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چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت
همایشها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی
آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی ،
اجتماعی ،فرهنگی کشور
محمدرضا قانع *

دکتری علم اطالعات و دانش شناسی
دانشیار گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع ـ مرکز منطقه ای
اطالع رسانی علوم و فناوری

سمیرا کیومرثی

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ـ گرایش علم سنجی
مرکز منطفه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

دریافت1396/5/29 :

پذیرش1396/10/23 :

چکیده :هدف پـژوهش اارـر بررسـی ورـعیل توتیـدات علرـی ایـراز ـ از
انقالب تا  1395با تأکید بر مقاالت هرایش هـا مقـاالت پـر اسـتناد و دام و مقـاالت
دسترسی آزاد با نگاهی به انوز برنامه توسعه ا تصادی اجترـاعی فرهنگـی کشـور
مــی باشــدو پــژوهش اارــر تحلیلــی ـ توفــیفی اســل کــه داده هــای پــژوهش از
( Clarivate Analyticsتامسوز رویترزسابق) استخراج گردیدو برای این منظـور
در جسل وجوی پیشرفته با اسـتفاده از فرمـو  CU=IRANاطالعـات مربـوب بـه
ایراز تهیه شدو جامعه پژوهش شام ک مدارک علری ایراز در بازه زمانی  1310تـا
 1931( 1395تا  2016میالدی) مـی باشـد کـه پـ

از بازیـابی داده هـا بـا توجـه بـه

واادهای تحلی مورد نظر پژوهش (مقاالت هرـایش هـا مقـاالت پراسـتناد و دام
مقاالت دسترسی آزاد) مورد تحلی و ارزیابی رار گرفتندو یافته ها نشاز داد مقاالت
هرایش ها رشد اب توجه ای در گذر زماز داشته اند و به طور کلی ـ از انقـالب
اسالمی هیچ مقاتـه هرایشـی از ایـراز در ایـن پایگـاه ش ـل نشـده اسـل و رشـد ایـن

فصلنامۀ علری پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطالعات ایراز
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
دورن متن:
در فهرست منابع:

مقاالت بعد از پیروزی انقالب اسالمی می باشد به طوری که از  1مقاتـه هرـایش در
سا  1368به  3529مقاته در سا  1394رسیده اسل (با  502مقاته در هفـل مـاه او
) 1395و هرچنین ورعیل مقاالت پراستناد و دام نشـاز مـی دهـد بـه طـور کلـی ایـن
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در این پایگ اه به ش ل رسیده اسلو از سـوی دیگـر ورـعیل مقـاالت دسترسـی آزاد
ااکی از باال رفتن میزاز استق ا پژوهشگراز از این مقاالت می باشـدو هرچنـد رشـد
اب توجه این مقاالت مربوب به دهه چهارم اسل که جرعاً  25813مقاتـه دسترسـی
آزاد به ش ل رسیده اسل که بیشتربن آز مربوب به سا  1394برابر با  4502می باشدو
یافته ها نشاز داد که رشد مرکب ساالنه هرایش ها در فافله زمانی برنامه دوم توسعه
برابر  % 47/12مـی باشـد کـه ایـن میـزاز در برنامـه سـوم کـاهش را نشـاز مـی دهـد
( )%19/64و رشـد منفــی برابــر  8/38را شـاهد هســتیمو در برنامــه چهـارم نــر رشــد
مقاالت هرایش ها  %35/37اسل و نس ل به برنامـه سـوم رشـد  % 6/06را نشـاز مـی
دهدو در فافله برنامه پنجم نس ل به برنامه چهارم رشد نزوتـی  %18/82را تجربـه مـی
کنیمو در خصوص مقاالت پر استناد و دام در فافله برنامه های دوم تا پنجم بـا رشـد
منفی مواجه نیستیم وتی رشد این مقاالت چشرگیر نری باشـدو در طـو برنامـه هـای
او تا پنجم رشد مقاته های دسترسی آزاد اب توجـه بـوده اسـل امـا در فـد رشـد
یک برنامه پنج ساته به برنامه دیگر چشرگیر نری باشدو در این رابطـه یافتـه هـا نشـاز
داد در برنامه پنجم توسعه نس ل بـه برنامـه چهـارم  % 6/59کـاهش را شـاهد هسـتیمو
اگرچه ایراز از تحـا کریـل علرـی بـه جایگـاه شایسـته ای رسـیده الزم اسـل بـه
پژوهش های کیفی کاربردی بیش از هر زماز مطابق با انوز برنامه توسعه ا تصـادی
اجتراعی فرهنگی کشور توجه شود و مسئوالز و برنامه ریزاز کشـور ایـن مسـئله را
در اوتویل رار دهند تا با تالش محققاز کشـور و ارایـل هـای الزم در ایـن زمینـه
اضور تأشیرگذار علم و فناوری در رفاه جامعه مشاهده شودو
کلیدواژهها :توتید علم ایراز

از انقالب بعد از انقالب مقاالت هرایش ها

مقاالت پراستناد مقاالت دام مقاالت دسترسی آزاد انوز برنامه توسعه ا تصـادی
اجتراعی فرهنگی کشور
*دکتر محردررا انع ghane@ricest.ac.ir

 .1مقدمه

ارائه فعاتیل های پژوهشی در اتب های مختلف مانند مقاته نشریه مقاته کنفران
کتاب طرح پژوهشی تجلی پیدا می کندو انتشار یافته های علری در هر یک از اتب های مورد
نظر با استفاده از شاخص های مربوطه اب بررسی و سنجش می باشندو بخشی از سنجش
کشورهای جهاز در راستای توسعه یافتگی م تنی بر شاخص های علم و فناوری اسلو در این رابطه
شاخص های عرلكردی بر تعداد طرح های تحقیقاتی مقاته های پژوهشی در نشریات معت ر
ارجاعات به آنها تعداد اختراعات و اکتشافات ش ل شده تعداد کتاب های محققانه تعداد
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مقاالت از سا  1385به بعد جرعاً  1134مقاته پراستناد و  45مقاته دام می باشند کـه
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متوتیاز امور پژوهش و فناوری می باشدو از این رو برای بقاء و ادامه ایات علری در محیط ر ابل
جهانی مناسب سازی شرایط و ایجاد امكانات و تالش برنامه ریزاز و پژوهشگراز در این رابطه از
اوتویل های سیاسل گذاری در علم و فناوری هر کشور محسوب می شودو مدیریل چنین
سیاستگذاری ها کیفیل و کریل توتیدات علری را که نشانگر تأشیر گذاری کشورها در اوزه
های تخصصی علم اسل ارتقاء می بخشدو اگرچه کیفیل نتایج پژوهش از اهریل خافی
برخوردار اسل و در سنجش توسعه و تأشیرگذاری علری مورد توجه خاص می باشد عرلكرد
کرّی کشورها در اوزه های تخصصی و رشد توتیدات علری را نری تواز نادیده گرفل زیرا
بررسی عرلكردکیفی م تنی بر عرلكرد کرّی می باشدو
در ایراز نیز یكی از شاخص های مهم توسعه و ارتقای علری توجه به مقوته توتید علم از
از انقالب 1357-1310
وجه کرّی و کیفی اسلو توتیدات علری ایراز در طو سا های
( 1978-1931میالدی) و بعد از پیروزی انقالب ( 1395-1358شرسی) مصادف با (2016-1979
م) ااتراالً از اتگوی خافی ت عیل می کند که بنظر می رسد این اتگو می تواند به مدیراز علری
سیاسل گذاراز و برنامه ریزاز کشور در برنامه ریزی علری کرک شایانی نرایدو به تحا اهریل
ورعیل توتیدات علری در فافله های زمانی مختلف در اوزه های موروعی خاص و در
راستای مشخص شدز سرل و سوی این فعاتیل ها مطاتعاتی توسط محققاز کشورفورت گرفته
اسل (کرامل فر و رفیعی  )1394به عالوه در خارج از کشور نیز پژوهش هایی به بررسی ورعیل
توتیدات علری کشور ایراز در مقایسه با دیگر کشورها پرداخته اند (کینگ 2004؛ موئد )2016و
در بررسی های کتابسنجی یا علم سنجی به مؤتفه های میزاز مقاته ها و در این رابطه استنادها
هركاری های علری در سطح مراکز آموزش عاتی داخلی منطقه ای یا بین اترللی و هم نویسندگی
توجه شده اسلو در این مطاتعات کرتر مقاته های هرایش ها مورد بررسی پژوهشگراز بوده اسلو
یكی از مزیل های کریل توتید علم استفاده از این سنجه در رت ه بندی های بین اترللی مراکز
آموزش عاتی به تنهایی یا در ترکی ی با چند سنجه مرت ط اسلو تعداد انتشارات و شاخص رشد آز
فرفا در محدوده مقاته نشریات نری باشدو از این رو مطاتعه یافته های علری که در هرایش ها ارائه
می شوند یا از طریق نشریات دسترسی آزاد اب استفاده می باشند موروع تحقیق پژوهشگراز بوده
اسلو رویكرد کیفی به توتیدات علری منتشر شده در سنجه هایی مانند مقاالت پر استناد و مقاالت
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گردهرای های علری و تجاری سازی نتایج تحقیقات تأکید داردو بر این رار سیاستگذاراز و
برنامه ریزاز اوزه پژوهش ارایل از فعاتیل های علری و محققاز را در اوتویل کاری خود
دادند (بذرافشاز و مصطفوی )1390و از طرفی کیفی سازی شاخص های عرلكردی مورد توجه

