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  چكيده

پژوهش، بررسي كمي وضعيت توليدات علمي توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه  هدف اين :هدف
  .ميالدي است 2008تا پايان سال  2000هاي تخصصي غير استنادي از سال       شاهد در پايگاه

هاي  پايگاه .اي انجام شد و از نوع كاربردي است اين پژوهش با استفاده از روش كتابخانه :روش
اطالعاتي غيراستنادي منبع اصلي اطالعات تحقيق بودند و بخش اعظم اطالعات نيز از طريق جستجو 

  ,ACS, AIP,CAB, Compendex:هاي مورد تحقيق عبارتند از پايگاه. به دست آمده است

Computer Source, Econlit, LISA, Medline, Sport Discus.  

 هاي غير استنادي نمايهنتايج نشان داد كه روند توليد اطالعات علمي دانشگاه شاهد در  :ها يافته

مورد  44به  2000توليد علمي در سال  3و از  اي داشته هاي اخير، رشد قابل مالحظه المللي در سال بين
هاي تخصصي  كل توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد در پايگاه. رسيده است 2008در سال 

آن در پايگاه  ترين كمو ) درصد Medline )06/42مورد و بيشترين آن در پايگاه  126بررسي شده 
دهدكه توليدات علمي در حوزه  نتايج نشان مي. بوده است) درصد Sport Discus )59/1تخصصي 

توليدات علمي  ترين كمرا به خود اختصاص داده است و  مقدار) درصد 06/42(علوم پزشكي بيشترين 
درصد به زبان  11/11المللي به زبان انگليسي و  توليدات علمي بين 89/88. در حوزه هنر بوده است

  .فارسي بوده است

  هاي غير استنادي توليدات علمي، دانشگاه شاهد، نمايه :هاي كليدي ژه وا

  

  



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   122

 

 

  مقدمه

در  آنيافتگي هر كشور ميزان توليدات علمي و فني  هاي توسعه از شاخصيكي 
توليدات علمي هر كشور عمدتا توسط مراكز . المللي است سطح ملي و بين

بنابراين  .شود ي توليد مينپژوهشي و آموزشي و نيز موسسات علمي وف
ها به عنوان يكي از موسسات آموزشي و پژوهشي جايگاه مهمي در روند  دانشگاه

عنوان مركز  ها به همچنين دانشگاه .خواهند داشت هر كشور توليدات علمي
هاي علمي و اعضاي هيئت علمي به عنوان عامل انتقال علوم به  فعاليت

ها جايگاه  دانشگاه به عبارتي ديگر. شوند دانشجويان و جامعه بشري محسوب مي
هاي  مناسبي براي تربيت متخصصين كارآمد جهت حفظ و نگهداري انديشه

تحقق اين امر مستلزم  باشند كه هاي بعدي مي ها به نسل گذشته و انتقال آن
 بناي زير كه نيز آموزش پديده از سوي ديگر،. باشد ريزي منسجم و دقيق مي برنامه

 توسعه به تواند يم پژوهش و تحقيق طريق تنها از شود، مي محسوب علم توسعه

 يها حوزهعلمي  هيأت عضايا. دياب دست جامعه نيازهاي با و متناسب مطلوب
 ارائه بهتري كيفيت با را خدمات خود بتوانند بيشتر چه هر كشور، هر مختلف

مزيناني، ( گرفت خواهد بيشتري شتاب آن كشور پيشرفت و توسعه دهند،
1380.(  

پـژوهش و   با درنظر گرفتن اين امر كه اعضاي هيئت علمـي از اركـان اصـلي   
و با توجه بـه اينكـه    شوند يمتوليد اطالعات علمي در مراكز دانشگاهي محسوب 

دانشگاه شاهد از قدمت چندين سـاله برخـوردار اسـت و سـاالنه صـدها نفـر در       
هـاي مختلـف    مقاطع مختلف كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري در رشـته     

رود كه اعضاي هيئت  ، انتظار ميكنند يمهاي متعدد اين دانشگاه تحصيل  دانشكده
 پـژوهش و بـه جريـان انـداختن چرخـه      علمي اين دانشگاه نقش مهمي در روند

ها از  اينكه اعضاي هيئت دانشگاه نظر به .اطالعات علمي كشور داشته باشند توليد
كنندگان اطالعات در مراكز دانشگاهي هستند مسئله اساسـي مـورد    توليد نيتر مهم
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نظر در اين تحقيق آن است كه بدانيم وضعيت توليـد اطالعـات علمـي دانشـگاه     
   باشد؟ ورت ميشاهد به چه ص

دانشكده در  7عضو هيئت علمي و  282در حال حاضر، اين دانشگاه با داشتن 
هاي علمي مهم كشور محسوب  محل طرح جامع و سطح شهر تهران از قطب

با توجه به اينكه درباره ارزيابي موقعيت علمي اين دانشگاه و روند . شود مي
جامعي صورت نگرفته است پژوهشي آن تاكنون تحقيق هاي علمي و  فعاليت

هاي علمي اين دانشگاه در  تالش شده است كه در اين پژوهش، سيماي فعاليت
  .هاي علم سنجي به تصوير كشيده شود طول دو دهه گذشته با استفاده از شاخص

  
 پيشينه پژوهش در خارج از ايران

 ها آنانجام شده كه به برخي ار  به ارهدر خارج از ايران تحقيقات زيادي در اين 

2ايلهان و تونتا«. شود اشاره مي
، طي بررسي به مشاركت پژوهشگران )2002(» 
اند كه دانشمندان تركيه در  آنان اعالم كرده. اند ترك و دانشگاه حاجت تپه پرداخته

با . اند   نمايه شده است، چاپ كرده SCI عنوان كه در 60000بيش از  1999سال 
تركيه در مقام بيست و پنجم توليد كنندگان اطالعات علمي در  ،دار توليداين مق

افزايش تعداد انتشارات علوم پزشكي بسيار بيشتر از . جهان قرار گرفته است
آن را از داليل مهم افزايش  توان يممهندسي و ديگر علوم غير پزشكي است كه 

درصد كل انتشارات تركيه  14به ويژه دانشگاه هاسيتپ تقريباً . رتبه تركيه دانست
عنوان  1434در اين گزارش آمده است كه جمعاً . را به خود اختصاص داه است

