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چکیده
ــه  ــم مؤسس ــگاه عل ــران در وب ــده اي ــر ش ــی منتش ــناد علم ــمارش اس ــاس ش ــال 2015، براس در س
اطالعــات علمــی تامســون رويتــرز، تعــداد اســناد علمــی منتشــر شــده ايــران در علــوم 30897 )1/70 
درصــد مقــدار جهانــی و بــا رتبــه هیجدهــم جهــان(، در علــوم اجتماعــی 1330 )0/47 درصــد مقــدار 
جهانــی و بــا رتبــه ســی و ششــم جهــان( و در علــوم انســانی و هنــر 89 )0/08 درصــد مقــدار جهانــی 
و بــا رتبــه پنجاهــم جهــان( و در مجمــوع  31296 )1/51 درصــد مقــدار جهانــی و بــا رتبــه بیســتم 
جهــان( می باشــد. اکنــون پنــج ســال )2015-2011( اســت کــه ايــران از نظــر تولیــد اســناد علمــی 
در رتبــه بیســتم جهــان متوقــف شــده اســت. ايــن در حالــی اســت کــه در ســال 2000 میــالدی رتبــه 
مــا در تعــداد اســناد علمــی تولیــدی 48 بــوده و تــا ســال 2011 میــالدی هــر ســال بهبــود پیــدا کــرده 
و بــه رتبــه 20 رســیده اســت. در ســال 2015، کشــورهای امريــکا، چیــن و انگلســتان بــه ترتیــب بــا 
27/7، 14/6 و 7/1 درصــد ســهم از تولیــد اســناد علمــی جهــان در رده هــای يــک تــا ســه قرارداشــته 
ــی را کســب  ــه هفدهــم جهان ــد اســناد علمــی  رتب ــا 1/72 درصــد ســهم از تولی ــه ب و کشــور ترکی
ــر، تربیــت مــدرس و صنعتــی  کــرده اســت. دانشــگاه هــای تهــران، علــوم پزشــکی تهــران، امیرکبی
ــد.  ــال 2015 بوده ان ــم در س ــد عل ــناد تولی ــی اس ــر دولت ــگاه برت ــج دانش ــب، پن ــه ترتی ــريف، ب ش
نزديــک بــه هیجــده درصــد اســناد علمــی تولیــدی ســال 2015 متعلــق بــه مجموعــه دانشــگاه هــاي 
آزاد اســت. در ســال گذشــته میــالدی، مهندســی جهــان )کلیــه رشــته های مهندســی( دارای 190574 
ســند علمــی )9/2 درصــد کل اســناد علمــی نمايــه شــده ســال 2015( بــوده کــه از ايــن تعــداد، 7445 
ــدات علمــی مهندســی 3/93 درصــد  ــا را در تولی ــران منتشــر شــده کــه ســهم م ــه آدرس اي ســند ب
نشــان می دهــد. در ســال 2015، رتبــه ايــران در مهندســی 9 و بــرای ترکیــه 15 بــوده اســت. ايــن در 
حالــی اســت کــه چیــن، امريــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــا ســهم 26/41، 17/70 و 5/15 درصــد 
در رتبه هــای اول تــا ســوم مهندســی قــرار داشــته اند. رتبــه ايــران در شــیمی 12، دررياضــی 12، در 

ــوده اســت. ــک 15 ودر زيست شناســی 24 ب فیزي

ــه  ــارکت دانشــگاهی، مؤسس ــه، مش ــوم پاي ــت عل ــی، وضعی ــکاری علم ــی، هم ــناد علم ــدی: اس واژگان کلی
ــرز ــم، تامســون رويت ــگاه عل ــی )ISI(، وب ــات علم اطالع
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مقدمه

ــه  ــرای نماي ــريات ب ــش نش ــژه در گزين ــتانداردهای وي اس
ــی  ــوع و پراکندگ ــت در موض ــت جامعی ــازی، رعاي س
مناســب جغرافیايــی نشــريات گزينــش شــده، طبقه بنــدی 
متنــوع بــا دسترســی و جســتجوی آســان بويــژه در علــوم 
ــه شــده و  ــی نشــريات نماي ــداوم ارزياب ــن رشــته ای، ت بی
ــنجی  ــف، استنادس ــات مختل ــا در موضوع ــدی آنه رتبه بن
ــف  ــاالت مختل ــه مق ــات ب ــمارش ارجاع ــه ش ــر پاي ب
مقــاالت،  از  بندی شــده  زمــان  گزارشــات  ارائــه  و 
دانشــمندان و مؤسســات پرارجــاع در ســطح جهان، ســبب 
ــی  ــات علم ــه اطالع ــای مؤسس ــه نمايه ه ــت ک ــده اس ش
تامســون رويتــرز در امريــکا مبنــای ســنجش و رده بنديهای 
ــداد  ــا، تع ــن مبن ــر همی ــرد. ب ــرار بگی ــدات علمــي ق تولی
نمايه هــای بین المللــی ثبــت شــده در مؤسســه اطالعــات 
ــته  ــال های گذش ــول س ــرز، در ط ــون رويت ــی تامس علم
توســط نويســنده ]14-1[ و ديگــران ]17-15[ پرونــده 
پژوهشــی ايــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــرای 
ــار، ســهم ايــران در تولیــد اســناد علمــی معتبــر  اولیــن ب
جهــان، در ســال 2009 میــالدی بــه يــک در صــد از اســناد 
ــر ســهم  ــا براب ــع تقريب ــه در واق ــان رســید ک علمــی جه
جمعیــت ايــران از کــره خاکــی اســت. ايجــاد دوره هــای 
ــف  ــای مختل ــی در دانشــگاه ه ــالت تکمیل ــق تحصی موف
ــران  ــات در اي ــرفت تحقیق ــی در پیش ــش مهم ــور، نق کش

داشــته اســت. 
اکنــون پــس از دو دهه رشــد تحقیقــات و تولیــدات علمی 
در ايــران، کیفیــت تحقیقــات و اســناد علمــی منتشرشــده 
ــیاری از  ــت. بس ــرده اس ــدا ک ــت پی ــش اهمی ــش از پی بی
نشــريات فاقــد اعتبــار علمــی بــوده و می بايــد از انتشــار 
اســناد علمــی در آنهــا پرهیــز کــرد ]18[. داوری تخصصــی 
رکــن اساســی در دادن اعتبــار بــه نشــريات علمــی 
ــش رو در حــوزه  ــای پی ــن چالش ه اســت ]19[. از مهمتري
ــژه در خصــوص  ــنجی نشــريات بوي ــنجی، اعتبارس علم س
داوری صحیــح مقــاالت علمــی، رعايــت اخــالق علمــی، 

تقلــب و نشــر اکاذيــب اســت ]20-23[. 