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

در تحقیقات پیشین مشاهده می شود که کشورهای جهاز از نظر میزاز توتیدات علری و
استناد مورد بررسی رار گرفته اندو کینگ ( )2004در پژوهش خود توتیدات علری  31کشور را
از این منظر بین سا های  1993تا  2000بررسی نرودو نتایج این پژوهش نشاز داد که کشورهای
توسعه یافته مانند آمریكا انگلستاز آتراز ژاپن و فرانسه به ترتیب مقام های او تا پنجم را دارند
و کشور ایراز در رت ه سی ام وا ع شده اسلو این بررسی نیز نشاز داد  84/5درفد از مقاالتی که
بین سا های  2000-1993بیشترین ارجاعات را دریافل نروده اند از کشورهای عضو سازماز
هركاری ا تصادی و توسعه ( )OECDمی باشند (هشل کشور او یعنی آمریكا انگلی آتراز
ژاپن فرانسه کانادا ایتاتیا و سوئی )و کشور های بعدی ( 9کشور)  13درفد این مقاالت را
توتید کرده اند و دیگر کشورهای با یرانده ( 14کشور) که ایراز هم یكی از آز ها به شرار می
رود توتید کننده 2/5درفد ک مقاالت بوده اندو بهره وری و عرلكرد پژوهشی که از شاخص
های عرلكردی ـ کیفی در ارزیابی علم و فناوری کشورها محسوب می شوند نتایج مفیدی برای
سیاستگذاری و برنامه ریزی ارائه می دهندو در این رابطه کشوهای خاورمیانه در یک دوره زمانی
 33ساته ( )2013-1981در پایگاه تامسوز رویترز مورد ارزیابی رار گرفتند ()Gul et al. 2015و
مطاتعه مورد اشاره  15کشور خاور میانه شام  :بحرین مصر ایراز عراق اسرائی اردز کویل
ت ناز عراز طر عربستاز فعودی سوریه ترکیه امارت متحده عربی و یرن را بر اساس 6
شاخص (تعداد ک مدارک تعداد ک استنادات میانگین استناد به ازای هر مقاته درفد استناد
مدارک تاشیر نس ی در مقایسه با جهاز و مجروع عرلكرد) مورد بررسی رار دادو نتایج نشاز داد
اسرائی در ترام شاخص ها مقام او را ااراز کرده اسلو ترکیه و ایراز از نظر تعداد ک مدارک
و تعداد ک استنادات در وب علوم به ترتیب مقام دوم و سوم در بازه زمانی مورد نظر داشتندو
کویل با باالترین درفد استناد مدارک بعد از اسرائی در جایگاه دوم ت ناز از نظر تاشیر نس ی (در
مقایسه با جهاز) در مقام دوم و طر و ایراز از نظر مجروع عرلكرد به ترتیب در رت ه دوم و چهارم
رار دارندو در یک تحلی کتابسنجی طوتی انتشارات علری نرایه شده کشورهای خلیج فارس و
کشورهای هرسایه خاورمیانه در تامسوز رویترز و اسكوپوس مورد بررسی رار گرفته اسل ( Moed
)2016و نتایج ااکی از آز بود که ایراز در سا  2015با فافله زیاد از کشورهای اوزه خلیج
فارس به کشوری پیشرو و برجسته در منطقه ت دی شده اسل و شرکای علری خود را از آمریكا و
اروپای غربی به کشورهای جنوب شر ی آسیا مانند چین ماتزی و کره جنوبی تغییر داده اسلو به
تحا وجود پتانسی های علری ـ ا تصادی در خاور میانه بررسی فعاتیل های پژوهشی در این
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دام نظر پژوهشگراز را نیز به خود جلب نروده اسلو
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جریاز سا های  1996تا  2014اسرائی از نظر تعداد ک استنادها و نس ل استنادها به ازای هر
مدرک کشوری پیشرو در خاورمیانه محسوب می شود در ااتی که ترکیه و ایراز هرراه با مصر و
عربستاز سعودی کشورهای برجسته از نظر توتیدات علری در میاز کشورهای خاورمیانه می باشندو
از سوی دیگر چهار کشور ایراز ترکیه عربستاز سعودی و مصر سریعاً در اا پیشرفل هستند
هرچند هنوز از نظر عرلكرد از متوسط جهانی پایین تر می باشندو مطاتعات مورد اشاره و دیگر
مطاتعات نشاز داده اند که دو ر یب عرده علری در خاور میانه و بین کشورهای اسالمی ایراز و
ترکیه می باشندو این موروع سیاستگذاری و برنامه ریزی را برای توسعه پایدار کشور و ارایل از
تحقیق و توسعه اائز اهریل می کند که در اسناد باالدستی مانند انوز برنامه توسعه ا تصادی
اجتراعی فرهنگی کشور مورد توجه خاص می باشد (مجل

شورای اسالمی )1396و

هرانطور که پیش تر اشاره شد عالوه بر مقاته های نشریات مقاته های ارائه شده در
هرایش ها از بُعد سنجش فعاتیل علری یک کشور اایز اهریل هستندو مقاته های هرایش ها
موروع محور می باشندو اگرچه در اوزه های تخصصی مختلف به طور کلی انتشار یافته های
پژوهش در نشریات معت ر مرجح اسل در مقاب متخصصاز رشته هایی مانند مهندسی و کامپیوتر
ترای به ارائه نتایج پژوهش در هرایش ها و انتشار آنها در مجروعه مقاالت دارند()Shamir 2010و
بر این رار کیفیل هرایش ها مانند نشریات معت ر از موروعات مهم برای پژوهشگراز اسلو در
2
این رابطه از سنجه های ارزیابی هرایش ها مانند رریب تأشیر هرایش 1تأشیر استنادی هرایش
فاکتورهای ترکی ی هرایش 3که از جرع سنجه های رریب تأشیر هرایش تأشیر استنادی آز
تعدادمقاته های ارائه شده (اندازه هرایش ) 4و طو عرر هرایش( 5تقسیم تعدا استنادهای دریافتی
یک هرایش بر ک استنادهایی که هرایش ها در طو زماز دریافل کرده اند محاس ه می شود)
می تواز نام برد ()Martins et al. 2009و در ارزیابی ها که مرت ط با تحلی استنادی می باشند
ورعیل نویسندگاز و نشریات استنادکننده به مقاته های هرایش ها مورد نظر بوده اسل ( Clausen
1

)Conference Impact factor (CIF
)Conference Citation Impact (CCI
3
)Conference Combined Factor (CCF
4
)Conference Size (CS
5
)Conference Longevity (CL
2
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بخش از جهاز وا عیل ها و توانرندی هایی را برای عال ه منداز آشكار می نرایدو با توجه به این
وا عیل بروندادهای علری  16کشور خاورمیانه در طو دوره زمانی  1996تا  2014با  27کشور از
اروپای غربی و با میانگین توتید جهانی مقایسه گردید ()Cavascini 2016و یافته ها نشاز داد در
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فارم از سنجه های استنادی سنجه ای که بر پایه وجه اجتراعی پژوهش اسل و کیفیل هرایش را
می سنجدنیز مورد استفاده می باشدو این سنجه را "وفلل با خودی( " 2اِندوگامی) نامیده اند و از
نظر متخصصاز علوم اجتراعی این گونه تعریف شده اسل که "سنل ازدواج فقط در محدوده
یک جامعه محلی طایفه ای یا یله ای" فورت می پذیرد و این مفهوم به رفتار اجتراعی دیگری
یعنی ارت اب علری تعریم داد شده اسل و از این طریق میزاز تعام علری افراد با افراد دیگر خارج
از گروه سنجیده می شودو در ت ین اندوگامی ترای یک فرد یا یک گروه که اغلب در فعاتیل
علری با افراد منتخب یک گروه کوچک هركاری می کنند بررسی می شود ( Montolio,
)Dominguez-Sal, and Larriba-Pey 2013و شیوه های دیگری در ارزشیابی کیفیل هرایش ها مورد
توجه پژوهشگراز بوده اسلو این شیوه ها در ارزشیابی شهرت و کیفیل هرایش ها در علم
مشخص نرودند ( Zhuang et al.

