي  در طي سال  WoSپايگاه

 صورتي بوده است؟

 

 پيشينة پژوهش

دهد كه چه در داخل و چه در  ها نشان مي بررسي
ارج از ايران، تاكنون پژوهشي كه به تحليل وضعيت خ

سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در  توليدات علمي نمايه
هاي استنادي مؤسسة اطالعات علمي بپردازد به  پايگاه

اما با وجود اين، بررسي پيشينه . انجام نرسيده است
دهد كه  پژوهش در حوزه بررسي توليدات علمي نشان مي

: توان در سه گروه عمده قرار داد را مي آثار ارائه شده

هايي است كه به بررسي توليدات علمي  نخست، پژوهش
ها و موسسات  اعضاي هيات علمي يا محققان دانشگاه

بندي آنها بر اساس،  پردازند و بيشتر به دسته خاص مي
. اند محل نشر و نظير آن بسنده كرده انواع توليدات، زبان،

ها در اين مقاله مورد توجه قرار  ژوهشبنابراين اين نوع از پ
هايي است كه به مباني  گروه دوم پژوهش. نگرفته است

نظري و تاريخچه علم و مفاهيم اجتماعي و سياسي مرتبط 
اند كه با توجه به ماهيت اين  با توليدات علمي پرداخته

هاي از اين دست نيز ناديده گرفته شده  پژوهش  مقاله،
گيرد كه تقريبا از  تي را در برميدسته سوم تحقيقا. است

در ايران پا به عرصه وجود گذاشته و در  80اوايل دهه 
اين نوع از . هاي اخير بسامد بيشتري يافته است سال

تحقيقات توليدات علمي يك كشور خاص يا كشورهاي 
كنند و در برخي  اي بررسي مي مختلف را به صورت مقايسه

قوت و ضعف آنها ارائه هايي در زمينه نقاط  موارد تحليل
ها  جهت رعايت ايجاز چند مورد از اين پژوهش. دهند مي

  . شود به عنوان پيشينه پژوهش آورده مي

بندي  رتبه«در مقاله خود با عنوان ) 1383(موسوي 
كشور اول از  50رنبه » كشور اول جهان 50توليد علم در 

شده در موسسه اطالعات علمي از ميان  كشور نمايه 150
 2003كشور جهان را به لحاظ توليد علم در سال  227

براساس تعداد مقاالت و تعداد كل استنادات بررسي كرده 
نويسنده رتبه كشورها به لحاظ مطلق توليد علم و . است

توليد علم بر جمعيت كشور را مورد مقايسه قرار داده 
وضعيت توليدات علمي ايران نيز كه  در ادامه مقاله،. است

را به خود اختصاص داده بود مورد  42ل رتبه در آن سا
  . بررسي قرار گرفته است

رشد علمي «در مقاله خود با عنوان ) 1383(صبوري 
ميزان مشاركت كشور كره حنوبي در توليد » جنوبي در كره

نويسنده پس . متون علمي را مورد بررسي قرار داده است
سيده از بررسي توليدات علمي كره جنوبي به اين نتيجه ر

است كه اين كشور ميزان مشاركت خود در اطالعات پايه 
ISI  درصد در  71/1به  1981درصد در سال  0.05را از

رسانده  2003درصد در سال  2.1و سپس به  2000سال 
با توجه به اطالعات ارائه شده در مقاله مذكور، . است

ها در زمينه  بيشترين توليد علمي كره جنوبي در آن سال
  .علوم مواد بوده است فيزيك و

در مقاله خود كه به لحاظ ) 1386(عباسي و افشارنيا 
شناسي با مقاالت مورد نظر اين مقاله مشابهت دارد  روش

شود، بررسي تطبيقي  ولي به حوزه فناوري مربوط مي
وضعيت ثبت اختراع در ايران و ديگر كشورها را مورد 

اطالعات از نويسنده براي گردآوري . بررسي قرار داده است
گانه  هاي سازمان جهاني مالكيت فكري، ادارات سه پايگاه

گيري  آمريكا، اروپا و ژاپن استفاده كرده و در پايان نتيجه
كرده است كه ثبت اختراعات ايران در سطح جهاني بسيار 

اي برخوردار  كم ولي در داخل كشور از رشد قابل مالحظه
  . بوده است

زيري و اعتمادي فرد نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي؛ و
ارزيابي تطبيقي توليد «در مقاله خود با عنوان ) الف1386(

و » 2006و  2005هاي  علم ايران، تركيه و مصر در سال
در كتابي كه در ) ب1386(نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي 

ها و  همين زمينه منتشر نموده بودند، با استفاده از شاخص
ابي تطبيقي آمارهاي موسسه اطالعات علمي به ارزي
هاي  در يافته. توليدات علمي كشورهاي مذكور پرداختند

هاي نمايه  اين نگارندگان، كشور تركيه به لحاظ تعداد مقاله
هاي استنادي مؤسسة اطالعات علمي، در  شده در پايگاه

مقايسه با ساير كشورهاي مورد مطالعه مقام نخست را به 
لي؛ همچنين، نوروزي چاك. خود اختصاص داده است

در كتاب خود كه با عنوان ) 1387(زاده؛ نورمحمدي  حسن
منتشر شد، » تحليلي بر اشاعة دانش ايران در جهان«

تعداد بيشتري از كشورهاي منطقه و جهان را بر اساس 
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گرچه در . سنجي مورد مطالعه قرار دادند هاي علم شاخص
هاي مورد اشارة اين نگارندگان،  هر سة پژوهش

ني بر اساس تعداد توليدات علمي هاي ايرا سازمان
اند، اما به اين  بندي شده و مورد مقايسه قرار گرفته رتبه

دليل كه دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان يك كل با تك تك 
بندي و  هاي كشور قابل مقايسه نيست، از رتبه دانشگاه

هاي كشور  ها و سازمان مقايسة آن با ساير دانشگاه
  .خودداري شد

سازي شدة دانشگاه  توليدات علمي نمايه مقايسة كلّ
، بر اساس 2008تا  1999هاي  در سال آزاد اسالمي
  WoSآمار پايگاه 

شود، دانشگاه  مالحظه مي) 1(گونه كه در جدول  همان
، داراي 2008تا  1999آزاد اسالمي در طي دورة ده سالة 

سازي شده در پايگاه  عنوان توليد علمي نمايه 3106
WoS دهد كه گرچه در  نشان مي) 1(جدول . ستبوده ا

سازي  سال ياد شده، تعداد توليدات علمي نمايه 10طي 
، همواره افزايش WoSشدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 

 2005، 2004، 2002هاي  يافته، اما اين رشد در سال

ها بوده و پس از كاهش قابل مالحظة  بيش از بقية سال
صعودي رشد آن آغاز شده و در  ، دوباره سير2006سال 
درصد رسيده است   33/68اين رشد به ميزان  2008سال 

 (Thomson Scientific, 2008) .  

