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تحقق پيش از موعد اهداف علمي سند 
چشم انداز20ساله كشور

چکیده
در این مقاله عملکرد پژوهشگران ایران طي سال هاي اخیر مبتني برپژوهش هاي نمایه شده بر اساس جدیدترین اطالعات پایگاه اطالعات 
علمی و نمایه س��ازی اسکوپوس)Scopus( بررس��ي و با چند کشور همسایه به خصوص ترکیه وکشورهاي پیشرفته مقایسه شده است. 
نتایج  نش��ان مي دهند که در س��ال  2011 ایران دارای 34,055 س��ند علمي و در مرتبه هجدهم جهان و کشور ترکیه با ارائه 31,150 سند 
علمي در این در مرتبه نوزدهم جهان قرار گرفته اند و در حال حاضر  ایران در سال 2011 رتبه اول را در منطقه از لحاظ تعداد اسنادهاي 
علمي نمایه شده در پایگاه اسکوپوس دارا مي باشد. با لحاظ تعداد اسناد علمی نسبت به کل اسناد منتشر شده دنیا در این سال و همچنین 
لحاظ نمودن نسبت جمعیت هر یک از این کشورها به جمعیت کل جهان نیز جمهوری اسالمی ایران با سهم 1/42 نسبت به ترکیه با سهم 
1/29در مرتبه باالتر بوده و قدرت برتر علمی منطقه در سال 2011 می باشد. این پیشگامی در سال 2012 تا تاریخ 90/11/3  حفظ و ارتقاء 

نیز یافته است.  

مهدي بیات1,2 ، صادق صالح زاده1 ، محمد علي زلفي گل*1 
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مقدمه
هر اثر علمي محصول و مخلوق انسان است ، که از طریق آن  دانش 
ذهني، پژوهش��ي و تجربي هر فرد اعم از اندیش��مند، پژوهش��گر و 
دانشمند به دانش عیني تغییر شکل مي دهد و از تملک شخصي خارج 
ش��ده و به دانش اجتماعي و بشري تبدیل مي شود، به همین دلیل در 
علم مالکیت مطرح نیست و پس از انتشار، دیگران مجاز هستند از آن 

بهره مند گردند، آنرا ارزیابي نموده  حک و اصالح نمایند. 
در مباني دیني ما زکات علم را نشر آن مي دانند، هر چه محیط و دایره 
انتشار بیشتر و بزرگتر و فراملي باشد، آن دانش و سند علمي اثر بخش 
تر بوده و مي تواند در جغرافیاي بزرگتري مورد ارزیابي و اثر بخشي 
قرار گیرد.  امروزه دانش علم س��نجي )Scientometrics ( وظیفه 
ارزیاب��ي اس��ناد علمي و تولیدات علمي را در مقیاس فرد، موسس��ه، 
شهر، کشور و دنیا به عهده دارد. اگر چه اسناد علمي از نظر ساختار و 
محتوا با هم قابل مقایسه نیستند ولي براي اندازه گیري  و کمي نمودن 

تولیدات علمي باالخره به معیار و یا معیارهایي نیاز است. 
در حال حاضر تعداد اس��ناد علمي و ارجاعات به اسناد علمي مالک 
اندازه گیري کمي و کیفي تولیدات علمي در دنیا مي باشد. بنابراین در 
ادامه بر اس��اس تعداد اسناد علمي نمایه شده در یکي از بزرگ ترین 
پایگاه هاي اطالعات علمي جهان به نام اسکوپوس وضعیت علمي و 

جایگاه جمهوري اسالمي ایران مورد بررسي قرار مي گیرد. 

بحث و نتایج
در طي چند سال گذشته به خصوص از سال 1384 که ابتداي شروع 
س��ند چشم انداز نظام جمهوري اس��المي ایران بوده توجه زیادي به 
بررس��ي عملکرد و موقعیت کش��ور هاي مختلف، دانشگاه ها و 22 
ش��اخه مختلف علوم )تعیین شده توسط موسسات معتبر بین المللي( 
در زمینه تولید علم شده تا اینکه کشور بتواند در سال 1404 بر اساس 

چشم انداز رتبه نخست را در منطقه به دست آورد ]1-11[. 
یکي از مس��ائل بس��یار مهمي که در این سند بر آن تکیه شده جهش 
علمي ایران و افزایش تولیدات علمي اس��ت به طوري که بر اس��اس 
این س��ند قرار است که ایران در سال 1404 از مهم ترین رقیب خود 
در منطقه یعني ترکیه پیش��ي گرفته و رتبه نخست علمي در منطقه را 

