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بررسي بروندادهاي علمي مهندسي ايران در نمايه استنادي علوم قابل 

   2008lتا  1990دسترس از طريق پايگاه اطالعاتي دايالوگ طي سالهاي 

  

  3نفيسه دهقانپورو   2مظفر چشمه سهرابي، 1 فريده عصاره

  

ـ 1990الهاي هدف آن بوده است كه توليدات علمي مهندسي ايران طـي سـ  اين پژوهش    در :چكيده  در پايگـاه اطالعـاتي   2008ا  ت

 نيـز   را. آي .اس . پايگاه اطالعاتي است كه نمايه استنادي علوم آي        900اي با بيش از      مجموعه دايالوگ. دايالوگ تجزيه و تحليل شود    

  اده از روش  پـژوهش حاضـر از نـوع كـاربردي اسـت و بـا اسـتف               . دهـد مـي  قـرار  پوشش تحت كنونتا 1990 سال از سرچ ساي عنوان با

 ستنادي علوم در بازه زماني مذكور     تعداد مدارك نمايه شده نويسندگان ايراني در نمايه ا        . علم سنجي و تحليل استنادي انجام شده است       

  تـرين و توليـد  دست آمـد و  پـر  ه  درصد ب24،  مهندسي ايران در طي اين مدت     نرخ رشد توليدات علمي حوزه    .  مدرك بوده است   8396

بيشترين حجم مدارك ايراني نمايه شده در پايگاه اطالعاتي دايالوگ مربـوط بـه موضـوع     . ها نيز شناسايي شدند   ن نويسنده استنادتري پر

 348  بـا  Chemistry & Chemical Engineering   Iranian Journal ofمجله . مهندسي شيمي و مهندسي برق بوده است

ها و مؤسسات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف بيشترين تكرار نام         هدر بين دانشگا  . مدرك بيشترين تعداد توليدات را منتشر كرده است       

 درصد بيشترين سـهم از انـواع مـدارك منتـشر     24/97مقاالت با . را در بين مدارك بازيابي شده اين حوزه به خود اختصاص داده است           

بيشترين ميزان مـشاركت    . ه مدارك منتشر شده است     درصد، زبان عمد   8/99را دارند و زبان انگليسي با       . آي .اس .شده در مجالت آي   

  .هاي آمريكا و كانادا بوده استنويسندگان ايراني در انتشار مدارك با كشور

  
  

 پايگـاه اطالعـاتي    مهندسي، نمايه اسـتنادي علـوم،   بروندادهاي علمي، :هاي كليدي واژه

 .دايالوگ، ايران

____________________________________________________________________ 
 

l
ايران در پايگاه اطالعاتي دايالوگ در  ترسيم نقشه علمي تحقيقات مهندسي "اين مقاله از رساله كارشناسي ارشد با عنوان  

  . استخراج شده است"2008 تا 1990سالهاي 

  .، اهواز، ايراناستاد گروه كتابداري و اطالع رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز .1

 .، اصفهان، ايران و اطالع رساني دانشگاه اصفهاناستاديار گروه كتابداري. 2

،  دانشگاه اصفهان و كارشناس علـم سـنجي دانـشگاه صـنعتي اصـفهان      علوم كتابداري و اطالع رساني، دانشجوي كارشناسي ارشد. 3

  dehghan@of.iut.ac.ir  .اصفهان، ايران
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 مقدمه .1

اقتدار جهاني كشورها و اساس توسعه آنها بروندادهاي علمي  يكي از معيارهاي تعيين جايگاه و ،امروزه
وري و ميزان پيشرفت و توسعه پايدار در ابين پژوهش و فنكه توان ادعا كرد  با اطمينان مي. آنهاست

اي پايدار است كه مبتني بر علم و دانش باشد، چرا كه  توسعه.هر كشور رابطه مستقيم وجود دارد
 سبب ،وري، توليد اشتغال و ثروت و در نهايتاساز فنشود كه زمينه انايي ميتوليد علم باعث افزايش د

، ژاپن، فرانسه، آلمان، ايتاليا و تانسكشورهاي آمريكا، انگل. ش، توانايي و امنيت اجتماعي استآساي
ر  نيز امروزه د  توليدات علميشود، به دليل ر صنعتي جهان ياد ميكانادا كه از آنها به عنوان هفت كشو

وري و اهسته مركزي دانش جهاني قرار دارند كه اين مؤيد ارتباط بي واسطه بين توليد علم، فن
 مورد كه است نوظهور نظري و فكر  دانش، علم، توليد از منظور" .پوياست ملي اقتصاد برخورداري از يك

   نشر آن است،علم به از آنجا كه ارزش. متخصصان مرتبط قرار گيرد و نظر  علم،  منطق، اهل اقبال
 توليد مصاديق رسند،مي چاپ به جدي داوري از پس كه ...و اختراع مقاله، كتاب، از اعم مستندات علمي

 . ]1["هستند علم

 براي گسترش و شناساندن خود به جامعه و نيز تقويت خود نيازمند   هر رشته علمي،همچنين
. گفته استتلف در قالبهاي پيشاي مخه زبانالمللي بهدر سطح ملي و بين انتشاراتي داشتن پشتوانه

 زيرا از يك سو ،شوند وري محسوب مي ابزارهاي مهم شكوفايي صنعت و فنايكي از هاي علمي  مجله
كنند و از سوي ديگر، علم را از بخشهاي دانشگاهي و پژوهشگران ارتباط برقرار مي ميان مجامع علمي 

كانال رسمي ارتباط علمي  علمي مجالت ،واقع در .دهند مي انتقال توليد و صنعت حوزه و پژوهشي به
  . ]2[بين دانشمندان و رابط بين دانشگاه و صنعت هستند

 به خودي خود داراي ارزش نيست، بلكه  هاي علمي ها و مجله  بديهي است كه انتشار مقاله،البته
 بندي كشورها بر اساس ها و ارزيابي و رتبه استفاده از نتايج پژوهشهاي منتشر شده در اين مجله

براي ارزيابي و . سازد ز اهميت ميالمللي اين فرايند را حاي آنها در سطح ملي و بين مشاركت علمي
يك كشور يا يك رشته خاص از روشهاي آماري و كمي  سنجش ميزان انتشارات و توليدات علمي 

 كليدي و فعال، آثار علمي به طور معمول براي شناسايي پژوهشگران. شود سنجي استفاده مي كتاب 
 كشورها و  مقايسه ميزان توليد علميفاده، مجالت هسته و اصلي يك رشته و است استناد و پر پر 

  .]3[شود ا از روشهاي علم سنجي و شاخصهاي آن استفاده ميهدانشگاه
ر د. هاي استنادي معتبر استفاده شودبراي استفاده از روشهاي علم سنجي الزم است از نمايه

فهرست مراجعي ": دانشنامه كتابداري و اطالع رساني نمايه استنادي اين گونه تعريف شده است
نمايه استنادي اساساً يك .  نويسنده در تدوين اثرش بوده استكه مورد استفاده) مقاله، كتاب و غيره(