در ســال 2015، از 21748 نشــريه کــه در فهرســت کلــی 
)مســتر لیســت( نمايــه ســازی مؤسســه اطالعــات علمــی 
ــر از چهــارده هــزار  مؤسســه تامســون قــرار داشــته، کمت
ــن  ــوان مهمتري ــه عن ــم )WOS( ب ــگاه عل ــريه در وب نش
ــه،  ــی مؤسس ــش اصل ــه بخ ــع، در س ــن منب و اصلی تري
ــا ــوم )SCIE( ب ــده عل ــعه داده ش ــای توس ــامل نمايه ه ش

 8859 نشــريه، علــوم اجتماعــی )SSCI( بــا 3242 نشــريه و 
علــوم انســانی و هنــر )A&HSCI( بــا 1778 نشــريه، مبنــای 
ــت در  ــر از هف ــت. کمت ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــنجش عل س
ــه می شــوند.  ــم نماي ــگاه عل ــان در وب صــد نشــريات جه
ــرای اســتخراج داده هــای اطالعــات علمــی کشــورمان،  ب
از وبــگاه علــم )web of science( مؤسســه تامســون رويتــرز 
ــه،  ــرفته مؤسس ــتجوی پیش ــش جس ــد. در بخ ــتفاده ش اس
بــا نوشــتن کلمــه CU=Iran در عنــوان جســتجو، انتخــاب 
 ،)SCIE( همــه ســالها و انتخــاب يکــی از بانک هــای علــوم
 )A&HSCI( و علوم انســانی و هنــر )SSCI( علــوم اجتماعــی
ــتخراج و  ــور اس ــای کش ــا، نمايه ه ــک ه ــه بان ــا هم و ي
آنــگاه تجزيــه و تحلیــل داده هــا بــا نــرم افــزار مؤسســه، 
ــوع  ــات، ن ــات، مؤسس ــدی موضوع ــوص رده بن در خص
ســند و ســال انتشــار ســند انجــام و تدويــن شــد. يکــی 
از تجزيــه و تحلیــل هايــی کــه انجــام شــد، بــر حســب 
ســال انتشــار اســناد علمــی اســت. ســال انتشــار اســناد 
ــم مؤسســه  ــگاه عل ــه شــدن در وب ــا ســال نماي علمــی ب
ــی  ــه برخ ــرا ک ــد، چ ــاوت باش ــد متف ــون می توان تامس
نشــريات ممکــن اســت مــاه هــا زودتــر و گاهــی مــاه هــا 
ديرتــر از تاريــخ انتشــار چــاپ شــده بــر روی آنها منتشــر 
ــال  ــه س ــا ب ــه، تنه ــن مقال ــوند. در اي ــه ش ــده و نماي ش
ــر روی نشــريات(  انتشــار اســناد علمــی )چــاپ شــده ب
توجــه شــده اســت. اســتخراج داده هــا در دهــم مــاه نهــم 
)ســپتامبر( ســال جــاری میــالدی )2016( صــورت گرفــت 

تــا داده هــای ســال 2015 میــالدی تقريبــأ کامــل باشــد.

رونــد تغییــرات چــاپ اســناد علمــی ايــران در ســال های 
مختلف

ــی در  ــناد علم ــد اس ــا از تولی ــهم م ــال 2015، س در س
ــی(،  ــدار جهان ــد مق ــوم 30897 )1/70 درص ــوزه عل ح
ــدار  ــد مق ــی 1330 )0/47 درص ــوم اجتماع ــوزه عل در ح
جهانــی(، در حــوزه علــوم انســانی بعــالوه هنــر 89 )0/08 
ــوع  31296 )1/51  ــی( و در مجم ــدار جهان ــد مق درص
ــوم  ــوزه عل ــت. در ح ــوده اس ــی( ب ــدار جهان ــد مق درص
ــه ســی  ــوم اجتماعــی رتب ــم، در حــوزه عل ــه هیجده رتب
ــه  ــر رتب ــالوه هن ــانی بع ــوم انس ــوزه عل ــم، در ح و شش
ــتم  ــه بیس ــوزه رتب ــه ح ــر س ــوع ه ــم و در مجم پنجاه
ــالدی  ــته می ــال گذش ــم. در س ــب نموده اي ــان را کس جه
ــب 18 و 20  ــه ترتی ــوم و کل ب ــا در عل ــه م )2014(، رتب
بــوده و لــذا تغییــری در ســال جــاری وجــود نــدارد، امــا 
ــد ــهم 0/68 درص ــا س ــی )ب ــوم اجتماع ــا در عل ــه م رتب
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 جهــان( ســی و يــک و در علــوم انســانی و هنــر  چهــل 
ــوده اســت  ــان( ب ــهم 0/10 درصــد جه ــا س و هشــت )ب
ــک افــت در ســال 2015  ــب شــاهد ي ــن ترتی ــه اي کــه ب
نســبت بــه ســال قبــل از آن هســتیم. در شــکل )1( رونــد 
تغییــرات رو بــه رشــد تعــداد کل اســناد علمــی کشــور در 
مجمــوع هــر ســه حــوزه علــوم، علــوم اجتماعــی و علــوم 
ــر نشــان داده شــده اســت. منظــور از  انســانی بعــالوه هن
ــروری،  ــاالت م ــل، مق ــاالت کام ــه مق ــی هم ــناد علم اس
ــاالت  ــده مق ــل و چکی ــاالت کام ــاه، مق ــاالت کوت مق
ــه ای و ــت تحريري ــواد هیئ ــريات، م ــده در نش ــر ش منتش

شــکل )1(: تغییــرات تعــداد کل اســناد علمــی ايــران چــاپ شــده در بیســت و يــک 
ســال اخیــر، در مجمــوع ســه حــوزه علــوم )SCIE(، علــوم اجتماعــی )SSCI( و علــوم 

