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  چكيده

، نـسبت بـه     WOS در پايگاه    2007ها نشان مي دهد كه توليدات علمي نمايه شدة ايران در سال               بررسي
 ايـن پايگـاه كـه    A&HCI و SSCIهاي  اين رشد در بخش. رشد داشته است  % 28/34 به ميزان    ،2006سال  

. گيرتـر بـوده اسـت       پـردازد چـشم     هاي علوم انساني، علوم اجتماعي و هنـر مـي           سازي حوزه   بيشتر به نمايه  

 2006سـال    نسبت به    2007توليدات علمي نمايه شدة ايران در سال        » زبانِ«و  » انواع مدارك «همچنين، تنوع   

هاي موضوعي    ، حوزه »شيمي فيزيك «و  » اي  رشته  شيمي بين «هاي موضوعي     عالوه بر گروه  . افزايش يافته است  
 كه بيشترين سهم از توليدات       هاي بوده   نيز از جمله موضوع   » رياضيات كاربردي «و  » داروشناسي و داروسازي  «

گـزارش اسـتنادي    . د اختـصاص داده اسـت      به خـو   2007 را در سال     WOSعلمي نمايه شدة ايران در پايگاه       
، به دو   2005دهد كه تعداد اين نشريات نسبت به سال            نشان مي  2006 در سال    JCRنشريات ايراني در پايگاه     

 حاكي از اين است كه ايـران بـا          ESI سالة ايران در پايگاه      10همچنين، بررسي رتبة    . برابر افزايش يافته است   

تعداد توليدات علمي نمايه شده، پس از تركيه در بين تمـامي كـشورهاي اسـالمي                ، از نظر    40دارا بودن رتبة    
هاي ده سالة گذشته، ايران در پايگـاه          اين در حالي است كه در دوره      . رتبة دوم را به خود اختصاص داده است       

ESIبوده است41 و 42هاي   داراي رتبه .  
  

نامـة اسـتنادي علـوم اجتمـاعي،          نامة استنادي علـوم، نمايـه       مي، نمايه توليد علم، ايران، مؤسسة اطّالعات عل      :ها  كليدواژه
  نامة استنادي هنر و علوم انساني، وب آو ساينس، آي اس آي، ايي اس آي، جي سي آر نمايه

 

1قدمهم
 

 توليــدات علمــي نمايــه شــدة هــر كــشور در 2وضــعيت
ي از          هاي معتبر بين    نمايه المللي، نشان دهندة بخـش مهمـ

از . المللـي اسـت     اي علمي هر كشور در سطح بين      ه  فعاليت
ت          اليـهـاي علمـي، داشـتن        اين رو، بـه منظـور ارزيـابي فع

تصويري روشن از اين وضعيت، همواره مورد توجه مـديران          
ــرار داشــته اســت  ــه طــور معمــول، . پژوهــشي كــشور ق ب

                                                           
1

سنجي  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر گروه علم. 
  مركز تحقيقات سياست علمي كشور

2
سنجي مركز  عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد و پژوهشگر گروه علم. 

 تحقيقات سياست علمي كشور

3سـنجي   متخصصان علم 
 بـراي تحليـل وضـعيت توليـدات         

هـاي    المللـي، از شـاخص      علمي نمايه شـده در سـطح بـين        
4سنجي  كتاب

، »تعداد توليـدات علمـي    «. كنند   استفاده مي  
نسبت استناد به هر    «،  »تعداد استنادها به توليدات علمي    «

، »ضـريب تـأثير ميانـه     «،  »ضـريب تـأثير   «،  »توليد علمـي  
عمـر    نـيم «،  »عمـر اسـتناد شـده       نيم«،  »ضريب تأثير كلّ  «

 مـوارد ديگـري از      و» تعداد كلّ اسـتنادها   «،  »استنادكننده
سنجي به شـمار      هاي كتاب   هايي از شاخص    اين قبيل، نمونه  

هـاي    ها در ارزيابي فعاليت     اهميت اين نوع شاخص   . روند  مي
هـاي    علمي به قدري است كه در بـسياري از دسـتورالعمل          

                                                           
3
 Scientometrics 

4
 Biliometrics Indicators 
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هايي را براي سنجش و ارزيابي علـم،   المللي كه شاخص  بين
ــي   ــه م ــوآوري عرض ــاوري و ن ــد، ا فنّ ــاخصكنن ــاي  ز ش ه

هـاي   تـرين شـاخص     سنجي به عنوان بخـشي از مهـم         كتاب
1دادي  برون

سنجي، با تركيـب      متخصصان علم . شود   ياد مي  
هـاي    سنجي بـا ديگـر شـاخص        كردن نتايج مطالعات كتاب   

هـاي    دادي و شـاخص     هاي درون    نظير شاخص  -سنجي،  علم
 وضعيت توسعة علمي كـشورها را مـورد مطالعـه           -فرايندي
  .دهند قرار مي

از طرفي، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه انجام دقيق و           
سـنجي، بـدون در اختيـار داشـتن           سريع مطالعـات كتـاب    

سازي و تحليـل اسـتنادي        هاي اطّالعاتي كه به نمايه      پايگاه
هـاي اسـتنادي      نمايـه . توليدات علمي بپردازد ميسر نيست    

ها   گاهترين اين پاي    ، بخشي از مهم   »مؤسسة اطّالعات علمي  «
هـاي   به ايـن ترتيـب، هـر كـدام از پايگـاه     . رود به شمار مي 

WOS ،JCR و ESI    تــعي ــادي از وض ــل ابع ــه تحلي ، ب
با اسـتفاده از پايگـاه      . پردازند  توليدات علمي نمايه شده مي    

WOS ه به نيازهاي مختلف تحقيقاتي، بـه            ميتوان با توج
در . جستجو و تجزيـه و تحليـل توليـدات علمـي پرداخـت            

، امكان دريافت گزارش استنادي از يك    JCRابل، پايگاه   مق
ايـن در حـالي اسـت كـه         . سازد  يا چند نشريه را فراهم مي     

بنــدي كــشورها،  ، رتبــهESIتــرين وظيفــة پايگــاه  اصــلي
هاي برتـر در سـطح جهـان          دانشمندان، نشريات و سازمان   

شـود بـا      ها، در ادامه سعي مي      با توجه به اين توضيح    . است
سنجي و با اسـتناد بـه         هاي كتاب   ه از برخي شاخص   استفاد

، »مؤســسة اطّالعــات علمــي«هــاي اســتنادي  آمــار پايگــاه
هـاي    وضعيت توليدات علمـي نمايـه شـدة ايـران در سـال            

  .گيرد ، مورد مطالعه و مقايسه قرار 2007 و 2006

 

 نحوة جستجو و ارائة اطّالعات در اين مقاله

 20، برابر با    1386اه  اسفندم درالعات اين گزارش،    اطّ .1

، WOSهاي   از پايگاه  ،2008  مارس 19 فورية لغايت 
JCR         و در اندك مواردي نيز از پايگاهESI  استخراج

  .شده است

نـشريات  گزارش استنادي   ،  JCRپايگاه  نا به ماهيت    ب .2
، در  بر اين اسـاس   . شود  در سال بعد ارائه مي     ،هر سال 