ستناد نويسنده نوع نمايه سازي نسبتاً جديد است و بر اين اساسِ فكري مبتني است كه مراجع مورد ا
اين ارجاعها را  . هاي مرتبط با موضوع اين اثر استدر تدوين يك اثر، خود نماياننده كليه يا اهم نوشته
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اي از كليه استنادها يا  نمايه نظام يافته: نمايه استنادي عبارت است از،بنابراين. ناميم استناد مي
   بسيارمراجع حقوقي و علميه سازي در اين نوع نماي. مراجعي كه در يك مجموعه اثر آمده است

  .]4["اثر مشهور نمايه استنادي علوم از همين مقوله است. به كار رفته است

ذاري  چرا كه اثرگ،هاي استنادي عاملي مهم و ضروري در گسترش مرزهاي دانش هستندنمايه
 نمايه سازي علم نظامق تأثيراتي كه تحق. سازي استهاي نمايهنظاميهاي پژوهش و تحقيق از راه تواناي
 با هيچ عامل ديگري از جمله افزايش  پژوهشي كشور خواهد داشت، ـ و فن بومي در رشد علمي

 .1]5[ بودبودجه پژوهشي قابل قياس نخواهد

در سطح ملي  .المللي قابل بررسي استهاي استنادي در دو سطح ملي و بين مزاياي نمايه
  :كنند پذير مي هاي زير را امكان كار دادنهاي استنادي انجام نمايه

 ؛گذارشناسايي افراد، مراكز و منابع هسته و تأثير •

 ؛هاي كارآمد شناسايي پيشگامان و سرچشمه افكار و ايده •

 ؛ سودمندي بخش تحقيق و توسعه ـايجاد زمينه براي بررسي هزينه •

 ؛وري در سطح مليو قطبهاي علم و فنا يم نقشه علمي ايجاد زمينه براي ترس •

 ؛گذار بر همكاريهاي علمي شناسايي عوامل تأثيرخصوصامكان مطالعه و بررسيهاي عمقي در  •

 .وري كشور براي برنامه ريزيهاي آتياانداز تحليلي از تقدم و تأخر علم و فن  ارائه چشم •

 

  :ند ازاهاي استنادي عبارت مزاياي نمايه در سطح بين المللي نيز
 ؛هاي مختلف المللي در حوزهگذار در عرصه بين تأثيري افراد، سازمانها و منابعشناساي •

 ؛المللي در سطح بين مشخص كردن فراز و فرودهاي مرتبط با توليدات علمي •

 ؛ و تعيين سهم مناطق مختلف دنيا در آن يند پيشرفتهاي علميترسيم فرا •

 ؛در سطح بين المللي شناسايي مدل همكاريهاي علمي  •

 ؛ بين كشورها تبيين روابط علمي •

 .]6[شناسايي فرايند تحقيق و توسعه در كشورها به عنوان پشتيبان محصوالت توليد شده •

  
  
  
 

____________________________________________________________________ 
 

 . اين راستا راه اندازي شده است نيز در(ISC) ذكر است كه نمايه استنادي علوم جهان اسالم شايان. 1
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 و پايگاه استنادي علوم جهان 5.آي .اس. ، آي4، سايت سير3، ري پك2، گوگل اسكالر1اسكاپوس

قه و آي از ساب.اس.از بين نمايه هاي استنادي مذكور، آي . از جمله نمايه هاي استنادي هستند 6اسالم

  .شهرت بيشتري برخوردار است
 توسط يوجين گارفيلد در 1969در سال . آي .اس . اطالعات علمي آمريكا يا آيمؤسسه

 خريداري 1992در سال   علمي تامسونٔمؤسسه اين مؤسسه توسط .گذاري شدفيالدلفياي آمريكا پايه
اين . ناميده مي شود  Thomson Scientificشناخته شد و اكنون نيز  Thomson ISI عنوان  و به

 از طريق سرويس پايگاه .آي . اس.آيخدمات . است Thomson Reuters  شركتمؤسسه بخشي از

، هنر و 8، علوم اجتماعي7نمايه هاي استنادي علوم . ]11[در دسترس است  Web of Knowledgeٔةداد

 ،در واقع. قابل استفاده هستند  Web of Knowledgeدر از طريق پايگاه وب آو ساينس 9علوم انساني

  . ايجاد شد 1997در سال  10 عنوان وب آو ساينسبا .آي.اس. هاي استنادي آي هنسخه وبي نماي

 :ند از اشود عبارت  پايگاههاي اطالعاتي و خدماتي كه در اين محيط ارائه مي،كليبه طور

  ؛هاي وب آو ساينسنمايه پايگاههاي اطالعاتي قابل جستجو شامل •
)SCIE ،SSCI و (A&HCI ،ISI proceedings ،Derwent Innovation Index،Biosis Preview ،Inspec ،CABI  

  شامل11هاي تحليل ابزار •

Journal Citation Reports (JCR) 
Essential Science Indicator (ESI)    

  ساير منابع اطالعاتي مانند •

ISI highlycited.com, ، Biology Browser، Science watch،ResearcherID.com [12] 
 

هر چند .  شده استبررسيليدات علمي مهندسي ايران در نمايه استنادي علوم در اين پژوهش تو
 نمايه استنادي علوم ،در دسترس هستند، ولي بدون شك بسياري از پايگاههاي اطالعاتي متون علمي 

____________________________________________________________________ 
 

1  . Scopus 

2 . Google Scholar (GS) 

3. RePEc (Research Papers in Economics)  

4  . CiteSeer 

5. Institute for Scientific Information (ISI) 

6. Islamic World Science Citation Index(ISC) 
7. Science Citation Index Expanded (SCIE) 

8. Social Science Citation Index(SSCI) 

9. Art & Humanities Citation Index(A & HCI) 

10. Web Of Science (WOS) 

11. Analytical Tools 
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علت اساسي آن . اند  بسيار پر استفاده هاي استنادي مرتبط با آن در مطالعه فعاليت علمي  و ديگر نمايه
  :ها چندين ويژگي مهم دارند كه اين نمايهاست 

دهنـد كـه    اي جامعي را تـشكيل مـي   پايگاه اطالعاتي چند رشته.آي .اس .هاي استنادي آي    نمايه •
  اي و ماهيـت بـين رشـته     . المللـي را در بردارنـد     بـين    عنـوان مجلـه علمـي        8000امروزه بيش از    

دي را در مطالعـه فعاليتهـاي پژوهـشي         اي اين پايگاه اطالعاتي تمهيدات منحصر به فر       چند رشته 
 .كند اي فراهم مياي و چند رشتهبين رشته

.  مجـالت تحـت پوشـش هـستند     جاعات مورد استناد در مـدارك تمـام      ار   ها حاوي تمام    اين نمايه  •
اين ارجاعـات در    . دشون   مرتب مي   طبق نظر نويسنده مدرك     متون علمي ارجاعات مورد استناد در     