 . )A&HCI( ــر انســانی بعــالوه هن

شــکل )2(: رتبه بنــدی کشــورها از نظــر تولیــد اســناد علمــی، در مجمــوع ســه حــوزه 
ــر  ــر )A&HCI( ب ــالوه هن ــانی بع ــوم انس ــی )SSCI( و عل ــوم اجتماع ــوم )SCIE(، عل عل
ــون  ــی تامس ــات علم ــگاه اطالع ــده در پاي ــه ش ــی نماي ــناد علم ــمارش اس ــاس ش اس

ــا در  ــور م ــالدی کش ــال 1995 می ــت. در س اصالحیه هاس
ــرز  ــون رويت ــم تامس ــگاه عل ــه در وب کل دارای 490 نماي
ــس از 21  ــالدی )پ ــال 2015 می ــه در س ــت ک ــته اس داش
ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــورد افزاي ــه 31296 م ــال( ب س

شــکل )2( رتبه بنــدی کشــورهای مختلــف را بــر اســاس 
شــمارش اســناد علمــی نمايــه شــده در پايــگاه اطالعــات 
ــالدی را در  ــال 2015 می ــرز در س ــون رويت ــی تامس علم
ــن  ــکا، چی ــد. امري ــان می ده ــوزه نش ــه ح ــوع س مجم
ــد  ــا 27/7، 14/6 و 7/1  درص ــب ب ــه ترتی ــتان ب و انگلس
ــک  ــای ي ــان در رده ه ــناد علمــی جه ــد اس ســهم از تولی
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 2000 میــالدی رتبــه مــا در تعــداد اســناد علمــی تولیدی 
48 بــوده کــه تــا ســال 2011 میــالدی هــر ســال بهبــود 
پیــدا کــرده و بــه رتبــه 20 زســیده اســت و اکنــون پنــج 
ــده ايم. ــف ش ــه متوق ــن رتب ــال )2015-2011( در اي س

پراکندگــی موضوعــی اســناد علمــی منتشــر شــده ايــران 
در ســال 2015

 تعــداد اســناد علمــی نمايــه شــده در ســال 2015 
در شــیمی عمومــی 2244 )7/2٪(، مهندســی بــرق و 
ــی 1930  ــواد عموم ــم م ــک 1960 )6/3٪(، عل الکترونی
)6/2٪(، مهندســی شــیمی 1645 )5/3٪(، شــیمی فیزيــک 
مجمــوع  از   ،)٪3/5(  1105 مکانیــک  و   )٪4/4(  1395
ــوان  ــه عن ــور، ب ــده کش ــه ش ــی نماي ــند علم 31296 س
ــوده  ــران، ب ــات اي ــر تحقیق شــش رشــته )کتگــوری( برت
ــران در  ــب اي ــوان رقی ــه عن ــه ب ــورد ترکی ــت. در م اس
ــران ــر اي ــداد اســناد علمــی در ده رشــته برت ــه، تع منطق

ــا انتشــار 35646  ــه ب ــا ســه قرارداشــته و کشــور ترکی  ت
ــناد  ــد اس ــهم از تولی ــد س ــی و 1/72 درص ــند علم س
را کســب کــرده  رتبــه هفدهــم جهانــی  علمــی  
ــعودی  ــتان س ــدس و عربس ــغالگر ق ــم اش ــت. رژي اس
ــدار  ــد مق ــار 17298 )0/84 درص ــا انتش ــب ب ــه ترتی ب
مقــدار جهانــی(  درصــد   0/72( و 14824  جهانــی( 
ــد.  ــرار دارن ــای 27 و 34 ق ــکان ه ــی، در م ــند علم س
درصــد مشــارکت مــا در تولیــدات اســناد علمــی 
ــن  ــته و در پنجمی ــی نداش ــل تفاوت ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــد. ــتم می باش ــان بیس ــا همچن ــه م ــی، رتب ــال متوال س

ــناد  ــد اس ــران در تولی ــارکت اي ــد مش ــکل )3( درص ش
ــان  ــور را در جه ــه کش ــوازات آن رتب ــه م ــی و ب علم
ــد. در  ــان می ده ــون نش ــد تاکن ــه بع ــال 2000 ب از س
ــی  ــناد علم ــد اس ــر تولی ــا از نظ ــور م ــال 2015، کش س
ــه و  ــورهای منطق ــن کش ــام دوم در بی ــی در مق بین الملل
ــکان اول  ــه در م ــور ترکی ــته و کش ــرار داش ــلمان ق مس
ــال ــرار دارد. در س ــان ق ــم جه ــکان هفده ــه و م منطق

ــه  ــه همــراه رتب ــد کل اســناد علمــی ب ــران در تولی ــزان مشــارکت اي شــکل )3(: می
کشــور در جهــان بــر اســاس شــمارش اســناد علمــی در پايــگاه اطالعــات علمــی 

تامســون رويتــرز در شــانزده ســال اخیــر.
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جدول )1(: مقايسه دوازده رشته برتر ايران و ترکیه با يکديگر بر اساس شمارش 
اسناد علمی در پايگاه اطالعات علمی تامسون رويترز در سال 2015.

شــکل )4(: میــزان مشــارکت کشــورهای مختلــف در تولیــد کل اســناد علمــی حــوزه 
ــات  ــگاه اطالع ــی در پاي ــناد علم ــمارش اس ــاس ش ــر اس ــان ب ــی در جه زيست شناس

ــال 2015. ــرز در س ــون رويت ــی تامس علم
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ــه در جــدول شــماره )1( مقايســه شــده اســت.   و ترکی
در کشــور ترکیــه، موضوعــات مختلــف حــوزه پزشــکی 
نســبت بــه کشــور مــا در جايــگاه بهتــری قــرار دارنــد. 