  

 WoSسال توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه  10مقايسة :1جدول 

 (%)رشد  تعداد سال

1999  28  - 

2000  32 28/14 

2001  43 71/38 

2002  72 44/67 

2003  107 61/48 

2004  203 72/89 

2005  381 68/87 

2006  461 21 

2007  663 82/43 

2008  1116 33/68 

و نمودار ) 2(مشاهدة اين وضعيت با استفاده از جدول 
پذير است و نشان  نيز با سهولت بيشتري امكان) 1(

هاي  دهد كه با وجود نزول و صعودي كه در طي سال مي
ت پذيرفته، اما در مجموع در مختلف در اين خصوص صور

، تعداد توليدات علمي 2003تا  1999دورة پنج سالة 
سازي شدة آن دانشگاه از رشد قابل توجهي برخوردار  نمايه

  . شده است

  

مقايسة توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در : 2جدول 
  2008تا  1999هاي  در طي سال WoSپايگاه 

  هاي پنج ساله به تفكيك دوره

 (%)رشد 2008-2004 2003-1999

281 2825 34/905 

دهد كه از  نشان مي) 1(به همين صورت، نمودار خطّي 
، شتاب اين رشد بيشتر شده و با اندكي شدت 2002سال 

نيز ادامه يافته، و پس از  2005و ضعف، اين روند تا سال 
به  2007، دوباره از سال 2006افول قابل مالحظه در سال 

گرچه هنوز اين رشد به ميزان . دامه داده استرشد خود ا
چه اين روند ادامه  خود نرسيده است، اما چنان 2002سال 

اي نزديك  ترديد دانشگاه آزاد اسالمي در آينده يابد، بي
شاهد تحولي اساسي در زمينة تعداد توليدات علمي 

و ساير  WoSسازي شدة پژوهشگران خود در  نمايه
البتّه بايد اين نكته . المللي خواهد بود هاي معتبر بين نمايه

بر بودن  بر و هزينه را از نظر دور نداشت كه با توجه به زمان
هاي پژوهشي، همواره افزايش تعداد توليدات علمي  فعاليت

ها و  گذاري ها، سياست  ريزي در هر سال مرهون برنامه
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هاي گذشته توسط جامعة  هايي است كه طي سال تالش
بنابراين، براي اين كه سير صعودي . پذيرد رت ميعلمي صو

هاي  رشد توليدات علمي در دانشگاه آزاد اسالمي در سال
آينده نيز ادامه يابد، الزم است بر استمرار و تقويت 

هاي پژوهشي آن دانشگاه تأكيد شود و اين موضوع  برنامه
  .هاي اصلي آن قرار گيرد برنامه  در اولويت
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 wosساله توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه  10روند رشد  ):1(نمودار
 

 2008تا  1999هاي  مقايسة توليدات علمي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي، به تفكيك نوع مدرك

شود، در طي دورة  مالحظه مي) 3(چنان كه در جدول 
داراي بيشترين سهم در » مقاله«ده سالة مورد مطالعه، 

سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي  علمي نمايهبين توليدات 
اما نبايد از اين نكته غافل بود كه برخي ديگر از . بوده است

انواع مدارك نيز كم و بيش، اما در مقياسي بسيار كمتر از 
در . اند مورد توجه محقّقان آن دانشگاه قرار گرفته» مقاله«

ات ، توليد2008تا  1999مجموع، در طي دورة ده سالة 
قالب  8سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي، در  علمي نمايه

، انواع ديگري از »مقاله«انتشار يافته است كه پس از 
، »ها مقالة همايش«، »ها چكيدة همايش«مدارك همچون 

» تصحيح«، »سرمقاله«و » نقد و بررسي«، »نامه سردبير«

اند كه در بين  ، از جمله مواردي بوده»مطالب خبري«و 
سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي ديده  دات علمي نمايهتولي
از طرفي، هر چند تا زمان انجام اين پژوهش، . شود مي

نوع توليد علمي در پايگاه  34سازي حداقل  امكان نمايه
WoS  دي، (وجود داشته استنوروزي چاكلي؛ نورمحم
، اما با توجه به محدود بودن قالب )30. ب، ص1386

نوع مدرك،  8دانشگاه آزاد اسالمي به  مدارك پژوهشگران
نوع  28بايد اذعان داشت كه پژوهشگران آن دانشگاه در 

سازي شدن، داراي هيچ توليد علمي  مدرك قابل نمايه
هايي كه مورد توجه محقّقان  از جمله انواع قالب. اند نبوده

توان به مواردي  دانشگاه آزاد اسالمي نبوده است مي
1شعر«همچون 

2يشنامهنما«، »
نقد و بررسي «، »

3افزار سخت
4نقد و بررسي تئاتر«، »

نقد و بررسي «، »
5فيلم

6داستان و نثر خلّاق«، »
  . اشاره كرد» 

  

  

 

  

                                                           
1 Poetry 
2 Script 
3 Hardware Review 
4 Theater Review 
5 Film Review 
6 Fiction, Creative prose 
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1هاي پنج ساله ، به تفكيك دورهWoSانواع مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه :. 3جدول 
  

  (%)رشد (%) 2سهم دورة  )2دورة (2008تا  2004 (%)1سهم دورة  )1دورة (2003تا  1999 نوع مدرك

  37/819  37/82 2326 03/90 253 مقاله

  64/1363  40/11 322 83/7 22 ها چكيده همايش

  2900  25/4  120 42/1 4  ها مقاله همايش

  -   14/0 4 42/1 4 )نامه سردبير(نامه 

  1500  57/0  16 36/0 1  نقد و بررسي

  14/157  64/0  18 49/2 7  سرمقاله

  1000  39/0  11 36/0 1  تصحيح

  -   25/0  7 - -  مطالب خبري

تر اشاره شد،  عين حال، همان گونه كه پيش 1در
سازي شدة دانشگاه آزاد  افزايش تنوع توليدات علمي نمايه

دهندة افزايش  تواند نشان هاي اخير، مي اسالمي در سال
بل توجه محقّقان آن دانشگاه به ساير انواع مدارك قا

2مؤسسة اطّالعات علمي«هاي  سازي شدن در نمايه نمايه
 «

رساني مناسب به  بديهي است كه در صورت آگاهي. باشد
توان بر تنوع  جامعة پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي، مي

سازي شده و همچنين بر تعداد توليدات  انواع مدارك نمايه
  .ودهاي آتي افز سازي شدة آن دانشگاه در سال علمي نمايه

  

 2008تا  1999هاي  مقايسة توليدات علمي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي، به تفكيك زبان

تواند  تنوع زباني توليدات علمي هر سازمان يا كشور مي
هاي وجود تعامالت علمي مشترك ميان  يكي از نشانه

ممكن است اين نوع . محقّقان آن با محقّقان به شمار رود
ن تبادل استاد و دانشجو، هايي چو تعامالت، در زمينه

اجراي طرح تحقيقاتي مشترك، يا ساير موارد مشابه 
نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي، (صورت پذيرفته باشد 

دهد كه تا زمان انجام اين  ها نشان مي بررسي). ب1386
3سازي شدن منابعِ پژوهش، امكان نمايه

دنيا   زبان زندة 49 
                                                           

1
جايي كه در برخي از موارد، امكان نمايه شدن يـك اثـر    از آن :توجه 

در بيش از يك شاخة موضوعي وجود دارد، جمع كـلّ انـواع توليـدات    
در  سـازمان يـا يـك كشـور    سازي شـدة مربـوط بـه يـك      علمي نمايه