کامپیوتر را با کنكاش در خصیصه های اعضای کریته برنامه ریزی
)2007و یكی از این خصیصه ها اندازه کریته برنامه ریزی اسل که این تحقیق نشاز داد بین تعداد
اعضای کریته برنامه ریزی و کیفیل هرایش ها رابطه مستقیم وجود داردو متوسط مقاته های
اعضای کریته ویژگی دیگر مورد بررسی بوده اسلو نتایج نشاز داد با توجه به اینكه فعاتیل علری
اعضای کریتۀ هرایش های مشهور پر بارتر بوده اسل اما تفاوت چندانی بین هرایش های باکیفیل
باال و پایین از این منظر وجود نداردو در مقاب افزایش مشارکل علری اعضای کریته با هركاراز
دالتل بر شهرت هرایش داردو به ع ارتی بین میزاز هم نویسندگی و شهرت هرایش رابطه وجود
داردو در ارزیابی هرایش ها خصیصه های دیگر مانند مرکزیل بینابینی و نزدیكی اعضای کریته که
از روش تحلی ش كه های اجتراعی اتخاذ گردیده اند مورد توجه می باشندو مرکزیل نزدیكی در
ش كه علری فافله یک پژوهشگر با پژوهشگراز دیگر را مورد سنجش رار می دهد و درجه
باالی نزدیكی یک فرد به افراد دیگر دالتل بر شهرت فرد درش كه علری داردو از طرف دیگر
مرکزیل بینابینی درت ارت اب پژوهشگر را با هركاراز در ش كه می سنجد که ااکی از تأشیر
گذاری فرد بر دیگراز به عنواز طب علری در ش كه اسل (سهیلی و عصاره )1392و در این راستا
بررسی ها نشاز می دهد هرایش های کیفی در کریته برنامه ریزی خود از پژوهشگراز مشهور که
به طور متوسط دارای درجه مرکزیل بینابینی و نزدیكی باالیی دارند استفاده کرده اند ( Zhuang
Google PageRank
Endogamy

1
2
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 )and Wormell 2001و به گونه ای بر پایه رت ه بندی ففحات وب 1اسل که توسط گوگ مورد
استفاده می باشدو ارزیابی در این بستر بر این اعده استوار اسل که ارزش یک اشر یک نشریه
یک نویسنده یا یک وب سایل به میزاز ارزش و اعت ار استناد کننده یا پیوند دهنده مربوب اسلو
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می گیرد که در اوزه های تخصصی تعدادی پژوهشگر برتر شهره به نوشتن مقاته های کیفی
هستند ()Yan and Lee 2007و از این رو در ارزیابی کیفی هرایش ها در مقاب تحلی استنادی
سنجه های هسته محور پیشنهاد شده اسلو بررسی های انجام گرفته از جن ه های مختلف نشاز می
دهند که مقاالت هرایش ها به عنواز بخشی از توتیدات علری مورد توجه تحلی گراز می باشندو
این گفتراز علری در مجروعۀ کارنامه علری هر کشوری جایگاه خافی دارد و پویایی محققاز را
در ج هۀ تحقیق و تعامالت با شرکای علری در سطح خُرد و کالز نشاز می دهدو
در تحلی های استنادی سنجش کیفیل مقاته بر پایه استناد می باشدو اگرچه استناد سنجه
مهری اسل وتی عدد مطلق نری تواند گویای کیفیل باشدو به هرین منظور استنادها به هنجار می
شوند تا اب تعریم به جامعه مورد بررسی باشندو در سنجش یک وااد تحقیقاتی مانند پژوهشگر
دانشگاه نشریه وکشور کیفیل و اشرگذاری فعاتیل های پژوهشی از اهریل برخودار اسلو به
گونه ای که در نظام های رت ه بندی دانشگاه ها در دو سطح ملی و بین اترللی به مقاته های پر
استناد به عنواز نشانه ای از کیفیل فعاتیل علری و در نتیجه ارزیابی عرلكرد پژوهشی توجه خاص
می شود () Rodríguez-Navarro 2012; Bornmann et al. 2014و در نظام بین اترللی رت ه بندی الیدز
هلند به این شاخص توجه ویژه شده اسلو مقاته های پر استناد از جن ه های مختلف مانند اوزه
های موروعی (Bauer, Leydesdorff, Bornmann 2016؛  Garousi and Fernandes 2016؛ Marx,
 Haunschild, Thor, Bornmann 2017؛  )Zhang, Guan 2017اوزه سردبیری نشریه ( Lin, Hou, Wu
2016؛  )Campanario, Acedo 2007توتیدات علری در مناطق جغرافیایی مختلف ( Pislyakov,
Shukshina 2014؛ Madhan, Chandrasekar, Arunachalam 2010؛  )King 2004مورد بررسی رار
گرفته اندو از شاخص دیگر که در ارزیابی کیفی توتیدات علری به کار می رود مقاالت دام اسلو
این گونه مقاالت نشاز می دهند که مقاتۀ یک اوزه موروعی در یک فافله دو ماهه بعد از
ورود به نرایه استنادی علوم از مقاالت دیگر تأشیرگذارتر اسلو شناخته شدز آنها توسط هركاراز
و استفاده از یافته ها در تحقیقات خودشاز (به ع ارتی استناد به آنها) تأشیر گذاری آنها را مشخص
می نرایدو داده های کرّی از این دسل بهره وری و تخصصی بودز مراکز آموزش عاتی و
پژوهشگراز را در تجزیه و تحلی ها نرایاز می نراید و مكرلی اسل بر نظر کارشناساز موروع
()Cozzens 1989و
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)etal. 2007و به ع ارتی بین این دو سنجه و اعت ار هرایش هر ستگی وجود داردو مقاالت هسته که
معروال توسط مؤتفاز مشهور نوشته می شوند در نشریات یا هرایش های معت ر چاپ یا ارائه می
گردندو سنجش اعت ار هرایش ها با محوریل مقاالت و نویسندگاز هسته با این پیش فرض فورت
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اشاعه نتایح اشر خود در نشریات دسترسی آزاد و واسپارگاه های سازمانی یا موروعی ترغیب
نروده اسل و در ارزیابی عرلكرد و تأشیر گذاری پژوهشی سازماز ها نشریات مؤتفاز و کشورها
مورد نظر محققاز می باشند (Antelman 2004؛Sotudeh and Horri 2009؛et al. 2016 Miguel
؛)Caruso, Nicol, Archambault 2013و پدیداری اشر مطاتعه بیشتر و دریافل استناد از مؤتفه هایی
هستند که پژوهشگر سازماز وی و نهاد های سرمایه گذار بر آنها تأکید دارند ( Ale Ebrahim et al.
)2014و برآیند این سه مؤتفه اضور دانشگاه ها و پژوهشگراز آنها را در سطح ملی و بین اترللی
ارت اب علری فعا تر می نراید و تأشیر گذاری آنها را بیشتر می کند()Pisoschi and Pisoschi 2016و
بر این رار ارت اب بیشتر در اوزه تخصصی فرد را می تواند به طب آز اوزه نزدیكتر نراید و یا
خود به طب ت دی شود و به کرک سیاستگذاری سرمایه گذاراز در پژوهش کرّیل و کیفیل
تحقیقات را افزایش داد () Ebadi and Schiffauerova 2015و برای افزایش کرّی و کیفی پژوهش
سازماز های متوتی در یک کشور شرایط مساعد را باید فراهم نرایند تا بهره وری علریِ بیشتری
ااف گردد ()Torrisi 2013و هركاری علری با متخصصاز اوزه مربوطه بویژه در سطح جهانی دو
ویژگی به هرراه دارد :یكی میزاز توتیدات علری فرد را افزایش می دهد و دیگری پدیداری اشر را
در سطح وسیع تری امكاز پذیر می سازد که برآیند این دو پیشرفل در ورعیل علری یک کشور
ایجاد می نراید ()De Beaver and Rosen 1979و نكته اب تأم این اسل که فرف دسترسی آزاد
به یک اشر علری موج ات تأشیرگذاری آز را افزایش نری دهد بلكه کیفیل خودِ اشر عام تعیین
کننده اسل ()Swan 2010و
پژوهشگراز ایرانی در عرفه علم در اوزه تخصصی خود فعاتیل های اب توجهی
داشته اند که در پایگاه های استنادی بین اترللی نرایه گردیده و از طرف تحلی گراز علم مورد
مطاتعه بوده و می باشدو در این مطاتعات عوام تأشیر گذار مانند عوام ا تصادی اجتراعی سیاسی
را باید در نظر داشلو ایراز پ از جنگ به تحا ش ات نس ی رشد اب توجهی در انتشار مقاالت
داشته اسلو تدوین و تالش در اجرای برنامه های پنج ساته او تا سوم س ب توسعه فرهنگی
اجتراعی و ا تصادی در کشور گردیدو بر این رار به تحا سرمایه گذاری بیشتر در امر تحقیقات
(ات ته نه در اد مطلوب مورد نظر) توتید علری ایراز با سیر فعودی و با شیب اب وتی افزایش
یافل (معین وهركاراز )1386و در این زماز رشد توتیدات علری در اوزه های مختلف علوم را
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دسترسی آزاد به اطالعات به عنواز شیوه ای در انتقا و دستیابی به یافته های تحقیق
توجه پژوهشگراز را به خود معطوف کرده اسلو رشد این اام جدید اطالعات در سطح بین
اترللی میاز متخصصاز اوزه های مختلف ( )Frass, Cross, and Gardner 2013پژوهشگراز را در
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فعودی مقاالت اسلو از تحا کیفی بررسی توتید علم ایراز در سا  2014با نگاهی به روند آز
در  4دهه گذشته در وب علوم نشاز داد تعداد مقاالت پراستناد ایراز در سا  ( 249 2014تقری ا
 )%0/9و تعداد مقاالت دام برابر با ( 29تقری ا  )%0/1می باشد (کرامل فر و رفیعی)1394و بررسی
ورعیل علری یک کشور برای سیاستگذاری فحیح علم مفید اسل و از این طریق متوتیاز
پژوهش را در محیط ر ابل جهانی برای برنامه ریزی د یق و تعیین میزاز سهم و تأشیرگذاری در هر
اوزه علری آگاه می نراید (معین محرودی ررایی )2005و در این رابطه پایش توتیدات علری
ایراز در نیره او دهه  2000عرلكرد باالی متوسط جهانی را نشاز می دهد ( )Sotudeh 2010و با
سیاسل های ارایتی سهم ایراز رو به افزایش می باشد ( Gupta, Ahmed, Gupta, and Tiwari
)2015و این بهره وری علری را می تواز در اکثر اوزه های موروعی مشاهده کرد ( Sarwar and
)Hassan 2015و دیده بانی کرّی و کیفی فعاتیل پژوهشی بویژه در عرفه بین اترللی فرود و فراز
های این کنش اجتراعی را مشخص و آینده نگری در این جهل که توسعه پایدار کشور را به
هرراه دارد میسر می سازدو نكته اب تأم این اسل که تحقیقات نشاز می دهد ایراز در میزاز
توتید علری به طور چشرگیری فعا می باشد و از یافته های دیگراز استفاده می نراید وتی میزاز
استفاده جهانی از یافته های پژوهشگراز ایرانی نیز باید افزایش یابد ()Chi and Glänzel 2017و
پژوهش های م تنی بر علم سنجی نشاز می دهند موروع از اهریل برخوردار اسل و باید
در بررسی های طوتی مورد توجه رار گیرندو منط ق بر پیشینه های موجود در زمینه توتید علم
ایراز پژوهشی که توتید علم ایراز را از دوراز از انقالب اسالمی تا سا 2016 -1931( 1395
م) از جن ه های ورعیل مقاالت هرایش ها مقاالت پراستناد و دام و مقاالت دسترسی آزاد مورد
بررسی رار دهد مشاهده نری شود و از طرفی با توجه به اهریل توتید علم و نقش مسلم آز در
مناس ات بین اترللی و توسعه علری ررورت پرداختن به آز ااساس می شودو از آنجاکه پژوهش
های کری به بررسی ورعیل مقاالت پرداخته اند ررورت دارد ورعیل مقاالت هرایش ها به
دتی یكی از مهم ترین مجراهای انتقا یافته های علری در سطح بین اترللی مقاالت پراستناد و
دام که معیاری از میزاز کیفیل آشار علری می باشند و مقاالت دسترسی آزاد به عنواز پدیداری
بیشتر اشر مورد توجه رار گیرند و روند رشد آنها در گذر زماز مشخص شود تا از این منظر
تصویری از ورعیل علری کشور در سطح کرّی و کیفی ارائه شودو
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شاهد هستیمو اسن زاده اسفنجانی و هركاراز ( )1387روند توتیدات علری نویسندگاز دانشگاه
علوم پزشكی ایراز را طی سا های مختلف بررسی کردندو آناز به این نتیجه رسیدند که نیری از
مقاالت نویسندگاز دانشگاه علوم پزشكی ایراز در وب علوم به ش ل رسیده که نشاز دهنده افزایش
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هدف پژوهش اارر بررسی ورعیل توتیدات علری ایراز شام مقاالت هرایش ها
مقاالت پراستناد و دام و مقاالت دسترسی آزاد در بازه زمانی و بعد از انقالب اسالمی از سا
های  )1931( 1310تا  ) 2016(1395می باشدو بر این اساس میزاز توتید مقاالت هرایش ها
مقاالت پر استناد و دام و اب دسترس کردز مقاالت را که تحل عنواز مقاالت دسترسی آزاد
مطرح می باشند در چهار دهه بعد از انقالب با در نظر گرفتن بازه زمانی انوز او تا پنجم برنامه
توسعه ا تصادی اجتراعی فرهنگی کشور مورد بررسی رار می دهدو
 .3روش شناسی پژوهش