 و براي تك تك ايـن ارجاعـات فهرسـتي مركـب از مـدارك منبـع                  يي تنظيم ا الفب نمايه استنادي 
 .شود استناد كننده به آنها تهيه مي

 مـدارك    دهـد؛ بـدين معنـا كـه تمـام           مام و كمال تحت پوشش قرار مي       مجالت را ت   .آي .اس .آي •
 هـر گـاه يادداشـت سـردبير، مطالـب     . شـود  ه در يك مجله در پايگاه اطالعاتي وارد مي         شد منتشر

هـايي در ايـن مجـالت منتـشر شـوند، در پايگـاه اطالعـاتي قـرار                   ها و نامه    خبري، نقد و اصالحيه   
 .گيرند مي

نويسندگان مشاركت كننده و تمـام          از مدارك منبع خود در خصوص تمام        اطالعاتي .آي .اس .آي •
يليـون  سـاالنه چنـدين م     .آي .اس .آي. كند  مؤسسات محل اشتغال يا نشانيهاي آنها استخراج مي         

و تالش مضاعفي را بـراي قالـب بنـدي مجـدد، اصـالح و       سامان و مدخل مربوط به نشانيها را سر   
 .دهد هاي خام استخراج شده از اصل مدارك به خرج مي يكدست كردن داده

 شامل عناوين همه مدارك و در صورت دسترسـي، چكيـده آنهـا و كليـد                 .آي. اس. هاي آي   نمايه •

هـا فرصـتهايي بـراي        ايـن داده  .  آنهاسـت  2هاي نمايه ساز    و كليد واژه   1هاي تخصصي نويسنده    واژه

هـاي علـوم و       به ويژه تـشريح سـاختار رشـته         بازيابي اطالعات و مطالعات مربوط به فعاليت علمي         
  .]7[گذارند شناسايي موضوعات پژوهشي در اختيار مي

وري اهاي توليد علم و فن يكي از شاخص.آي .اس . تعداد مقاالت آي ، بر موارد ياد شدهعالوه
شود و در رتبه بنديهاي مشهور دانشگاههاي جهان مانند شانگهاي نيز يكي از شاخصهاي محسوب مي

 . ارزيابي علمي است

هاي مختلف زماني انجام  تواند براي دوره وري در حوزه علوم مهندسي ميامطالعه توليد علم و فن
 و در يك محدوده چند ساله باشد كه بعضي تغييرات ها بايد نزديك به زمان حاضر اين دوره. شود

____________________________________________________________________ 
 

1. Author Keyword 

2. Keyword Plus 
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دانشگاهها به عنوان متوليان علم طي دو دهه گذشته . موضعي نتواند روند كلي را تحت تأثير قرار دهد
هاي فني هاي دكتري در اغلب زمينه اجراي دورهاند، به خصوصرشد كمي و كيفي چشمگيري داشته
و برگزاري كنفرانسهاي علمي توسط انجمنهاي فني و مهندسي و مهندسي بسيار افزايش يافته است 

به طور منظم و با حجم زياد مقاالت علمي گواه بارزي از رشد توليدات علمي در زمينه فني و 
  .]8[مهندسي بوده است

 توليد ثروت و قدرت از طريق توليد دانشِ  مهندسي ـهاي فني هدف اصلي توليد علم در رشته 
وري ا مهندسي عين فن ـاز فعاليتهاي فنيكسب شده علم و دانش . وري استانچگونگي و توسعه ف

  .]9[وري استااست و قدرت ناشي از آن نيز به دليل توليد و توسعه فن
 با توجه به اهميت توليدات علمي اين حوزه و نياز به تعيين موقعيت كشور از نظر شاخصهاي ،لذا

 تا است  در اين پژوهش سعي شده ستگذاري،ريزي و سيانامهگونه بر هربرايوري ااصلي توليد علم و فن
وضعيت كشور از نظر توليدات علمي مهندسي طي تقريباً دو دهه در نمايه استنادي علوم مشخص 

بر . آي. اس. هاي استنادي آياي را كه نبايد از نظر دور داشت، تأكيد بيش از حد نمايهاما نكته. شود
ي كه زبان ملي آنان غير انگليسي شده است توليدات علمي كشورهاينجر زبان انگليسي است كه م

 آن بخش از بروندادهاي علمي مهندسي ، در اين پژوهش فقطبنابراين. ها نشونداست، وارد اين نمايه
  .شده است بررسي اند،نمايه شده. آي .آس .هاي آي و در نمايهران كه به زبان انگليسي منتشراي
  

  هدف پژوهش .2

لي اين تحقيق بررسي بروندادهاي علمي حوزه مهندسـي ايـران در نمايـه اسـتنادي علـوم از                   هدف اص 
  .است 2008 تا 1990طريق پايگاه اطالعاتي دايالوگ طي سالهاي 

  
  سؤاالت پژوهش .3

  د؟ن اكدامران يا يمهندس در 2008  تا1990 پايگاه دايالوگ طي سالهاي در پرتوليدسندگانينو •
 چـه افـراد يـا گروههـايي         2008  تـا  1990زه مهندسـي طـي سـالهاي      نويسندگان پر استناد حو    •

  هستند؟
تـا  1990سـالهاي  طـي  مهندسـي  حوزه در ايراني نويسندگان توسط شده منتشر مدارك موضوعات •

   به چه صورت بوده است؟2008
 است؟ چگونهدر اين پايگاه  2008  تا1990ران طي سالهاييا  قات مهندسييروند رشد تحق •

 چگونه است؟ قات توليد شده در حوزه مهندسي ايران يحقتنوع و زبان  •
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ي ها سـال  طـي ران  يـ ا    مهندسـي   در حـوزه   د علـم  يدانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تول       •
  كدامها هستند؟ در پايگاه دايالوگ2008  تا1990

 ده است؟يدر چه مجالتي به چاپ رس د شده حوزه مهندسي ايرانيقات توليتحق •

 ند؟ ااند، كدام  تحقيقات مهندسي با ايران همكاري داشتهدادن جام كشورهايي كه در ان •

  

  جامعه پژوهش .4

مـدارك      ژوهش تمـام    ه مورد بررسي در اين پ     نظر است، جامع   با توجه به اينكه انجام تحقيقي جامع مد       
 در پايگاه اطالعـاتي   2008 ـ  1990طي سالهاي)  ركورد8396تعداد ( ايران  كشورثبت شده مهندسي

گيري به عمـل نيامـده و نمونـه مـورد            پژوهش نمونه   دادن انجام، به منظور  بر اين اساس  . لوگ است دايا
  .  نظر در اين تحقيق به صورت سرشماري است

  

  ها ابزار و روش گردآوري داده .5

   اسـت كـه    34 بـا شـماره فايـل        1 پايگاه اطالعاتي ساي سـرچ     ها در پژوهش حاضر     ع گردآوري داده  منب

پزشكي   هاي مختلف علوم، تكنولوژي،       ساي سرچ متون رشته   . ه استنادي علوم است    همان نماي  ،در واقع 
سـاي سـرچ تمـام    . كنـد   نمايه مـي  ود،ش توليد مي هاي وابسته كه توسط تامسون علمي      زيستي و رشته  