بر بـا رقـم كـلّ توليـدات     ، براA&HCIو  SCIE ،SSCIهاي  پايگاه
  .شود نمي WoSدر پايگاه   سازي شدة آن علمي نمايه

2
 Institute for Scientific Information (ISI) 

3
، منابع ديگـري  »مؤسسة اطّالعات علمي«هاي  به دليل اين كه پايگاه 

دهند، در اين جا از اصطالح  غير از نشريات را نيز تحت پوشش قرار مي
، معـادل  "منبـع ". به جاي نشريه استفاده شـده اسـت   "منبع علمي "

  .است "Source"فارسي واژة انگليسي 

 Thomson)وجود داشته است  WoSدر پايگاه 

Scientific, 2007) . به بياني ديگر، در صورتي كه هر
معيارهاي ارزشيابي «زبان نيز  يك از منابع غيرانگليسي

را رعايت كنند، » اطّالعات علمي  نشريات در مؤسسة
با . تحت پوشش قرار گيرند WoSتوانند در پايگاه  مي

زبان  49توجه به اين كه نام زبان فارسي در ميان اين 
توانند  زبان نيز مي شود، هر يك از نشريات فارسي ديده مي

  معيارهاي ارزشيابي نشريات در مؤسسة«در صورت رعايت 

سازي  ، در آن پايگاه از امكان نمايه»اطّالعات علمي
اما با .  (Thomson Scientific, 2007)برخوردار شوند

دهد كه گرچه در دورة ده  ها نشان مي وجود اين، بررسي
سازي  ، مجموع توليدات علمي نمايه2008تا  1999سالة 

زبان  6به  WoSشدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 
انتشار يافته، اما زبان انتشار هيچ يك از اين توليدات 

از طرفي، به همان صورت كه . علمي، فارسي نبوده است
زبان «بيشتر بودن تعداد توليدات علمي جهان به 

ها مورد تأييد قرار گرفته  ز پژوهش، در بسياري ا»انگليسي
،آمارهاي )ب،1386نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي، (است 

زبان  6دهد كه در بين اين  نشان مي) 4(مندرج در جدول 
، سهم قابل توجهي از »زبان انگليسي«نيز توليدات علمي 
سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در  توليدات علمي نمايه

صاص داده است؛ به طوري كه در آن پايگاه به خود اخت
نخستين دورة پنج سالة مورد مطالعه، زبان انگليسي، تنها 
زبان مورد استفادة پژوهشگران آن دانشگاه براي انتشار 

  .بوده است WoSتوليدات علمي خود در پايگاه 
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  هاي پنج ساله دوره ، به تفكيك نوع زبان درWoSتوليدات علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در : 4جدول 

  2003تا  1999 نوع زبان

 )1دورة (

سهم دورة 
1 (%) 

  2008تا  2004

 )2دورة (

سهم دورة 
2 (%) 

رشد دورة 
2 (%) 

 20/903 82/99 2819 100 281 انگليسي

 -  04/0 1 - - فرانسوي

 -  04/0  1 - -  چيني

 -  04/0  1 - -  اسپانيولي

 -  04/0  1 - -  ايتاليايي

 -  04/0  1 - -  صربستاني

 

المللي  بنابراين، با گذشت زمان، توليدات علمي بين
دانشگاه آزاد اسالمي از تنوع زباني بيشتري برخوردار شده 

شود،  مالحظه مي) 4(همان گونه كه در جدول . است
» ايتاليايي«، »اسپانيولي«، »چيني«، »فرانسوي«هاي  زبان

ورد هاي غيرانگليسيِ م ، از جمله زبان»صربستاني«و 
استفادة محقّقان دانشگاه آزاد اسالمي در دورة پنج سالة 

  . رود به شمار مي 2008تا  1999

  

تا  1999هاي  سازي شدة سال توليدات علمي نمايه
، به WoSدانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه  2008

 هاي موضوعي تفكيك گروه

هاي موضوعي،  ارزيابي توليدات علمي به تفكيك گروه
هايي است كه با استفاده از  رين مقولهت يكي از مهم

با وجود اين، بايد . رسد سنجي به انجام مي هاي علم شاخص
اين مطلب را پذيرفت كه بيشتر بودن تعداد توليدات علمي 

تر بودن يا  توان نشانة موفّق يك حوزة موضوعي را نمي
هاي علمي دانشمندان آن حوزه  باالتر بودن دامنة فعاليت

هاي دانش بشري تلقي كرد؛ چرا كه  ر حوزهنسبت به ساي
هاي موجود در ماهيت علمي  تواند از تفاوت اين افزايش مي

بنابراين نبايد از اين . هاي مختلف ناشي شده باشد رشته
نتايج براي مقايسة برتري يك حوزة موضوعي نسبت به 

نوروزي چاكلي؛ (هاي موضوعي استفاده كرد  ديگر حوزه
در مقابل، چنانچه اين مقايسه با . )ب1386نورمحمدي، 

سطح  هاي هم هاي مشابه در كشورها يا سازمان رشته
تواند اطّالعات سودمندي را در خصوص  صورت پذيرد، مي

ها، در اختيار  هاي موضوعي آن وضعيت هر يك از حوزه
هاي الزم را براي مقايسة صحيح مسير  قرار دهد و زمينه
اي موضوعي مختلف فراهم ه ها به حوزه حركت و توجه آن

با در نظر . (Gange; Archambault, 2004)آورد 
گروه موضوعي دانشگاه آزاد  20سياهة ها،  گرفتن اين نكته

، داراي 2008تا  1999اسالمي كه در طي دورة ده سالة 
سازي شده در پايگاه  بيشترين تعداد توليدات علمي نمايه

WoS ساله، در جدول هاي پنج  اند، به تفكيك دوره بوده
  . ارائه شده است) 6(و ) 5(

تا  1999كه اطّالعات دورة پنج سالة ) 5(جدول 
دهد كه دانشگاه آزاد اسالمي  را در بر دارد نشان مي 2003

، »علوم و فنّاوري غذايي«، »شيمي«هاي  در حوزه
، »دندانپزشكي، جراحي دهان«، »داروسازي و داروشناسي«
، »رياضيات كاربردي«، »ترموديناميك«، »مكانيك«
هاي  و برخي ديگر از حوزه» بيوشيمي و بيولوژي مولكولي«

موضوعي علوم پايه، كشاورزي، مهندسي و پزشكي، داراي 
ها حاكي از آن  بررسي. است توليدات علمي بيشتري بوده 

عنوان  267گروه موضوعي، با دارا بودن  20است كه اين 
كلّ توليدات درصد از  02/95توليد علمي، در مجموع 

را در  WoSسازي شدة آن دانشگاه در پايگاه  علمي نمايه
و بقية   در اختيار داشته 2003تا  1999دورة پنج سالة 

هاي  توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، در ساير حوزه
  .اند موضوعي قرار گرفته
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  WoSهاي موضوعيِ پايگاه  ، به تفكيك گروه2003تا  1999هاي  توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال: 5جدول 

 