جايگاه ايران در زيست شناسی

در ســال 2015 میــالدی، زيست شناســی در ســیزده 
ريزرشــته )شــامل: بیوشــیمی و زيست شناســی مولکولــی، 
ــت فناوری  ــک، زيس ــت، بیوفیزي ــتی و حفاظ ــوع زيس تن
زيست شناســی  کاربــردی،  شناســی  میکــروب  و 
زيست شناســی  تکوينــی،  زيست شناســی  ســلولی، 
ــی  ــت، زيست شناس ــک و وراث ــیالت، ژنتی ــی، ش تکامل
ــباتی و  ــی محاس ــا، زيست شناس ــیرين و دري ــای ش آبه
ــا انتشــار  رياضیــات، علــوم گیاهــی، علــوم جانــوری( ب
ــی  ــناد علم ــی )11/2 درصــد کل اس ــند علم 230366 س
ــن  ــهم را در بی ــترين س ــال 2015( بیش ــده س ــه ش نماي
ــداد، 2589  ــن تع ــه از اي ــت ک ــته اس ــوم داش ــه عل هم
ســند بــه آدرس ايــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در 
ــد.  ــدات زيست شناســی  1/12 درصــد نشــان می ده تولی
در ســال 2015، رتبــه ايــران در زيست شناســی 24 و 
بــرای ترکیــه 20 بــوده اســت. ايــن در حالــی اســت کــه 
ــهم 31/19،  ــا س ــب ب ــه ترتی ــان ب ــن و آلم ــکا، چی امري
ــا ســوم قــرار  15/71 و 7/23 درصــد در رتبه هــای اول ت
داشــته اند. رده بنــدی کشــورها از نظــر درصــد مشــارکت 
ــد اســناد علمــی جهــان در مجموعــه رشــته های  در تولی
ــان داده  ــکل )4( نش ــال 2015 در ش ــی درس زيست شناس

شــده اســت.
علــوم،  ديگــر  بــا  زيست شناســی  مقايســه  بــرای 
ــک را  ــات و  فیزي ــیمی، رياضی ــی، ش ــته های مهندس رش

ــم.  ــاب کردي انتخ
ــه  ــان )کلی ــی جه ــالدی، مهندس ــته می ــال گذش در س
ــی )9/2  ــند علم ــته های مهندســی( دارای 190574 س رش
درصــد کل اســناد علمــی نمايــه شــده ســال 2015( بوده 
کــه از ايــن تعــداد، 7445 ســند بــه آدرس ايــران منتشــر 
شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمی مهندســی 3/93 
درصــد نشــان می دهــد. در ســال 2015، رتبــه ايــران در 
مهندســی 9 و بــرای ترکیــه 15 بوده اســت. ايــن در حالی 
اســت کــه چیــن، امريــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــا 
ــای اول  ــد در رتبه ه ــهم 26/41، 17/70 و 5/15 درص س
ــالدی،  ــته می ــال گذش ــته اند. در س ــرار داش ــوم ق ــا س ت
ــند  ــا( دارای 189257 س ــه گرايش ه ــان )کلی ــیمی جه ش
ــده ــه ش ــی نماي ــناد علم ــد کل اس ــی )9/2 درص علم

 ســال 2015( بــوده کــه از ايــن تعــداد، 5240 ســند بــه 
آدرس ايــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات 
ــال  ــد. در س ــان می ده ــد نش ــیمی 2/77 درص ــی ش علم
ــه 20  ــرای ترکی ــیمی 12 و ب ــران در ش ــه اي 2015، رتب
ــی اســت کــه چیــن، امريــکا  ــوده اســت. ايــن در حال ب
ــهم 28/83، 15/85 و 7/80  ــا س ــب ب ــه ترتی ــد ب و هن
ــته اند. ــرار داش ــوم ق ــا س ــای اول ت ــد در رتبه ه درص

در ســال گذشــته میــالدی، رياضیــات جهــان دارای 
ــی  ــناد علم ــد کل اس ــی )2/9 درص ــند علم 59292 س
ــداد،  ــن تع ــه از اي ــوده ک ــال 2015( ب ــده س ــه ش نماي
1648 ســند بــه آدرس ايــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا 
ــات 2/78  درصــد نشــان  ــی رياضی ــدات علم را در تولی
ــات 12  ــران در رياضی ــه اي می دهــد. در ســال 2015، رتب
ــی اســت  ــن در حال ــوده اســت. اي ــه 17 ب ــرای ترکی و ب
ــهم  ــا س ــب ب ــه ترتی ــه ب ــکا و فرانس ــن، امري ــه چی ک
22/81، 21/77 و  7/33 درصــد در رتبه هــای اول تــا 

ــته اند. ــرار داش ــوم ق س
در ســال گذشــته میــالدی، فیزيــک جهــان )کلیــه 
ــد  ــی )6/7 درص ــند علم ــا( دارای 139109 س گرايش ه
ــوده کــه  ــه شــده ســال 2015( ب کل اســناد علمــی نماي
ــر  ــران منتش ــه آدرس اي ــند ب ــداد، 3116 س ــن تع از اي
شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمــی فیزيــک 2/24 
ــران  ــه اي ــال 2015، رتب ــد. در س ــان می ده ــد نش درص
در فیزيــک  15 و بــرای ترکیــه 21 بــوده اســت. ايــن در 
حالــی اســت کــه چیــن، امريــکا و آلمــان بــه ترتیــب بــا 
ــای اول  ــد در رتبه ه ــهم 23/54، 20/48 و 9/63 درص س

ــته اند. ــرار داش ــوم ق ــا س ت
ــی،  ــوع زيست شناس ــی و تن ــم بزرگ ــن، علی رغ بنابراي
ســهم تعــداد اســناد علمــی نمايــه شــده و همینطــور رتبه 
جهانــی مــا در حــوزه علــوم زيســتی از ديگــر رشــته های 
ــن  ــر اســت. اي ــن مهندســی پايین ت ــه و همچنی ــوم پاي عل
در حالــی اســت کــه ســهم علــوم زيســتی  در تولیــدات 
ــی  ــت. زيست شناس ــتر اس ــه بیش ــان از هم ــی جه علم
پايــه و اســاس علــوم پزشــکی، داروســازی، دامپزشــکی 
و کشــاورزی و همچیــن محیــط زيســت اســت و اگــر از 
همــه اينهــا بــه عنــوان علــوم حیاتــی يــاد کنیــم، حــدود 
شــصت درصــد تحقیقــات جهــان را بــه خــود اختصــاص 
می دهــد و ايــن نشــان از اهمیــت علــوم زيســتی اســت. 
اگــر امــروزه مشــکالت زيســت محیطــی مختلفــی داريم، 
بايــد جايــگاه زيست شناســان را در همــه کارهــای 
زيربنايــی خــود جســتجو کنیــم. اگــر يــک بــار ديگــر بــه 
ســهم امريــکا در تولیــدات علمــی علــوم زيســتی  توجــه
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ــوم  ــه عل ــت ک ــن اس ــد. اي ــرار می ده ــود ق ــر خ  تاثی
ــا  ــوم م ــرآمد عل ــد س ــی باي ــه م ــور ک ــتی در کش زيس
ــا  ــه تنه ــت و ن ــده اس ــی ش ــار بی توجه ــد، گرفت باش
ــورد  ــی م ــه گاه ــت ک ــوردار نیس ــر برخ ــع بهت از مناب
ــی  ــای خال ــروزه ج ــرد. ام ــرار می گی ــم ق ــری ه بی مه
پژوهشــگران علــوم زيســتی در سدســازی هــا، حفاظــت 
از منابــع خــاک، آب، جنگلهــا و مراتــع، جاده ســازی هــا، 
ــت از  ــرای حفاظ ــا، و ... ب ــهرداری ه ــبز ش ــای س فضاه
منابــع زيســتی و ذخايــر ژنتیکــی خالــی اســت. اهمیــت 
و جايــگاه علــوم زيســتی  در کشــور مــی بايــد بیــش از 
ايــن مــورد توجــه قــرار گیــرد، بويــژه کــه مــا از نظــر 
ــورهای  ــره کش ــتی در زم ــوع زيس ــی و تن ــع طبیع مناب
برتــر جهــان بــوده و شــايد هــم بهتريــن باشــیم.