پژوهش اارر تحلیلی ـ توفیفی اسل که به منظور انجام آز از روش اسنادی با استفاده
از منابع ردیف دوم داده ها از پایگاه استنادی  Clarivate Analyticsاستخراج گردیدند و
مورد تحلی استنادی رار گرفته اندو جهل تجزیه و تحلی بخشی از داده ها از تحلی رگرسیوز
از انقالب کلیه مقاالت هرایش ها
استفاده شده اسلو منظور از پژوهش های علری ایراز
مقاالت پراستناد و دام و مقاالت دسترسی آزاد از سا های  1931تا  1977میالدی مصادف با سا
از پیروزی انقالب اسالمی و هرین نوع مقاالت بعد از انقالب تا تاریخ
های  1310تا 1356
 1395/8/1میباشد که در پایگاه استنادی ( Clarivate Analyticsتامسوز رویترزسابق) نرایه
شدهاندو تعداد ک توتیدات در این مدت برابر با  304936مدرک می باشد که شام مقاالت
مقاالت هرایش ها چكیده ها نقد و بررسی نقد کتاب نامه ها و ووو اسل ()All Documentsو
برای بررسی بهتر سا های بعد از انقالب اسالمی به چهار دهه :دهه او  1978( 1366 -1357تا
1987م ) دهه دوم  1988( 1376 -1367تا  1997م) دهه سوم  1998( 1386 -1377تا  2007م) و
دهه چهارم  2008( 1395 -1387تا  2016م) تقسیمبندی شدهاندو داده های پژوهش با راهكار
جسل و جوی  CU=IRANدر جسل و جوی پیشرفته این پایگاه بازیابی شدندو سپ برای
دستیابی به داده های مورد نظر اهداف پژوهش سیاهه بازیابی شده با هر یک از واادهای تحلی
 hot paper highly cited paperزیر مجروعه  TOP papersاز یک طرف و Open
 access paperو  Proceeding paperاز طرف دیگر به طور جداگانه محدود گردید و
داده های هر سیاهه با سا انتشار تحلی و ارزیابی شد.
 .4یافته های پژوهش
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 .2اهداف پژوهش

چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت همایش ها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی کشور | قانع و کیومرثی

به طور کلی در بازه زمانی مورد بررسی  37390مقاته هرایش از ایراز در Clarivate
 Analyticsبه ش ل رسیده اسل (جدو )1و ورعیل مقاالت هرایش ها با بررسی آمارهای
موجود در این پایگاه نشاز داد در دوراز پیش از انقالب اسالمی تا سا  1988(1367م) که
مصادف با پایاز جنگ تحریلی اسل هیچ مقاته ی هرایشی از ایراز در این پایگاه به ش ل نرسیده
اسلو در دهه دوم یعنی از سا  1997-1988( 1376 -1367م) مقاالت هرایش به جز سا 1368
( 1989م) که یک مقاته در این پایگاه به ش ل رسیده اسل رشد نس تاً خوبی داشته اند ( 847مقاته
هرایش)و در طی این  10سا با توجه به جدو  1نر رشد از ساتی به سا دیگر متفاوت اسل اما
نر رشد مرکب ساالنه با وجود نوسانات در این  10سا برابر  % 76/17می باشدو در دهه سوم
( 1386-1377برابر  2007 -1998م) به تدریج تعداد این مقاالت افزایش یافل ( 10296مقاته
هرایش) وتی نر رشد مرکب ساالنه  % 29/30اسلو هرانطور که آمارها نشاز می دهد سا 1368
( 1989م) از ایراز تنها یک مقاته هرایش به ش ل رسانده اسل و در سا  1990( 1369م) به 14
مقاته رسیده و در سا  1997( 1376م) به  288مقاته افزایش یافته اسلو تفاوت نر رشد مرکب
ساالنه دهه دوم به دهه سوم ناشی از این موروع اسلو مقاالت هرایش ها در دهه چهارم (-1387
 1395برابر  )2016 – 2008به میزاز  26247مقاته اسلو توجه به این موروع اایز اهریل اسل که
داده های سا  1395مربوب به او آباز ماه این سا اسل ( 22اکت ر )2016و نر رشد مرکب
ساالنه در طی دوره چهارم منفی اسلو اگر  7ماه سا  95را در نظر بگیریم نر رشد منفی برابر
( )-% 20/65می باشدو منطقی تر آز اسل که به تحا عدم پایاز سا  1395این سا نادیده گرفته
شود و در این فورت نر رشد منفی ( )- % 1/63اسلو در دهه چهارم در سا های 1389 1388
 1392 1391و  1393شاهد رشد منفی مقاالت هرایش ها از ساتی به سا دیگر هستیمو از ابتدای
دهه دوم (1988=1367م) تا انتهای دهه چهارم (2015=1394م) نر رشد مرکب ساالنه % 33/88
را نشاز می دهدو چنانچه تا اوای آباز ( 1395اکت ر  )2016محاس ه شود این نر رشد برابر 23/92
 %اسلو با توجه به اینكه در سطح جهانی در سه دهه مورد بررسی نر رشد مرکب ساالنه مقاالت
هرایش های بین اترللی به عنواز یک فعاتیل علری بروز مرزی برابر  22/75درفد اسل این
نر برای ایراز  34/51درفد را نشاز می دهدو در این فافله زمانی سهم جهانی ایراز از مقاالز
هرایش ها  0/5درفد اسل (ک جهاز )7/536/537و
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 1-4مقاالت همایش ها