 (%)سهم   تعداد هاي موضوعي گروه رديف

1  Chemistry, Multidisciplinary 39  88/13 

2 Chemistry, Applied 36  81/12  

3 Food Sciences & Technology 34  10/12  

4 Chemistry, Physical 27 61/9  

5 Chemistry, Analytical 26  3/9  

6  Chemistry, Inorganic & Nuclear 22  83/7  

7 Chemistry, Organic 20 12/7  

8 Pharmacology & Pharmacy 20 12/7  

9 Engineering, Chemical 17 05/6  

10 Dentistry, Oral Surgery & Medicine 14  98/4  

11 Mechanics 12 27/4  

12 Thermodynamics 10  56/3  

13 Mathematics, Applied 9 20/3  

14 Biochemistry & Molecular Biology 7 49/2  

15 Biotechnology & Applied Microbiology 7 49/2  

16 Plant Sciences 6 14/2  

17 Engineering, Mechanical 5 78/1  

18 Neurosciences 5 78/1  

19 Biophysics 4  42/1  

20 Operation Research & Management Sciences 4 42/1  

دهد كه بين  نشان مي) 6(و ) 5(مقايسة دو جدول 
سازي شدة دانشگاه  تركيب موضوعي توليدات علمي نمايه

و  2003تا  1999آزاد اسالمي در طي دو دورة پنج سالة 
در عين حال، . مشابهت زيادي وجود دارد 2008تا  2004

هاي موضوعي  در زمينة جابجايي سهم برخي از گروه
ة پنج سالة نخست، تغييرات اندكي روي داده نسبت به دور

گروه موضوعي مندرج در  20با توجه به اين كه . است
سازي شده آن  عنوان توليد علمي نمايه 1690، )6(جدول 

اند، بايد اذعان  را در اختيار گرفته WoSدانشگاه در پايگاه 
گروه موضوعي در طي دورة پنج سالة  20داشت كه اين 

درصد از توليدات  82/59در مجموع  ،2008تا  2004
سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در آن  علمي نمايه

اين در حالي است كه در همان دورة . اند پايگاه در بر گرفته
درصد  18/40هاي موضوعي  پنج ساله، سهم ساير گروه

  . بوده است

  

  WoSهاي موضوعيِ پايگاه  ، به تفكيك گروه2008تا  2004هاي  توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در سال: 6جدول 

 

 (%)سهم   تعداد هاي موضوعي گروه رديف

1  Chemistry, Multidisciplinary 326  54/11  

2 Mathematics, Applied 212  51/7 

3 Chemistry, Organic 177  27/6  

4 Chemistry, Physical 155  49/5  

5 Chemistry, Inorganic and Nuclear 142  03/5  

6  Crystallography 113  4  

7 Chemistry, Analytical 103  65/3  
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8 Pharmacology and Pharmacy 101  58/3  

9 Chemistry, Applied 95  36/3  

10 Engineering, Chemical 94  33/3  

11 Food Science & Technology 93  29/3  

12 Veterinary Sciences 79  80/2  

13 Agriculture, Dairy and Animal Science 77 73/2  

14 Environmental Sciences 74 62/2  

15 Materials Sciences, Multidisciplinary 74 62/2  

16 Physics, Applied 72 55/2  

17 Plant Sciences 71 51/2  

18 Biology and Molecular Biology 67 37/2  

19 Polymer Sciences 67 37/2  

20 Chemistry, Medicinal 62 20/2  

 

كننده در توليدات علمي  هاي مشاركت سازمان
 WoSدانشگاه آزاد اسالمي در 

با توجه به اين كه برخورداري از پشتيباني 
هاي دولتي و  ها و مؤسسه هايي نظير دانشگاه سازمان

تواند در كاهش يا افزايش كمي و كيفي  غيردولتي مي
سنجي از  طالعات علمتحقيقات مؤثر باشد، همواره در م

ترين  ها به عنوان يكي از مهم ميزان مشاركت سازمان
  . شود هاي توليد علم ياد مي مؤلفه

واحد دانشگاه آزاد  22 بنا بر همين ضرورت، سهم
داراي  2008تا  1999سالة  10اسالمي كه در طي دورة 

 WoSعنوان توليد علمي نمايه شده در پايگاه  10حداقل 

موسوي چلك؛ (ارائه شده است ) 7(دول اند، در ج بوده
) 7(اطالعات مندرج در جدول ). 1388نوروزي چاكلي، 

عنوان توليد علمي  3106حاكي از آن است كه از ميان 
سالة مورد  10نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در دورة 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم «، WoSمطالعه در پايگاه 
عنوان توليد  1276تعداد ا بودن با دار» و تحقيقات تهران

سهم در آن پايگاه برخوردار بوده و به  08/41علمي، از 
همين دليل، در مقايسه با ساير واحدهاي دانشگاه آزاد 

اين . قرار گرفته است) 7(اسالمي در باالترين مرتبة جدول 

دانشگاه آزاد «تواند بيانگر اين نكته باشد كه  مطلب مي
اي  ، از نقش عمده»تهران اسالمي واحد علوم و تحقيقات

در افزايش تعداد مدارك علمي كلّ دانشگاه آزاد اسالمي و 
هاي  همچنين در بهبود بخشيدن رتبة آن در نظام

پس از آن، ساير . ها برخوردار است بندي دانشگاه رتبه
هاي آزاد  واحدهاي دانشگاهي شهر تهران، يعني دانشگاه

 - تهران«و » مركز -تهران«، »جنوب -تهران«واحد 

درصد  11/8و  01/10، 75/10  ، هر يك به ترتيب،»شمال
از كلّ مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در 

) 7(گونه كه در جدول  همان. در اختيار دارند WoSپايگاه 

شود، واحدهاي دانشگاهي مستقر در  مالحظه مي
ها پس از واحدهاي دانشگاهي شهر تهران قرار  شهرستان

اند از  اين واحدهاي دانشگاهي به ترتيب عبارت. رنددا
اراك، مشهد، تبريز، زنجان، هاي آزاد اسالمي واحد  دانشگاه

كرج، شهرضا، الهيجان، كرمان، شيراز، كازرون، بابل، ابهر، 
سالة  10ساوه، قزوين، كردستان يزد و همدان كه در دورة 

لمي عنوان مدرك ع 10تا  92مورد مطالعه، به ترتيب از 
  . اند برخوردار بوده WoSنمايه شده در پايگاه 

  

 2008تا  1999هاي  در سال WoSواحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي حاضر در پايگاه  :7جدول 

  رديف  نام سازمان  تعداد (%)سهم 

  1 )كلّ(دانشگاه آزاد اسالمي 3106 100

 2 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 1276 08/41

 3 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 334 75/10

  4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز  311 01/10

 5 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال 252 11/8
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 6 دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك 92  96/2

  7 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 89  87/2

 8 ي واحد تبريزدانشگاه آزاد اسالم 77 48/2

 9 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان 50 61/1

 10 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج 28  90/0

 11 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 23 74/0

 12 دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان 22 71/0

 13 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان 20 64/0

 14 ي واحد شيرازدانشگاه آزاد اسالم 19 61/0

 15 دانشگاه آزاد اسالمي واحد كازرون 18 58/0

 16 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل 18 58/0

 17 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر 17 55/0

 18 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه 17 55/0

 19 دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين 17 55/0

 20 ي واحد كردستاندانشگاه آزاد اسالم 10 32/0

 21 دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 10 32/0

  22 دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان  10 32/0

اكنون پس از بررسي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي  هم
 WoSدر پايگاه  2008تا  1999كه در دورة ده سالة 