   نقـد و بررسـي كتـاب،        هـا،    سرمقاله   نامه سردبير،   مقاالت مروري، چكيده همايشها،     مقاالت،  (اقالم مهم     
سـاي سـرچ   . كند المللي نمايه سازي ميو فني بين  عنوان مجله علمي 6100را از بيش از  ...) صحيح و ت

گيرد و بـه صـورت هفتگـي     كنون را در بر مي تا1990هاي آن از سال       د كه داده  المللي دار پوششي بين 

. كند يشنهاد مي براي دسترسي به اطالعات پ    را  منو، فرمان و هدف     هاي  دايالوگ شيوه . 2شود  روزآمد مي 

تـرين راه بـراي       تـرين و صـحيح      ايـن روش سـريع    . در اين پژوهش از روش فرمان استفاده شده  اسـت          
پذيري اسـت كـه شـرايط كـاوش      وجوي قوي و انعطاف   نظام جست  ،فرمان. استوجوي اطالعات     جست

  اول هـا در     ذكـر اسـت كـه اسـتخراج داده         شـايان . كنـد   اطالعات روزآمـد و مـورد نظـر را فـراهم مـي            

  . انجام شده است1388 ارديبهشت ماه 11 برابر با 2009  ماه مي
  
  
  
 

____________________________________________________________________ 
 

1. SciSearch (file 34) 

2. http://library.dialog.com/blusheets/html/bl0034.html 
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  هاتجزيه و تحليل داده  .6

 2 و مايكروسـافت ورد 1ها و رسم نمودارها از نرم افزارهاي مايكروسافت اكـسل   تجزيه و تحليل داده  براي

ـ          قبل از توضيح روش استخراج اطالعات      .استفاده شده است    جـستجو در    راي الزم است با ايـن كـدها ب
  :پايگاه دايالوگ آشنا شويم

S=Select 

SC=Subject Category  
JN=Journal Name 

LA=Language of the record 

AU=Author 

CS=Corporate Source 

PY=Publication Year 

DT=Document Type 

GL=Geographic Location (country name from corporate source) 

CA=Cited Author 

 با نام كاربري و كلمه www.dialogclassic.comاز ورود به پايگاه اطالعاتي دايالوگ به آدرس پس 
شويم و جستجو را   وارد پايگاه ساي سرچ ميbegin 34?با فرمان . شويم عبور، وارد محيط دايالوگ مي

  :كنيم شروع مي
? s sc=engineering 

S1 1857880  SC=ENGINEERING 

كل مدارك ثبت شده مهندسي در پايگاه .شود  نشان داده ميSهر جستجو با عالمت اختصاري 
 مدرك است 1،857،880 بازيابي شده، تعداد ياد شدهها كه با فرمان  دايالوگ تا زمان استخراج داده

با اِعمال دوره زماني .  است2008 تا 1990هاي ركورد مربوط به سال1،809،176كه از اين تعداد 
 است كه عملگرهاي گفتني .شود نتيجه زير حاصل مي  و تركيب آن با جستجوي قبلي 2008 تا 1990
(and,or,not)بولين

  :به خوبي در اين پايگاه قابل استفاده هستند 3
? s s1 and py=1990:2008 

1857880  S1 

18620750  PY=1990 : PY=2008 

S2  1809176  S1 AND PY=1990:2008 

 در پايگاه دايالوگ به صورت 2008تا  1990 ركوردهاي بازيابي شده مهندسي طي سالهاي ،سپس
  :شود ايران محدود ميكشور زير به 

? s s2 and gl=Iran 

1809176  S2 

57685  GL=IRAN 

____________________________________________________________________ 
 

1. Microsoft Excel 2007 

2. Microsoft Word 2007 

3. Boolean Operators 
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S3  8396 S2 AND GL=IRAN 

 مهندسي براي كشور ايران طي هاي مختلف  مدرك در رشته8396 تعداد ياد شده،از بين مدارك 
 6/14 مدرك، معادل 8396 ،در واقع.  در اين پايگاه به ثبت رسيده است2008  تا1990سالهاي 

 در پايگاه دايالوگ است كه نيم درصد از كل تحقيقات ،درصد از كل تحقيقات ثبت شده ايران
دست آمده ه ه و تحليل نتايج بحال با تجزي. مهندسي دنيا در اين پايگاه را به خود اختصاص داده است

  .الت پژوهشي مطرح شده مي پردازيمبه پاسخ سؤا
  

 رانيا  يمهندس در 2008  تا1990ايهسال طي دايالوگ پايگاه در پرتوليد سندگانينو :پژوهش اول سؤال

  د؟ن اكدام
 10689 مقالـه مهندسـي در ايـن بـازه زمـاني توسـط               8396ها مشخص شـد كـه         پس از بررسي داده   

 نويـسنده نوشـته   3/1به نگارش درآمده كه به طور متوسط هر مقالـه توسـط           ) رخداد اسامي (سنده  نوي
 مـدرك،  4524 نفر از اين نويسندگان بيش از ده مقاله دارند كه در مجموع در تدوين             262. شده است 
  نفـر هـستند،  10427اند و بقيه نويـسندگان كـه      درصد از كل مدارك مشاركت داشته88/53معادل 

 دهد كه بيش از نيمـي  ها نشان مي اين يافته . اند    نگاشته)  درصد 2/46(ديگر از مدارك را        نيمي متر از ك
 1 در نمودار .  نفر نوشته شده است    262 توسط   فقطدر دايالوگ    ايران مهندسي شده ثبت توليدات كل از  

ايـن تعـداد    . ده اسـت  انـد، آورده شـ        در حوزه مهندسي داشته      توليد علمي  30نويسندگاني كه بيش از     
 درصد از كـل توليـدات علمـي         81/10 مدرك توليد كرده اند كه معادل        906تعداد  )  نفر 22(نويسنده  

 برخـي از پژوهـشگران نـام        ،توجه به اين نكته مهم است كه متأسـفانه        . بازيابي شده در اين حوزه است     
اطالعـات  . آي .اس .اه آي  در صـورتي كـه پايگـ        آورنـد، خود را به چندين شكل مختلف در مقاالت مـي         

 يـك  اسـت  الزم ،بنـابراين  .كنـد مـي  سازينمايه  ، است آورده نويسنده كه شكلي همان به  دقيقاً را مقاالت

  .و يكدستي را رعايت كند  وارد شكل يك به موارد تمام در را خود نام مقاالتش تمام بازيابي براي  محقق
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 مدرك ثبت شده در پايگاه دايالوگ طي سالهاي 30با بيش از  نويسندگان ايراني :1 نمودار

  2008 تا 1990
 چـه افـراد يـا       2008 تـا    1990گان پر استناد حوزه مهندسي طي سـالهاي       نويسند: سؤال دوم پژوهش  
  گروههايي هستند؟