به وسيله دانشمندان دانشكده پزشكي دانشگاه  1977تا  1988هاي  بين سال
ترين بانك اطالعاتي  شده يعني شناخته MEDLINEه در به چاپ رسيد ك هاسيتپ

  . پزشكي نمايه شده است

3لي«
به روش علم سنجي به بررسي توليدات علمي  يا مطالعه، در )2003(» 

دهد  نشان مي ها افتهي. انستيتو مولكولي و بيولوژي سلولي سنگاپور پرداخته است
مقاله  24 ،فصل كتاب 33 ،مقاله 395 كه در اين ده سال پژوهشگران اين موسسه

فارغ  14فارغ التحصيل دكترا تخصصي،  46نگاشته،  تك 4در كنفرانس و 
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از نظر ارزش جهاني . اختراع داشته است 10التحصيالن كارشناسي ارشد و 
به هر يك از عناوين . نمايه شده است ISIدرصد اين موسسه در  6/95مقاالت، 

 4به . استناد نشده است ها آندرصد  6/11به ؛ و استناد شده است 35تا  25بين 

تا  100بين  ها آنعنوان  18بار استناد شده است و به  200عنوان مقاالت بيش از 
 .بار استناد شده است 200

4كينگ«
كشور دنيا را از طريـق بررسـي مقـاالت     31توليدات علمي ) 2004(» 
. نادي علوم بررسي نمـود و ميزان استناد اين مقاالت در نمايه است ها آنچاپ شده 

دهد كه آمريكا اولـين توليـد كننـده اطالعـات علمـي       نتايج پژوهش وي نشان مي
دوم تـا   يهـا  مقـام است و انگليس، آلمان، ژاپن و فرانسه به ترتيب پس از آن در 

 84.5.ام واقـع شـده اسـت    ايران نيز در اين ميان در مقام سـي . اند پنجم قرار گرفته

شـده   هـا  آنبيشـترين ارجـاع بـه     2000-1993 يها سالبين درصد از مقاالتي كه 
است، توسط هشت كشور اول يعنـي آمريكـا، انگلـيس، آلمـان، ژاپـن و فرانسـه،       

درصد اين مقاالت را  13نه كشور بعدي . كانادا، ايتاليا و سوئيس توليد شده است
شـمار   هاي باقيمانده كه ايـران هـم يكـي از انهـا بـه      اند و ديگر كشور توليد كرده

گفـت كـه    توان يمدر نهايت . اند درصد كل مقاالت بوده 2.5رود، توليد كننده  مي
كشور از  31شده است، توسط  ها آندرصد از مقاالتي كه بيشترين ارجاع به  97.5
هـاي   شـايان ذكـر اسـت از ميـان كشـور     . كشور جهان توليد شده اسـت  193بين 

 31يي، آفريقاي جنـوبي در بـين ايـن    آفريقا يكشورهااسالمي، تنها ايران و ازبين 

  .كشور قرار دارند

5اينگورسن و جاكوبز
، يك بررسي كتابشـناختي از انتشـارات و   2004در سال  

-2000 يهـا  سالهاي آفريقاي جنوبي در دوره  الگوهاي استنادي و تأثير پژوهش

علـوم حيـواني و گيـاهي، شـيمي،     : تحقيقاتي منتخـب شـامل   يها نهيزمدر  1981
بيوشيمي، ميكروبيولوژي و بيولـوژي مولكـولي صـورت دادنـد كـه در برگيرنـده       

هايي كه از نمايه استنادي علوم از پايگاه  داده. فيزيك و علوم فضايي استژنتيك، 
هـاي ميكروبيولـوژي، بيولـوژي     به دسـت آمـد، بـه جـز در زمينـه     » يآ .سا .آي«
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را  1986-1990 يها سالمولكولي و فيزيك، كاهش انتشارات آفريقاي جنوبي در 
واني و گيـاهي،  در علـوم حيـ   1998تـا   1994 يهـا  سـال لـيكن در  . داد يمـ نشان 

در طـول  . ميكروبيولوژي و بيولوژي، توليدات علمي رو به گسـترش بـوده اسـت   
به . در حيطة شيمي و بيوشيمي كاهشي در توليدات علمي مشاهده شد 1990دهه 

ها در توليدات علمـي، بـه دليـل مشـكالت      ترين دليل اين نوسان طور كلي، عمده
چشـمگيري بـر توليـد اطالعـات     اقتصادي و كاهش بودجه دولتي بوده كه نقـش  

 . استعلمي آن كشور داشته

هـاي علمـي روسـيه از طريـق نمايـه       ، سه ويژگي برونداد مقاله2004در سال 
6ماركوسـوا «و » ويلسـون «توسط  1980 -2000ي استنادي علوم، براي دورة زمان

 «

سياسـي و اقتصـادي در اتحـاد جمـاهير      يهـا  گسترشتغييرات و . بررسي گرديد
شوروي و بعد روسيه، از مسائل تأثيرگذار بر جريان توليد اطالعات علمي در اين 

در برونداد علمـي رشـد سـاالنه     1990تا  1980روسيه، از سال . كشور بوده است
شوروي، ايـن   يها يجمهورپس از استقالل برخي  1991اما از سال  ؛داشته است

دوبـاره   1994درصدي در توليدات علمي شـد و از   24تا  20ش كشور دچار كاه
برونداد كـاهش يافتـه در دهـه    . سير صعودي توليدات علمي خود را از سرگرفت

. عمدتاً ناشي از كاهش بودجة اختصاص يافتة دولت براي توليد علـم بـود   1990

ايش افز 2000در سال % 31به  1980دهه % 6هاي روسي توليد شده، از  سهم مقاله
از اروپاي شـرقي   1990همچنين، همكاران نويسندگان روسي پس از سال . يافت

اين تغييرات به دليل پايـان جنـگ   . به اروپاي غربي و امريكاي شمالي تغيير يافت
صورت گرفتـه اسـت و عـالوه، افـزايش در      ها ملتسرد و نياز به ارتباط با ساير 

اسـت كـه دولـت     يا گسـترده  ياهـ  يگذارتوليد اطالعات علمي، به دليل سرمايه 
  . روسيه در زمينه توليدات علمي و تشويق محققان صورت داده است

به بررسي ميزان مشاركت علمي ايرانيان در سه ) 1384( عصاره و ويلسون
در نمايه استنادي علوم  1999- 1995، 1994- 1990، 1989- 1985دوره پنج سالة 