اند، الزم است به  عنوان توليد علمي بوده 10داراي حداقل 
هاي ايراني كه در اين خصوص با  رسي ساير سازمانبر

مطالعات . اند پرداخت دانشگاه آزاد اسالمي مشاركت داشته
 2008تا  1999حاكي از آن است كه در دورة ده سالة 

و در سال  WoSسازمان ايرانيِ حاضر در پايگاه  99تعداد 
عنوان  2سازمان ايراني، حداقل در توليد  77، تعداد 2008
رك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در آن از مدا

موسوي چلك؛ نوروزي چاكلي، (اند  پايگاه مشاركت داشته
با وجود اين، اطالعات مربوط به سهم ). 85. ، ص1388
عنوان توليد  30سازماني كه حداقل در تعداد  25تعداد 

 WoSعلمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 

  .ارائه شده است) 8(د، در جدول ان مشاركت داشته

دانشگاه «شود،  مالحظه مي) 8(چنان كه در جدول 
در اين خصوص از بيشترين سهم برخوردار بوده و » تهران

، در توليد قريب 2008تا  1999سالة  10در طول دورة 
درصد از مدارك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد  37/11

ها  ن دانشگاه، با پژوهشگران آWoSاسالمي در پايگاه 

، »دانشگاه تهران«پس از . همكاري داشته است
، »شهيد بهشتي«، »تربيت معلم تهران«هاي  دانشگاه

علوم پزشكي »  ،»صنعتي شريف«، »علوم پزشكي تهران«
قرار دارند » اميركبير«و » تربيت مدرس«، »شهيد بهشتي

هاي شناخته شدة كشور در زمينة  كه همگي جزء دانشگاه
نوروزي (شوند  المللي محسوب مي مي بينتوليدات عل

نكتة قابل توجه ). 1387زاده؛ نورمحمدي،  چاكلي؛ حسن
، مشاركت دانشگاه آزاد )8(ديگر در خصوص جدول 

هاي معتبر كشور  اسالمي با مراكز تحقيقاتي و پژوهشگاه
  به اين ترتيب،. است» هاي بنيادي پژوهشگاه دانش«نظير 

ه آزاد اسالمي در زمينة توليد بايد اذعان داشت كه دانشگا
بخش قابل توجهي از مدارك علمي نمايه شدة خود در 

هاي ايراني مشاركت داشته  ، با ساير سازمانWoSپايگاه 
است و بويژه سهم اين مشاركت با آن دسته از 

هايي كه به لحاظ تعداد مدارك علمي نمايه شده،  دانشگاه
رند بيشتر از سهم قابل توجهي در سطح كشور برخوردا

  . بوده است

  

 

 

 

 
 



  افشين موسوي چلك و عبدالرضا نوروزي چاكلي /.....هاي يك دهه توليد علم دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه

 

100
 

 2008تا  1999هاي  در سال WoSكنندة ايران با دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه  هاي مشاركت سازمان:. 8جدول 
 

  رديف  نام سازمان  تعداد (%)سهم 

 1 دانشگاه تهران 353  37/11

 2 دانشگاه تربيت معلم 247  95/7

 3 دانشگاه شهيد بهشتي 179 76/5

 4 دانشگاه علوم پزشكي تهران 172 54/5

 5 دانشگاه صنعتي شريف 110 54/3

 6 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 100 22/3

 7 دانشگاه تربيت مدرس 98 16/3

 8 دانشگاه صنعتي اميركبير 86 77/2

 9 دانشگاه الزهراء 81 61/2

 10 دانشگاه علم و صنعت ايران 77 48/2

 11 شهددانشگاه فردوسي م 66 12/2

 12 المللي امام خمينيدانشگاه بين 55 77/1

 13 دانشگاه رازي 52 67/1

 14 دانشگاه مازندران 52 67/1

 15 )مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات(هاي بنياديپژوهشگاه دانش 50 61/1

 16 دانشگاه شيراز 47 51/1

 17 دانشگاه صنعتي اصفهان 47 51/1

 18 نوردانشگاه پيام 39 26/1

 19 نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خواجه 39 26/1

 20 دانشگاه علوم پزشكي ايران 36 16/1

 21 بيمارستان الزهراء 32 03/1

 22 دانشگاه تبريز 32 03/1

 23 دانشگاه زنجان 31 10/0

 24 دانشگاه اصفهان 30 97/0

  25 دانشگاه گيالن 30 97/0

  

توليدات علمي   معرّفي منابع منتشركنندة
در طي  WoSدانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 

 2008تا  1999هاي  سال

عنوان و سهم بيست منبعي كه در طول دورة ده سالة 
، بيشترين نقش را در انتشار توليدات 2008تا  1999

سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه  علمي نمايه
WoS با . ئه شده استارا) 9(  اند، در جدول  برعهده داشته

حذف منابع تكراري كه در طي تمامي اين دورة ده ساله به 

انتشار توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي همت گمارده 
بودند، تعداد كل منابع منتشركنندة توليدات علمي نمايه 

در دورة زماني  WoSشدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 
با احتساب منابع اما  .رسد عنوان مي 512ياد شده، به 

تكراري، تعداد كل منابع منتشركنندة دانشگاه آزاد اسالمي 
  .عنوان بوده است 645در طي دورة ده سالة مورد اشاره، 
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 2008تا  1999، از سال WoSمنابع منتشركنندة توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه : 9جدول 
  

  مليت  عنوان رديف

 نشريه

توليدات علمي تعداد 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 در منبع

سهم منبع در نشر توليدات 
علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

(%) 

1 Applied Mathematics and Computation 34/5 166 آمريكا  

2 ACTA Crystallographica Section E-

Structure Reports Online 
  12/3 97 انگليس

3 Journal of Essential Oil Research 64/2  82 آمريكا 

4 Asian Journal of Chemistry 61/2 81 هند 

5 Phosphorus Sulfur and Silicon And The 

Related Elements 
 74/1  54 انگليس

6 Journal of Chemical Researches 48/1  46 انگليس 

7 Lecture Notes in Computer Science 35/1  42 آلمان 

8 Journal of Molecular Structure-Theochem 29/1  40 هلند 

9 Synthetic Communications 97/0  30 آمريكا 

10 Asian Journal of Animal and Veterinary 

Advances 
 87/0  27 پاكستان

11 Journal of Animal Science 77/0  24 آمريكا 

12 Journal of Mocecular Catalysis A-

Chamical 
 77/0  24 هلند

13 Mohatshefte Fur Chemie 77/0  24 اتريش 

14 Zeitschrift Fur Anorganische Und 

Allgemeine Chemie 
 71/0  22 آلمان

15 Iranian Polymer Journal 68/0  21 ايران 

16 Analytical Letters 61/0  19 آمريكا 

17 Journal of Hazardous Materials 61/0  19 هلند 

18 Planta Medica 61/0  19 آلمان 

19 African Journal of Biotechnology 58/0  18 نيجريه 

20 Iranian Journal of Veterinary Research 58/0  18 ايران 

  