به خود اختصاص دهد. 
در این نوشته عالوه بر مقایسه وضعیت علمی ایران و ترکیه، وضعیت 
علمی 45 کش��وري که از لحاظ علمي مطرح بوده و داراي رتبه باالتر 
مي باشند بر اساس تعداد اسناد علمي نمایه شده در پایگاه نمایه سازي 
اس��کاپوس و همچنین رده بندي آنها بر اس��اس تعداد اسناد علمي به 
نسبت جمعیت در سال 2011 مورد مطالعه واقع شده است. تحقیقات 
پیش��ین با توجه به حداقل س��همي که هر کشور مي بایست، با توجه 
به جمعیت خود، از تولید علم در جهان داش��ته باشد مفهوم خط فقر 

علمي را ابداع نمودند]12[.
 بنابراین جمعیت ایران تقریبا 1% جمعیت جهان مي باشد، بر اساس 
ای��ن نظریه وقتي ایران در زیر خط فقرعلمي قرار خواهد داش��ت که 

سهم آن از تولید علم جهان کمتر از 1% باشد. 
نتایج نش��ان داده اس��ت که سهم کشور هاي پیش��رفته در تولید علم 

چندین برابر س��هم آنها از جمعیت جهان اس��ت. به طور مثال س��هم 
کشورهاي سوییس و آمریکا از تولید علم در جهان به ترتیب نزدیک 
به  سیزده و شش برابرسهم آنها از جمعیت جهان مي باشد]12[. البته 
باید توجه نمود که آمار فوق مربوط به تولید علم این کشور ها در کل 
ش��اخه هاي علوم مي باشد و در برخي از شاخه ها سهم آنها حتي به 
بیش ازبیست برابر سهم آنها نسبت به سهم جمعیت شان به جمعیت 
جهان نیز مي رسد. خوش��بختانه بررسي ها نشان داده است که ایران 
از سال 2010 از خط فقر علمي عبور کرده و در سال هاي اخیر بطور 

نسبي رشد بسیار خوبي در تولید علم داشته است]13-15[. 
این نکته قابل توجه اس��ت که کش��ور هاي موف��ق در تولید علم در 
واقع همان کش��ور هاي پیشرفته اي هس��تند که بیش از دیگران مقاله 
در مجالت معتبر بین المللي منتشر مي کنند. مسلما« ممکن است که 
برخي از مقاالت منتش��ر ش��ده مصداق تولید علم نباشند، اما بررسي 
عملکرد کش��ورها و ش��اخه هاي مختلف عل��وم در زمینه تولید علم 
با توجه به کل  مقاالت مجالت نمایه ش��ده توسط پایگاه هاي معتبر        

بین المللي روشي ممکن، منطقي و عملي مي تواند باشد. 
بنابراین در این نوشته به بررسي میزان اسناد علمي نمایه شده از ایران در 
پایگاه اطالعات علمي و نمایه سازي اسکوپوس در سال هاي 2009-

2011 مي پردازیم. همچنین  تولید علم در کش��ور ترکیه که با کشور 
جمهوري اس��المي ایران رقیب می باش��د، در این سال ها با و بدون 
در نظ��ر گرفتن جمعیت نیزمورد توج��ه و تجزیه و تحلیل قرارگرفته 

است.

جهش علمي ایران در سال هاي اخیر
بر اس��اس جدیدترین گزارش پایگاه اطالعات علمي و نمایه س��ازي 
بین المللي اس��کوپوس جمهوري اسالمي ایران در سال 2011 با ارائه 
بیش از 34,059 سند علمي نمایه شده) تا تاریخ 90/11/3 ( توسط این 
پایگاه رتبه هجدهم را در دنیا به خود اختصاص داده است. همان طور 
که در جدول 1 مشاهده مي گردد، بیشترین تعداد مقاالت در سال هاي 