رات علمي ايران در پنج ساله دوم نتايج اين پژوهش نشان داد انتشا. پرداختند
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 8/2نسبت به پنج ساله اول دو برابر و در پنج ساله سوم نسبت به پنج ساله دوم، 

در مقالة خود علت افزايش علمي انتشارات ايران را به اين  ها آن. برابر بوده است
عوامل دروني مثل خاتمه جنگ عراق عليه ايران، موقعيت : اند عوامل نسبت داده

اقتصادي بهتر، تغييرات اخير در سياستگذاري دولت مثل افزايش بودجه براي 
 هاي علمي، و پژوهش، تغييرات اساسي در فضاي سياسي مثل افزايش مجله

بازگشت تعداد زيادي از دانشجويان بورسيه خارج پس از پايان تحصيالت به 
هاي علمي ايران  عوامل بيروني نيز در برگيرنده پذيرش برخي از مجله. كشور

المللي از طريق  هاي بين توسط نمايه استنادي علوم، افزايش دسترسي به پايگاه
المللي  هاي بين ايجاد مشاركت هاي بهتر الكترونيكي براي اينترنت و امكان ارتباط

  .است

هاي مختلف ها از افزايش توليدات علمي در حوزهبه طور كلي، مرور پيشينه
حكايت دارد و نويسندگان آثار مورد بررسي، مسائل و مشكالت  سنجي علم

هاي مقطعي در روند رشد توليدات علمي  اقتصادي و سياسي را دليل كاهش
  .انددانسته

  

  در ايران  پژوهشپيشينه  

در زمينه بررسي توليدات علمي در ايران، تحقيقات نسبتاً زيادي انجام شده 
توان گفت كه بررسي توليد علمي در ايران، از اوايل دهه هفتاد مورد  مي. است

اين تحقيقات . رساني قرار گرفته است توجه پژوهشگران حوزه كتابداري و اطالع
ها و مراكز پژوهشي  هيات علمي دانشگاهبيشتر به بررسي توليد علمي اعضاي 

در اين قسمت به بررسي چندين نمونه از تحقيقات انجام شده . اند كشور پرداخته
  .شود پرداخته مي

طالعه وضعيت كمي توليد اطالعات اعضاي هيأت علمي م«با عنوان  يپژوهش
 به» ) 1374- 1367(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز 

دهد كه از  نتايج اين بررسي نشان مي. ، انجام يافته است)1375(و همت بيگل
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توليد شده توسط اعضاي ) تحقيق ،مقاله ،كتاب(عنوان كل منابع اطالعاتي  2166
درصد در قالب تحقيق و  37درصد در قالب كتاب،  7هيأت علمي اين دانشگاه 

مورد  يها سالدر طول ات تحقيقبيشتر . رصد در قالب مقاله ارائه شده استد 56
از لحاظ نوع . درصد انجام گرفته است) 3/69(پژوهش به صورت انفرادي 

 هاي در مجموعه مقاله ها آنها، بيشترين درصد  و تحقيق ها مقالهانتشار، 

در  ها آندرصد  7/6و فقط ) رصدد 3/93(داخلي  يها مجلهها و  گردهمائي
نتايج ديگر اين بررسي اين است كه توليد  از. هاي خارجي منتشر شده است مجله

هاي مورد پژوهش از رشد چشمگير و منظمي  اطالعات علمي در طول سال
  .برخوردار بوده است

ررسي وضعيت توليد ب«تحقيق ديگري توسط علي اصغر رضوي با عنوان 
اطالعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس 

دهد كه از  نتايج پژوهش نشان مي .انجام يافته است»  1377 - 1372 يها سالطي 
عنوان كل منابع اطالعاتي توليد شده توسط اعضاي هيأت علمي در مقطع  432

 15/6درصد در قالب مقاله داخلي،  67/48درصد در قالب كتاب،  38/17دكتري 

كنفرانس درصد  9درصد كنفرانس داخلي،  85/20درصد در قالب مقاله خارجي، 
 83/45درصد در قالب كتاب،  41/10خارجي و در مقطع كارشناسي ارشد، 

درصد  34/33درصد در قالب مقاله خارجي،  81/20درصد در قالب مقاله داخلي، 
بيشترين منابع . باشد درصد كنفرانس خارجي مي 34/33كنفرانس داخلي، 

آن  نيتر كمد و درص 38/26با  1377و  1376 يها سالاطالعاتي توليد شده در 
و نتايج نشان داده كه توليد اطالعات علمي  باشد يمدرصد  8/8با  1372در سال 

   .هاي مورد پژوهش از رشد چشمگيري برخوردار است در طول سال

، به  بررسي سهم ايران در تحقيقات كشاورزي جهان، )1377(ه صرَاف زاد
از ابتدا تا سال  Agricola، Agris ،Cabهاي اطالعاتي  سنجش كتابشناختي بانك

روش اين پژوهش سنجش كتابشناختي سه بانك اطالعاتي . پرداخته است 1997
هاي اين پژوهش نشان داده  يافته. معتبر بين المللي در حوزه كشاورزي است



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   128

 

 

كمتر از يك  ،هاي اطالعاتي مورد بررسي است كه سهم ايران در هر كدام از بانك
هاي بعد از انقالب  ها، سال در اين بانك حضور ايران نيتر كمدرصد است و 
درصد مدارك نمايه  80بيش از . وقوع جنگ ايران و عراق است اسالمي ايران و

بيش از نيمي از مدارك . ارائه شده است ها مجله هاي شده ايراني در قالب مقاله
  .نمايه شده محققان ايراني در داخل كشور منتشر شده است

در مقاله پژوهشي خود به توليدات علمي هيأت ) 1380(مهراد و زاهداني 
پژوهش . اند پرداخته 1378 – 1369هاي  علمي دانشگاه شيراز در فاصله سال

سنجي انجام پذيرفته است و هدف آن شناسايي  مذكور با استفاده از روش علم
هاي  سال ،ها هتوليد اطالعات علمي بر حسب دانشكدو بيشترين  نيتر كم

هاي داخلي و خارجي و تعيين  زبان و ميزان انتشارات در مجله شناسايي ،پژوهش
هاي اين پژوهش به شرح زير بوده  يافته. اي بوده است ميزان آثار تأليفي و ترجمه