شود، در طي دورة  مالحظه مي) 9(كه در جدول  چنان
، نشريات كشورهاي مختلفي نظير 2008تا  1999ده سالة 

ن، اتريش، آمريكا، انگليس، هند، آلمان، هلند، پاكستا
نيجريه و ايران در زمينة انتشار توليدات علمي نمايه شدة 

اين . اند نقش داشته WoSدانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 
نكته كه تنها نشريات يك يا دو كشور خاص در اين زمينه 

اند و همچنين، محسوس نبودن  از سهم برخوردار نبوده
مواردي است سهم نشريات ايراني در اين زمينه، از جمله 

. تواند براي دانشگاه آزاد اسالمي مثبت تلقي شود كه مي

ها بدين معناست كه در طي دورة ده سالة مورد  اين نكته
مطالعه، توليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي با اتكا به 
نشريات يك يا چند كشور محدود، يا با اتكا به نشريات 

اين توليدات وارد نشده اند، بلكه  WoSداخلي به پايگاه 
علمي، پس از گذار از فرايندهاي پيچيدة داوري در 

نشرياتي از كشورهاي مختلف، جواز انتشار در آن نشريات 
برخوردار  WoSرا بدست آورده و از امكان ورود به پايگاه 

 Appliedدر اين ميان، سهم نشرية آمريكايي. اند شده

Mathematics and Computation  و نشرية
-ACTA Crystallographica Section Eانگليسي 

Structure Reports Online  بيشتر از ساير نشريات
 1999با توجه به اين كه در طي دورة ده سالة . بوده است

، تعداد كل توليدات علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد 2008تا 
عنوان بوده است،  3106برابر با  WoSاسالمي در پايگاه 

توان  مي) 9(ارائه شده در جدول  بنابراين مطابق اطالعات
درصد از كل  12/3درصد و  34/5اذعان داشت كه انتشار 

توليدات علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 
WoS  در طي آن دوره، توسط اين دو نشريه انجام شده
  . است
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توان وضعيت منابع علمي منتشركنندة  در مجموع، مي
د اسالمي را در طي دورة ده توليدات علمي دانشگاه آزا

نيز مورد مقايسه ) 10(سالة مورد مطالعه، در قالب جدول 
اين جدول، امكان مقايسة اين وضعيت را به . قرار داد

تا  2004و  2003تا  1999تفكيك دو دورة پنج سالة 
شود، در  به طوري كه مالحظه مي. سازد فراهم مي 2008

منبع  99اد ، تعد2003تا  1999طي دورة پنج سالة 
انتشار توليدات علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد اسالمي را در 

اند و هر كدام از اين منابع در  برعهده داشته WoSپايگاه 

اما اين در حالي است . اند سهم بوده 84/2اين زمينه داراي 
را  2008تا  2004هاي  كه در دورة پنج سالة دوم كه سال

تعداد توليدات علمي و  گيرد، به دليل افزايش در بر مي
عنوان، ميزان  546افزايش تعداد منابع منتشركننده به 

به بياني ديگر، در دورة پنج . رسيد 17/5سهم هر منبع به 
توليدات علمي  17/5سالة دوم، هر كدام از منابع در انتشار 

  . اند دانشگاه آزاد اسالمي نقش داشته

  

 

  ساله پنجهاي  به تفكيك دوره، WoSتوليدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه ميانگين سهم منابع منتشركنندة : 10جدول

 2008تا  2004 2003تا  1999 شاخص

 2825 281 تعداد توليدات علمي

تعداد منابع منتشركنندة توليدات علمي دانشگاه
  آزاد اسالمي

99 546 

 17/5 84/2 ميانگين سهم هر منبع

 

هاي  آزاد اسالمي در پايگاهجايگاه نشريات دانشگاه 
WoS  وJCR 

هاي  نشرية ايراني حاضر در پايگاه 41از مجموع 
نشريه در  26، تعداد »مؤسسة اطالعات علمي«مختلف 

). 11جدول (نمايه شده است  WoSدر پايگاه  2008سال 

 1334اين بيست و شش نشرية ايراني، در مجموع، تعداد 

 2008ايران را در سال شدة   عنوان از توليدات علمي نمايه

به اين ترتيب، سهم متوسط . اند در آن پايگاه منتشر كرده
اين بيست و شش نشرية ايراني در انتشار آثار علمي ايران، 

بايد اظهار   تر، به بيان ساده. درصد بوده است 9قريب 
شدة   درصد از توليدات علمي نمايه 83/9داشت كه حدود 

، به وسيلة همين WoSاه در پايگ 2008ايران در سال 
منتشر ) 11(بيست و شش نشرية ايراني مندرج در جدول 

مجموعة اين بيست و شش نشريه، توسط . شده است
در اين ميان، تنها . شود هجده سازمان ايراني منتشر مي

 INTERNATIONAL JOURNAL OFنشرية 

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGY  11(جدول ) 11(كه در رديف (

قرار دارد و توسط مركز مطالعات انرژي و محيط دانشگاه 
شود،  آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران منتشر مي

   .به دانشگاه آزاد اسالمي تعلق دارد

ها  هاي ناشران هر يك از اين نشريه با دقّت در ويژگي
هاي دولتي  ها جزء مؤسسه توان دريافت كه بيشتر آن مي

جالب توجه ديگر، حضور   وانگهي، نكتة. دشون محسوب مي
هاي  هاي ناشران غيردانشگاهي در كنار نشريه پررنگ نشريه

تعداد توليدات علمي «دو ستون . ناشران دانشگاهي است
تعداد توليدات علمي ايران در «و » منتشره در نشريه

: به ترتيب بيانگر دو نكته است) 11(در جدول » نشريه

هاي ايراني، در سال  از اين نشريه نخست آن كه هر كدام
اند؟ و ديگر  چه تعداد توليدات علمي منتشر كرده 2008

آن كه، چه تعداد از توليدات علمي منتشره در هر كدام از 
  ها، به ايران تعلق دارد؟ آن نشريه

سهم توليدات علمي ايران در «از طرفي، دو ستون 
در » انسهم نشريه در نشر توليدات علمي اير«و » نشريه

چه ميزان از : به ترتيب بيانگر دو نكته است) 11(جدول 
هاي  توليدات علمي منتشر شده در هر يك از اين نشريه

، به انتشار توليدات علمي ايران 2008ايراني در سال 
اختصاص يافته است؟ و ديگر آن كه، چه ميزان از توليدات 

به  ،2008در سال  WoSشدة ايران در پايگاه   علمي نمايه
  . هاي ايراني منتشر شده است وسيلة اين نشريه

 INTERNATIONALبه اين ترتيب، نشرية

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY  كه به
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در مجموع  2008دانشگاه آزاد اسالمي تعلق دارد، در سال 
عنوان مدرك علمي منتشر كرده است كه در  132تعداد 

علمي مربوط به دانشگاه آزاد  مدرك 31اين ميان، تعداد 
درصد از توليدات  48/23بر اساس اين، . اسالمي است