عات موجـود   الزمان اجراي اين پژوهش نيز آخرين اطّ      
بود كه مـورد     2006 مربوط به سال     ،JCRدر پايگاه   

                                                           
1
 Output Indicators 

الزم بـه يـادآوري        در عين حـال،   . استفاده قرار گرفت  
به دست آمده  العات  اطّدر اين مقاله، آخرين     است كه   

 . است2007، مربوط به سال WOSپايگاه از 

 رشد توليدات علمي، مواردي كه حـداقل         در محاسبة  .3
انـد در نظـر گرفتـه         لمي بـوده   عنوان توليد ع   1داراي  

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

 .خط تيره استفاده شده است

در پايگـاه    ايران 2007منظور از توليدات علمي سال       .4
WOS،        كشور است   عبارت از تمامي توليدات علمي 

 شده  سازي  نمايه WOSگاه   پاي در 2007كه در سال    

 . است

زير ي نام ايران در     با جستجو   ،WOSپايگاه  العات  اطّ .5
عمال محدوديت زماني بـه     ا و با    ")(CU كشور" فيلد

 . به دست آمده استمورد نظر،سال 

  

 كشور برتر   20مقايسة رتبة جهاني توليد علم ايران و        
 ESI، بر اساس آمار پايگاه 2007جهان در سال 

ESIخرين آمار پايگاه  بر اساس آ  
2

 سـالة   11طي دورة   ،  

2007 دسامبر 31 تا   1997اول ژانوية   
3

 32050 بـا    ، ايران 

و گذشـتن از كـشور     با يك پله صـعود ،عنوان توليد علمي
بـين   شده در سازي  از نظر تعداد توليدات علمي نمايه     ،مصر
هـا صـورت پذيرفتـه        بندي بـر روي آن       كشور كه رتبه   145

  . استگرفته   قرارمهلجايگاه چاست در 

                                                           
2
 Essential Science Indicator 

3
 ESI، توسط پايگاه 2008اين اطّالعات در مورخ اول مارس . 

 .روزآمدسازي شده است
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  ، 2007 دسامبر 31 تا 1997، طي دورة اول ژانويه ESIوليد علم ايران بر اساس آمار پايگاه  رتبه جهاني ت.1جدول 

  هاي موضوعي به تفكيك گروه

  استناد  توليدات علمي
توليد  استناد به هر نسبت

  علمي

يف
رد

  

  موضوعيةحوز

  رتبه  رتبه  تعداد  رتبه  تعداد
توليد ر سهمِ ه

  علمي

1 CHEMISTRY  9301 23 44567 32 79/4 62 

2 PHYSICS  2904 42 11711 49 03/4 70 

3 ENGINEERING  5074 28 11663 34 30/2 79 

4 CLINICAL MEDICINE  3515 44 10419 52 96/2 104 

5 
PHARMACOLOGY & 

TOXICOLOGY 
855 32 3612 41 22/4 82 

6 MATERIALS SCIENCE  1711 36 3526 47 06/2 75 

7 
NIMAL A& PLANT 

SCIENCE  
1815 41 3182 56 75/1 105 

8 
& BIOLOGY 

BIOCHEMISTRY  
942 46 2773 57 94/2 98 

9 
AGRICULTURAL 

SCIENCES  
716 42 1928 46 69/2 85 

10 
& NEUROSCIENCE 

BEHAVIOR  
487 41 1827 49 75/3 77 

11 GEOSCIENCES  702 41 1683 51 40/2 100 

12 MATHEMATICS  1153 37 1366 46 18/1 74 

13 ECOLOGY /ENVIRONMENT 449 50 1235 71 75/2 100 

14 
& MOLECULAR BIOLOGY 

GENETICS   
234 47 1190 66 09/5 88 

15 IMMUNOLOGY  220 43 910 70 14/4 91 

16 
PSYCHOLOG/PSYCHIATRY

Y  
191 43 807 44 23/4 67 

17 COMPUTER SCIENCE  742 36 703 45 95/0 75 

18 MICROBIOLOGY  201 51 617 83 07/3 87 

19 SPACE SCIENCE  181 47 423 58 34/2 67 

20 
, SOCIAL SCIENCES

GENERAL  
395 47 401 64 02/1 99 

21 BUSINESS  & ECONOMICS  48 58 60 76 25/1 77 

22 MULTIDISCIPLINARY  214 14 28 63 13/0 71 

 136 26/3 46 104631 40 32050 هاي موضوعي  حوزهةهم 23

و هـم در پايگـاه      » ESI«هم در پايگاه    به اين ترتيب،    
»WOS« ، ــوري اســالمي ــه در  جمه ــران پــس از تركي اي

 بـر  ، همچنين .م توليد علم جهان اسالم قرار دارد  جايگاه دو
 ، كلّ ساله11 طي همين دورة ، درESIاساس آمار پايگاه

 بار مورد استناد قرار گرفته      104631توليدات علمي ايران،    

ترتيب، نسبت تعداد استنادها به توليـدات   ه به ايناست ك
اين در حـالي اسـت كـه در          . بوده است  26/3علمي ايران،   

 31 تا 1997ل ژانوية  سالة او10دورة بندي مربوط به      رتبه

در بين  از نظر تعداد توليدات علمي،      ، ايران   2007 آگوست
در بين كـشورهاي    ودومكشورهاي جهان در ردة چهل و 

  . گرفته بودي، پس از تركيه و مصر در ردة سوم قرار اسالم
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ــران در  ، رتبــه)1(در جــدول شــماره  هــاي جهــاني اي
هاي موضوعي مختلـف، بـه تفكيـك تعـداد توليـدات              حوزه

علمي، تعداد كلّ استنادها و نسبت اسـتناد بـه هـر توليـد              
 31 تا   1997اول ژانوية    سالة   11علمي ايران، در طي دورة      

اطّالعات مندرج در جـدول     .  ارائه شده است   2007 دسامبر
، علوم  »تعداد توليدات علمي  «دهد كه از نظر       نشان مي ) 1(
ــين« ــته ب ــه » اي رش ــا رتب ــيمي«، 14ب ــه » ش ــا رتب ، 23ب
با رتبـه  » شناسي داروسازي و سم«، 28با رتبه  » مهندسي«

به طور مشترك بـا رتبـه   » علوم مواد«و  » علوم رايانه «،  32
هاي   ، در مقايسه با ساير حوزه     37با رتبه   » رياضيات« و   36

تـري    هـاي جهـاني مطلـوب       علمي فعال در كـشور، از رتبـه       
) 1(ها در جدول شـماره   مقايسه اين رتبه . اند  برخوردار بوده 

با ستون مربوط به تعداد استنادهايي كه به توليدات علمي          
دهد كه همين رابطه تا       ايران صورت گرفته است، نشان مي     

دي در خصوص نسبت تعـداد اسـتناد بـه توليـدات            حد زيا 
هاي موضوعي نيز برقرار بوده است، چرا كه        علمي اين حوزه  

داروســـازي و «، »مهندســـي«، »شـــيمي«هـــاي  رشـــته
كه از نظر تعـداد     » رياضيات«و  » علوم رايانه «،  »شناسي  سم