  : است

بيشترين توليد اطالعات علمي نسبت به تعداد اعضاي هيأت علمي در  - 1
عات علمي در توليد اطال نيتر كم. باشد يمدرصد  56/18دانشكده كشاورزي با 

  . درصد صورت گرفته است 22/2دانشكده حقوق با 

هاي مورد پژوهش  اعضاي هيأت علمي دانشگاه شيراز در فاصله سال - 2
 )ددرص 33(بيشتر از زبان التين  )ددرص 67(انتشارات خود را به زبان فارسي 

  . اند منتشر كرده

درصد  99/57هاي چاپ شده در مجالت داخلي كه حدود  ميزان مقاله - 3
 42باشد كه سهمي معادل  ها خارجي مي است، بيشتر از چاپ مقاله در مجله

  . درصد را به خود اختصاص داده است

در ) 1378- 1369(هاي پژوهش  توليد اطالعات علمي در سال نيتر كم - 4
با  1375درصد و بيشترين توليد اطالعات علمي در سال  44/5با  1369سال 

است و از اين سال به بعد روند نسبتاً يكنواختي را طي  درصد پذيرفته 87/14
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دهد كه توليد اطالعات  نشان مي 1375و  1369هاي  مقايسه سال. كرده است
  . علمي در اين سال رشد چشمگيري معادل تقريباً سه برابر داشته است

ميزان آثار تأليفي و ترجمه شده اعم از كتاب و مقاله حاكي از آن است كه  - 5
 49/7درصد و ترجمه  51/92تأليف (تأليف از ترجمه بيشتر بوده است سهم 

  ) درصد

درصد را  7درصد نسبت به كتاب كه خود رقمي برابر با  93سهم مقاله با  -6 
  .به خود اختصاص داده بيشتر است

برروي توليدات اعضاي هيئت  )1382( در تحقيق ديگري كه توسط سامانيان
علمي دانشگاه آزاد انجام شد مشخص شد كه بيشترين توليد علمي از نظر 

توليد اطالعات  نيتر كم. موضوعي مربوط به گروه آموزشي علوم انساني بود
علمي از نظر موضوعي مربوط به گروه آموزشي هنر بوده كه دليل اصلي آن به 

هاي دانشگاهي وكمبود اعضاي  عدم وجود گروه آموزشي هنر در همه واحد
نوع و ميزان اطالعات . هيئت علمي در اين گروه آموزشي نسبت داده شده بود

هاي پژوهشي  سپس كتاب و طرحعلمي توليد شده بيشتر در قالب مقاله بوده و 
همچنين اين تحقيق نشان داد كه منطقه هشت كه دربرگيرنده . اند قرار داشته

مجاور آن است به علت  يشهرهاواحدهاي دانشگاهي مستقر در شهر تهران و 
برخوردار بودن از كادر آموزشي مجرب و امكانات پژوهشي و تحقيقاتي مناسب، 

به ديگر مناطق از لحاظ توليد اطالعات علمي  از وضعيت و كيفيت بهتري نسبت
هاي مستقر در  هاي تحقيق همچنين نشان داد كه واحد يافته. برخوردار بوده است

از  تر كوچكنسبت به واحدهاي دورتر و  يتر مناسبها وضعيت  مراكز استان
  .اند لحاظ توليد علمي داشته

ليد اطالعات علمي بررسي كمي وضعيت توآبام در يايان نامه خود به زويا 
 1378-1358هاي  توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران طي سال

 1378ي ال 1362ي ها حاصل تحقيق او نشان داد كه در فاصله سال. پرداخت

 160و مدرك علمي توليد شده است كه شامل دو هزار  543و مجموعا سه هزار 
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طرح ) درصد 28/8 ( 286، كتاب) درصد 78/6(  234، مقاله) درصد 62/55 (
 384و از مجموع دو هزار . پايان نامه است) رصدد 39/22(  773و پژوهشي 

و به صورت ترجمه و دو هزار ) درصد 36/10(  274، مقاله و كتاب توليد شده
 160و از مجموع دو هزار . به صورت تاليف بوده است) رصدد 64/89(  777

مقاله ) درصد 77/49 ( 57و مطالعه، هزار هاي مورد  ه شده در طول سالئمقاله ارا
مقاله در ) درصد 22/50 ( 85و در نشريات داخلي و خارجي و هزار 

 56/75 ( 632ر به طور كلي هزا. هاي داخلي و خارج ارايه شده است همايي هگرد

در ) درصد 44/24(  528و هاي داخلي  همايي همقاله در نشريات و گرد) درصد
درصد از مدارك  65/33. ه شده استئهاي خارجي ارا ييهما هنشريات و گرد
  .د به صورت انفرادي تهيه شده استدرص 25/66و گروهي  علمي به صورت

مطالعة وضعيت توليد اطالعات علمي در تحقيقي به ) 1384(و آزاد  گنجي
 نتايج تحقيق نشان داد كه. پرداختند اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

درصد، چاپ  63/5درصد، ترجمة كتاب  01/3از لحاظ نوع انتشار، تأليف كتاب 
 59/9درصد، چاپ مقاله در نشريات خارجي  64/27مقاله در نشريات داخلي 

درصد، طرح تحقيقاتي  03/24درصد، سخنراني  14/5درصد، ترجمة مقاله 
شكيل درصد از كل توليدات علمي را ت 79/13درصد، ويرايش و تصحيح  15/11

 5/20(بيشترين منابع اطالعاتي توليد شده به دانشكدة كشاورزي . داده است

از نتايج . تعلق دارد) درصد 4/0(نيز به دانشكدة هنر نيشابور  نيتر كمو ) درصد
 7944) داخلي و خارجي(مقاله  11384ديگر پژوهش اين است كه از مجموع 

به مقاالت ) درصد 22/30( مورد 3440به مقاالت داخلي و ) درصد 78/69(مورد 
   .خارجي اختصاص دارد

در يك تحقيق گسترده كه زير نظر هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي 
دانشگاه جامع و دانشگاه در حال  45مهراد و دياني انجام شد  وزارت علوم توسط

هاي مختلف علم و فناوري مورد بررسي و پژوهش قرار  توسعه از لحاظ شاخص
رزيا بي علم و فناوري در ا«گرفتند و حاصل كار به صورت كتابي تحت نام 
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ها، مراكز تحقيقاتي و  هاولين ارزيابي خرد دانشگا: جمهوري اسالمي ايران
دانشگاه شاهد از جمله معدود . منتشر شد »1381موسسات پژوهشي دولتي، 