، به 2008علمي منتشر شده توسط آن نشريه در سال 
از طرفي، سهم اين . توليدات علمي ايران تعلق داشته است

نشريه در مقايسه با تمامي منابع منتشركنندة توليدات 
 23/0، برابر با 2008در سال  WoSعلمي ايران در پايگاه 

درصد از  23/0به عبارت ديگر، تنها . درصد بوده است

در سال  WoSتوليدات علمي نمايه شدة ايران در پايگاه 
بنابراين، بايد . بوسيلة آن نشريه منتشر شده است 2008

اذعان داشت كه اين نشرية دانشگاه آزاد اسالمي، از يك 
تاً مؤثري داشته هاي ايراني سهم نسب طرف در انتشار مقاله

هاي خارجي براي انتشار  است و از طرفي، در جلب مقاله
در نشريه نيز موفق عمل كرده است؛ به طوري كه بيش از 

هاي غيرايراني  درصد از مقاالت اين نشريه، جزء مقاله 76
شود كه بوسيلة پژوهشگران ساير كشورها  محسوب مي

  . ارسال شده است

 

  2008در سال  WoSانشگاه آزاد اسالمي در ميان نشريات ايراني تحت پوشش پايگاه جايگاه نشريات د: 11جدول 

يف
رد

  

تعداد  ISSN ناشر عنوان
توليدات 

علمي 
منتشره در  

 نشريه

  تعداد

توليدات 
  علمي

ايران در 
 نشريه

سهم 
توليدات 
  علمي ايران

  در  نشريه

(%) 

  سهم نشريه

در نشر 
توليدات 
  علمي ايران

(%) 

1 JOURNAL OF THE IRANIAN 

CHEMICAL SOCIETY 
انجمن شيمي

  ايران

1735-207X 107 70 42/65  52/0  

2 IRANIAN POLYMER JOURNAL مركز تحقيقات
 پليمر ايران

1026-1265 97  52 61/53  38/0  

3 IRANIAN JOURNAL OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

TRANSACTION A- SCIENCES 

  29/0 67/66 40  60 6276-1028 دانشگاه شيراز

4 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL RESEARCH 
  43/0  24/55 58  105 1735-6865 دانشگاه تهران

5 IRANIAN JOURNAL OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

TRANSACTION B-

ENGINEERING 

  35/0 31/92 48  52 6284-1028 دانشگاه شيراز

6 IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC 

HEALTH 
اه علومدانشگ

  پزشكي تهران

0304-4556 70  60 71/85  44/0  

7 IRANIAN JOURNAL OF 

CHEMISTRY & CHEMICAL 

ENGINEERING-

INTERNATIONAL ENGLISH 

  32/0 48/93 43  46 9986-1021 جهاد دانشگاهي

8 DARU-JOURNAL OF FACULTY 

OF PHARMACY 
دانشگاه علوم
  پزشكي تهران

1560-8115 52  46 46/88  34/0  

9 IRANIAN JOURNAL OF 

FISHERIES SCIENCES 
سازمان تحقيقات
  شيالت ايران

1562-2916 18  18 100 13/0  

10 IRANIAN JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL 

RESEARCH 

 

دانشگاه علوم
پزشكي شهيد 

  بهشتي

0328-1735 69  54 26/78  40/0  

11 INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

دانشگاه آزاد
اسالمي واحد 

علوم و تحقيقات 
  تهران

1472-

1735  

132  31 48/23  23/0  

12 IRANIAN JOURNAL OF 

VETERINARY RESEARCH 
  77/0  94/0  105 112 1728-1997 دانشگاه شيراز

13 BULLETIN OF THE IRANIAN 

MATHEMATICAL SOCIETY 
انجمن رياضي

  ايران

8515-1735 29  25 21/86  18/0  
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14 IRANIAN JOURNAL OF FUZZY 

SYSTEMS 
دانشگاه سيستان و

  بلوچستان

0654-1735 39  15 46/38  11/0  

15 IRANIAN JOURNAL OF 

REPRODUCTIVE MEDICINE 
دانشگاه علوم

پزشكي شهيد 
  صدوقي يزد

6433-1680 56  46 14/82  34/0  

16 IRANIAN JOURNAL OF 

PEDIATRICS 
دانشگاه علوم
  رانپزشكي ته

2142-2008 151  135  40/89  1  

17 IRANIAN JOURNAL OF 

ALLERGY ASTHMA AND 

IMMUNOLOGY 

دانشگاه علوم
  پزشكي تهران

1502-1735 54  50 59/92  37/0  

18 HEPATITIS MONTHLY دانشگاه علوم
  اهللا پزشكي بقيه

X143-

1735  

79  51 56/64  38/0  

19 IRANIAN JOURNAL OF 

RADIATION RESEARCH 
ركز پرتوپژوهيم

  ايران

4554-1728 32  22 75/68  16/0  

20 IRANIAN RED CRESCENT 

MEDICAL JOURNAL 
انجمن هالل احمر

  ايران

4395-1561 60  54 90  40/0  

21 ARCHIVES OF IRANIAN 

MEDICINE 
دانشگاه علوم
  پزشكي ايران

2977-1029 197 187  92/94  38/1  

22 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

FERTILITY & STERILITY 
  X076-2008 16  12 75  09/0 مؤسسة رويان

23 IRANIAN JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL HEALTH 

SCIENCE & ENGINEERING 

دانشگاه علوم
  پزشكي تهران

1979-1735 41  31 61/75 23/0  

24 IRANIAN JOURNAL OF 

OPHTHALMOLOGY 
انجمن

  پزشكي ايران چشم

4153-1735 33  31 94/93  23/0  

25 YAKHTEH 18/0  100 24  24 1561-4921 مؤسسة رويان  

26 IRANIAN JOURNAL OF 

PARASITOLOGY 
دانشگاه علوم
  پزشكي تهران

7020-1735 29  26 66/89  19/0  

  

نيز نشرية  2008تا  1999در طي دورة ده سالة 
INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGY دانشگاه آزاد اسالمي ، تنها نشرية
تحت پوشش قرار گرفته  WoSبوده است كه در پايگاه 

دهد كه از  نشان مي) 12(اطالعات مندرج در جدول . است
عنوان مدرك علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد  3106تعداد 

در طي دورة ده سالة مورد  WoSاسالمي در پايگاه 
اين عنوان مدرك علمي بوسيلة  16مطالعه، تنها تعداد 

اين مطلب بدان معناست كه تنها . نشريه منتشر شده است
درصد از كل توليدات علمي نمايه شدة دانشگاه آزاد  52/0

تا  1999اسالمي در آن پايگاه در طي دورة ده سالة 
  .، توسط اين نشريه انتشار يافته است2008

تواند بيانگر اين نكته  گرچه اين مطلب از يك طرف مي
آزاد اسالمي در انتشار توليدات علمي  باشد كه دانشگاه

شود  اي كه توسط خود منتشر مي المللي خود به نشريه بين
متكي نبوده، اما از طرف ديگر بايد توجه داشت كه اين 
مطلب بيانگر نكتة بسيار مهمي در خصوص كمبود حضور 