تـري نـسبت بـه سـاير          توليدات علمي از وضـعيت مطلـوب      
انـد، از نظـر تعـداد         وردار بـوده  هاي علـوم ايـران برخـ        حوزه

  .اند استنادها نيز چنين وضعيتي قرار داشته

 

 ايران،  2007 و   2006مقايسة كلّ توليدات علمي سال      
  WOSبر اساس آمار پايگاه 

 ايـران   2007تعداد كلّ توليدات علمي نمايه شدة سال        
 عنوان بوده است كـه نـسبت بـه          WOS  ،9061در پايگاه   

 2006وليدات علمي نمايه شدة سـال        عنوان ت  6748تعداد  

. دهـد    درصد رشـد نـشان مـي       28/34ايران در اين پايگاه،     

 ايـران در سـه     2007تعداد توليدات علمي نمايه شدة سال       
ــب A&HCI و SCIE ،SSCIبخــش  ــه ترتي ، 8938، ب

با استفاده از اطّالعات مندرج     .  عنوان بوده است   30 و   351
 را با تعداد مشابه در      توان اين رقم    مي) 2(در جدول شمارة    

همان طور كه در جدول .  مورد مقايسه قرار داد    2006سال  
شود، تعداد توليـدات علمـي نمايـه          مشاهده مي ) 2(شمارة  

، A&HCI و   SSCIهاي     ايران در پايگاه   2007شدة سال   
ــه  ــل مالحظـ ــد قابـ ــت  از رشـ ــوده اسـ ــوردار بـ . اي برخـ

  

  WOS، بر اساس آمار 2007 و 2006   در سالمقايسة تعداد كلّ توليدات علمي ايران. 2جدول 

  

 رشد 2007 2006 نام پايگاه

WOS  6748  9061  28/34% 

SCIE  6682 8938 76/33% 

SSCI 193 351 87/81% 

A & HCI  16 30 5/87% 

 ايران، بـه    2007 و   2006مقايسة توليدات علمي سال     
 نوع مدركتفكيك 

هـاي    لتعداد توليدات علمي نمايه شـدة ايـران در سـا          
) 3(، در جــدول شــمارة WOS در پايگــاه 2007 و 2006

نـشان  ) 3(همان طور كه در جدول شمارة       . ارائه شده است  
 نسبت 2007داده شده است، توليدات علمي ايران در سال 

در .  از تنوع بيـشتري برخـوردار بـوده اسـت        2006به سال   
، در هر دو سـال      »ها  چكيدة همايش «و  » مقاله«عين حال،   

، بيشترين انواع توليدات علمي نمايه شـدة        2007و   2006
نكتـة حـائز   .  تـشكيل داده اسـت     WOSايران را در پايگاه     

» نقد و بررسي كتاب   «اهميت در اين زمينه، افزايش تعداد       

.  اسـت  2006نسبت بـه سـال      » سرگذشتنامه«و همچنين   

توانـد   افزايش تنوع توليدات علمي نمايـه شـدة كـشور مـي       
ايش توجه محقّقـان ايـران بـه سـاير انـواع            دهندة افز   نشان

سة اطّالعـات    «هاي    مدارك قابل نمايه شدن در نمايه      مؤسـ
1علمي

  .باشد» 
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  مدرك ، به تفكيك نوعWOSدر پايگاه ايران  2007 و 2006 سال توليدات علمي). 3(جدول 
  

 رشد 2007سهم  2007 2006سهم  2006 نوع مدرك

 %30 %67/83 7581 %41/86 5832 مقاله

 %56/66 %98/11 1086 %66/9 652 ها چكيده همايش

 %66/55 %82/1 165 %57/1 106 )نامه سردبير(نامه 

 %74/40 %26/1  114 %2/1  81  نقد و برررسي

 %76/55 %89/0  81 %77/0  52  سرمقاله

 -%52/10 %19/0  17 %28/0  19  تصحيح

 -%33/33 %04/0  4 %88/0  6  مطالب خبري

 %1000 %12/0  11 %14/0  1  ي كتابنقد و بررس

 - %02/0  2  0  0  سرگذشتنامه

 ايران، بـه    2007 و   2006مقايسة توليدات علمي سال     
 زبانتفكيك 

حـاكي از ايـن     ) 4(اطّالعات مندرج در جـدول شـمارة        
، بيشترين  2006 نيز همچون سال     2007است كه در سال     

بـان  ، به ز  WOSتوليدات علمي نمايه شدة ايران در پايگاه        
اما در عين حـال، تنـوع زبـاني         . انگليسي منتشر شده است   

  .  قابل توجه است2007توليدات علمي ايران در سال 

 

  

   زبانبه تفكيك ،WOS ايران در پايگاه 2007 و 2006 سال توليدات علمي. 4جدول 

 رشد 2007سهم  2007 2006سهم  2006 زبان

 %14/34 %86/99 9048 %95/99 6745 انگليسي

 0 %02/0 2 %03/0 2 آلماني

 %400 %06/0 5 %02/0 1 ويفرانس

 - %02/0  2 0  0  چيني

 - %01/0  1 0  0  اسپانيولي

 - %01/0  1 0  0  ايتاليايي

 - %01/0  1 0  0  تركي

 - %01/0  1 0  0  روسي

 عنـوان   6، انتـشار    2007، در سال    2006برخالف سال   
، بـه   WOSاز توليدات علمي نمايه شدة ايـران در پايگـاه           

هاي چيني، اسپانيولي، ايتاليايي، تركي و روسي بـوده           زبان
همچنــين، تعــداد توليــدات علمــي ايــران بــه زبــان . اســت

گيـري     افـزايش چـشم    2006فرانسوي نيز نسبت به سـال       
تواند يكي   تنوع زباني توليدات علمي كشور مي     . داشته است 

 هاي وجود تعامالت علمي مشترك ميـان محقّقـان          از نشانه 

ممكن است اين نـوع     . كشور با محقّقان ساير كشورها باشد     
هـايي چـون تبـادل اسـتاد و دانـشجو،             تعامالت، در زمينـه   

اجراي طرح تحقيقاتي مشترك، يا ساير موارد مشابه برقرار         
البتّه بايد اين واقعيت را از نظر دور نداشت كـه           . شده باشد 

زبان ، بيشتر توليدات علمي جهان به       WOSبر اساس آمار    
ــي  ــشر م ــه و منت ــسي تهي ــود  انگلي ــاكلي؛ (ش ــوروزي چ ن

  ).1386نورمحمدي، 
  

 

 ايــران، بــه تفكيــك 2007توليــدات علمــي ســال 
 هاي موضوعي گروه

بندي موضوعي نتايج جـستجو در پايگـاه          قابليت دسته 
WOS  بندي موضوعي توليدات علمـي نمايـه         ، امكان گروه

اسـاس، در  بـر همـين   . سـازد   شدة هر كشور را فـراهم مـي       
 عنوان توليد   9061پژوهش حاضر نيز پس از بازيابي تعداد        