 نويسنده را در مراجع     9267 تعداد    مدرك ثبت شده در حوزه مهندسي      8396 نويسندگان   ،كليبه طور 
از . اسـتناد اول آورده شـده اسـت     اسامي بيست نويسنده پر2نمودار در . اند مورد استناد قرار داده    خود

 زعفراني معطـر و شمـسي پـور بـه چـشم مـي         بين اين نويسندگان سه نويسنده ايراني با نامهاي كاوه،        
  .خورد

  
  
  
  
  
  
  
  

اد 
ـد
ـــ
ـــ
عــ
ت
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 استنادي علوماستناد حوزه مهندسي در نمايه   بيست نويسنده اول پر: 2نمودار 

  

موضوعات مدارك منتشر شده توسط نويسندگان ايراني در حـوزه مهندسـي طـي              : ؤال سوم پژوهش    س
   به چه صورت بوده است؟2008  تا1990سالهاي 

دهد كـه ايـن     نشان ميrank sc? تحليل اوليه موضوعات مدارك بازيابي شده مهندسي ايران با فرمان 
  .  اند  شده حوزه موضوعي منتشر 113مدارك در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي  
دها

تنا
ســ
د ا
دا
عــ
ت



 ن در نمايه استنادي علوم قابل دسترس از طريقبررسي بروندادهاي علمي مهندسي ايرا...  
 

12

  ترين موضوعات مدارك مهندسي ايران طي سالهاي توزيع فراواني پر توليد:1جدول

  در پايگاه دايالوگ2008 تا 1990 

 رديف حوزه موضوعي فراواني درصد
64/12  2187 Engineering, Chemical 1 
32/10  1785 Engineering, Electrical & Electronic 2 
93/5  1026 Engineering, Mechanical 3 
16/5  893 Engineering, Civil 4 
11/4  712 Engineering, Multidisciplinary 5 
93/3  680 Materials science, Multidisciplinary 6 
05/3  528 Metallurgy & Metallurgical Engineering 7 
88/2  498 Chemistry, Multidisciplinary 8 
86/2  495 Mechanics 9 
54/2  440 Engineering, Manufacturing 10 
46/2  426 Thermodynamics 11 

39/2  413 Energy & Fuel 12 
18/2  378 Physics, Applied 13 
03/2  351 Chemistry, Physical 14 
96/1  340 Water Resources 15 
55/35  6152 Other Subject Area 16-113 

 مجموع 17304 100

 

 پانزده حوزه موضوعي اول با تعداد توليدات و درصد به تفكيك هر حوزه ذكر شده 1در جدول 
مجموع .  بيشترين عالقه پژوهشگران حوزه مهندسي به موضوعات مذكور بوده است،در واقع. است

 زيرا برخي مدارك در بيش از يك ، مدرك است17304 ي حوزه موضوع113مدارك ثبت شده در 
  . مدرك است8396 مجموع آنها بيش از دليل قرار دارند و به همين موضوع

 

 در ايـن پايگـاه      2008  تـا  1990روند رشد تحقيقات مهندسي ايران طي سالهاي      : چهارم پژوهش سؤال
  چگونه بوده است؟

 مـدرك توسـط محققـان    8396دهد كه در طول دوره مورد بررسي تعـداد   هاي پژوهش نشان مي  يافته
 مدرك و معـادل     2161 با   2008زه مهندسي منتشر شده كه بيشترين ميزان آن در سال           ايراني در حو  

 27/0 مـدرك و معـادل       23 بـا تعـداد      1990 درصد از كل مدارك و كمترين آن مربوط به سال            7/25
پس از محاسبه ميانگين هندسي،  نرخ رشد توليدات مهندسي ايـران طـي              . درصد از كل مدارك است    

  . دست آمده  درصد ب24العه بازه زماني مورد مط
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 تعداد مدارك ثبت شده براي مهندسي ايران در پايگاه دايالوگ به تفكيك سال :2جدول

  نشر
  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  سال نشر

  159  155  131  106  104  76  58  38  40  23  فراواني

  89/1  84/1  56/1  26/1  23/1  /.9  69/0  45/0  47/0  27/0  درصد

  مجموع  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال نشر

  8396  2161  1485  1133  822  572  488  350  252  243  فراواني

  100  73/25  68/17  49/13  79/9  81/6  81/5  16/4  3  89/2  درصد

                                                                                  

  
   مهندسي ايران در دايالوگ  روند رشد تعداد توليدات علمي : 3نمودار 

  2008تا 1990طي سالهاي 
  

  چگونه است؟ قات توليد شده در حوزه مهندسي ايران يتحقنوع و زبان : پنجم پژوهشسؤال
  . آمده است3شود كه نتايج آن در جدول  مشخص مي rank dt ? نوع مدارك با فرمان 

  
  
  
 

ت  
دا
يـــ
تول
اد 
ــد
تعـ
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 2008تا 1990 نوع مدارك بازيابي شده مهندسي ايران طي سالهاي :3جدول

ك
در
ب م

قال
  

اله
مق

اله  
مق
سر

ي  
رس
 بر
د و

نق
  

ه 
نام

)
ير
ردب
 س
مه
نا

(  

ت
اش
دد
يا

  

يح
صح

ت
  

ش
ماي
 ه
ده
كي
چ

  

ث
بح

  

ي
ضاف

ت ا
حا
حي
تص

  

ي
بر
 خ
ب
طال
م

  

وع
جم
م

  

  8396  1  3  6  13  18  28  38  39  85  8165 فراواني

  100  01/0  03/0  07/0  15/0  21/0  33/0  45/0  46/0  01/1  24/97  درصد

  
 مورد، 8165 مدرك،  مقاالت با تعداد 8396دهد كه از مجموع   نشان مي3هاي جدول  يافته

براي  .دهند  درصد از كل مدارك ثبت شده مهندسي ايران را در پايگاه دايالوگ تشكيل مي24/97
  . استفاده شدrank la ? از فرمان   مدرك ثبت شده مهندسي ايران8396مشخص شدن زبان 

  
   توزيع فراواني و درصد زبان مدارك بازيابي شده در حوزه مهندسي:4جدول 

  

 درصد فراواني زبان

 8/99 8380 انگليسي

 05/0 5 چيني

 05/0 5 فرانسوي

 04/0 4 آلماني

 01/0 1 لهستاني

 01/0 1 روسي

  100  8396  مجموع
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شش زبان زنده دنيا به نگارش درآمده است دهد كه كليه مدارك به   نشان مي4هاي جدول  يافته
دهند،   درصد را تشكيل مي8/0 انگليسي و مابقي كه  درصد از مدارك بازيابي شده8/99 كه زبان

  . است... زبانهاي ديگر مانند چيني، فرانسوي، آلماني و
 طي رانيا  د علم حوزه مهندسي   ي تول دردانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي       : سؤال ششم پژوهش  

  كدامها هستند؟ در پايگاه دايالوگ2008 تا 1990ي هاسال

 در پايگاه دايالوگ، دانشگاهها، سازمانها و مؤسساتي كـه در توليـد تحقيقـات    rank cs?با اجراي فرمان 
ز اهميت آن   نكته حاي . شود  اند، مشخص مي      كرده مشاركت   2008 تا   1990مهندسي ايران طي سالهاي     