هاي معتبر  نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در عرصه
اي كه  ها نشريه از ميان ده المللي است؛ به طوري كه بين
اكنون در دانشگاه آزاد اسالمي فعاليت دارند، تنها همان  هم

 INTERNATIONAL JOURNALيك نشرية 

OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 

TECHNOLOGY المللي  توانسته است به نماية بين
WoS ترديد، چنانچه سهم نشريات دانشگاه  بي. راه يابد

المللي افزايش يابد،  هاي معتبر بين هآزاد اسالمي در پايگا
توان انتظار داشت كه در تعداد توليدات علمي نمايه  مي

المللي و همچنين رتبة  شدة آن دانشگاه در سطح بين
بندي جهاني تأثير  هاي رتبه هاي كشور در نظام دانشگاه

تواند  از طرفي، اين حضور مي. شايان توجهي بگذارد
وليدات علمي كشور و حضور افزايش ميزان استناد به ت

المللي را به دنبال داشته  هاي بين ها در عرصه مؤثر آن
  .باشد
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  2008تا  1999هاي  در سال WoSنشريات دانشگاه آزاد اسالمي تحت پوشش پايگاه : 12جدول 

تعداد كلّ  ISSN ناشر عنوان
توليدات علمي 
دانشگاه آزاد 

 اسالمي

  تعداد

  توليدات علمي

 دانشگاه آزاد

 اسالمي در نشريه

  سهم نشريه

در نشر توليدات 
علمي دانشگاه آزاد 

  اسالمي

(%) 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و 
  تحقيقات تهران

1472-1735 3106  16 52/0 

از سويي ديگر، مطالعات حاكي از آن است كه تاكنون 
چ يك از نشريات دانشگاه آزاد اسالمي، بوسيلة پايگاه هي

JCR كند و  كه گزارش استنادي نشريات را ارائه مي
حضور هر نشريه در آن به منزلة موفقيتي براي آن 

 .اند محسوب شود تحت پوشش قرار نگرفته

  

 گيري بحث و نتيجه

هاي  سازي شده در نمايه وضعيت توليدات علميِ نمايه
هايي است كه  ترين شاخص يكي از مهمالمللي،  بين
ها و  هاي علمي و تحقيقاتيِ سازمان تواند بيانگر فعاليت مي

دهد كه نه تنها در طول  مطالعات نشان مي. كشورها باشد
، تعداد توليدات علمي 2008تا  1999دورة ده سالة 

المللي،  سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در سطح بين نمايه
افزايش بوده است، بلكه انواع مدارك و  در مجموع رو به

سازي شدة آن دانشگاه  همچنين زبان توليدات علمي نمايه
با وجود . نيز به تدريج از تنوع بيشتري برخوردار شده است

زاده؛ نورمحمدي،  نوروزي؛ حسن(هاي  اين، مطابق پژوهش
، WoS، از نظر تعداد توليدات علمي در پايگاه )1387

، بيشترين رشد را 2005تا  2002ي ها ايران در سال
در . هاي مورد مطالعه داشته است نسبت به ديگر سال

تا  2004هاي  مجموع، بايد اذعان داشت كه در طي سال
سازي شدة دانشگاه آزاد  ، رشد توليدات علميِ نمايه2008

تا  1999نسبت به دورة پنج سالة  WoSاسالمي در پايگاه 
هاي اين پژوهش  في، يافتهاز طر. شدت يافته است 2003

و همچنين توليدات علمي به » مقاله«دهد كه  نشان مي
، بيشترين سهم را در ميان توليدات علمي »زبان انگليسي«

سازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در آن پايگاه برعهده  نمايه
نسبت به ساير » مقاله«بيشتر بودن تعداد . داشته است

تواند به معناي توجه  يادي ميانواع توليدات علمي، تا حد ز
به . المللي به انتشار اين نوعِ مدرك باشد نشريات بين

زبان «همين ترتيب، بيشتر بودن توليدات علمي به 
تواند به دليل غالب بودن تعداد نشريات  مي» انگليسي

و همچنين به علّت آشنايي  WoSانگليسي زبان در پايگاه 
اسالمي به زبان انگليسي بيشتر متخصصان دانشگاه آزاد 

. المللي صورت گرفته باشد هاي بين نسبت به ساير زبان

سازي شدة دانشگاه  تحليل موضوعيِ توليدات علمي نمايه
دهد كه در مجموع،  آزاد اسالمي در آن پايگاه نيز نشان مي

بيشترين تعداد توليدات علمي آن دانشگاه، مربوط به 
نظير شيمي، فيزيك،  ،»علوم پايه«هاي زيرمجموعة  حوزه

، همچون »علوم پزشكي«هاي زيرمجموعة  رياضي، و حوزه
هاي  داروسازي و داروشناسي، جرّاحي، دندانپزشكي و حوزه

از حوزة . ، مانند مكانيك بوده است»مهندسي«زيرمجموعة 
نيز دامپزشكي، علوم دامي و لبني و » علوم كشاورزي«

علمي دانشگاه  علوم گياهي، سهم قابل توجهي از توليدات
بررسي سهم . آزاد اسالمي را به خود اختصاص داده است

ها نشان داد كه بيشتر توليدات علمي  مشاركت سازمان
، WoSسازي شدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه  نمايه

هاي دانشگاهي است و در اين ميان،  مربوط به سازمان
رار هاي نخست مشاركت ق هايي كه در رديف بيشتر دانشگاه

تر و پرتوليد علميِ كشور  هاي قديمي داشتند، جزء دانشگاه
هاي غيردانشگاهي كشور،  در بين سازمان. آيند به شمار مي

، تنها مؤسسة غيردانشگاهي »هاي بنيادي پژوهشگاه دانش«
كننده با  مؤسسة ايراني برتر مشاركت 20حاضر در بين 

. فته استبه شمار ر WoSدانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 

بررسي نشريات منتشركنندة توليدات علميِ دانشگاه آزاد 
دهد كه هر چند برخي از نشريات  اسالمي نيز نشان مي
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جزء نشرياتي به شمار آورد كه همواره  توان را نيز ميايراني 
سازي  از سهم قابل توجهي در انتشار توليدات علمي نمايه

برخوردار  WoSشدة دانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 
اند، اما بايد توجه داشت كه در اين ميان بيشترين  بوده

سهم به نشرياتي از كشورهاي اياالت متّحدة آمريكا، 
انگليس، هلند، هندوستان، عربستان، اتريش، آلمان، 

  . پاكستان و نيجريه تعلق دارد

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه  از طرفي، يافته
هاي  يرانيِ تحت پوشش در پايگاهگرچه تعداد نشريات ا

WoS  وJCR به تدريج رو به افزايش گذاشته و در سال  

هاي مورد مطالعه، به بيشترين  نسبت به ديگر سال 2008
حد خود رسيده است، اما بايد اذعان داشت كه سهم 
نشريات دانشگاه آزاد اسالمي در اين ميان ناچيز بوده 

 INTERNATIONALاست؛ به طوري كه نشرية 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 

SCIENCE AND TECHNOLOGY تنها نشرية ،
همچنين، آن . است WoSدانشگاه آزاد اسالمي در پايگاه 

اي نبوده  داراي هيچ نشريه JCRدانشگاه تاكنون در پايگاه 
  .است
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