هـــا در قالـــب   ايـــران، تمـــامي آن2007علمـــي ســـال 
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 گروه  5.  مرتّب شد  WOSهاي موضوعي پايگاه      بندي  دسته
ها   موضوعي كه ايران داراي بيشترين توليدات علمي در آن        

. ارائـه شـده اسـت     ) 6(و  ) 5(بوده است، در جدول شـمارة       

دهـد كـه      نشان مـي   )5( ةجدول شمار مندرج در   عات  الاطّ
 ,CHEMISTRY موضـــــــــوعيگـــــــــروه

MULTIDISCIPLINARYتحــت پوشــش قــرار  بــا 

از توليدات علمي كـشورمان كـه معـادل          عنوان   650 دادن
 ايـران در    2007 درصد از كلّ توليدات علمـي سـال          17/7

 است، بيشترين توليدات علمـي ايـران را در          WOSپايگاه  
هاي موضوعي برتر ديگر نيـز در         گروه. ده است خود جاي دا  

  .شود  مشاهده مي) 5(جدول شماره 

  

  هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS   ايران در پايگاه2007توليدات علمي سال . 5جدول 

 رديف هاي موضوعي گروه تعداد درصد

17/7% 650 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 1 

26/4% 386 CHEMISTRY, PHYSICAL 2 

85/3% 349 Pharmacology & Pharmacy  3 

77/3% 342 Mathematics, Applied 4 

73/3% 338 CHEMISTRY, ANALYTICAL 5 

هاي موضوعي منـدرج در جـدول شـمارة           مقايسة گروه 
 2006كه مربوط به توليدات علمي نمايـه شـدة سـال            ) 6(

هاي موضوعي منـدرج       است با گروه   WOSايران در پايگاه    
دهـد كـه هـر چنـد تعـداد            نشان مي ) 5(ول شمارة   در جد 

هـاي مختلـف شـيمي        توليدات علمي نمايه شده در حـوزه      
ا در سـال               همچنان از بيشترين سـهم برخـوردار اسـت، امـ

ــران در  2007 ــدة ايــ ، توليــــدات علمــــي نمايــــه شــ
ــوزه ــاي حـ  و Pharmacology & Pharmacyهـ

CHEMISTRY, ANALYTICAL  نسبت به سـال 
  . ته است افزايش ياف2006

  

  

هاي موضوعي ، به تفكيك گروهWOS   ايران در پايگاه2006توليدات علمي سال  .6جدول 
 رديف هاي موضوعي گروه تعداد درصد

6/6% 443 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 1 

2/4% 285 CHEMISTRY, PHYSICAL 2 

0/4%  268 CHEMISTRY, ORGANIC 3 

9/3% 267 CHEMISTRY, ANALYTICAL 4 

8/3%  258 ENGINEERING, CHEMICAL 5 

البتّه بايد اين نكته را در نظر داشت كـه بيـشتر بـودن              
توان نشانة    تعداد توليدات علمي يك حوزة موضوعي را نمي       

ت            موفّق اليـهـاي علمـي    تر بودن يـا بـاالتر بـودن دامنـة فع
هاي دانش بشري     دانشمندان آن حوزه نسبت به ساير حوزه      

هـاي    توانـد از تفـاوت       چرا كه اين افزايش مـي      قلمداد كرد؛ 
هـاي مختلـف ناشـي شـده          موجود در ماهيت علمي رشـته     

بنابراين امكان مقايـسة توليـدات علمـي يـك حـوزة            . باشد
هاي موضوعي وجـود   موضوعي با توليدات علمي ديگر حوزه  

دي،     (ندارد   ا چنانچـه    ). 1386نوروزي چاكلي؛ نورمحمـ امـ
سـطح   ي مـشابه در كـشورهاي هـم      هـا   اين مقايسه با رشته   

تواند اطّالعات سـودمندي را در خـصوص          صورت پذيرد مي  

هاي موضوعي در اين كـشورها، در         وضعيت هر يك از حوزه    
  . (Gange; Archambault, 2004)اختيار قرار دهد

 

توليـدات  هاي متبـوع پديدآورنـدگان       سازمانسهم  
 WOSايران، در پايگاه علمي 

1
 

 و  2007هـاي     ي كـه در طـي سـال       بيست سازمان ايران  
، داراي بيشترين توليدات علمي نمايه شده در پايگاه         2006

WOS نـشان داده   ) 8(و  ) 7(انـد در جـدول شـمارة           بوده
) 8(و  ) 7(هاي منـدرج در جـدول شـمارة           يافته. شده است 

مركــز تحقيقــات فيزيــك نظــري و «دهــد كــه  نــشان مــي

                                                           
1
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 در هـر دو  ، تنها سازمان غيردانـشگاهي اسـت كـه        »رياضي
، در بين اين بيـست سـازمان حـضور          2007 و   2006سال  

در عين حال، تعداد توليدات علمي نمايه شدة        . داشته است 

 اين مركز غيردانشگاهي و همچنـين سـهم آن          2007سال  
  .  كاهش يافته است2006نسبت به سال 

  

  

  WOS  پايگاهدر 2007در سال ايران بيست سازمان برتر . 7جدول 

  رديف  نام سازمان  تعداد سهم

76/12  1156   دانشگاه تهران 1 

94/7  719   دانشگاه علوم پزشكي تهران 2 

33/6  574   دانشگاه تربيت مدرس 3 

30/6  572   دانشگاه صنعتي شريف 4 

28/5  478   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 5 

46/4  404   دانشگاه شيراز 6 

39/4  398   دانشگاه صنعتي اميركبير 7 

60/3  326   دانشگاه علم و صنعت 8 

10/3  281   دانشگاه علوم پزشكي شيراز 9 

72/2  246   دانشگاه صنعتي اصفهان 10 

58/2  234   دانشگاه تبريز 11 

41/2  218   دانشگاه فردوسي مشهد 12 

26/2  205   دانشگاه بوعلي سينا 13 

19/2  198   دانشگاه علوم پزشكي تبريز 14 

16/2  196   دانشگاه اصفهان 15 

07/2  188   دانشگاه شهيد بهشتي 16 

95/1  177   مركز تحقيقات فيزيك و رياضيات نظري 17 

74/1  158   دانشگاه علوم پزشكي ايران 18 

74/1  158   دانشگاه مازندران 19 

56/1  141   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 20 

 نيز همچون   2007در سال   » دانشگاه تهران «از طرفي،   
توليدات علمي نمايه شـده در      ، داراي بيشترين    2006سال  

اطّالعات مندرج در جدول شمارة .  بوده است  WOSپايگاه  
 نسبت بـه    2007حاكي از اين است كه در سال        ) 8(و  ) 7(

دانــشگاه علــوم «و » دانــشگاه تهــران«، ســهم 2006ســال 
در خصوص تعداد توليدات نمايـه شـده در         » پزشكي تهران 

هـا افـزايش      ان نيز در مقايسه با سـاير سـازم        WOSپايگاه  
 بـه   2006هر يك از اين دو دانشگاه، در سـال          . يافته است 
اند، اما     درصد سهم برخوردار بوده    58/7 و   77/11ترتيب از   
 94/7 و   76/12ها بـه ترتيـب بـه          ، سهم آن  2007در سال   