 کنیــم، بــه اهمیــت آن پــی خواهیــم بــرد. حــدود يــک 
ــوم زيســتی  از آن امريکاســت  ــی عل ــش جهان ســوم دان
و  بــه همیــن نســبت ســهم امريــکا در علــوم حیاتــی در 
جهــان علــم پیشــتاز اســت. پیشــرفت و توســعه کشــورها 
بســتگی بــه توجــه آنهــا بــه حــوزه علــوم حیاتــی و بويژه 
ــات در حــوزه  ــوم زيســتی  دارد. تحقیق ــای عل رشــته ه
ــی  ــول اخالق ــت اص ــع رعاي ــم تاب ــتی  ه ــوم زيس عل
خاصــی اســت و هــم نســبت بــه ســاير رشــته ها بســیار 
ــش  ــق و پژوه ــم تحقی ــای ک ــت. بودجه ه ــه اس پرهزين
در کشــور، بیــش ازديگــر رشــته ها بــر تحقیقــات 
ــت  ــه کیفی ــته و ب ــر گذاش ــتی  تاثی ــوم زيس ــوزه عل ح
ــول  ــت اص ــی رعاي ــانده و حت ــیب رس ــت آن آس و کمی
ــه محیــط زيســت را تحــت اخالقــی و توجــه خــاص ب

شکل )5(. تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترک ايران با ديگر کشورها در سالهای 2015.

شکل )6(. سهم دانشگاه های مختلف ايران در انتشار اسناد علمی کشور در سال 
2015. نام دانشگاه های دارای کمتر از حدود چهارصد سند علمی حذف شده است.
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ــتن 289  ــا داش ــی ب ــی مولکول ــیمی و زيست شناس بیوش
ــون  ــه تامس ــم مؤسس ــگاه عل ــده در وب ــه ش ــريه نماي نش
رويتــرز، ضمــن  برخــورداری از بیشــترين تعــداد 
 )citations( نشــريات بین المللــی، بیشــترين ارجاعــات
ــن  ــن میانگی ــت. باالتري ــرده اس ــود ک ــز از آن خ را نی
ــه نشــريات  ــق ب ــز متعل ــر )impact factor( نی ــور تاثی فاکت
ــر  ــه براب زيست شناســی ســلولی )187 نشــريه( اســت ک
5/6 می باشــد. اينهــا بیانگــر تاثیــر علــوم زيســتی اســت. 
تعــداد نشــريات علــوم زيســتی  نمايــه شــده در وبــگاه 
ــت  ــورد اس ــرز 1588 م ــون رويت ــه تامس ــم مؤسس عل
ــه را در  ــی مؤسس ــه حــدود ده درصــد نشــريات علم ک

ــت.  ــه اس برگرفت
از مجمــوع 230366 ســند علمــی )11/2 درصــد کل 
ــه شــده ســال 2015( کــه در حــوزه  اســناد علمــی نماي
علــوم زيســتی  منتشــر شــده اســت، ســهم بیوشــیمی و 
ــناد  ــد اس ــی 83829 )36/4 درص ــی مولکول زيست شناس
ــکا،  ــوده اســت. امري ــدار ب ــترين مق ــی( بیش زيست شناس
چیــن و آلمــان، بــه ترتیــب، بــا 32/4، 17/1 و 7/8 
درصــد مشــارکت ســه جايــگاه نخســت را در بیوشــیمی 
ــران و  ــرده و اي ــب ک ــی تصاح ــی مولکول و زيست شناس
ترکیــه، بــه ترتیــب، بــا 1/05 و 1/00 درصــد مشــارکت 
ــد.   ــگاه هــای 22 و 24 جهــان را از آن خــود کرده ان جاي
همچنیــن، از مجمــوع 230366 ســند علمــی حــوزه علــوم 
زيســتی  منتشــر شــده در ســال 2015، ســهم بیوفیزيــک 
18921 )8/2 درصــد اســناد علــوم زيســتی ( بــوده 
ــب،  ــه ترتی ــان، ب ــن و آلم ــکا، چی ــم امري ــاز ه اســت. ب
ــل  ــا 32/4، 17/0 و 7/8 درصــد مشــارکت )درســت مث ب
ــگاه  ــه جاي ــیمی( س ــی و بیوش ــی مولکول زيست شناس
نخســت را در بیوشــیمی و زيست شناســی مولکولــی 
ــا  ــب، ب ــه ترتی ــه، ب ــران و ترکی ــا اي ــرده، ام تصاحــب ک
ــای 21 و 18  ــگاه ه ــارکت جاي ــد مش 1/3 و 1/6 درص
ــی  ــاخه زيست شناس ــد.  ش ــود کرده ان ــان را از آن خ جه
محاســباتی و رياضیــات هــم بــا 7090 ســند علمی منتشــر 
ــکا،  ــتی (، امري ــوم زيس ــناد عل ــد اس ــده )3/1 درص ش
چیــن و انگلســتان را، بــه ترتیــب، بــا ســهم 35/6، 14/8 
و 10/1 در رآس رتبه بنــدی قــرار داده و ايــران و ترکیــه، 
ــکان  ــدی در م ــهم 1/6 و 1/0 درص ــا س ــب، ب ــه ترتی ب