2009-2011 مربوط به آمریکا، چین و انگلستان مي باشد. 
از ط��رف دیگر اگر جمعیت هر کش��ور را نیز درنظر بگیریم و تعداد 
اس��ناد علمي منتشر شده توسط هر کش��ور را بر جمعیت آن تقسیم 
نماییم، مش��اهده مي شود که آمریکا هر چند که بدون در نظر گرفتن 
جمعی��ت در رتبه اول علمي قرار دارد، اما با در نظر گرفتن این معیار 
به رده هجدهم در رده بندي جهاني مي رس��د و کش��ور کم جمعیت 
س��وئد با ارائه  33,340 س��ند علمي هر چند که از لحاظ فقط تعداد 
اسناد علمي نمایه شده در سال 2011 تنها یک رده باالتر از ایران و در 
رده نوزدهم جهان قرار دارد، اما با در نظر گرفتن نسبت جمعیت این 
کشور به جمعیت جهان رتبه اول را از لحاظ تولیدات علمي در سطح 

جهان به نام خود ثبت مي کند. 
کشور ایران نیز در سال هاي اخیر رشد علمي بسیار خوبي را از خود 
نش��ان داده به طوري که در سال 2009 بدون در نظر گرفتن جمعیت 
و تنها بر اساس تعداد اسناد علمي نمایه شده رتبه بیست و یکم را در 
سطح بین المللي داشته و در سال 2010 با تعداد 28,149 سند علمي 

نمایه شده  رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است.  
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شایان ذکر است که کشور ترکیه نیز در سال 2009 تعداد 28,431 سند 
علمي در رتبه هجدهم در سال 2010 با ارائه  31،412 سند علمي در 
رتبه نوزدهم و در س��ال 2011 با ارائه 31,150 ) تا تاریخ 90/11/3 ( 
سند علمي باز هم رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است)جدول 
1 و 2 را مشاهده نمایید(. طبق جدول نشان داده    مي شود که ایران 
در س��ال 2011 نسبت به سال 2010  داراي رشد علمي 14 درصدي 
بوده که این واقعیت بیانگر و نمایانگر آن است که پژوهشگران ایراني 
توانس��ته اند قبل از موعد تعیین ش��ده در سند چشم انداز 20 ساله از 
رقباي خود در عرصه علم و پژوهش پیش��ي گرفته و رتبه نخست را 

در منطقه به خود اختصاص دهند. 
هر چند تمامي مواردي که تا به حال بحث شد تنها مربوط به مقایسه 
تعداد اس��ناد علمي بدون در نظر گرفتن جمعی��ت بود، اما اگر میزان 
جمعیت را نیز در س��ال 2011 براي این دو کش��ور در نظر بگیریم به 
طوري که کشور چین را به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا به عنوان 
مرجع در نظر گرفته و تعداد اس��ناد علمي سایر کشورها را نسبت به 
جمعیت چین همگن سازي کرده و بر این اساس کشورها را رده بندي 
کنیم خواهیم دید که  داده ها  نش��ان مي دهد که ایران در سال 2011 
رتبه س��ي و یکم و ترکیه در این س��ال رتبه سي و چهارم را به دست 
خواهد آورد که این خود نمایانگر جمعیت پویاي پژوهش��ي در ایران 
اس��ت. جمعیت جهان در س��ال 2011 ،  6946044000 نفر  و تعداد 
کل مقاالت در این سال 2132426 مي باشد. داده های جدول شماره 
3 نشان می دهد ایران با لحاظ نسبت جمعیت خویش با سهم 1/42 از 
ترکیه با سهم 1/29 نیز در مرتبه باالتری قرار گرفته و در منطقه قدرت 

اول علمی می باشد.

راهکارها و راهبردهاي پیشنهادي براي حفظ و 
ارتقاء كمي و كیفي رتبه علمي كشور:

از آنجایي که تعداد پژوهش��گران به نسبت جمعیت یکي از شاخص 
هاي توسعه یافتگي کشورها مد نظر قرار   مي گیرد و همچنین افزایش 
تعداد پژوهشگران بالتبع در افزایش تعداد تولیدات علمي و همچنین 
تولید ثروت از دانش مؤثر اس��ت. تمامي موارد و داده هاي ذکر شده 
در جداول 1 تا 3 را مي توان مربوط به توس��عه و تأسیس  دوره هاي 
تحصیالت تکمیلي وبه ویژه مقاطع دکتري و پس��ادکتري در کشور و 
افزایش جذب نیروهاي قوي در جامعه هیات علمي در دانش��گاه ها، 
مراکز آموزشي و پژوهشي کشور دانست، که با تالش و پشتکار شبانه 
روزي خود باعث اعتالي پرچم نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران 