عالوه بر اين دو دانشگاه، اين سـهم در         . درصد رسيده است  
»  پزشـكي شـهيد    دانشگاه علـوم    «،  »دانشگاه تربيت مدرس

دانـشگاه علـم و     «،  »دانشگاه صـنعتي اميركبيـر    «،  »بهشتي
، »دانشگاه تبريز «،  »دانشگاه علوم پزشكي شيراز   «،  »صنعت

و » دانشگاه علـوم پزشـكي تبريـز   «، »دانشگاه بوعلي سينا «
 بيـشتر   2006نيز نسبت به سال     » دانشگاه شهيد بهشتي  «

، »دانـشگاه صـنعتي شـريف     «در مقابـل، سـهم      . شده است 
دانـشگاه  «،  »دانشگاه صـنعتي اصـفهان    «،  »دانشگاه شيراز «

مركـز تحقيقـات    «،  »دانـشگاه اصـفهان   «،  »فردوسي مشهد 
، »دانشگاه علوم پزشـكي ايـران     «،  »فيزيك نظري و رياضي   

،   »دانـشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان       «،  »دانشگاه مازندران «
، از  »دانـشگاه الزّهـراء   «و  » دانشگاه خواجه نـصير طوسـي     «

، در WOSتوليدات علمي نمايه شده در پايگـاه     نظر تعداد   
  . كاهش يافته است2006 نسبت به سال 2007سال 
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  WOS  پايگاهدر 2006در سال ايران بيست سازمان برتر . 8جدول 

  رديف  نام سازمان  تعداد سهم

  1  دانشگاه تهران  795 77/11

 2 دانشگاه علوم پزشكي تهران 511  58/7

 3 ريفدانشگاه صنعتي ش  461 83/6

  4  تربيت مدرسدانشگاه  412  1/6

 5 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 336  98/4

 6 دانشگاه صنعتي اميركبير 331 9/4

 7 دانشگاه شيراز 327 85/4

 8 دانشگاه علم و صنعت 234  47/3

 9 دانشگاه صنعتي اصفهان 213 16/3

 10 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 199 95/2

 11 تحقيقات فيزيك و رياضيات نظريمركز  179 64/2

 12 دانشگاه فردوسي مشهد 175 59/2

 13 دانشگاه اصفهان 173 56/2

 14 دانشگاه تبريز 148 2/2

 15 دانشگاه بوعلي سينا 143 12/2

 16 دانشگاه علوم پزشكي ايران 125 85/1

 17 دانشگاه مازندران 122 81/1

 18 دانشگاه علوم پزشكي تبريز  115 71/1

 19 دانشگاه خواجه نصير طوسي 115 71/1

 20 ءهرادانشگاه الزّ 114 69/1

 توليدات علمي ايـران در       معرّفي منابع منتشركنندة  
 2007سال 

1منبـع  عنـوان    10000تعـداد   ،  2007در سال   
تحـت  ،  

 6822كه از ايـن تعـداد،     ه   قرار داشت  WOSپوشش پايگاه   

 و  SSCIگـاه    عنوان در پاي   SCIE  ،2013ه  عنوان در پايگا  
ــاه 1165 ــوان در پايگ ــده A&HCI عن ــه ش ــت نماي . اس

 ات عنوان توليـد   9061دهد كه مجموع      ها نشان مي   بررسي

، در  WOS ايـران در پايگـاه       2007علمي نمايه شدة سال     
به عبـارت  . اند   اين پايگاه منتشر شده   منابع عنوان از    2304

 تحت پوشش پايگـاه     منبع عنوان   10000ديگر، از مجموع    
WOS كــه  منبــع عنــوان 2304، تعــداد 2007 در ســال

                                                           
1

اي مؤسسة اطّالعات علمي، منابع ديگري غيـر        ه  به اين دليل كه پايگاه    .  
 دهنـد، در ايـن جـا از اصـطالح     از نشريات را نيز تحت پوشـش قـرار مـي        

، معـادل فارسـي     "منبـع ".  به جاي نشريه استفاده شده اسـت       "منبع علمي "
  .)1386نوروزي چاكلي؛ نورمحمدي، (  است"Source"واژة انگليسي 

 انتـشار توليـدات علمـي ايـران     اند در بيشتر نيز نشريه بوده   
تحت  كلّ منابعدرصد از  04/23، اين تعداد. اند نقش داشته

   .دهد  را تشكيل ميWOSپايگاه پوشش 

 6748مجمـوع   ،  2006اين در حالي است كه در سال        

، WOSپايگـاه   يـران در    ا علمي نمايه شدة     اتعنوان توليد 
الزم .  بـود     اين پايگاه منتشر شده    منابع عنوان از    1928در  

 كلّ منابع نمايـه     تعداد،  2006به توضيح است كه در سال       
بــوده كــه از ايــن  عنــوان WOS، 9718شــده در پايگــاه 

ــداد، ــا 6610تع ــوان در پايگ ــوان در SCIE ،1953ه عن عن
تحـت   A&HCI عنوان در پايگـاه      1155 و   SSCIپايگاه  

از اين مطلب بدان معني است كه       . است پوشش قرار داشته  
 در  WOS تحت پوشش پايگاه     منبع عنوان   9718مجموع  

كـه بيـشتر آن نيـز        منبع عنوان   1928، تعداد   2006سال  
 اقدام به انتـشار توليـدات علمـي ايـران نمـوده             نشريه بوده 

تحت پوشـش    كلّ منابع درصد از   84/19،  اين تعداد . اندبود
   .گيرد  را در بر ميWOSايگاه پ
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تـرين منـابع منتـشركنندة        به منظور آشـنايي بـا مهـم       
 كـه  منبعي 30عنوان ،  2007توليدات علمي ايران در سال      

از بيـشترين سـهم برخـوردار        آثـار علمـي ايـران        انتشاردر  
هاي منتشر شدة ايران در اين        ، به همراه تعداد مقاله    اند  بوده
 در انتـشار    منـابع ام از ايـن     سهم هر كـد   همچنين   و   منابع

 آورده شـده  ) 9(در جـدول شـمارة      ،  توليدات علمـي ايـران    

مالحظـه  ) 9(ي كـه در جـدول شـمارة         طـور   همـان . است
در سـال   درصـد از توليـدات علمـي ايـران     08/2  شـود،   يم

كه بيشترين مقـدار را نيـز در ايـن سـال تـشكيل              ،  2007
 APPLIED MATHEMATICS  در نشرية،دهد مي

AND COMPUTATION   ايـن  . اسـت  انتشار يافتـه

1رياضـيات كـاربردي   "نشريه كه در حوزة موضوعي      
 قـرار   "

 عنـوان از توليـدات علمـي ايـران را در        189تعـداد   ،  گرفته
الزم به يادآوري است كـه      .  منتشر نموده است   2007سال  

 نيز بيشترين سـهم را در انتـشار         2006اين نشريه در سال     
  .رعهده داشته استتوليدات علمي ايران ب

شـود،   مالحظه مـي ) 9(گونه كه در جدول شمارة   همان
ــشرية ايرانــي كــه در ســال  9 عنــوان از 5 تحــت  2007 ن