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

دهه های مورد بررسی

سال

تعداد مقاالت

سهم بر حسب

نرخ رشد در

همایش ها

درصد

هر سال

()%

(1989 )1368

1

0

%0

(1990 )1369

14

/04

%0

(1991 )1370

14

/04

%0

(1992 )1371

21

/06

%50

دهه دوم

(1993 )1372

108

/29

%414

( 847تعداد مقاته)

(1994 )1373

112

/30

%4

(1995 )1374

158

/42

%41

(1996 )1375

131

/35

%-17

(1997 )1376

288

/77

%120

(1998 )1377

231

/62

%-20

(1999 )1378

169

/45

%-27

(2000 )1379

357

/96

%111

(2001 )1380

386

1/03

%8

(2002 )1381

524

1/40

%36

(2003 )1382

859

2/30

%64

دهه سوم

(2004 )1383

1068

2/86

%24

( 10296مقاته)

(2005 )1384

1521

4/07

%42

(2006 )1385

2163

5/79

%42

(2007 )1386

3018

8/07

%40

برنامه او توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه
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جدول  .1وضعیت مقاالت همایش ها بعد از انقالب اسالمی
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( 26247تعداد مقاته)

برنامه پنجم توسعه

جرع ک

(2009 )1388

3793

10/14

%-6

(2010 )1389

2902

7/76

%-23

(2011 )1390

3297

8/82

%14

(2012 )1391

3275

8/76

%-1

(2013 )1392

2847

7/61

%-13

(2014 )1393

2076

5/55

%-27

(2015 )1394

3529

9/44

%70

(2016 )1395

502

1/34

-

37390

 2-4مقاالت پراستناد و داغ

این مقاالت از اواخر دهه سوم و از سا  2006( 1385م) در این پایگاه موجود می باشند و
از این دهه هیچ مقاته ی پراستنادی مشاهده نشدو از سا  1385تا سا 2015( 1394م) تعداد
این مقاالت افزایش یافته و از  31مقاته پراستناد در سا  1385به  220مقاته در سا  1394رسیده
اسلو نر رشد این مقاالت طی سا های مذکور برابر با  % 609/7می باشد که نر رشد مرکب
ساالنه در هر سا برابر با  % 21/65اسلو بعالوه در مجروع  1134مقاته پراستناد تا سا 1394
مشاهده شد و تعداد  45مقاته جزء مقاالت دام بوده اند؛ بیشترین مقاالت دام نیز مربوب به سا
 1394می باشدو آمارها نشاز می دهد که ورعیل توتیدات علری ایراز در پایگاه بین اترللی
Analytics Clarivateاز تحا میزاز استنادهای کافی برای تحا شدز در مقاالت پر استناد
در ورعیل مطلوبی رار نداشته و تنها تعداد  1134مقاته پراستناد از ک  304936توتید علری ایراز
در این پایگاه موجود اسلو به ع ارتی  % 0/37از توتیدات علری کشور در بازه زمانی مورد نظر
جزء  % 1مقاالت برتر می باشندو هرچنین اوزه های موروعی که بیشترین تعداد مقاالت پراستناد
و دام را به ش ل رسانده اند می تواز به اوزه های مهندسی شیری مكانیک انرژی و سوخل
ترمودینامیک فیزیک ریاریات علوم و فناوری علم مواد و علوم کامپیوتر اشاره نرودو از آنجا
که استناد در فورت به هنجار شدز نشانی از میزاز کیفیل توتیدات علری اسل ورعیل مقاالت
پراستناد پژوهشگراز ایرانی در پایگاه  Clarivate Analyticsگویای این اسل که هرچند
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دهه چهارم

(2008 )1387

4026

10/77

%33

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

تالش بیشتری باید فورت پذیرد (جدو )2و

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 22:31 IRST on Tuesday November 20th 2018

میزاز توتیدات علری ایراز پیشرفل های چشرگیری تا به امروز داشته اسل اما از تحا کیفی
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سال

دهه های مورد بررسی

تعداد
مقاالت

تعداد مقاالت

سهم مقاالت

سهم مقاالت

داغ

پراستناد بر

داغ بر حسب

حسب

درصد ()%

پراستناد

درصد()%

مطابق با

مطابق با جمع

جمع کل هر

کل هر دهه

دهه بطور

بطور جداگانه

جداگانه

(2006 )1385

31

-

35/6

-

( 87مقاته پراستناد)

(2007 )1386

56

-

64/4

-

برنامه چهارم توسعه

(2008 )1387

40

-

3 /8

-

(2009 )1388

53

-

5 /1

-

دهه چهارم

(2010 )1389

88

-

8 /4

-

( 1047مقاته پراستناد)

(2011 )1390

75

-

7 /2

-

(2012 )1391

106

-

10/12

-

(2013 )1392

148

-

14/13

-

(2014 )1393

189

7

18/05

15/6

(2015 )1394

220

28

21/01

62/2

(2016 )1395

128

10

12/22

22/2

جرع ک

1134

45

%100

%100

نر رشد مقاالت

609/7

دهه سوم

برنامه پنجم توسعه

پراستناد و دام طی سا
های مذکور()%

 3-4مقاالت دسترسی آزاد

ورعیل مقاالت دسترسی آزاد با توجه به آمارهای بدسل آمده از پایگاه بین اترللی تامسوز
رویترز ااکی از آز اسل که این مقاالت پیش از انقالب اسالمی تا اواخر دهه دوم یعنی سا
 1997( 1376م) بسیار اندک هستند؛ بطوریكه جرعاً  17مقاته دسترسی آزاد در این بازه زمانی اب
م شاهده اسلو رشد نس تاً خوب این مقاالت از دهه سوم به بعد آغاز می شود و تا امروز به روند
فعودی خود ادامه داده اسلو در دهه سوم ( )1386-1377این مقاالت از  3مقاته در سا 1377
( 1998م) به  469مقاته در سا  2007( 1386م) رسیده اسلو شاید بتواز یكی از دالی این مسئله

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 22:31 IRST on Tuesday November 20th 2018

جدول  .2وضعیت مقاالت پراستناد و داغ بعد از انقالب اسالمی

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

سا  1387به  4502مقاته در سا  1394رسید که به طور محسوسی می تواز رشد و پیشرفل این
مقاالت را مشاهده نرودو هرچنین به طور کلی از مهم ترین اوزه های موروعی که ترای به
انتشار مقاالت دسترسی آزاد داشته اند می تواز به اوزه های بهداشل محیط داروسازی و
دارو شناسی پزشكی عرومی مهندسی علوم و فناوری شیری ریاریات پزشكی و فیزیک اشاره
نرودو هرانطور که اشاره شد مقاالت دسترسی آزاد تا پایاز دهه دوم ( )1997=1376رشد بسیار
اندکی داشته اسلو از دهه سوم رشد جهشی را مشاهده می کنیم (جدو  )3با نر رشد مرکب
ساالنه برابر  % 50/13و
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را گسترش فناوری های نوین اطالعاتی و ارت اطی از جرله اینترنل و محیط وب دانسلو در دهه
چهارم از سا  2008( 1387م) به بعد این مقاالت رشد چشم گیرتری پیدا کردند تا جایی که می
تواز نقطه اوج آنها را به این دهه نس ل داد؛ زیرا از مرز  1000مقاته ع ور کرده و از  1107مقاته در

چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت همایش ها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی کشور | قانع و کیومرثی

دهه های مورد بررسی

سال

تعداد مقاالت

سهم بر حسب

نرخ رشد در هر

دسترسی آزاد

درصد()%

سال

مطابق با جمع
کل هر دهه
بطور جداگانه

(1973 )1352

1

%10

%0

(1974 )1353

1

%10

%0

(1975 )1354

3

%30

%200

(1976 )1355

4

%40

%33/3

(1977 )1356

1

%10

%-75

(1978 )1357

-

%0

%0

(1979 )1358

-

%0

%0

(1980 )1359

1

%33/33

%0

(1981 )1360

-

%0

%0

دهه او

(1982 )1361

1

%33/33

%0

( 3مقاته)

(1983 )1362

-

%0

%0

(1984)1363

-

%0

%0

(1985 )1364

-

%0

%0

(1986 )1365

-

%0

%0

(1987 )1366

1

%33/33

%0

از انقالب اسالمی
( 10مقاته)
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جدول  .3وضعیت مقاالت دسترسی آزاد قبل و بعد از انقالب اسالمی

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

(1989 )1368

-

%0

%0

دهه دوم ( 4مقاته)

(1990 )1369

-

%0

%0

برنامه او توسعه

(1991 )1370

1

%25

%0

(1992 )1371

-

%0

%0

(1993 )1372

-

%0

%0

(1994 )1373

-

%0

%0

(1995 )1374

-

%0

%0

(1996 )1375

1

%25

%0

(1997 )1376

2

%50

%100

(1998 )1377

3

% 0 /3

%50

(1999 )1378

7

% 0 /7

%133/3

دهه سوم

(2000 )1379

15

% 1 /6

%114/3

( 941مقاته)

(2001 )1380

22

% 2 /3

%46/7

برنامه سوم توسعه

(2002 )1381

44

% 4 /7

%100

(2003 )1382

43

% 4 /6

%-2/3

(2004 )1383

69

% 7 /3

%60/5

(2005 )1384

93

%9/8

%33/3

(2006 )1385

177

%18/8

%92/4

(2007 )1386

469

%49/8

%165

برنامه دوم توسعه

برنامه چهارم توسعه
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(1988 )1367