ق  بـراي ارائـه آمـار دقيـ    ،ز اين مراكز به چندين شكل مختلف آمده است، لـذا  هر يك ا   است كه اسامي  
اين كار با دقت انجام شد و نتايج        .  شكلهاي نوشتاري مد نظر قرار گيرد       الزم بود كه براي هر مركز تمام      

 نام دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي بـه چنـد شـكل مختلـف آمـده                 ، مثال براي. دست آمد ه  زير ب 
 نام دانشگاه بـه     http://www.kntu.ac.irلي كه در وب سايت رسمي اين دانشگاه به آدرس           است، در حا  

 K. N. Toosi University of Technology: اين شكل نوشته شده است

 
KHAJEH NASIR TOOSI UNIV TECHNOL, DEPT MECH ENGN 

KHAGE NASSIR AL DEEN TOOSI UNIV TECHNOL, DEPT M 

KNT UNIV TECHNOL, DEPT ELECT ENGN/TEHRAN//IRAN/ 

K N TOOSI UNIV TECHNOL, DEPT CIVIL ENGN, TEHRAN/ 

KN TOOSI UNIV TECHNOL, DEPT CHEM, TEHRAN//IRAN/ 

KNTOOSI UNIV TECHNOL, DEPT MECH ENGN, POB 16765- 

TOOSI UNIV TECHNOL, DEPT ELECT ENGN, TEHRAN 1631 

 
نويسندگان بسيار حايز اهميت  توسط مربوط دانشگاه يا سازمان نام نگارش در يكدستي رعايت ،لذا
 در پايگاه  اند، مطابق با آنچه نويسندگان درج كرده را دقيقاًنشاني . آي .اس . چرا كه پايگاه آياست،

ها مواجه خواهيم  اگر شكلهاي مختلف اسامي در نظر گرفته نشود، با ريزش داده،بنابراين. كندوارد مي
  .شد
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 پانزده دانشگاه و سازمان با بيشترين تكرار نام در مدارك بازيابي شده حوزه :5جدول

  2008 تا1990 ايهايران طي سال مهندسي

  رديف نام دانشگاه  فراواني  درصد

 1  صنعتي شريفدانشگاه 1853  46/10

 2  دانشگاه تهران   1697 58/9

 3  صنعتي امير كبير دانشگاه 1378  78/7

 4  نشگاه علم و صنعت ايران دا 934  27/5

 5 دانشگاه تربيت مدرس 795  49/4

 6  شيرازدانشگاه 765  32/4

 7 دانشگاه صنعتي اصفهان  490  77/2

 8 دانشگاه آزاد اسالمي 456  57/2

 9 دانشگاه تبريز 363  05/2

 10  طوسيالديندانشگاه خواجه نصير 320  81/1

 11  فردوسي مشهددانشگاه 276  56/1

  12  باهنر كرمان شهيد دانشگاه   203  15/1
  13 دانشگاه رازي كرمانشاه 197  12/1

  14  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  157  89/0

  15 دانشگاه اصفهان 152  86/0

  9219-16  ساير دانشگاهها و مؤسسات  7681  35/43

  مجموع  17717  100

  
 مدرك 17717 نام و 9219ها و مؤسسات در قالب دانشگاه  اساميrank cs? با اجراي فرمان 

  تحليل و بررسي شده اند، پانزده دانشگاهي كه بيشترين تكرار نام را داشته5 جدول در .بازيابي شد
مدرك 1378و 1697، 1853دانشگاههاي صنعتي شريف، تهران و صنعتي امير كبير به ترتيب با  .است

حاصل تالش دو يا   يك توليد علمي از آنجا كه در بسياري از موارد. در رديفهاي اول تا سوم هستند
توانند به يك يا چند دانشگاه  ها ميچند نويسنده در سازمانهاي مختلف است و هر يك از اين نويسند

  . بر اساس بيشترين تكرار نام است فقط5جدول   ترتيب نام دانشگاهها در،و مؤسسه وابسته باشند، لذا
  

  ؟ندادهيدر چه مجالتي به چاپ رس مهندسي ايراند شده حوزه يقات توليتحق: سؤال هفتم پژوهش
در ساي سرچ، عناوين مجالتي كه توليدات مهندسي ايران در آنهـا بـه     rank  jn ?با استفاده از فرمان 

 . شود ، بازيابي مي استثبت رسيده
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   در دايالوگ2008تا 1990نشريات منتشركننده توليدات مهندسي ايران در سالهاي  :6 جدول

ف
دي
ر

  

  

  

  عنوان مجله
ي
وان
را
ف

 
ك 

ار
د
 م

  

ده
 ش
شر
منت

  

د
ص
در

  

ب
ري
ض

 
ير
تأث
 

  

1  IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL 

ENGINEERING 
348  14/4  134/0 

2  JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 214  54/2  143/1 

3  FLUID PHASE EQUILIBRIA 190  26/2  699/1 

4  IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 181  15/2  265/0 

5  JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 162  92/1  063/2 

6  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL 

ENGINEERING 
145  72/1  -−−− 

7  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 129  53/1  975/2 

8  CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY 101  20/1  923/0 

9  PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER 96  14/1  735/4 

10  SCIENTIA IRANICA 85  01/1  - 

    −−−−−−−−−−−− 61/19 1651 مجموع

  
 10 جله ثبت شده است كه از اين تعداد عنوان م754 مدرك مهندسي ايران در 8396تعداد 

 آمده است و مجالت ايراني با 6در جدول عنوان اول كه در برگيرنده بيشترين تعداد توليدات هستند، 
 در اين ده   درصد توليدات علمي20دهد كه تقريباً  ها نشان مي يافته. اندحروف ايتاليك مشخص شده

 Iranian journal of chemistry and chemical engineering مجله. عنوان مجله به چاپ رسيده است
درك توليد شده نويسندگان ايران را منتشر كرده  بيشترين م) درصد14/4( مدرك 348با انتشار 

  :ند از اخورد كه عبارت  عنوان مجله، چهار عنوان مجله ايراني به چشم مي754در بين . است
• Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (348) 
• Iranian Journal of Science and Technology- Transaction B (181)  

• Scientia Iranica (85) 

• Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering (31) 
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 درصد از كل توليدات مهندسي را 6/7 عنوان مقاله، معادل 645 عنوان مجله مذكور 4در مجموع، 
 مجالت. اند   چاپ كرده2008 تا 1990طي سالهاي 

 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  و Iranian Journal of Science and 

Technology- Transaction Bثبـت  1.آر.سي.   در زمره نشريات داراي ضريب تأثيرند كه در پايگاه جي 

 استخراج شده اسـت، نـشان   2008 سال 2 ويرايش علوم.آر .سي .ضريب تأثير كه از پايگاه جي. اند  شده