در منطقه و جهان شده اند. 
 بدیهي است که تاسیس مقاطع تحصیالت تکمیلي به ویژه دوره هاي 
دکتري در دانش��گاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي در استانهاي کشور 
هم منجر به تحقق عدالت آموزشي در سراسر کشور خواهد شد و هم 
زمینه ساز ادامه روند پرشتاب علمي مي شود و از طرفي توزیع متوازن 

علمي را نیز در کل جغرافیاي کشور شاهد خواهیم بود.
 البته در تاسیس دوره هاي دکتري به مزیت هاي نسبي منطقه اي نیز باید 
توجه ویژه نمود، تا ساختار تولید علم کشور بهینه باشد. به عنوان مثال 
در استان هاي مجاور دریا رشته هاي کشتي سازي، دریا نوردي، شیالت 
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و غیره در اس��تان هاي نفت خیز رش��ته هاي مرتبط، در اس��تان هایي 
که توانایي کشاورزي دارند رش��ته هاي کشاورزي و مرتبط و باالخره 
شرایطي مهیا گردد که در تمامي زمینه ها و رشته هاي علمي تولید علم 

داشته  باشیم. 
راهبرد مهم دیگر تجهیز کارگاه ها و آزمایش��گاه ها در دانش��گاه ها، 
مراکز آموزش��ي و پژوهشي کشور است. واقعیت این است که همان 
گون��ه که علم جدید فناوري و تجهیزات نو را بوجود مي آورد، براي 
تولید علم نو نیز به تجهیزات و فناوري جدید نیاز است و یک رابطه 
تعادل��ي بین علم و فناوري وجود دارد. علم امروز فناوري فرداس��ت 
و فن��اوري امروز براي تولید علم فردا ی��ک ضرورت غیر قابل انکار 
اس��ت. امروزه به اطالعات علمي که از طریق تجربي از دستگاه هاي 
قدیمي که از استانداردهاي الزم برخوردار نیستند اعتماد نمي شود و 
لذا ارزش انتش��ار ندارند چرا که براي گزارش یافته هاي پژوهش��ي، 

استانداردها و داده هاي به روز الزم است. 
بنابراین براي تولید علم به روز و استاندارد، تجهیزات به روز و پیشرفته 
الزم است. این موضوع باعث شده است که کشورهاي در حال توسعه 
از نظر س��طح کیفي تولی��دات علمي در مرتبه پایین تر از کش��ورهاي 
پیشرفته، قرار داشته باشند. این ادعا بدین معناست که توزیع اسناد علمي 
در مجالت معتبر دنیا نیز فاکتور مهمي در ارزیابي وضعیت علمي افراد، 

موسسات و کشورها مي باشد. 
یعني باید نسبت تولیدات علمي کشور در تمامي سطوح مختلف و در 
تمامي مجالت از بهترین تا نازل ترین مجالت توزیع متوازني داش��ته 
باش��د، اگر حضور اسناد علمي ایران در مجالت رده اول دنیا کم باشد، 
بیانگر این است که از نظر کیفي ما در رتبه مناسبي قرار نداریم. حضور 
فع��ال در بهترین مجالت علمي دنیا نیاز به تجهیزات ویژه اي دارد، از 
طرف دیگر ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه و حرکت در راستاي 
نیازهاي جامعه نیز نیاز به داشتن آزمایشگاه ها و کارگاه هاي مجهز دارد. 
امید اس��ت متولیان علمي و مدیران اجرایي کشور این واقعیت  را  مد 
نظر قرار داده و موجبات افزایش بهره وري و استفاده از توان دانشمندان، 
پژوهش��گران فراهم آورند. تا به همت واالي دانشمندان پرتالش بتوان 
ضمن حفظ رتبه نخست فعلی در منطقه در ارتقاء کمي و کیفي آن نیز 

گام هاي موثرتري برداشت.
 