ــد. ــرار دارن ــای 16 و 29 ق ه

مشــارکت ايــران بــا کشــورهای مختلــف در تولید اســناد 
علمــی در ســال 2015

همــکاری هــای علمــی بین المللــی نقــش بســیار مهمــی 
در توســعه علمــی کشــورها دارد. شــکل )5( مشــارکت 
ــا دانشــمندان خارجــی کشــورهای  ــی ب دانشــمندان ايران
ــال  ــده در س ــه ش ــی نماي ــناد علم ــر اس ــف در نش مختل
2015 را  نشــان می دهــد. آمريــکا، کانــادا، مالــزی، 
آلمــان، اســترالیا و انگلســتان، رتبــه هــای يــک تــا شــش 
را در مشــارکت علمــی بــا ايــران دارنــد. شــش شــريک 
اول علمــی ايــران همانهايــی هســتند کــه ســال گذشــته 
بیشــترين همــکاری علمــی را بــا ايــران داشــته اند. میــزان 
همکاريهــای علمــی بین الللــی مــا نســبت بــه ســال قبــل 

ــوده اســت. ــی برخــوردار ب از رشــد خوب
میــزان مشــارکت دانشــگاه هــای ايــران در تولیــد اســناد 
ــزان  ــکل )6( می ــال 2015 ش ــده در س ــر ش ــی منتش علم
ــب  ــور را در کس ــر کش ــای برت ــگاه ه ــارکت دانش مش
ــد.  ــی ده ــان م ــال 2015 نش ــتر س ــای بیش ــه ه نماي
دانشــگاه تهــران بــا 2927 )9/4 درصــد کشــور( و 
ــا 2369 )7/6 درصــد  ــوم پزشــکی تهــران ب دانشــگاه عل
کشــور( ســند علمــی منتشــر  شــده بــه ترتیــب در مقــام 
ــر  ــی امی ــگاه صنعت ــت. دانش ــه اس ــرار گرفت اول و دوم ق
کبیــر بــا 1679 )5/4 درصــد کشــور(،  دانشــگاه تربیــت 
مــدرس بــا 1477 )4/7 درصد کشــور( و دانشــگاه صنعتی 
شــريف بــا بــا 1391 )4/4 درصــد کشــور( جايــگاه ســوم 
تــا پنجــم رده بنــدی را گرفته انــد. مجموعــه کل دانشــگاه 
هــای آزاد اســالمی کشــور، بــا انتشــار 5566 ســند علمی 
ــه  ــک ب ــت نزدي ــته اس ــالدی توانس ــال 2015 می در س
ــد. ــد نماي هیجــده درصــد اســناد علمــی کشــور را تولی

ــارات  ــف در انتش ــندگان مختل ــارکت نويس ــزان مش می
ــالدی ــال 2015 می س

نــام 60096 نفر نويســنده در فهرســت نويســندگان 31296 
ســند علمــی ايــران در ســال 2015 میــالدی وجــود دارد. 
ــدار(  ــر در 152 ســند علمــی )بیشــترين مق ــک نف ــام ي ن
تکــرار شــده اســت. نــام چهــار نفــر ايرانــی در بیــش از 
يکصــد ســند علمــی و نــام يــک نفــر خارجــی در صــد 
ــی در  ــر ايران ــت نف ــام هف ســند  تکــرار شــده اســت. ن
هشــتاد تــا نــود ســند علمــی تکــرار شــده اســت. همــه 
نويســندگان، ايرانــی نیســتند. نــام 500 نفــر هــم در بیــن 
ــود ســند علمــی تکــرار شــده اســت کــه  ــا ن هشــتاد ت
ــکاری  ــروزه هم ــتند. ام ــی هس ــا غیرايران ــیاری از آنه بس
علمــی در همــه رشــته های علــوم و حتــی علــوم 
اجتماعــی و در بســیاری از مــوارد علــوم انســانی و هنــر، 
ــر ــاب ناپذي ــته ای، اجتن ــن رش ــات بی ــژه در تحقیق بوي
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 اســت ]24[. کمتــر از نیمــی از کل نويســندگان )60096 
ــارت  ــه عب ــود. ب ــرض نم ــی ف ــود ايران ــر( را می ش نف
ــام حــدود ســی هــزار نفــر ايرانــی را در  ديگــر، تنهــا ن
بیــن کل اعضــای هیئــت علمــی مشــغول در دانشــگاههای 
ديــد.  می تــوان  کشــور  دولتــی  غیــر  و  دولتــی 

نشريات علمی سال 2015 میالدی

اســناد علمــی ايــران در مجموعــه ای شــامل 4593 نشــريه 
ــد دو درصــدی  ــه از رش ــده اســت ک ــر ش ــی منتش علم
 RSC ــريه ــت. نش ــوردار اس ــل برخ ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــه )1/8 درصــد  ــا انتشــار 565 مقال Advances انگلســتان ب

ــوده اســت.  ــی ب ــدف نويســندگان ايران کل( بیشــترين ه
در 22 نشــريه، بیــش از يکصــد مقالــه دارای آدرس 
ايــران بــه چشــم می خــورد کــه 9 تــا از ايــن نشــريات 
ــی هســتند. در پانصــد نشــريه، هــر کــدام بیــش از  ايران
ــد  ــدود ده درص ــت. ح ــده اس ــر ش ــند منتش ــارده س چه
اســناد علمــی کشــور در ســال 2015 در نشــريات ايرانــی 
ــه شــده و دارای  ــرز نماي کــه در مؤسســه تامســون رويت

ــد.  ــار يافته ان ــد، انتش ــور تأثیرين فاکت
ــان را منتشــر   ــی ايرانی ــناد علم ــه اس ــت نشــراتی ک کیفی
ــود  ــیار بهب ــته بس ــال های گذش ــه س ــبت ب ــد، نس می کنن
پیــدا کــرده اســت. در دو نشــريه برتــر جهــان )Nature و 
ــز مجموعــآ 9 ســند در ســال 2015، حــاوی  Science(  نی