 كـه رتبـه اولِ انتـشار    Iranian journal of chemistry and chemical engineeringدهـد مجلـه    مي
  گيـرد   مـي   در رتبـه آخـر قـرار       134/0 از نظر ضريب تأثير با عدد         دارد، را ايران مهندسي   علمي توليدات

 ضـريب تـأثير   2008در سـال    بـه دليـل آنكـه   Scientia Iranicaذكر است كه مجله  ايراني شايان [
بـا عـدد     Journal of Hazardous Materialsمجلـه  . ] ثبت نشده است.آر .سي .گاه جي در پاي نگرفته،
  . باالترين ضريب تأثير را در بين ده نشريه اول داراست975/2

  

انـد، در         تحقيقات مهندسي با ايران همكاري داشته       دادن كشورهايي كه در انجام   : سؤال هشتم پژوهش  
 ند؟ اكدام2008 تا 1990پايگاه دايالوگ و در بازه زماني 

 داشته است كه      كشور همكاري علمي   70 ايران در حوزه مهندسي با        كشور هاي تحقيق، بر اساس يافته  
 8396( درصـد از كـل توليـدات    8/32مـشترك، معـادل        كار علمـي     2757حاصل اين همكاري توليد     

در  rank gl ?ز فرمـان   كشورهاي همكاري كننده با محققان ايرانـي بـا اسـتفاده ا    اسامي. است) مدرك
  .ساي سرچ بازيابي شده است

  كشورهاي مشاركت كننده با نويسندگان ايران در توليد مدارك مهندسي: 7جدول 
فراواني    مشاركت كنندهنام كشور  رديف

  مشاركتها
  درصد

  6/22  623  كانادا  1
  7/21  598  آمريكا  2
  5/14  400  ستانانگل  3
  4/6  177  استراليا  4
  6/4  127  فرانسه  5
  3/4  118  آلمان  6
  2/4  116  ژاپن  7
  2/2  60  هند  8
  2  55  هلند  9
  2  54  ولز  10
  6/15  429  ساير كشورها 11-70

  100  2757  مجموع

____________________________________________________________________ 
 

1. Journal Citation Report(JCR)  
2. Science Edition  2008 
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در صدر كشورهاي همكاري كننده با نويسندگان ايران )  درصد6/22( مدرك 623كشور كانادا با 
 177 و 400  ،598 و استراليا به ترتيب با انتس است و پس از آن كشورهاي آمريكا، انگلقرار گرفته
 60 و 116د به ترتيب با ن و هژاپن   در بين كشورهاي آسيايي. هاي دوم تا چهارم را دارند مدرك رتبه
   آمده است،7 ده كشور اول كه در جدول  از اين تعداد همكاري،. هاي اول و دوم را دارند مدرك رتبه

 مدرك 429. اند   مدرك به خود اختصاص داده2328در قالب  درصد از سهم همكاريها را 4/84
  .   كشور مابقي تدوين شده است60 با همكاري   درصد است،5/15باقيمانده كه معادل 

  
 بحث و نتيجه گيري .7

 8396 تعداد  از اين پژوهش مشخص شد كه در نمايه استنادي علوم،به دست آمده با بررسي نتايج 
 .است رسيده ثبت  به2008 تا 1990سالهاي محدوده در ايران  كشوربراي مهندسي مدرك در حوزه

 3/1 يعني به طور متوسط هر مقاله توسط ؛10689دهد كه اين تعداد مدرك توسط ها نشان مييافته
 مدرك از كل مدارك 4524نيمي از توليدات حوزه مهندسي ايران معادل . نويسنده نوشته شده است

 نويسنده پر 100 با ، نفر نويسنده پر استناد اول100با مقايسه  .اند كرده نويسنده تدوين262 فقطرا 
 مشترك هستندكه اسامي آنها عبارت فهرست نويسنده ايراني در هر دو 12توليد اول مشخص شد كه 

 يميني و   صالحي، شمسي پور،  صادقي، نصري فر، خوئي،  كشاورز،  كاوه،  فيض،  دهقان، دانشور، :از است
  . ني معطرزعفرا

در ) 1جدول ( قرار گرفتن موضوع مهندسي شيمي در صدر موضوعات مورد عالقه محققان ايراني 

 در 1 نام ساينس متريكسسازماني به. ور نيز تأييد شده استبسياري از بررسيهاي داخل و خارج از كش

 آو ساينس ذكر  وبهاي آندر اين گزارش كه منبع داده. اين باره تحليلي دارد كه قابل تأمل است
شده، آمده است بعد از جنگ ايران و عراق، جمهوري اسالمي ايران رشد سريع توليدات علمي را 

اي، فيزيك ذرات و هاي شيمي غير آلي، شيمي هستهرشد تحقيقات در حوزه. تجربه كرده است
وند رشد  درصد بوده است، در حالي كه ر34  در سطح جهان 2009 تا 1990اي از سال فيزيك هسته

 اين گزارش رشد ،در واقع.  برابر اين مقدار است84 ايران  كشورها درتوليدات علمي در همين حوزه
 ،داند كه البتهاي مي هستهفناوري توسعه برايهاي مذكور را ابزاري  پژوهشهاي انجام شده در حوزه

  .]13[ستاي كشورمان در چند سال اخير به نوعي مؤيد همين مطلب ادستاوردهاي هسته
 در داخل كشور مقاالت علمي نمايه شده در پايگاههاي معتبر استنادي همچون ،در سالهاي اخير

ت علمي دانشگاهها و ئ اعضاي هييهاي ارتقاين نامهياي در آو اسكاپوس نقش ويژه. آي .اس .آي

____________________________________________________________________ 
 

1.Science Metrix 
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 و موافقان و است  فراوان مورد بحث قرار گرفتهه در محافل علمي، اين مسئلتشويق آنها داشته و البته
رتبه بندي  مانند جهان سطح در دانشگاهها بندي رتبه نظامهاي ،ديگر طرف از .دارد را خود خاص مخالفان

 هر ،بنابراين. داندرا يكي از معيارهاي ارزشيابي مي. آي .اس .شانگهاي تعداد مقاالت نمايه شده در آي
ضمن اينكه اجراي  .دسي ايران دخيل باشدتواند در رشد تحقيقات علوم مهندو عامل مذكور نيز مي

هاي دكتري در اغلب زمينه هاي فني و مهندسي بسيار افزايش يافته است و برگزاري دوره
كنفرانسهاي علمي توسط انجمنهاي فني و مهندسي به طور منظم و با حجم زياد مقاالت علمي گواه 

  .]8[ستبارزي از رشد توليدات علمي در زمينه فني و مهندسي بوده ا
  تا1990مهندسي ايران را طي سالهاي   درصد توليدات علمي24/97كه  تحليل مجالت علمي

 درصد 6/7 عنوان مقاله، معادل 645دهد كه در مجموع تعداد   نشان مي اند،   در خود جاي داده2008
مجله .  چاپ شده است2008  تا1990 ايراني طي سالهاي  عنوان مجله4توليدات مهندسي، در از كل 