اي كه     نشريه 30جزء   اند،  داشته قرار   WOSپايگاه  پوشش  
انـد قـرار      بيشترين توليدات علمي ايـران را منتـشر نمـوده         

 27  و 26،  9،18،  7 در رديف اين نشريات ايراني،    . اند  گرفته

  . قرار دارند) 9(جدول شمارة 

  

  2007، در سال WOS منتشركنندة توليدات علمي ايران در پايگاه منابع 9.1جدول 

  .اند آورده شده است  كه بيشترين آثار علمي ايران را منتشر كردهمنابعيعنوان از  30، در اين جدول  :توجه(

  ).استبوده  عنوان 2304ن،  منتشركنندة آثار علمي ايرامنابعتعداد كلّ 

 در نشر منبعسهم 

 توليدات علمي ايران

 علمي توليدات تعداد

 منبع در ايران
يف عنوان

رد
 

08/2  189  
APPLIED MATHEMATICS AND 

COMPUTATION 
1 

34/1 121  ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 2 

9/0  82 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 3 

84/0 76  
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-

STRUCTURE REPORTS ONLINE 
4 

84/0 76  
ANNALS OF NUTRITION AND 

METABOLISM 
5 

77/0 70 SAUDI MEDICAL JOURNAL 6 

75/0 68 IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH  7 

75/0 68 JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 8 

71/0 64 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY TRANSACTION B-

ENGINEERING 

9 

65/0 59 ALLERGY  10 

63/0 57 MEDICAL HYPOTHESES 11 

62/0 56 ACTA PHARMACOLOGICA SINICA 12 

53/0 48 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 13 

51/0 46 CATALYSIS COMMUNICATIONS 14 

51/0 46 
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND 

THE RELATED ELEMENTS 
15 

50/0 45 PLANTA MEDICA 16 

48/0 44 VOX SANGUINIS 17 

                                                           
1
 Mathematics, Applied 
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47/0 43  IRANIAN POLYMER JOURNAL 18 

46/0 42 
PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS 

RESEARCH-PIER 
19 

45/0 41  JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY 20 

45/0 41 JOURNAL OF ENDOUROLOGY 21 

44/0 40 
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-

CHEMICAL  
22 

44/0 40 TETRAHEDRON LETTERS 23 

43/0 39 MONATSHEFTE FUR CHEMIE 24 

42/0 38 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 25 

41/0 37  

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & 

CHEMICAL  ENGINERING-

INTERNATIONAL  ENGLISH EDITION 

26  

41/0 37  
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL 

SOCIETY 
27  

40/0 36  ANALITICAL CHEMICA ACTA 28  

39/0 35  TOXICOLOGY LETTERS 29  

37/0 34  GEOCHEMICA ET COSMOCHIMICA  ACTA 30  

بررسي هفت نشرية ايراني منتـشركنندة توليـدات        
 2007علمي ايران در سال 

م اين  اي كه تا زمان انجا       عنوان نشريه  14722در ميان   
ط پايگـاه     سة اطّالعـات    «هـاي مختلـف       پژوهش توسـ مؤسـ

 تحــت پوشــش قــرار گرفتــه اســت، تعــداد (ISI)» علمــي
 تحت پوشش قـرار     WOS عنوان نشريه در پايگاه      10000

ــاه   ــشريات در پايگ ــن ن ــة اي ــته و بقي ــايي همچــون  داش ه
BasisBIOSIS, Biological Abstracts, 

BIOSIS Previews, Derwent, FSTAهــا   ده و
در ميان  . سازي شده است    نمايه» مؤسسه«پايگاه ديگر اين    

ــشرية 10000 ــوان ن ــاه    عن ــش پايگ ــت پوش   ،WOS تح

طـور كـه در      همـان . شـود    عنوان نشرية ايراني ديده مـي      7
  نـشرية ايرانـي    هفتشود،    مشاهده مي ) 10(جدول شمارة   

 عنـوان از    283، در مجمـوع،     WOSتحت پوشش پايگـاه     

پايگـاه منتـشر   ايـن   ايران را در 2007 سال  توليدات علمي 
ها در انتشار آثـار       به اين ترتيب، سهم متوسط آن     . اند  نموده

 بايـد   تـر،  به بيان ساده. استبوده  درصد  12/3  علمي ايران، 
 درصد از توليدات علمي نمايه شـدة        12/3 داشت كه    اظهار
 نشرية  هفت، توسط   WOSدر پايگاه    2007در سال   ايران  
مجموعـة  . منتشر شده است  ) 10(ني مندرج در جدول     ايرا

ط شـش سـازمان ايرانـي منتـشر                ه، توسـاين هفـت نـشري
هـاي ناشـران هـر يـك از ايـن             با دقّت در ويژگـي    . شود  مي

هـاي    ها جزء مؤسسه    توان دريافت كه تمامي آن      نشريات مي 
ه     در عين حال، نكتة   . شوند  دولتي محسوب مي   جالب توجـ 

 ــشري ــار  ديگــر، حــضور ن ــشگاهي در كن ات ناشــران غيردان
  .نشريات ناشران دانشگاهي است

  

  2007 در سال WOSنشريات ايراني تحت پوشش ). 10( جدول 2007 در سال WOSنشريات ايراني تحت پوشش . 10جدول 

  سهم نشريه

در نشر 
توليدات 
 علمي ايران

سهم 
توليدات 
  علمي

  ايران

 در نشريه

  تعداد

  توليدات

 علمي

  ايران

 در نشريه

تعداد 
توليدات 

علمي 
منتشره در 
 نشريه

ISSN يف عنوان ناشر
رد

 

60/0%  67/27% 37 55 
1735-

207X  

انجمن شيمي 
  ايران

JOURNAL OF THE IRANIAN 

CHEMICAL SOCIETY 
1  

88/0%  53/57% 43 80 
1026-

1265 

مركز تحقيقات 
   ايرانپليمر

IRANIAN POLYMER 

JOURNAL 
2 
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80/0%  87/67% 64 73 
1028-

6284 
  دانشگاه شيراز

IRANIAN JOURNAL OF 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 

TRANSACTION B-

ENGINEERING 

3  

77/0%  97/14% 68 70 
0304-

4556 

دانشگاه علوم 
  پزشكي تهران

IRANIAN JOURNAL OF 

PUBLIC HEALTH 
4  

42/0%  97/37% 37 38 
1021-

9986  
  جهاد دانشگاهي

IRANIAN JOURNAL OF 

CHEMISTRY & 

CHEMICAL ENGINEERING-

INTERNATIONAL ENGLISH 

5  

33/0%  33/83%  25  30  
1560-

8115 

دانشگاه علوم 
  پزشكي تهران

DARU-JOURNAL OF 

FACULTY OF PHARMACY 
6  

10/0%  100  9  9  
1562-

2916 

سازمان تحقيقات 
  شيالت ايران

IRANIAN JOURNAL OF 

FISHERIES SCIENCES 
7  

گزارش استنادي نشريات ايراني تحت پوشش پايگاه       
JCR 2006 در سال 

هـاي اسـتنادي      اطّالعات اين بخش بر اسـاس گـزارش       
با توجه بـه ايـن كـه بنـا بـه            .  تهيه شده است   JCRپايگاه  