-

%0

%0
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(2009 )1388

1279

% 1 /5

%15/5

(2010 )1389

1887

% 7 /6

%47/5

(2011 )1390

3200

%12/9

%69/6

(2012 )1391

2935

%11/8

%-8/3

(2013 )1392

3017

%12/1

% 2 /8

(2014 )1393

3548

%14/3

%17/6

مقاله)

(2015 )1394

4502

%18/1

%26/9

برنامه پنجم توسعه

(2016 )1395

3379

%13/6

-

جمع کل
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دهه چهارم ( 24854مقاته)

برنامه پنجم توسعه
دهه چهارم (4854

در این دهه تا سا  )2006( 1385رشد مقاته های دسترسی آزاد با شـیب مالیـم فـورت مـی
گیردو اما در سا  ) 2007( 1386رشد این نوع مقاالت با شتاب و شیب تند هرراه اسل (نرودار )1و
با توجـه بـه نگـرش مث ـل پژوهشـگراز در سـطح بـین اترللـی ( )Creaser et all 2010و ملـی
( ) Ghane 2006نس ل به دسترسی بدوز مانع به اطالعات علرـی افـزایش مقاتـه هـای دسترسـی
آزاد پژوهشگراز کشور دور از انتظار نیسلو در سطح جهانی در پایگاه تامسوز رویتـرز از ابتـدا تـا
 2016تعداد  1/697/587مدرک دسترسی آزاد به ش ل رسیده اسل و ایراز نس ل بـه جهـاز سـهم
یک و نیم درفدی را دارا می باشدو
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ب برنامه چهارم
توربرنامه چهارم توسعه

(2008 )1387

1107

% 4 /5

%136

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x
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R² = 0.5871
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نمودار  :1رشد مقاالت دسترسی آزاد در دهه سوم

این رشد در سا های بعد روند فعودی خود را طی کرده بویژه در دهه چهارم رشد اب
توجهی در انتشار مقاالت دسترسی آزاد را با شیب تند مشاهده می کنیم (نرودار )2و

(1387 (1388 (1389 (1390 (1391 (1392 (1393 (1394 (1395
) 2008 ) 2009 ) 2010 ) 2011 ) 2012 ) 2013 ) 2014 ) 2015 ) 2016
 1107 1279 1887 3200 2935 3017 3548 4502 3379تعداد مقاالت دسترسی آزاد
نمودار  :2رشد مقاالت دسترسی آزاد در دهه چهارم

تعدا مقاالت دسترسی آزاد

y = 364.93x + 936.89
R² = 0.7977
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چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت همایش ها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی کشور | قانع و کیومرثی

پایش فعاتیل های علری در سطح واادهای تحقیقاتی مختلف مانند کشور دانشگاه
گروه آموزشی پژوهشگر و نشریه زاوایای کرّی و کیفی ارت اب علری این وااد ها را مشخص می
نرایدو نكته اب توجه اینكه بخشی از مقاته های پر استناد مربوب به مقاالت هرایش ها اسل ( Ke
) et al. 2014و بدوز شک از این طریق توانرندی ها نرایاز می گردد و نقاب رعف نیز مشخص
شده که فرفل تقویل توانایی ها و رفع رعف ها برای سیاستگذاراز و برنامه ریزاز اوزه پژوهش
فراهم می گرددو از این رو مطاتعه اارر به بررسی توتیدات علری ایراز در سه زمینه مقاالت
هرا یش ها مقاالت پر استناد و دام و مقاالت دسترسی آزاد از دوراز از انقالب تا سا  1395با
رویكرد کرّی و کیفی علم سنجی پرداخته اسلو جرعاً  37390مقاته هرایش (با ااتساب  7ماه او
 ) 2016=1395در وب علوم به ش ل رسیده اسل نتایج پژوهش نشاز می دهد مقاالت هرایش ها
رشد خوبی را داشته اند (جدو  )1این نتایج با یافته های کرامل فرد و رفیعی ( )1394هرسو می
باشدو و نكته اب توجه انوز برنامه های او تا پنجم توسعه ا تصادی اجتراعی فرهنگی کشور
در زمینه علم و فناوری اسلو در بازه زمانی برنامه او توسعه ( 158 )1368-1372مقاته هرایش از
ایراز در وب علوم موجود اسلو این میزاز در برنامه دوم ( 1089 )1374-1378مقاته برنامه سوم
( 3194 )1379-1383مقاته برنامه چهارم ( 14521 )1384-1388مقاته و برنامه پنجم (-1394
 17926 )1390مقاته می باشدو نرودار  3اطالعات جات ی در خصوص نر رشد مرکب ساالنۀ
مقاالت هرایش ها در برنامه های توسعه ارائه می دهدو در فافله زمانی برنامه دوم توسعه نر رشد
مرکب برابر  % 47/12اسلو سا شاخص در برنامه او 1993( 1372م) اسل که  108مقاته در
هرایش های بین اترللی ارائه شده اسلو در برنامه دوم سا شاخص 1997( 1376م) با  288مقاته
می باشدو نر رشد مرکب ساالنۀ مقاالت در برنامه سوم با  % 19/64نس ل به برنامه دوم کاهش را
نشاز می دهدو سا شاخص در این برنامه 2004( 1383م) با  1068مقاته اسلو به طور کلی بین
آغاز برنامه دوم ( )1995=1374تا پایاز برنامه سوم ( )2004=1383متوسط کاهش نر رشد
مقاالت هرایش ها  % - 8/38را نشاز می دهدو اما نر رشد در برنامه چهارم ( )% 35/37نس ل به
برنامه سوم ( )% 19/64افزایش داشته و بین سا م دأ برنامه سوم ( )2000=1379و سا پایانی برنامه
چهارم ( )2009=1388به میزاز  % 6/06مقاالت هرایش ها رشد داشته اندو سا شاخص در برنامه
چهارم توسعه 2008( 1387م) با  4026مقاته می باشدو مقایسه نر رشد مرکب ساالنه مقاالت
هرایش ها از برنامه چهارم ( )% 35/37به برنامه پنجم ( )% 3/57سیر نزوتی را نشاز می دهد که به
طور متوسط بین آغاز برنامه چهارم ( )2005=1384تا پایاز برنامه پنجم ( )2015=1394رشد منفی
 % -18/82را شاهد هستیمو سا شاخص در برنامه پنجم توسعه 2015( 1394م) با  3529مقاته
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اسل که در هر برنامه توسعه با جهشی در سا های شاخص روبرو هستیمو
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نمودار  :3نرخ رشد مرکب ساالنه مقاالت همایش ها در برنامه های توسعه دوم تا پنجم

از آ نجا که مقاالت هرایش ها بعنواز یک مجرای مهم برای انتقا یافته های علری در
سطح بین اترللی محسوب می شوند باید بگونه ی اساسی تر به این مقاالت توجه شده و بسترها
زیرساخل های ارت اطی امكانات و ارایل های الزم در جهل برگزاری هرایش ها و شرکل در
هرایش های بین اترلی فراهم گردد زیرا تجربیاتی که از هرایش ها ااف می شود در جهل
رشد توسعه و اعتالی پژوهش و توتید علم در کشور بسیار کاربردی اسلو از طرفی در برنامه های
پنج ساته توسعه ارتقای تواز علری فناوری و نوآوری مورد نظر اسل و در ذی آز به برگزاری
کنفران های علری بین ا ترللی به منظور ت اد دانش و تقویل بنیه علری کشور تاکید شده اسلو
بررسی ورعیل توتیدات علری از منظر مقاالت هرایش ها مقاالت پراستناد و دام و
مقاالت دسترسی آزاد به خوبی نشاز دهنده رشد اب توجه فعاتیل علری کشور اسل و این خود
گویای توجه روزافزوز محققاز و دانشرنداز کشور به فعاتیل های پژوهشی و نقش آز در توسعه
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مشاهده می شودو نظر کلی به فافله سا های شاخص ( )5+7+4+7=23در پنج برنامه توسعه
ا تصادی اجتراعی فرهنگی کشور آشكار می شود که به طور متوسط تقری اً هر  6سا تغییراتی
در سیاستگذاری و برنامه ریزی علم و فناوری از طرف وزارتین متوتی پژوهش ایجاد و ابالم شده

چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت همایش ها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی کشور | قانع و کیومرثی