نتیجه گیري
کسب رتبه نخست علمي در منطقه  قبل از موعد مقرر در سند چشم 
انداز 20س��اله کشور یک افتخار بزرگ ملي است. این واقعیت بیانگر 
پیشگامي اندیشمندان، دانشمندان، پژوهشگران، و دانش پژوهان نسبت 
به سایر بخش هاي مسئول، از جمله وزارتخانه ها، نهادهاي و سازمان 
ها، در سند چشم انداز 20 ساله کشور مي باشد. البته از نخبگان یک 
جامعه چنین انتظاري هم مي رود که همیش��ه پیش��تاز و الگو باشند. 
به پاس قدرداني از این عزیزان، مس��ئولین کش��ور باید در بسترسازي 
مناس��ب جهت استفاده هر چه بیش��تر و افزایش بهره وري  از ایشان 
از هیچ دریغ ننمایند، بویژه تجهیزات ابزار دقیق دس��تگاهي و بودجه 
تحقیقاتي مناس��ب و پهناي باند اینترنت پر س��رعت براي جستجوي 

اطالعات و محاسبات در اختیار آنها قرار دهند. 
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از جمله اقدامات تشویقي و انگیزه در راستاي بستر سازي مي توان به 
تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه ها  و ارائه ملزومات آموزشي و پژوهشي 
اشاره نمود. اختصاص سهم بودجه پیش بیني شده پژوهشي از درآمد 
ناخالص ملي براساس برنامه پنجساله توسعه پنجم یکي از موثرترین 

اقدامات مي تواند باشد. 
دانشمندان، اندیشمندان و دانش پژوهان نیز براي فتح قله هاي علمي 
برتر نیاز به برنامه ریزي موثرتري داش��ته و ارتقاء سقف پرداز علمي 
ایش��ان یک ضرورت اس��ت. این به دین معني است که ایشان باید  با 
انتش��ار اس��ناد علمي خویش در ده درصد مجالت برتر دنیا و توزیع 
تولی��دات علمي خویش در س��طوح مختلف کمی��ت و کیفیت را با 

یکدیگر در تولید علم تلفیق نماید.
به نظر مي رس��د زیباترین لحظه هاي عمر هر دانشمند ، زماني باشد 
که تأثیر علم خویش را در رفاه ، سالمت، قدرت، امنیت و ثروت بشر 
مش��اهده نماید. بنابراین مس��یر بعدي را که دانشمندان کشور باید آن 
را به پیمایند، حرکت در راس��تاي تولید ثروت از دانش است. در این 
صورت،  تولید علم با شدت بیشتري منجر به پیشرفت کشور خواهد 
شد. این آرزو نیاز به افرادي دارد که خط شکني علمي نمایند و بخشي 
از توانایي علمي و تحقیقاتي خویش را در راس��تاي پیشبرد تحقیقات 
کاربردي صرف نمایند، چرا که دومین هدف موجود در س��ند چشم 
انداز 20 س��اله کشور کس��ب رتبه اول فناوري در منطقه است. فن و 

فناوري به هنر به کار گیري علم گفته مي شود. 
در فناوري مالکیت مطرح اس��ت و فناوري قابل خرید و فروش بوده 
و منجر به تولید ثروت  مي گردد ]16[. به امید روزي که دانشمندان، 
اندیش��مندان، دانش پژوهان کش��ور در زمینه هاي فن��اوري هم مرز 
ش��کني نموده و با پشتوانه علمي موجود سرانه ملي کشور را افزایش 
داده و دانش و ثروت تولید نماید. خوشبختانه با تاسیس پایگاه نمایه 
سازي جهان اسالم )ISC( بستر مناسب جهت نمایه کردن علوم بومي 
کشورهاي اسالمي مهیا شده و استخر دانش کشور شکل گرفته است. 
انتظار مي رود با برنامه ریزي چکیده مقاالت و رفرانس هاي مقاالت 
بومي به زبان انگلیس��ي همراه با  مقاالت چاپ شده و نمایه شوند و 
با اتصال آنها به پایگاه هاي اطالعات علمي و نمایه س��ازي دنیا نظیر 
ISI و SCOPUS بت��وان تولید علم واقعي کش��ور هاي اس��المي از 
جمله جمهوري اسالمي ایران را به خوبي تجزیه و تحلیل نمود. با این 
اقدام  بخش��ي از توان تحقیقاتي سایر کشورها ناخودآگاه در راستاي 
موضوعات علمي بومي کشور ما بکار گرفته خواهد شد و در حقیقت 
آنه��ا در تیم نیازه��اي تحقیقاتي بومي ما بازي خواهن��د کرد و پازل 

تحقیقاتي کشور ما را کامل خواهند نمود. 
ضمن آنکه تعداد اسناد علمي کشور در پایگاه هاي اطالعات علمي دنیا 