ماهيت اين پايگاه، همواره گزارش استنادي هر سال آن بـا           
ة ايـن    شـود، لـذا در زمـان ت         يك سال تأخير عرضه مـي      هيـ

 گزارش استنادي نـشريات تـا سـال          گزارش نيز امكان ارائة   
همچنين، الزم به توضـيح اسـت       .  وجود داشته است   2006

 پايگـاه   2006هـاي اسـتنادي سـال         كه بر اسـاس گـزارش     
JCR ــران در بخــش ــيچ  SSCI، اي ــاه داراي ه ــن پايگ  اي
اي نبوده است و سـه نـشرية ايرانـي تحـت پوشـش                نشريه
در . انـد    اين پايگاه قرار داشته    SCI در بخش    ،JCRپايگاه  

ادامة مطالب اين قسمت، گزارش اسـتنادي نـشريات سـال           
  . شود  ارائه مي JCR ايران در پايگاه 2006

، شش نشرية ايراني منـدرج در جـدول         2006در سال   
 قـرار   JCR پايگـاه    SCI بخش پوشش تحت ،)11(شمارة  

جـدول شـمارة    منـدرج در    ) 1(نشرية رديـف    . گرفته است 
تعلّق دارد و نـشرية رديـف       » انجمن شيمي ايران  «به  ) 11(
، نـشرية  »مركـز تحقيقـات پليمـر ايـران    «، از انتشارات    )2(

و سـه نـشرية     » جهـاد دانـشگاهي   «مربـوط بـه     ) 3(رديف  
، )11(مندرج در جـدول شـمارة       ) 6(و  ) 5(،  )4(هاي    رديف

ـ  2006در سـال    . اسـت » دانشگاه شيراز «متعلّق به    شرية ، ن
Journal of the Iranian Chemical Society در 

1حالي باالترين ضريب تأثير   
 را در بـين ايـن شـش نـشرية           

ّه در سـال      ايراني به خود اختصاص داده است كه اين نشري        

                                                           
1
 Impact factor 

  قرار نداشـته و از سـال         JCR، تحت پوشش پايگاه     2005
.  به جمع نشريات حاضر در اين پايگاه پيوسته اسـت        2006

ت باشـد كـه حتّـي               لب مي اين مط  تواند يـادآور ايـن واقعيـ
 قــرار JCRتـر تحـت پوشـش پايگـاه      نـشرياتي كـه پـيش   

توانند به محض پيوستن به ايـن پايگـاه، از            نداشتند نيز مي  
بيشترين ضريب تأثير برخوردار شوند و بيشتر بودن ضريب         
تأثير نشريات در اين پايگاه، تحت تأثير سابقة نمايه شـدن           

ايـن نـشريه در گـروه       . در اين پايگـاه قـرار نـدارد       نشريات  
ــوعي   قــرار Chemistry, Multidisciplinaryموض

ــي ــرد م ــروه موضــوعي . گي  ,Chemicalدر خــصوص گ

Multidisciplinary         الزم به توضيح است كه اين گـروه 

 عنوان نشريه را تحـت پوشـش قـرار          124موضوعي، تعداد   
 عنـوان  27709داده كه ايـن تعـداد نـشريات، در مجمـوع          

همچنين، در سال   . اند   منتشر نموده  2006مقاله را در سال     
2، تعداد كلّ اسـتنادها    2006

 874894 بـه ايـن نـشريات،        

3ضريب تأثير ميانة  . مورد بوده است  
 98/0اين گروه برابر با      

4و ضريب تأثير كلّ
 .  بوده است37/3آن   

                                                           
2
 Total cites 

3
 Median impact factor 

4
 Aggregate impact factor 
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2006 در سال JCRپايگاه SCI گزارش نشريات ايراني موجود در بخش . 11جدول 

  نيم عمر

كننده استناد

ر نيم عم
استناد 
  شده

  مقاالت
شاخص 
  آني

ضريب 
  تأثير

 كلّ

  اهاستناد
  عنوان نشريه

ردي
  ف

  52 154/0 644/0 46 
Journal of the Iranian  

Chemical Society 
1  

8 2/3 83 120/0 386/0 160 Iranian Polymer Journal 2  

   17 000/0 209/0  63  

Iranian Journal of 

Chemistry & Chemical 

Engineering-International 

English Edition 

3 

   0  100/0 28 
Iranian Journal of Science 

and Technology 
4 

  44 000/0 064/0 8 
Iranian Journal of Science 

and Technology B 
5  

   14 000/0 041/0 5 
Iranian Journal of Science 

and Technology A 
6 

دهـد كـه در       نشان مي ) 12(و  ) 11(مقايسة دو جدول    
 Iranian Journal of Science andسـه نـشرية   

Technology A ،Iranian Journal of Science 

and Technology B و Journal of the Iranian 

Chemical Society و » دانشگاه شـيراز «، كه متعلّق به
 بـه جمـع   2006هـستند، در سـال     » رانانجمن شيمي اي  «

ايـن در   . انـد    پيوسـته  JCRنشريات نمايه شـده در پايگـاه        
، سه نشرية مندرج در جدول 2005حالي است كه در سال    

 SCI بخـش  تنها نشريات ايراني بودند كه در        ،)12(شمارة  

 Iranian قرار داشتند و در اين ميان، نشرية JCRپايگاه 

Journal of Chemistry & Chemical 

Engineering-International English Edition 

در مقايسه با ساير نـشريات ايرانـي نمايـه شـده در پايگـاه               
JCR  1، داراي باالترين ضـريب تـأثير  2005 در سال

 بـوده  
 ,Chemistryايـن نـشريه در دو گـروه موضـوعي    . اسـت 

Multidisciplinary و Engineering, Chemical 

ت ديگـر در بررسـي ايـن             . گيرد  قرار مي  يـنكتـة حـائز اهم
در نمايـه نمـودن سـه       » دانشگاه شيراز «نشريات، موفّقيت   

همان طور كـه    .  است JCRنشرية تخصصي خود در پايگاه      
تر اشاره شد، نيمي از نشريات ايرانـي نمايـه شـده در               پيش

تعلّـق  » دانـشگاه شـيراز   «، بـه    2006 در سال    JCRپايگاه  
  .داشته است

  

  2005 در سال JCRپايگاه SCI  گزارش نشريات ايراني موجود در بخش 12.1 جدول

 نيم عمر

كنند استناد
ر نيم عم

  استناد شده

شاخص   مقاالت
  آني

ضريب 
  تأثير

 كلّ

  اهاستناد

  رديف  عنوان نشريه

  

10>  

   

35 

  

057/0 

  

327/0 

  

66  

Iranian Journal of 

Chemistry & Chemical 

Engineering-International 

English Edition 

1 

10>   11 0 057/0 28 Iranian Journal of 

Science and Technology  

2 

6/9 6/3 113 097/0 316/0 120 Iranian Polymer Journal  3 

  

  

                                                           
1
 Impact factor 
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در  2007در سال    ايران   توليدات علمي پراستنادترين  
  WOSپايگاه 

  اطّالعات مربوط به پراستنادترين توليدات علمي ايران، 

 31 برابر با    1386 بهمن   11بر اساس جستجوي مورخ     

   . به دست آمدWOSاز پايگاه   ميالدي،2008ژانوية سال 

  

  

  11/11/1386، تا مورخ WOSپراستنادترين توليدات علمي ايران در پايگاه . 13جدول 

د تعدا
  استنادها

 نويسندگان
هاي موضوعي توليد  گروه

 علمي
 رديف توليد علميعنوان 

20 
Klein C, Grudzien 

M, Appaswamy 

G, et al  

Genetics & Heredity

 

HAX1 deficiency causes 

autosomal recessive severe 

congenital neutropenia 

(Kostmann disease) 

1 

16 
Mani A, 

Radhakrishnan J, 

Wang H, et al. 