 1394می باشندو استنادهای دریافتی پژوهشگراز ایرانی گرچه نس ل به افزایش داشته اما این
میزاز ورعیل اب وتی را نشاز نری دهد و الزم اسل که به ورعیل کیفی توتیدات علری به
اندازه کریل آز بیشتر از هر زماز توجه شده و هدف تنها افزایش کریل ن اشد بلكه کریل و
کیفیل د ر یک راستا رشد داشته باشندو بر این اساس باید توجه و ارایل از پژوهش های
کاربردی بیش از پیش مورد توجه مسئوالز و برنامه ریزاز کشور رار گیردو مطاتعه چی و گالنز
( ) 2017به پژوهش های ایرانیاز از وجه دریافل استناد بیشتر در سطح بین اترللی تأکید دارد و
هرسو با یاف ته های پژوهش اارر اسلو علی رغم سیاستگذاری در انوز برنامه توسعه در
خصوص رشد کرّی و کیفی علم و فناوری نتایج این مطاتعه نشاز می دهد در فافله برنامه های
او تا سوم توسعه کیفی سازی توتیدات علری مورد توجه متوتیاز پژوهش ن وده اسل به گونه ای
که بین سا های 1989( 1368م) تا 2004( 1383م) مقاالت نویسندگاز ایرانی در میاز پر
استنادترین ها و مقاالت دام مشاهده نری شوندو در فافله زمانی برنامه چهارم توسعه مقاالت پر
استناد رشد  % 71را نشاز می دهد و رشد مرکب ساالنه برابر  %14/35می باشدو میزاز رشد مقاالت
پر استناد در برنامه پنجم توسعه  % 150اسل و متوسط رشد هر سا  %16/50می باشدو ایراز به
تدریج با افزایش وجه کیفی ر ای علری خود را پشل سر می گذارد (مرامل فرو و رفیعی )1394و
در برنامه چهارم توسعه سا شاخص 2007( 1386م) با  56مقاته می باشد و سا شاخص در برنامه
پنجم 2015( 1394م) با  220مقاته اسلو نكته اب توجه این اسل که نر رشد مرکب مقاالت پر
استناد در برنامه پنجم ( )%16/50نس ل به برنامه چهارم ( )%14/35افزایش چشرگیری نداشته اسل
()% 1/41و وجه دیگر کیفیل توتیدات علری مربوب به مقاالت دام در یک اوزه موروعی اسلو
نتایج ااف از این مطاتعه نشاز می دهد که تنها در دو سا آخر برنامه پنجم توسعه (2013=1394
و  )2015 =1394به ترتیب  7و  28مقاته دام از پژوهشگراز ایرانی در  ESIش ل شده اسلو مقاالت
دام بین این دو سا رشد  %300داشته اسلو این نشاز از تالش پژوهشگراز در انجام تحقیقات
کیفی اسلو رشد مقاالت پر استناد و دام در این پژوهش نشاز داد پژوهشگراز کشور عرلكرد
پژوهشی باالی متوسط جهانی ( )Sotudeh 2010و سیاستگذاری های ارایتی از پژوهش
کیفی ( )Gupta, Ahmed, Gupta, and Tiwari 2015را مورد تأکید دارندو
روند رشد مقاالت دسترسی آزاد از یک سیر فعودی پیروی می کند (نرودار )4و تعداد
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علری کشور اسلو ورعیل مقاالت پراستناد و دام در این پایگاه گویای این اسل که این مقاالت
مربوب به سا  2006( 1385م) به بعد می باشند و از ک فعاتیل های علری ش ل شده در این پایگاه
 1134مقاته پراستناد و  45مقاته دام وجود داشته که بیشترین مقاالت پراستناد و دام مربوب به سا

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

 %12/22 %0/748 %0/050و  %73/95می باشدو سهم مقاالت دسترسی آزاد از انقالب 0/039
 %اسلو توجه به این نكته اایز اهریل اسل که ترای به دسترسی آزاد به فورت پراکنده از اوای
دهه  )1369( 1990آغاز گردید و استفاده از این شیوه برای انتشار یافته های پژوهشی بعد از سا
از سا  2002به عنواز دسترسی
 )1381( 2002می باشدو از این رو آنچه پیش از انقالب یا
آزاد مطرح می شود و از تحا کرّی اندک می باشد ائم بر این وا عیل اسلو

19089
y = 4128.8x - 7902.2
R² = 0.6229
3125
برنامه پنجم توسعه

برنامه چهارم توسعه

13

193
برنامه سوم توسعه

تعداد مقاالت دسترسی آزاد)( Linear

برنامه دوم توسعه

1
برنامه او توسعه

تعداد مقاالت دسترسی آزاد

نمودار  :4مقاالت دسترسی آزاد در برنامه اول تا پنجم توسعه

در فافله زمانی برنامه او تا برنامه دوم توسعه نر رشد مقاالت دسترسی آزاد برابر % 1200
اسلو سا شاخص در برنامه او 1991( 1370م) می باشد که یک مقاته دسترسی آزاد منتشر شـده
اسل (نرودار )5و فافله زمانی بین برنامه دوم و برنامه سـوم  193مقاتـه بـا نـر رشـد  % 1384/6را
نشاز می دهد و در برنامه چهارم نس ل به برنامـه سـوم شـاهد رشـد  %1519/2هسـتیمو امـا مقـاالت
دسترسی آزاد در بازه زمانی برنامه پنجم از رشد افزایشی ت عیل ننروده و رشد مقاالت نس ل به پنج
سا برنامه چهارم  %510/8اسلو سا های شاخص مربوب به سا های آخر هر برنامـه توسـعه مـی
باشدو به این ترتیب کـه برنامـه دوم 1999( 1378م) بـا  7مقاتـه برنامـه سـوم 2004( 1383م) بـا 69
مقاته برنامه چهارم 2009( 1388م) با  1279مقاته و برنامه پنجم 2015( 1394م) بـا  4502مقاتـهو بـا
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ک مقاالت دسترسی آزاد ایراز در پایگاه وب علوم برابر با  25813مقاته اسلو سهم بازه زمانی
برنامه او توسعه ( )1368-1372برابر  % 0/004اسلو این میزاز برای برنامه های دوم
( )1374-1378سوم ( )1379-1383چهارم ( )1384-1388و پنجم ( )1390-1394به ترتیب

چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت همایش ها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی کشور | قانع و کیومرثی
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نمودار  :5نرخ رشد مقاالت دسترسی آزاد در بازه زمانی هر برنامه توسعه نسبت به برنامه قبل

مقاالت دسترسی آزاد از ساتی به سا دیگر در طی زماز برنامه سوم توسعه نسـ ل بـه برنامـه
دوم نزدیک به  % 3رشد داشته اسلو این میزاز رشد در بازه زمانی برنامـه چهـارم نسـ ل بـه برنامـه
سوم  % 0/41می باشدو این نس ل در برنامه پنجم به برنامه چهارم کاهشی در اـد  % -6/59را نشـاز
می دهد (نرودار ) 6و رؤیل پذیری در سطح بین اترللی و آگاهی متخصصاز از فعاتیل های علرـی
نیازمند سهوتل اب دسترس بودز این یافته ها اسلو با توجه به رشد نه چنـداز چشـرگیر مقـاالت
و سهم  2/3درفدی ایراز از سهم جهانی بر اساس پایگاه
دسترسی آزاد کشور از ساتی به سا
وب علوم این مهم نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی اسلو
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توجه به فافله سا های شاخص ( )6+5+6=17در پنج برنامه توسعه ا تصادی اجتراعی فرهنگـی
کشور مشخص گردید به طور متوسط هر  5/6سا تغییرات مث تی در نگرش پژوهشگراز کشور بـه
اب دسترس کردز یافته های پژوهش خود برای جامعه علری جهانی ایجاد شده اسل.
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نمودار  :6نرخ رشد مرکب ساالنه مقاالت دسترسی آزاد در برنامه های دوم تا پنجم توسعه

دانشرنداز فاا از اندیشه و دیگر پژوهشگراز بیش از گذشته بر ارزش و مزایای مجالت و
مقاالت دسترسی آزاد وا فند زیرا و تی این مقاالت آزادانه در اختیـار جوامـع علرـی ـرار گیرنـد
میزاز دسترس پذیری و استناد به آنها در سطح ملی و بین اترللی افزایش یافتـه و در نتیجـه موجـب
باال رفتن اعت ار و رریب تاشیرگذاری آز ها گردیده و میزاز کیفیل این آشـار را نیـز بـازنروز مـی
نرایدو

