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رشد فزاينده توليد علم ايران در جهان

ــتاوردهاي علمي مكتوب آن بين  ــور  نتايج  و دس   كدام كش
سال هاي 1996 و 2008  ،18 برابر شده  و از نظر تعداد مقاله 
ــال هاي مذكور  ــه به 13238 مقاله  در خالل س از736  مقال
ــت براي بسياري از  ــت؟ اين نكته ممكن اس ــد داشته اس رش
ــورها به ويژه كشورهاي غربي پيشتاز علم تعجب برانگيز  كش
ــد    فزاينده اي در انتشار يافته هاي علمي  ــد. ايران، رش باش
ــي ميان ايران و  ــد. اگر روابط سياس در جهان  را دارا مي باش
ــور  ــمندان دو كش آمريكا برقرار بود، بدين معنا كه روابط دانش
ــت؛ تعداد مقاله هاى مشترك بين دو كشور حدود  بهبود داش
ــابه افزايش                                         ــه 1831 در زمان مش ــر يعني از 388 ب ــج براب پن
مي يافت. رشد سريع علم در  كشورهاي خاورميانه، چين، هند 
ــت كه در گزارش نشريه نيوساينتيست  و برزيل، موضوعى اس
ــده  و در اين گزارش،  ــتان تاكيد ش ــلطنتي انگلس ، انجمن س
ــال  ــه مدارك علمي جهان  بين  س ــزان رجوع  ب ــداد و مي تع
ــيوه                                                 ــال هاي 2004 و 2008 به ش ــاي 1993 و 2003 با س ه

مقايسه اي اطالع رساني شده است.
ــران، در زمينه فعاليت هاي  ــور هاى ديگر نيز همانند اي   كش
پژوهشى مايل هستند تا گام هاي بلندي بردارند. براي مثال؛ 
ــال 1996 تا 2008 به  تركيه نتايج پژوهش هاى خود را  از س
ــت و اين دستاورد ناشي از افزايش  چهار برابر افزايش داده اس
ــد بوده است.روند مشابه نيز  بودجه 6 برابري در پژوهش و رش

در كشورهاي تونس، سنگاپور و قطر اتفاق افتاده است.
  در سطح كالن، كشورهاي آمريكا، اروپا و ژاپن از نظر علمي 
هنوز پيشتاز هستند، ولي به دليل صنعتي شدن ساير كشورها ، 
اين برترى در حال كمرنگ شدن مي باشد. بنابراين، در حالي 
ــبت مقاله هاى  مشترك با نويسنده هاى آمريكاهي از  كه نس
ــت، چين  با  2/ 10درصد  ــه 21 درصد كاهش يافته اس 26 ب
ــته  و  ــم به جايگاه دوم صعود داش توليد مقاله از جايگاه شش

جايگاه هند و برزيل نيز  روند بهبود  را نشان مي دهد.
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