آدرس ايــران وجــود دارد کــه شــامل 4 مقالــه کامــل، 1 
ــه ای  ــت تحريري ــب هیئ ــه و 1 مطل ــروری، 3 نام ــه م مقال
می باشــد. در همیــن ســال، بــه آدرس ترکیــه هــم 
ــن دو نشــريه منتشرشــده اســت  ــند در اي ــآ 9 س مجموع
کــه شــامل 8 مقالــه کامــل و 1 مطلــب هیئــت تحريريه ای 
ــآ  ــم مجموع ــعودی ه ــتان س ــه آدرس عربس ــد. ب می باش
ــت  ــب هیئ ــل و 2 مطل ــه کام ــامل 29 مقال ــند، ش 31 س
ــان  ــت محقق ــا حماي ــه ب ــی )البت ــه ای و بیوگراف تحريري
ــه شــده در  خارجــی و تشــويقات خــاص در نظــر گرفت
ــم  ــدس ه ــم اشــغالگر ق ــه آدرس رژي ــن کشــور( و ب اي
ــه  ــل، 2 مقال ــه کام ــامل 44 مقال ــند، ش ــآ 64 س مجموع
مــروری، 4 نامــه و 14 مطلــب هیئــت تحريريــه ای، 

ــد. ــاب می باش ــه کت ــی و خالص بیوگراف

کـالم آخـر

اکنــون پنــج ســال )2015-2011( اســت کــه رتبــه جهانی 
ــمارش ــاس ش ــر اس ــی ب ــناد علم ــار اس ــران در انتش اي

 نمايه هــای اصلــی ســه گانه وبــگاه علــم مؤسســه 
ــی اســت  ــن در حال ــرز  بیســتم اســت. اي تامســون رويت
کــه رتبــه علمــی ايــران در ســال 2000 میــالدی 48 بــوده 
ــوده  ــودی ب ــه بهب ــب رو ب ــال 2011 مرت ــا س ــت و ت اس
ــتگذاری  ــت در سیاس ــم کالن و ثاب ــدم تصمی ــت.  ع اس
ــام  ــت در  نظ ــف مديري ــر ضع ــه خاط ــور ب ــی کش علم
موضع گیری هــای  آن  پــی  در  و  کشــور  پژوهشــی 
در  مســئوالن  برخــی  نقیــض  و  ضــد  و  چندگانــه 
ــی  ــناد علم ــار اس ــد و انتش ــويق از تولی ــت و تش حماي
ــای  ــد بودجه ه ــدم رش ــالوه ع ــی، بع ــطح بین الملل در س
ــی از  ــای ناش ــا گرانی ه ــوآم ب ــگاه ها ت ــی دانش پژوهش
ــران  ــتفاده از مدي ــدم اس ــن ع ــم، همچنی ــورم و تحري ت
ــگاهها  ــی دانش ــای پژوهش ــنا در حوزه ه ــد و آش کارآم
کشــورهای  نابحــق  ايران هراســی های  ســازمانها،  و 
ــی  ــفانه گاه ــه و متاس ــه بیگان ــای ظالمان ــی، تحريم ه غرب
هــم خــودی، عوامــل اصلــی در توقــف رتبــه تولیــدات 
علمــی ماســت. ســهم تحقیقــات از تولیــد ناخالــص ملــی 
ــک  ــزی نزدي ــد، در مال ــک درص ــک ي ــه نزدي در ترکی
ــد،  ــدود 2 درص ــن ح ــور چی ــد، در کش ــه 1/1 درص ب
ــد، در  ــن 2 درص ــور میانگی ــه ط ــا ب ــورهای اروپ در کش
ــن  ــد، در ژاپ ــوان 3/1 درص ــد، در تاي ــکا 2/8 درص امري
3/4 درصــد، رژيــم اشــغالگر قــدس 3/9 درصــد و 
کــره جنوبــی باالتريــن مقــدار، 4/4 درصــد،  و در 
ــه  ــت. آنچ ــوده اس ــد ب ــم درص ــر از نی ــا کمت ــور م کش
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــناد علم ــد اس ــث تولی ــون در بح تاکن
اســت چشــمگیر و قابــل ســتايش اســت و بــا توجــه بــه 
ــن وجــود  ــش از اي ــع بی ــد توق ــه انجــام شــده نباي هزين
ــار  ــزان انتش ــش می ــال، افزاي ــر ح ــه ه ــد. ب ــته باش داش
ــودن  ــی ب ــای علم ــای ادع ــی از راهه ــی يک ــناد علم اس
کشــور اســت. بعــالوه، قبــول داريــم کــه کمیــت تولیــد 
اســناد علمــی، شــرط الزم بــرای توســعه علمــی نیســت 
ــورد نظــر باشــد. ــدات هــم م ــت تولی ــد کیفی ــی باي و م

ســال  هــر  در  جهــان،  پیشــرفته  کشــورهای  در 
ســرمايه گذاری های زيــادی در توســعه علــوم پايــه 
می شــود تــا بــا اســتفاده از آن زمینه هــای توســعه علمــی 
و فنــی و آنــگاه توســعه در قلمــرو صنعــت فرآهــم آيــد. 
کشــورهايی ســرآمد تولیــد علــم بــه طــور عــام هســتند 
کــه در زمینــه علــوم پايه بســترهای الزم را برای پیشــرفت 
معتبــر جهــان  هــای  دانشــگاه  فراهــم ســاخته اند. 
ــکار  ــته ها ب ــن رش ــل در اي ــرای تحصی ــا را ب بهترين ه
ــع  ــل در مقاط ــورها، تحصی ــی کش ــد. در برخ می گیرن
ــه ــوط ب ــد پزشــکی من ــدار مانن ــر رشــته های پرطرف باالت
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 داشــتن مــدرک کارشناســی در يــک رشــته علــوم پايــه 
اســت. کشــورهای تايــوان، ســنگاپور، هنــگ کنــگ، کره 
جنوبــی و ژاپــن در جنــوب شــرق آســیا ســرمايه گــذاری 
زيــادی روی آمــوزش علــوم پايــه در مدارس خــود نموده 
تــا بــا ايجــاد جاذبــه در ايــن رشــته ها بتواننــد نخبــگان 
ــانند.  ــته ها بکش ــن رش ــه اي ــا ب ــگاه ه ــود را در دانش خ
ــرمايه گذاری  ــک س ــه، ي ــوم پاي ــرمايه گذاری در عل س
بلنــد مــدت و خــوب بــوده وباعــث تقويــت ديگــر علوم 
و بويــژه علــوم کاربــردی می شــود. علــوم پايــه، زيربنــا و