 .6نتیجه گیری

پژوهش و توتید علم و فناوری از عوام تعیـین کننـده رشـد و توسـعه ا تصـادی اجترـاعی
فرهنگی فنعتی و سیاسی کشورها به اساب می آیندو تأشیر عوام مختلف در کارایی و اشربخشی
علری را نری تواز نادیده گرفلو با نگاهی به پژوهش های علری ایراز در فافله زمانی هشل سا
جنگ ایراز و عراق تـا اواسـط دهـه  1980تعـداد انتشـارات کشـور ابـ مالاظـه ن ـود ( Moed
)2016و اشرات این پدیده را می تواز در هرایش های بین امللی نیز مشاهده کرد به گونـه ای کـه
در آغاز دهه ( 1990جدو  )1هرراه با رشد نرایی تعداد مقاالت آهنگ رشد مقاالت هرایش هـا
را شاهد هستیمو اگرچه کریل مقاالت جایگاه ایراز را در مقایسه با کشـورهای دیگـر در ورـعیل
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در فد نر رشد مرکب ساالنه
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y = 9.159x + 19.441
74.53 R² = 0.2238
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بیشتر از پژوهشگراز کشور در این اوزه انتظار می رودو محقق شدز این مهم نیاز به هدفرند کردز
تحقیقات برای توسعه ملّی و مشارکل علری در عرفه بین اترللی اسلو بدوز شـک پدیـداری در
سطح جهانی و مورد وشوق رار گـرفتن نتـایج تحقیقـات ( )Chi and Glänzel 2017یكـی از
مؤتفه های این سیاستگذاری اسلو مطابق با یافته های این پژوهش رشد کرـی تحقیقـات در ایـراز
در دهه های اخیر اب توجه اسل و با یافته ها ی مطاتعـات خـارجی ( )Moed 2016و داخلـی (
ااسانی اعظری نجفی و سهیلی  ) 1396هرخوانی داردو به ع ارتی در کارایی پژوهش که یكی از
دو مؤتفۀ بهره وری علری اسل به گونه ای موفق عر شده اسـلو وجـه دیگـر بهـره وری علرـی
یعنی اشر بخشی به کیفیل پژوهش مربوب اسلو از وجه تحلی استنادی بخشـی از کیفیـل را مـی
تواز در شاخص های به هنجار شده که م تنی بر استنا می باشند تشخیص دادو با توجه به یافته های
مطاتعه اارر در رابطه با مقاالت پر استناد و مقاالت دام که رشد اب توجهی در مقایسه بـا تعـداد
مقاالت نداشته اند می تواز نتیجه گرفل در وجه اشربخشی بهره وری علری فعاتیل هـای مـؤشری
انجام نگرفته اسل (هراز)و بدوز شک رشد هره جان ه کشور م تنی بر تحقیق و توسعه اسل و علی
رغم اسناد باال دستی مانند برنامه های پنج ساته توسعه سند چشم انداز  1404و نقشـه جـامع علرـی
کشور کرتر مورد توجه متوتیاز پژوهش بوده اسلو
توجه این پژوهش به دسترسی آزاد بـه یافتـه هـای علرـی و مقـاالت هرـایش هـا در راسـتای
هركاری بین امللی اسلو در این خصوص ارائه نتایج پژوهش در مجامع بین اترللی از دو وجه اب
تأم اسلو او این که این تحقیقات مركن اسل با شرکای علری در دیگـر کشـورها انجـام شـده
باشــد کــه نشــاز از وجــود مســئله ای مشــترک در دو یـا چنــد کشــور داردو دوم اگــر فقــط توســط
پژوهشگراز ایرانی انجام شده باشد یافته ها در سطح بین اترللـی بـه نرـایش گذاشـته شـده و بـاب
تعام در یک اوزه تخصصی را فراهم می نرایدو در رابطه با دسترسی آزاد باید توجه داشـل کـه
اساسا انجام پژوهش دسترسی دیگراز به یافته ها اسل که مطابق با تحقیقات انجـام شـده در تـأشیر
گذاری علم و توسعه نقـش مـؤشر دارد ()et al 2016 Tennantو ایـن دسـتاوردها تـاشیر ابـ
توجه سرمایه گذاری در امر پژوهش را نشاز می دهند که ااف اب دسترس بودز پژوهش هـای
پیشین توسعه فرهنگ هركاری و تعامالت علری در سطح ملی و بین اترللی و برنامه ریـزی علرـی
اسلو برآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی افوتی در پژوهش و فناوری به عنواز یک مسئله ایـاتی
و نیروی محرکه موج ات پیشرفل و توسعه پایدار و رسیدز به رفاه و استقال وا عی جامعه را تأمین
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مطلوبی رار داده اسل و ن ود این کریـل خسـرانی خواهـد بـود وتـی کیفیـل را در پـی نخواهـد
داشلو این نكته اب توجه اسل عدم کیفیل خسراز بیشتری را به هرراه داردو بـا توجـه بـه برنامـه
های پنجساته توسعه کشور در زمینه علم و فناوری (مجل شورای اسالمی  )1396تـأشیر گـذاری
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دارد که در نقشه جامع علری تجلی می یابدو افزایش شرکل در هرایش هـای بـین اترللـی و ارائـه
نتایج پژوهش و گرایش بـه نوشـته هـای علرـی دسترسـی آزاد بـه منظـور رؤیـل پـذیری بیشـتر و
تأشیرگذاری داخلی و جهانی با کیفی سازی تحقیقات امكاز پذیر اسلو تحقق این مهـم بـا اضـور
بیشتر پژوهشگراز در جدو برترین ها از منظر مقاته های پر اسـتناد دام و ش ـل اختراعـات امكـاز
پذیر اسلو
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می نرایدو
مدیریل و نظارت فحیح بر پژوهش کیفی و تأشیرگذار ناشی از رفد و پـایش تحقیقـات
انجام شده می باشدو بنابراین دیده بانی وا ع گرایانه نیاز به برنامه راه ردی و منظم و مدیریتی د یـق
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10-7 :)45(14و
اسنزاده اسفنجانی اافظ محرد اسن ابواتقاسم گرجی فرهاد شكرانه ننـه کـراز و علـی
وتینژادیو 1387و بررسی توتیدات علری نویسندگاز دانشگاه علوم پزشكی ایراز هرـراه
با ش كههای همتأتیفی مشترک در پایگاه  )Web of Science (WOSتا پایـاز سـا
 2007میالدیو فصلنامه علری -پژوهشی مدیریل سالمل 67-59 :)34(11و
سهیلی فرامرز و فریـده عصـارهو 1392و مفـاهیم مرکزیـل و تـراکم در شـ كه هـای علرـی و
اجتراعیو فصلنامه مطاتعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات 108-92 :)3( 24و
کرامل فر ع داتصرد و محدشه رفیعیو 1394و گزارش توتید علم ایراز در سـا 2014و مرکـز
اطالعات علری جهاد دانشگاهی 7-1و
معین مصطفی مریم محرودی و نیرا رراییو 1386و توتید علری ایـراز از سـا 2002-1970
میالدیو مجله پژوهشی اكیم 14-8 :)2(10و
مجل شـورای اسـالمیو 1396و ـانوز برنامـه پنجسـاته ششـم توسـعه ا تصـادی اجترـاعی و
فرهنگی ایرازو روزنامه رسری  21فـروردین شـراره 35-1 :20995و  pdfـانوز برنامـه
پنجساته ششم توسعه www.rrk.ir/Files/Laws/rh
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Abstract: This study aims to investigate Iran scientific production
Pre-revolutionary by 2016 with the emphasis on the conferences
proceedings, highly cited and hot papers, and open access papers, in
the light of the Law of Economic, Social, and Cultural Development
Plan of Iran. Descriptive – analytical method used. To achieve
research objectives data extracted from Clarivate Analytics (Thomson
Reuters) using search strategy CU=IRAN. Analysis is based on
conferences proceedings, highly cited and hot papers, and open access
papers indexed in Web of Science during 1931- 2016. The findings
showed that the conferences papers had a significant growth over
time, and in general, before the Islamic Revolution, no conferences
papers from Iran were registered in this database, and the growth of
these articles was after the victory of the Islamic Revolution, so that
from one conference paper in 1989 to 3529 articles in 2015 (and 502
papers for first seven months in 2016). Also, the status of highly cited
and hot papers indicates that in general, these papers have been
compiled from 1134 highly cited papers since 2006 and 45 are hot
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papers that have been registered in this database. On the other hand,
the status of open access articles suggests that the researchers are
more likely to welcome these articles. However, the significant
growth of these articles dates back to the fourth decade, with 25813
open access papers, most of which are published in 2015 with 4502
papers. The findings showed that the annual compound growth of
conferences papers over the second period of the second development
plan was 47.12%, which shows a decrease in the third plan (19.64%)
with a negative growth of 8.38%. In the fourth plan, the growth rate of
the articles of the conferences is 35.37% and represents 6.6% growth
more than third plan. Between the fifth and fourth plans, we
experience 18.82% of downtrend. There is no negative growth in the
highly cited and hot papers between the second and the fifth plans, but
the growth of these papers is not impressive. During the first to fifth
plans, the development of open access articles has been significant,
but the growth rate of a five-year plan is not prominent to another
plan. In this regard, the findings showed that in the fifth development
plan, we observed a decrease of 6.59% compared to the fourth plan.
Although Iran has achieved a high status in terms of scientific
quantity, it is necessary to pay more attention to applied quality
research, in accordance with the Law of the Economic, Social, and
Cultural Development Plan of Iran, and the responsible bodies and
planners must prioritize this issue. With the efforts of the Iranian
scholars and the necessary support in this regard, the influential
presence of science and technology in the welfare of society is
observed.
Keywords: Scientific Production, Iran, Pre-revolutionary, postrevolutionary, Conferences Proceedings, Highly Cited Papers, Hot
Papers, Open Access Articles, Economic, Social, and Cultural
Development Plan of Iran

چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقاالت همایش ها ،مقاالت پر استناد و داغ و مقاالت دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه
اقتصادی  ،اجتماعی ،فرهنگی کشور | قانع و کیومرثی

گروه پژوهشی ارزیابی توسعه منابع؛ مرکز منطقه ای و اطالع رسانی علوم و فناوری اسلو ارت اب
علری علم سنجی وب سنجی نظام های رت ه بندی مراکز آموزش عاتی از جرله عالیق پژوهشی
وی اسلو

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علم اطالعات و دانش شناسی گرایش علم
سنجی از مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری اسلو سنجش علم و فناوری رابطه دانشگاه
و فنعل رت ه بندی دانشگاه ها و وب سنجی از جرله عالیق پژوهشی وی اسلو
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