افزایش چشم گیري خواهد یافت و کالم آخر انتظار مي رود دانشمندان 
مسلمان بر اساس مباني دیني خویش در  ضبط، ثبت و انتشار یافته هاي 
علمي و پژوهشي خود اخالق علمي را در کامال رعایت نمایند، چرا که 

از تکرار ناسودمند در انتشار باید به طور جدي پرهیز نمود ]17[. 
عالوه بر کس��ب رتبه نخست علمی کشور در منطقه در مرحله بعدي 
برنامه ریزي براي کسب رتبه هاي برتر دانشگاه ها، مراکز آموزشی و 

پژوهشگاه هاي کشور در منطقه و جهان است. 
در این رابطه بستر سازي خاصي الزم است، که به بخشي ازآنها اشاره 
شد. راهبرد ساده و مهم دیگر هماهنگي با شیوه نمایه سازي مستندات 
علمي است. با توجه به اینکه در عصر انفجار اطالعات دستیابي دقیق 
به س��وابق افراد، دانش��گاه ها و ... بدون سازماندهي اطالعات دشوار 
مي باش��د، بهره مندي از دانش بش��ري انتشار یافته های پژوهشي در 
نشریات علمي توسط نمایه سازي ممکن مي باشد و جستجو تنها در 
صورتي مي تواند به بازیابي جامع ترین و مانع ترین مدارک و اس��ناد 
علمی منتهي شود، که اصول نمایه سازي توسط نویسندگان در درجه 

اول رعایت شود. 
در نمایه کردن مس��تندات علمي، نویس��ندگان آن ها، اولین کس��اني 
هس��تند که باید اصول نگارش را در انتخاب اس��امي و نش��اني هاي 
آکادمیک رعایت نمایند تا نمایه سازي به صورت صحیح انجام پذیرد. 
با نمایه سازي صحیح است که دستیابي دقیق به سوابق علمي افراد و 
موسسات علمي، پژوهشي میس��ر شده و رتبه بندي واقعي کشورها، 
مراکز آموزشي و پژوهش��ي در سطح جهان تعیین مي گردد. به دلیل 
عدم آش��نایي برخي از نویس��ندگان با نام صحیح دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقات��ی، مقاالت آنها در ذیل نش��اني صحیح دانش��گاه ها و مراکز 
متبوع خود نمایه نش��ده اس��ت ب��ه گونه اي که ای��ن واگرایي و عدم 
وحدت رویه در ثبت نام مراکز آموزش��ي و پژوهشي  به خصوص به 
زبان انگلیس��ي، جایگاه واقعي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور را 

در رتبه بندي جهاني تنزل داده است]19-18[. 
برگزاري کارگاه هاي آموزش��ي در خصوص شیوه تدوین مستندات 
علم��ي، اخالق علمي، تکنیک هاي نمایه س��ازي، اصول و ضرورت 
ارجاع و استناد مي تواند مشکل فوق را برطرف نماید. کیفیت و سطح 
اسناد علمی چاپ شده کشور باید به گونه ای باشد، تا محققین داخل 
و خارج از کشور از اطالعات علمی آنها استفاده نموده و به آنها ارجاع 

و استناد نمایند. 
ضروری اس��ت که تعداد ارجاعات به اس��ناد علمی کشور هم سطح 
با افزایش تعداد کمی آنها باش��د، در این صورت، رتبه نخست کیفی 
علمی کشور نیز بر اساس تعداد ارجاعات و استنادات در منطقه حفظ 

و ارتقاء خواهد یافت.
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c 2011 جدول 1. وضعیت علمي کشورهاي برتر تولید کننده علم دنیا در سال های 2009، 2010 و

a رتبه بر اساس تعداد مقاالت چاپ شده هر کشور
b رتبه با لحاظ نسبت جمعیت هر کشور به جمعیت کل جهان

cداده ها استخراج شده در تاریخ )25 90/11/3(
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جدول 2. مقایسه نوع اسناد علمي ایران و ترکیه در سال هاي 2011-2009

جدول 2. مقایسه نوع اسناد علمي ایران و ترکیه در سال هاي 2011-2009

 )%(X : نسبت مقاالت هر کشور به مقاالت کل جهان
 )%(P : نسبت جمعیت هر کشور به جمعیت کل جهان

SX  : نسبت مقاالت نسبي به جمعیت نسبي
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