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering  كه بيشترين تعداد توليدات علمي را
عصاره و مك . در اين حوزه به چاپ رسانده، كمترين ضريب تأثير را در بين ده نشريه اول داراست

 در مجالتي با كنند كه تحقيقات محققان ايراني در حوزه شيمينيز به اين نكته اشاره مي) 2008(كين
 چاپ مقاله در ،از يك طرف. ]14[ضريب تأثير پايين نسبت به ميانگين جهاني چاپ شده است

اشتن امكانات مجالت با ضريب تأثير باال نياز به تجهيزات و دستگاههاي تحقيقاتي مدرن دارد كه ند
ت با ضريب تأثير باال  نتايج تحقيقات از استاندارد الزم برخوردار نباشد و مجالالزم موجب مي شود تا

به تجهيزات و اعتبارات  براي توسعه علم با كيفيت نياز ،بنابراين. تمايلي به چاپ آنها نداشته باشند
 .له را به طور جدي مورد مالحظه قرار دهنداجرايي در بخش پژوهش بايد اين مسئالن است كه مسئو
اله براي نويسندگان مهم است و ضريب  چاپ مقرسد كه در درجه اول، فقط به نظر مي،از طرف ديگر

 تواند كسب امتيازاتي باشد كه فقط ميعلت آن هم . گيرد تأثير از نظر اهميت در جايگاه دوم قرار مي
و دانشجويان مقطع دكتري امكانپذير   ت علميئبراي اعضاي هي. آي .اس .با چاپ مقاله در پايگاه آي

 . است

 مقاالت بيشتري هم توسط محققان   پايگاه نمايه شود،هر چه نشريات بيشتري از كشور در اين
تواند موضوع پژوهشي مستقل  باره داليل اين امر مي  بحث در،ايراني در آن چاپ خواهد شد كه البته

 شود،  منحصر به همين چند عنوان خاصفقطنبايد پژوهشگران ايراني   اما چاپ توليدات علمي. باشد
با بررسي نوع توليدات .  طيف وسيعي از نشريات سراسر دنيا عرضه شودبلكه الزم است اين توليدات در

 بيشترين درصد  مشاهده شد كه مقاالت2008  تا1990حوزه مهندسي ايران در دايالوگ طي سالهاي 
  بيشتر بودن تعداد مقاله نسبت به ساير انواع توليدات علمي تا حد زيادي .اند  را به خود اختصاص داده

زبان غالب در توليدات . المللي به انتشار اين نوع مدرك باشد از توجه نشريات بينتواند حاكيمي
سي بيشتر بودن تعداد توليدات علمي جهان به زبان انگلي. مهندسي ايران، زبان انگليسي است  علمي
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معتقد است كه وجود درصد باالي مقاالت ) 1387(موئد.  استدر بسياري از پژوهشها نيز تأييد شده
  بازتابي از غالب بودن اين زبان در جبهه. آي .اس .زبان انگليسي در نمايه هاي استنادي آيبه 
تواند ناشي از آشنايي بيشتر متخصصان ايران با زبان انگليسي  مي، همچنين.المللي پژوهش استبين

  .]7[المللي باشدنسبت به ساير زبانهاي بين
مهندسي ايران نقش   ر تدوين توليدات علميايي كه دهبررسي دانشگاهها، مؤسسات و سازمان

اي را نسبت به سازمانها و مؤسسات در اين توليدات به  نشان داد كه دانشگاهها سهم عمده اند،  داشته
اي ه دانشگاه گيرند، پنج دانشگاهي كه در رديفهاي اول تا پنجم قرار مي. اند  خود اختصاص داده

  همگي از دانشگاههاي  علم و صنعت ايران و تربيت مدرس،  تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف،
 .  تهران هستند كه بررسي دليل اين امر خود مي تواند پژوهشي مستقل باشدمستقر در

حوزه مهندسي مشخص   ده كشور اول همكار ايران در توليدات علميفهرستبا نگاهي دقيق تر به 
  ،تانس انگل  آمريكا، كشورهاي كانادا،.ار دارند قره شش كشور صنعتي دنيا در اين فهرستشود ك مي

 درصد از كل 6/23معادل  توليد علمي1982 رفته با مشاركت در تدوين  آلمان و ژاپن رويهم فرانسه،
دهد كه بررسي همكاريها در ساير تحقيقات نيز نشان مي. اند  ايران همكاري داشتهكشور با توليدات 

اران اصلي محققان ايراني در توليدات علمي ثبت شده در نمايه همواره اين چند كشور در صدر همك
در پژوهش خود نشان دادند كه طي سه ) 2002(از جمله عصاره و ويلسون . استنادي علوم هستند

 به ترتيب كشورهاي آمريكا، 1999  تا1995، 1994  تا1990، 1989  تا1985دوره پنجساله 
 رتبه اين فقط. اندكت كننده با محققان ايراني بوده و كانادا در صدر كشورهاي مشارتانسانگل

با وجود . جا شوده هاي زماني متفاوت جابهاي مختلف يا بازهكشورهاست كه ممكن است در حوزه
اران و دولت ايران بوده ذي همواره مورد توجه سياستگفناورآنكه همكاريهاي بين المللي در علوم و 
شوند كه مقاالتي در مجالت  لوم، تحقيقات و فناوري تشويق مياست و محققان ايراني توسط وزارت ع

معتبر بين المللي منتشر كنند و عالوه بر اين، سند چشم انداز بيست ساله ايران نيز بر اين 
شرايط مطلوب سياسي و اجتماعي نيز در تعامالت و تأكيد كرده است، اما نبودن  اي علميهمكاريه

شي نهادهاي علمي كشور با نهادهاي علمي ساير كشورها در ابعاد همكاريهاي علمي، آموزشي و پژوه
  .]5[شوداي و جهاني مانع توسعه و ارتقاي علمي در كشور ميمنطقه

 افزايش تعداد  هاي استنادي وب آو ساينس، افزايش تعداد توليدات علمي ايران در نمايه،همچنين
تواند نشان دهنده افزايش  همگي مي. آي .اس .يو آ. آر .سي .نشريات ايراني نمايه شده در پايگاه جي

  و پژوهشي محققان ايراني طي سالها و جلب توجه محافل علمي  و كيفي فعاليتهاي علمي  كمي

ذكر است كه تعداد شايان . هاي متخصصان ايراني و موقعيت آنها در اين زمينه باشدالمللي به يافتهبين 
نسخه علوم در . آر .سي . عنوان و در جي56در حال حاضر . آي .اس .نشريات ايراني نمايه شده در آي

 پيشرفتهايي است كه در جهت ثبت توليدات علمي  دهنده  عنوان است و اين نشان29  ،2009سال 
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 ،صورت گرفته است و در نهايت. آي .اس .پژوهشگران ايراني در يك نمايه استنادي معتبر مانند آي
ستناد به آنها و استفاده از نتايج اين تحقيقات در پژوهشهاي بعدي در  ا سبب ديده شدن اين پژوهشها،

  . المللي خواهد شدسطح ملي و بين
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