ي بود كه در اين پژوهش شركت نكرد، بنابراين هيچگونه اطالعاتي از هاي دانشگاه
مهراد و دياني، (وضيعت توليدات علمي اين دانشگاه در اين تحقيق منعكس نشد 

1384.(  

 اعضاي علمي اطالعات توليد تحقيقي كه توسط فروغي و خرازي بر روي

 مقاالت كه كلكرمانشاه انجام شد نشان داد  پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت

 گونه هيچ اكثريت، عمالً و شده توليد اعضا رصدد 15 به نزديك توسط خارجي

 مقاالت برابر 5 تقريباً فارسي همچنين مقاالت .اند نداشته زمينه اين در توليدي

 كه دارد از آن نشان فارسي و خارجي مقاالت توليد ميزان اين. خارجي بود

 فعاليت گونه هيچ خود، طول خدمت در اصوالً علمي هيأت اعضاي از تعدادي

   .اند نداشته باشد، شده توليد مقاله به منجر كه پژوهشي

با هدف بررسي وضعيت ) 1386( در تحقيقي كه توسط قمصري و جهان نما
كمي توليدات علمي پژوهشگران پژوهشكدة مهندسي جهاد كشاورزي انجام شده 

مطالعه شده  1384-1370 يها سالانواع توليدات علمي ارائه شده در  ،است
هاي ملي و  در كنفرانس%) 3/86(دهد بيشتر توليدات علمي  نتايج نشان مي. است
هاي  مقاالت به نشريات و كنفرانس% 70المللي ارائه شده كه از آن ميان،  بين

مقاالت با % 1/58صورت تأليف و  توليدات به% 7/97. داخلي اختصاص دارد
و  1382بيشترين توليدات در سال . شته شده استهمكاري دو يا سه نويسنده نو

آزمون همبستگي . اند منتشر شده 1372و  1371 يها سالتوليدات در  نيتر كم
ارتباطي بين مدرك تحصيلي و تعداد توليدات پژوهشگران نشان » پيرسون«

وجود موانع  ي،مشكالت پژوهشگران در انتشار آثار علم نيتر مهم. دهد نمي
طوالني بودن مراحل  ،هاي داخلي و خارجي ت در گردهماييمختلف براي شرك

  .تصويب آثار و كمبود وقت، عنوان شده است
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هاي استنادي  نمايهدر سطح جهاني كمتر از  استناديغير هاي نمايهكلي  به طور
. انـد  اند و كمتر هم مـورد تحقيـق قـرار گرفتـه     مورد توجه محققان بوده ISI مانند

دهد كـه بيشـتر تحقيقـات     مختلف در داخل كشور نشان ميبررسي متون و منابع 
هـاي   ههـا و دانشـگا   رشـته  در ISI هـاي اسـتنادي ماننـد    نمايهعلم سنجي بر روي 

 .خـالي اسـت   اسـتنادي غيرهاي  نمايه مختلف انجام گرفته و جاي تحقيق در زمينه

. يستهاي غير استنادي ن نمايهدر حاليكه فقدان تحقيقات دليل بر بي اهميت بودن 

  .هيچ تحقيقي در اين زمينه گزارش نشده است تا كنوناه شاهد نيزگدر مورد دانش

  

  پژوهش هاي سوال

  :سواالت پژوهش به شرح زير است

تخصصي  هاي نمايهشاهد در  دانشگاه ي توسطملع توليد اطالعات وضعيت -
  ؟چگونه است غير استنادي

  ست؟توزيع اطالعات علمي منتشر شده در موضوعات مختلف چگونه ا -

روند رشد توليد اطالعات علمي از ابتداي تاسيس دانشـگاه شـاهد تـا پايـان     -
  ميالدي چگونه بوده است؟ 2008سال 

سازي اعضاي هيئت علمـي دانشـگاه    زباني توليدات علمي نمايه يها يژگيو -
  دي چگونه است؟هاي تخصصي غير استنا شاهد در نمايه

  

  روش پژوهش

اي و در موارد الزم با روش پيمايشي  پژوهش با استفاده از روش كتابخانه اين
كاربرد پژوهش پيمايشي در مطالعاتي است كه در پي توصيف . انجام شده است

نه  و(كلي يك يا چند جنبه از امور هستند و به كشف نوعي رابطه همخواني 
در اين پژوهش، ابتدا به . بين دو يا چند متغير توجه دارند )يالزاماً همبستگ

پژوهش  توصيف كلي اطالعات بدست آمده پرداخته و سپس با توجه به سواالت
جامعه آماري پژوهش را اعضاي هيئت  .شده استها مبادرت  به تحليل يافته
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دهند كه تاكنون در يكي از  علمي دانشگاه شاهد و پژوهشگراني تشكيل مي
اين اعضا  .اند اراي توليد علمي نمايه سازي شدههاي استنادي تعيين شده د گاهپاي

شامل اعضاي هيئت علمي رسمي و پيماني دانشگاه شاهد در كل هفت دانشكده 
هاي  پايگاه .گيري صورت نگرفته است دانشگاه شاهداست و هيچ گونه نمونه

بخش اعظم اطالعات اطالعاتي غيراستنادي منبع اصلي اطالعات تحقيق بودند و 
ها و  در هر حوزه موضوعي از نمايه. نيز از طريق جستجو به دست آمده است

معيار معتبر . هاي غيراستنادي معروف و معتبر جهاني استفاده شده است    پايگاه
هاي  پايگاه. رسي تحقيقات گذشته تعيين شده استها از طريق بر بودن پايگاه

 ,ACS, AIP,CAB, Compendex, Computer Source :مورد تحقيق عبارتند از

Econlit, LISA, Medline, Sport Discus  

در اين پژوهش توليدات علمي دانشگاه شاهد در شش حوزه علوم پايه، فني و 
  . مهندسي، كشاورزي، علوم انساني، علوم پزشكي و هنر بررسي شده است

   

  ها يافته

 . شده استنشان داده  1ل جامعه آماري پژوهش در جدو

 
 توزيع فراواني جنسيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد به تفكيك دانشكده. 1ل جدو