ــن ســه  ــم و دي ــوم اســت. فلســفه عل ــای حــوزه عل الفب
ــز اســت: کاهــش درد در جامعــه، افزايــش ســالمت  چی
ــاز  ــتن، نی ــالم زيس ــرای س ــان. ب ــی انس ــه، تعال در جامع
ــاک  ــالم، پوش ــالم، آب س ــذای س ــاک، غ ــوای پ ــه ه ب
ــودن،  ــاک ب ــار پ ــم. معی ــالم داري ــت س ــب و طبیع مناس
ــه مشــخص  ــوم پاي ــودن را عل ــودن و مناســب ب ســالم ب
ــی مشــخص نشــود،  ــی و ناپاک ــا درد، آلودگ ــد. ت می کن
ــط  ــد محی ــرد. باي ــرف ک ــر ط ــود آن را ب ــر می ش مگ
میکروســکوپی و ماکروســکوپی خــود را و همچنیــن 
ــی شــیمی  ــم بشناســیم، يعن آنچــه می نوشــیم و می خوري
بدانیــم. بايــد شــناخت کافــی از انــرژی، تقابــل مــواد و 
ــم،  ــوظ بداري ــود را محف ــم خ ــا بتوانی ــم ت ــا بدانی نیروه
ــاالت آن  ــن و فعل النفع ــره زمی ــم. ک ــک بدانی ــی فیزي يعن
ــم.  ــره درســت ببري ــا از آن به ــم ت را بدرســتی درک کنی
موجــودات زنــده اعــم از جانــوران و گیاهــان را درســت 
ــا طبیعــت اطــراف خــود تعامــل  ــا بتوانیــم ب بشناســیم ت
ســازنده داشــته باشــیم، يعنــی زيســت شناســی بدانیــم. 
ــف  ــه کش ــوط ب ــات مرب ــال اطالع ــا، انتق ــت داده ه ثب
ــه  ــه تجزي ــون خــود و ســرعت دادن ب ــز و راز  پیرام رم
ــم  ــراف ه ــط اط ــود از محی ــت خ ــای برداش و تحلیل ه
نیازمنــد رياضیــات و هندســه اســت. فراگیــری رياضیــات 
ــه  ــده هــوش، اســتعداد و تفکــر خالقان و هندســه، افزاين
ــالم و در  ــط س ــا محی ــل ب ــالم در تعام اســت. انســان س
نتیجــه جهــان ســالم، نیازمنــد دانــش علــوم پايــه اســت 
ــگاه  ــا آن ــد ت ــد و بمان ــی درد باش ــالم و ب ــان س ــا انس ت
بتوانــد بــه تعالــی خــود انديشــه کنــد و بــرای آن راهــی 
بیابــد و گرنــه موجــودی انــگار بی جــان اســت. رقابــت 
ــوم  ــوزه عل ــا در ح ــت آنه ــه رقاب ــورها ب ــی کش علم
ــوزه  ــه در ح ــوری ک ــر کش ــود. ه ــوط می ش ــه مرب پاي
علــوم پايــه قوی تــر باشــد، در قافلــه علــم نیــز پیشــتاز 
ــک  ــردن ي ــف ک ــر متوق ــن خاط ــه همی ــود. ب ــد ب خواه
کشــور در حــوزه علــوم پايــه بــه منزلــه خــارج کــردن 
آن کشــور از رقابــت علمــی اســت. متاســفانه اخیــرا، در

 برنامــه پژوهشــی دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی کشــور 
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــردی بیشــتر م ــات کارب تحقیق
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از بودجه هاي ــن ناش ــت و اي اس
تحقیقــات کاربــردی منظــور می شــود و تحقیقــات 
ــد  ــس و ناکارآم ــات لوک ــه، تحقیق ــوم پاي ــوزه عل در ح
ــن  ــد اي ــف باي ــال تاس ــا کم ــود. ب ــوه داده می ش جل
نکتــه را هــم بگويــم کــه مديــران پژوهشــی کشــور هــم 
ــی در  ــد و حت ــه ندارن ــوم پاي ــدگاه توســعه عل ــآ دي غالب
ــد.  ــم بیگانه ان ــای پژوهــش ه ــا الفب ــوارد ب بســیاری از م
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2010، نشاء علم، مجلد 2، صفحات 16-23، 1390
]10[ صبــوری، علــی اکبــر. تولیــد علــم ايــران در ســال 
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ــد  ــر. تولی ــی اکب ــوری، عل ــرا و صب ــی، میت ]13[ پیرحق
علــم در حــوزه علــوم زيســتی: مقايســه ايــران بــا جهــان 
و قدرت هــای برتــر منطقــه، نشــاء علــم، مجلــد 4، 

صفحــات 10-18، 1392
]14[ صبــوری، علــی اکبــر. تولیــد اســناد علمــی ايــران 
در ســال 2014، نشــاء علــم، مجلــد 5، صفحــات 6-17، 

1394
]15[ صالــح زاده، صالــح و بیــات، مهــدی. جهــش علمــی 
ــت،  ــه )2008-1998(، رهیاف ــک ده ــی ي ــران در ط اي

ــات 30-36، 1388 ــماره 44، صفح ش
ــی گل،  ــح و زلف ــح زاده، صال ــدی، صال ــات، مه ]16[ بی
ــی  ــداف علم ــد اه ــش از موع ــق پی ــی. تحق ــد عل محم
ــم،  ــاء عل ــور، نش ــاله کش ــت س ــم انداز بیس ــند چش س

مجلــد 2، صفحــات 58-64، 1390
]17[ دانشــگر، پرنديــس، تقــوی، فرشــته، صبــوری، علــی 
اکبــر و موســوی موحــدی، علــی اکبــر. تولیــد دانــش در 
ــران وجهــان، نشــاء علــم،  علــوم زيســتی: پیشــتاز در اي

مجلــد 1، صفحــات 24-30، 1390

ــم:  ــت عل ــی کیفی ــر. بررس ــی اکب ــوری، عل ]18[ صب
ــات  ــد 3، صفح ــم، مجل ــاء عل ــار، نش ــريات بی اعتب نش

1391  ،33-42
ــر. داوری  ــی اکب ــوری، عل ــرا و صب ــی، میت ]19[ پیرحق
ــد 4،  ــم، مجل ــاء عل ــی، نش ــريات علم ــی در نش تخصص

صفحــات 106-117، 1393
ــز از  ــر. پرهی ــی اکب ــوری، عل ــته و صب ــوی، فرش ]20[ تق
ســوء رفتارهــای پژوهشــی و ارائــه راهکارهــای مهــاری ، 

نشــاء علــم، مجلــد 4، صفحــات 43-48، 1392
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