Multidisciplinary 

Sciences 

LRP6 mutation in a family with 

early coronary disease and 

metabolic risk factors 

2 

15 
Zamani HA, 

Ganjali MR, Adib 

M 

hemistry, Analytical; 

Electrochemistry; 

Instruments & 

Instrumentation 

Construction of a highly selective 

PVC-based membrane sensor for 

Ce(III) ions 

3 

14 Setare MR 
Physics, 

Multidisciplinary 

The holographic dark energy in 

non-flat Brans-Dicke cosmology 
4 

12 Abbasbandy S 

Mathematics, 

Interdisciplinary 

Applications; 

Physics, 

Multidisciplinary; 

Physics, 

Mathematical 

Application of He's homotopy 

perturbation method to functional 

integral equations 

5 
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10 
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10 
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Medicine, General & 

Internal  
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9 

9 
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 كه بيشترين اسـتناد     برتر علمي   اثر 10،  گزارشاين  در  
 اند به صورت جداگانه مورد تجزيه و تحليـل قـرار            را داشته 

ه بـه زمـان اسـتخراج                 . اند  گرفته بـر ايـن اسـاس و بـا توجـ
 ايـران در    2007سـال   در ميان توليـدات علمـي       اطّالعات،  

 HAX1 deficiency causes، مقالـة  WOSپايگـاه  

autosomal recessive severe congenital 

neutropenia (Kostmann disease) دارا بـودن  بـا  

.  قــرار داشــت رتبــهتريندر بــاالاز ايــن نظــر  ، اســتناد20

 در   اطّالعات مربوط به بقية توليدات علمي پراستناد ايـران،        
در جـدول شـمارة     . شـود   مالحظه مـي  ) 13(جدول شمارة   

هاي موضـوعي     ، عالوه بر عنوان هر توليد علمي، گروه       )13( 
آن به همراه نام پديدآورندگان و تعداد استنادهايي كـه بـه            

گرفتـه اسـت ديـده      هر يك از اين توليدات علمي صـورت         

توان از مـؤثّرترين      با استفاده از اطّالعات مزبور مي     . شود  مي
  .توليدات علمي ايران تا زمان فوق آگاهي يافت

  

 در پايگاه   2007 در سال    ركارترين نويسندگان ايران  پ

WOS 

ــسندة20اطّالعــات الزم در خــصوص  ــر ســال   نوي  برت
در . ارائـه شـده اسـت     ) 14( ايران، در جدول شمارة      2007

كـسي اسـت كـه در        پركـار  ةمنظور از نويسند  اين تحقيق،   
 توليد   تعداد داراي بيشترين طي يك دورة زماني يك ساله،       

ــي  ــدعلم ــسندگانِ . باش ــن نوي ــان اي ــال در مي  2007 س

، بـه   عنـوان اثـر علمـي   69بـا    GANJALI, MRايران،
  .شود محسوب مي پركارترين نويسنده عنوان

 

  

  WOS، بر اساس آمار 2007 در سال سندگان ايرانپركارترين نوي. 14جدول 

  

  سهم تعداد اثر نام نويسندگان رديف  سهم  تعداد اثر  نام نويسندگان رديف

1  
GANJALI, 

MR 
69 76%./  11  MORSALI, A 35  39/0%  

2  NOROUZI, P63 70/0%  12  SABOURY, AA 35  39/0%  

3  
HERAVI, 

MM 
59 65/0%  13  AMINI, M 33  36/0%  

4  SHOJA, MM 59 55/0%  14  KHAVASI, HR 32 35/0%  

5  TUBBS, RS 54 60/0%  15  SHAMSIPUR, M 32  35/0%  

6  
ABDOLLAH

I, M 
48 53/0%  16  ZOLFIGOL, MA 32  35/0%  

7  
LARIJANI, 

B 
44 49/0%  17  OAKES, WJ 30  33/0%  

8  
RAMAZANI

, A 
41 45/0% 18  SHAFIEE, A 29  32/0%  

9 
MOOSAVI-

MOVAHEDI

, AA 

39 43/0%  19  POURPAK, Z 25  28%/  

10  
DEHGHAN, 

M 
27 30/0%  20  GANJI, DD 23  25%/  

  

  درصـد از كـلّ     76/0توان اذعان داشت كه        مي در واقع 

بـه ايـن     ،ايـران  2007نمايـه شـدة سـال       توليدات علمـي    
 با NOROUZI, P پس از او،. نويسنده تعلّق داشته است

دگان پركار ايران   ، در ردة دوم نويسن    توليد علمي عنوان   63
ة     .  قرار دارد  2007در سال    اطّالعات بيشتر در خصوص بقيـ

، در جـدول شـمارة      2007نويسندگان پركار ايران در سال      
  .ارائه شده است) 14(

  

  گيري نتيجه

دهـد كـه      مطالعات انجام شده در اين مقاله نـشان مـي         
 شـدة ايـران در سـطح        سـازي   تعداد توليدات علمـي نمايـه     

 از رشد مناسبي برخوردار     2006نسبت به سال    المللي،    بين
عالوه بـر ايـن، انـواع مـدارك و همچنـين زبـان              . بود است 

 2006توليدات علمي نمايه شدة ايران نيز نسبت بـه سـال          

بهبود رتبة علمي ايران در پايگاه      . تنوع بيشتري يافته است   
ESI ات ايرانــي در پايگــاهو افــزايش تعــداد نــشري JCR ،



  1387زمستان )3(سال اول، شماره )  علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(فصلنامه دانش شناسي 
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هاي علمي و پژوهـشي   دهندة افزايش فعاليت   نتواند نشا   مي
دانشگاه «در اين ميان،    .  باشد 2007محقّقان ايران در سال     

با افـزايش سـهم     » دانشگاه علوم پزشكي تهران   «و  » تهران
 WOSخود در توليدات علمي نمايه شدة ايران در پايگـاه           

 نـشريه در پايگـاه      3بـا نمايـه نمـودن       » دانشگاه شيراز «و  
JCR ــت، از ــه     موفّقي ــن زمين ــشمگيرتري در اي ــاي چ ه

، در  2006در عين حال، همچـون سـال        . اند  برخوردار بوده 
، »مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضي     « نيز   2007سال  

 مؤسسة برتـر    20تنها مؤسسة غيردانشگاهي حاضر در بين       
  . بوده استWOSايران در 
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