درصد  تعدادكل درصد مرد درصد زن دانشكده رديف
 كل

86/30 25 پزشكي 1  56 14/69  81 72/28  

52/18 10 علوم انساني 2  44 48/81  54 15/19  

78/27 10 دندانپزشكي 3  26 22/72  36 77/12  

8/2 1 فني و مهندسي 4  35 2/97  36 77/12  

7/10 3 علوم پايه 5  25 3/89  28 93/9  

03/6 17 100 17 0 - كشاورزي 6  

67/5 16 100 16 0 - هنر 7  

7/85 12 پرستاري و امايي 8  2 3/14  14 96/4  

63/21 61 جمع كل 9  221 37/78  282 100 
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اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد را  درصد از 37/87دهد كه  نشان مي 1جدول 
دهد كه  اين آمار نشان مي. دهند درصد را زنان تشكيل مي 63/21مردان و تنها 

. اي برجمعيت زنان دارد جمعيت مردان عضو هيئت علمي برتري قابل مالحظه

اعضاي هيئت علمي زن به  دهد كه بيشترين تعداد همچنين نشان مي 1جدول 
درصد كل اعضاي هيئت علمي را در  86/30ارد كه دانشكده پزشكي اختصاص د

در دانشكده فني فقط يك زن و در . دهد دانشكده پزشكي تشكيل مي
هاي كشاورزي و هنرهيچ زني به عنوان عضوهيئت علمي مشغول فعاليت  دانشكده
  .نيست

توليد اطالعات علمي توسط كه  دهد يمنشان  هاي اطالعاتي جستجو در پايگاه 
استنادي از  هاي تخصصي غير شاهد در نمايه دانشگاه. تسلمي داناعضاي هئيت ع

 2008ميالدي تا پايان سال  1991معادل  1369ل ابتداي تاسيس دانشگاه در سا

ميزان كل توليدات هيئت علمي دانشگاه شاهد در . ميالدي به شرح ذيل است
 .داده شده استشان ن 2ل جدو

 
  هاي تخصصي علمي دانشگاه شاهد در نمايهميزان توليدات اعضاي هيئت  - 2جدول   

  پژوهشهاي  غيراستنادي به تفكيك سال 

  

  رديف  نام پايگاه 2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  جمع درصد

06/42 53  13  9 9 4 6 4 4 1  3 Medline  1  

60/24 31  8  4 6 1 2 3 6 1  - CAB  2  

11/11 14  10  2 - 1 - 1 - -  - Compend
ex  

3  

94/7 10  4  3 3 - - - - -  - LISA  4  

76/4 6  5  - 1 - - - - -  - AIP  5  

17/3 4  1  - - 2 - - 1 -  - Econlit  6  

38/2 3  2  - 1 - - - - -  - Computer 
Source  

7  

38/2 3  1  1 - - - 1 - -  - ACS  8  

59/1 2  -  1 - - 1 - - -  - Sport 
Discus  

9  

   جمع كل 3  2 11 9 9 8 20 20  44  126 100
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هاي تخصصي بررسي  كل توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد در پايگاه
آن  نيتر كمدرصد و ) Medline )06/42مورد و بيشترين آن در پايگاه  126شده 

پس از پايگاه . درصد بوده است) Sport Discus )59/1در پايگاه تخصصي 
CAB  در حوزه علوم كشاورزي، پايگاهCompendex  حوزه فني و مهندسي در

 94/7با  LISAه درصد بيشترين توليدات را دارد و پس از آن پايگا 11/11با 

در ميزان توليدات . گيرند قرار مي درصد 76/4با  AIPه درصد و سپس پايگا
 Computer Source درصد در دو پايگاه 17/3برابر  Econlitپايگاه علوم انساني 

توليد  59/1فقط  Sport Discusيگاه يعني در آخرين پا 38/2مشتركاً  ACSو 
توان نتيجه گرفت كه وضعيت  به طور كلي از اين تحقيق مي. علمي وجود داشت

هاي تخصصي غيراستنادي چندان  توليدات علمي دانشگاه شاهد در ميان پايگاه
ها هيچگونه توليدي  دهد در بسياري از پايگاه جستجوها نشان مي. مطلوب نيست
، Computer sourceهاي  اه شاهد وجود ندارد و توليدات در پايگاهبا نام دانشگ

ACS  وSport Discus در حد بسيار ناچيزي قرار دارد.  

با وجود آنكه سال شروع پژوهش ابتداي تاسيس دانشگاه  دهد يمنتايج نشان 
هيچ  2000ميالدي در نظر گرفته شده بود اما عمالً تا سال  1991شاهد يعني سال 

. هاي تخصصي غيراستنادي ظاهر نشد توليد علمي با نام دنشگاه شاهد در پايگاه

يگر از ظاهر شد و در بسياري د 2000اولين توليد علمي دانشگاه شاهد درسال 
هيچ توليد علمي با نام دانشگاه  2006و  2005 يها سالهاي تخصصي تا  پايگاه

دهد كه روند توليد اطالعات  با اين حال نتايج نشان مي. شاهد وجود نداشته است
هاي اخير رشد  بين المللي در سالنمايه هاي غير استنادي علمي دانشگاه شاهد در

مورد در سال  44به  2000علمي در سال  توليد 3و از  اي داشته مالحظه قابل
سنجي به  نتايجي مشابه اين در بسياري از ديگر تحقيقات علم .رسيده است 2008

اين . اشاره شده است ها آنبه  قسمت پيشينه پژوهشدست آمده است كه در 
، )1380(و زاهداني  ، مهراد)1378(ي ، رضو)1375(هاي بيگلو  ها با يافته يافته

المللي در طول  نكته ديگر اينكه توليد اطالعات علمي در سطح بين. داردمطابقت 
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از روند منظمي برخوردار بوده و هيچگونه رشد منفي در  2008تا  2000هاي  سال
  .شود توليدات مشاهده نمي

توزيع موضوعي توليدات را در شش گروه موضوعي كلي نشان  3 جدول
توليدات علمي در حوزه علوم پزشكي ها چنين برمي آيد كه  از يافته. دهد يم

توليدات  نيتر كمرا به خود اختصاص داده است و ) 06/42(بيشترين درصد 
پس از حوزه پزشكي، بيشترين توليدات علمي با . علمي در حوزه هنر بوده است

رشته  9دانشگاه شاهد با داشتن  .درصد به علوم كشاورزي اختصاص دارد 6/24
هاي  نفر عضو هيئت علمي در هيچ يك از پايگاه 17آموزشي در گروه هنر و 

  . المللي هنر تاكنون هيچ توليدي نداشته است تخصصي بين

هاي  هاي كشور، رشته از آنجائيكه در دانشگاه شاهد برخالف ساير دانشگاه
علوم پزشكي و غيرعلوم پزشكي از هم تفكيك نشده است لذا به منظور مقايسه، 

شاهد را در دو گروه موضوعي علوم پزشكي و غير توليدات علمي دانشگاه 
توليدات اين دو گروه كلي را نشان  4و نمودار  4جدول . پزشكي قرار داديم

هاي  درصد كل توليدات در حوزه 94/57دهد كه  نتايج نشان مي. دهد مي
اگر ؛ بنابراين هاي پزشكي توليد شده است درصد در حوزه 60/42غيرپزشكي و 

هاي غيرپزشكي داراي  گاه به توليدات علمي نگاه كنيم حوزهدر سطح كل دانش
  .اند توليدات بيشتري بوده

  

 مجموع توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد به تفكيك موضوع كلي .3جدول 

درصد
 فراواني

جمع كل 
 توليدات

 رديف حوزه موضوعي 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 1 علوم پزشكي 3 1 4 4 6 4 9 9 13 53 06/42

 2 علوم كشاورزي - 1 6 3 2 1 6 4 8 31 60/24

 3 فني و مهندسي - - - 1 - 1 1 2 12 17 50/13

 4 علوم انساني - - 1 - 1 2 3 4 5 16 70/12

 5 علوم پايه - - - 1 - - 1 1 6 9 14/7

 6 هنر - - - - - - - - - 0 0

 كل جمع 3 2 11 9 9 8 20 20 44 126 100



 137   ______________   ضاي هيئت علمي دانشگاه عاكمي وضعيت توليد اطالعات علمي توسط بررسي 

 

  

 

  

  هاي علوم پزشكي و غيرپزشكي توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد درحوزه .4جدول 

حوزه   2000 2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 جمع كل  درصد
  موضوعي

  علوم پزشكي  3 1  4  4 6 4 9 9 13 53  60/42

 پزش غير علوم  - 1  7  5 3 4 11 11 31 73  94/57

  كي

  جمع كل  3 2  11  9 9 8 20 20 44 126  100

  

هاي غيراستنادي توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد به تفكيك زبان در پايگاه .5جدول   

 رديف زبان 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 جمع كل توليدات درصد فراواني

 1 انگليسي 3 1 7 7 7 6 20 20 41 112 89/88

 2 فارسي - 1 4 2 2 2 - - 3 14 11/11

 جمع كل 3 2 11 9 9 8 20 20 44 126 100

    

هاي تخصصي را به تفكيك زباني  توليدات علمي نمايه شده در پايگاه 5جدول 
نتيجه گرفت كه بيشترين توليدات علمي بين  توان يمها  از يافته. دهد نشان مي

زبان فارسي رصد به زبان انگليسي بوده است و پس از آن به د )89/88(المللي 
ها از جمله  كته جالب توجه در مورد برخي پايگاهن. دگير درصد قرار مي 11/11با 

CAB  وEconlit  توليدات علمي به زبان فارسي را نمايه  ها آناين است كه
و اين امر باعث افزايش رشد توليدات علمي دانشگاه شاهد شده است در  اند كرده

. و فقط براي فارسي زبانان قابل استفاده استحاليكه اصل مقاالت به زبان فارسي 

تواند نشان دهنده تالش  به هر حال نمايه شدن در يك پايگاه تخصصي مي
پژوهشگران داخل كشور باشد و از سوي ديگر باعث افزايش كمي تعداد 
توليدات دانشگاه شاهد و در سطح كالن افزايش توليدات كشور ايران خواهد 

د كه تالش مجالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي ده اين امر نشان مي .شد
راهي براي افزايش  تواند يمهاي تخصصي  داخل كشور براي نمايه شدن در پايگاه

كمي توليدات ايران در سطح جهاني باشد اما همه اين عوامل از اهميت زبان 
حتي اگر به طور كلي . كاهد به عنوان زبان اصلي در تبادالت علمي نمي انگليسي
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هومي به توليد فاد توليدات از يك دانشگاه يا يك كشور زياد شود دسترسي متعد
علمي همچنان اهميت خود را حفظ خواهد كرد و تاثيرگذاري بر روي ساير 

كليه  ،Econlitو  CABبه جز . المللي را باعث نخواهد شد محققان در سطح بين
   .ها به زبان انگليسي بوده است توليدات در ساير پايگاه

 

  گيري نتيجه

 المللي نتايج نشان داد كه روند توليد اطالعات علمي دانشگاه شاهد در سطح بين

در مطلوب نيست اما  هاي تخصصي غير استنادي هر چند به ويژه در پايگاه
به  2000توليد علمي در سال  3و از  اي داشته مالحظه هاي اخير، رشد قابل سال
نبايد اين نكته را از نظر دور داشت  هرچند .رسيده است 2008مورد در سال  44

 كه اين تعداد تنها بخشي از توليدات علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد

همزمان با توليدات علمي در  ها آنالمللي در زمان تحقيق است زيرا  درسطح بين
هاي غير استنادي بررسي شده، داراي توليدات علمي ديگري درمجالت  نمايه
- استنادي تحت پوشش آي اس آي و غيره و همچنين مجالت علمي المللي بين

هاي تحقيق مورد بررسي  اند كه به علت محدوديت پژوهشي داخل كشور نيز بوده
هاي  كل توليدات اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد در پايگاه .اند قرار نگرفته

) Medline )06/42مورد و بيشترين آن در پايگاه  126تخصصي بررسي شده 

درصد بوده ) Sport Discus )59/1آن در پايگاه تخصصي  نيتر كمدرصد و 
در  Compendexدر حوزه علوم كشاورزي، پايگاه  CABپس از پايگاه . است

درصد بيشترين توليدات را دارد و پس از آن  11/11حوزه فني و مهندسي با 
. گيرند مي قرار درصد 76/4با  AIPه درصد و سپس پايگا 94/7با  LISAه پايگا

درصد در دو پايگاه  17/3برابر  Econlitميزان توليدات در پايگاه علوم انساني 
Computer Source  وACS  ًدر آخرين پايگاه يعني  38/2مشتركاSport Discus 

به لحاظ زباني نشر، بيشترين توليدات . توليد علمي وجود داشت 59/1فقط 
انگليسي بوده است و پس از آن به درصد به زبان  )89/88(علمي بين المللي 

   .گيرد درصد قرار مي 11/11زبان فارسي با 
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  پژوهش هاي پيشنهاد

پژوهشي و بهينه نمودن فرآيند  –هاي علمي  به منظور ارتقاء وضعيت فعاليت
المللي پيشنهادات ذيل ارائه  تحقيق و توليد اطالعات علمي به ويژه در سطح بين

  :گردد مي

پژوهشي اعضاي هيئت  –هاي علمي  فعاليتحمايت و تشويق  .1
علمي كه منجر به توليدات علمي در هر پايگاه تخصصي اعم از استنادي 

ها تنها متوجه توليدات  در حال حاضر تشويق. شود غير استنادي مي و
 .است ISIهاي استنادي مانند  نمايه شده در پايگاه

اعضاي  جستجو براي يافتن موانع و مشكالت تحقيق از ديدگاه  .2
  .ها آنهيئت علمي دانشگاه شاهد و تالش در جهت رفع 

هاي علمي و تحقيقاتي  ايجاد تسهيالت الزم براي انجام همكاري .3
با ساير  ها آنمشترك بين اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه و ارتباط 
  .مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در ايران و خارج از كشوري

علمي به منظور استفاده از  ايجاد تسهيالت براي اعضاي هيئت .4
 .هاي مطالعاتي در خارج از كشور فرصت

اطالع رساني در مورد ميزان توليدات علمي اعضاي هيئت علمي  .5
هاي كشور  دانشگاه شاهد به خود اعضاء و پژوهشگران در ساير دانشگاه

و نيز خارج از كشور از طريق ايجاد سامانه پژوهشي در وب سايت 
 .سي و انگليسيدانشگاه به زبان فار

 –پژوهشي و علمي  -پيشنهاد پژوهشگر براي مجالت علمي .6

هاي الزم براي نمايه شدن در  ترويجي داخل كشور اين است كه تالش
توليدات ايرانيان در  المللي به عمل آورند تا هاي تخصصي بين پايگاه

 .المللي منعكس شود سطح بين

ينارها با هاي علمي خارجي و شركت در سم حمايت از مسافرت .7
 ؛ريزي دقيق و هدف دار براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شاهد برنامه
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ها مزايايي همچون آشنايي با افراد صاحب نام و  اين مسافرت زيرا
در افزايش توليد  تواند يمعلمي جديد را به همراه دارد و  يها طيمح

 .هاي جديد علمي موثر باشد همكاري علمي اعضاي هيئت علمي و نيز

 
  ها نوشت پي

  
شده پژوهانه انجام نظام  برگرفته از طرح پژوهشي با همين عنوان كه با حمايت مالي دانشگاه شاهد در چارچوب ١

  . است

2 . Tonta & Ilhan
 
 

3 . Lee 

4 . King 

5 . Ingwersen and Jacobs 

6 . Wilson and Markusova 

 منابع 

بررسي وضعيت توليد اطالعات علمي توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد  ).1383(آبام، زويا  
 ،شهيد چمران اهوازدانشگاه  .رساني كتابداري و اطالع پايان نامه كارشناسي ارشد .چمران اهواز

 .انشكده علوم تربيتي و روانشناسيد

مطالعه وضعيت توليد اطالعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم ). 1375(بيگلو، محمد حسين 
پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و . 74-67 يها سالپزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز طي 

 . دانشكده علوم انساني، مدرسدانشگاه تربيت  اطالع رساني،

بررسي وضعيت توليد اطالعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم ). 1379(رضوي، علي اصغر 
 پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني،. 1377-1372انساني دانشگاه تربيت مدرس 

 . دانشكده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس

بررسي وضعيت كمي توليد اطالعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ). 1379(سامانيان، مصيب 
  . 72-55، )2(13، فصلنامه كتاب .آزاد اسالمي

سنجش كتابشناختي : بررسي سهم ايران در تحقيقات كشاورزي جهان ). 1377(صراف زاده، مريم 
 . 88- 69، )2(10 ،فصلنامه كتاب. 1997از ابتدا تا سال  CAB، AGRICOLA، AGRIS يها بانك

 دانشگاه علمي هيأت اعضاي علمي اطالعات توليد وضعيت). 1384(فروغي، فيض اهللا وخرازي، هادي 

 . 187-181، )2(25 ،پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله. كرمانشاه پزشكي علوم

بررسـي وضـعيت توليـدات علمـي پژوهشـگران      ). 1386(قمصري، فاطمـه و جهـان نمـا، محمدرضـا     
 ). 2(10، 38ي فصلنامه كتابداري و اطالع رسان .1384-1370هاي  پژوهشكدة مهندسي در سال
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مشاركت، رشـد و توسـعه   : انتشارات علمي ايرانيان .)1384(عصاره، فريده و ويلسون، كنسپسيون، اس  

 .144-131، )2(62 .فصلنامه كتاب. ترجمه آتوسا كوچك .1999-1985از 

مطالعة وضعيت توليد اطالعات علمي اعضاي هيئت علمي ). 1384(گنجي، عليرضا و آزاد، اسداهللا 
  ). 1(8 ،29 فصلنامه كتابداري و اطالع رساني .دانشگاه فردوسي مشهد

بررسي وضعيت مصرف و توليد اطالعات علمي از جانب اعضاي هيأت علمي ). 1380(مزيناني، علي 
   .210-196، )3(25رهيافت، . آموزشي كشور

بررسي كمي توليد اطالعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ). 1380(مهراد، جعفر؛ زاهداني، مريم 
 .50-27، )2(4 ،فصلنامه كتابداري و اطالع رساني .1378-1369هاي  شيراز طي سال

اولين : ايرانارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسالمي ). 1384(مهراد، جعفر و دياني، محمد حسين 
شوراي عالي انقالب : تهران، 1381، مراكز تحقيقاتي و موسسات پژوهشي دولتي، اارزيابي خرد دانشگاه

 .هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي فرهنگي،
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